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 حهدي وعملي املخىاطع هرا الى الىالدًً الىسمين خفظهما هللا واػاٌ في عمسهما اهدي زمسة 

  حدي الغالي زخمت هللا علُه . وح ز الى                  

مت.   الى الصوحت الىٍس

 الى ابىاتي الاعصاء مدمد الامين ،زوعت،عبد السخمان.                                 

 الى ول افساد عاةلت  شزازقي وعاةلت بلفاطل صغيرا وهبيرا. 

ىت ما بين البلدًاث بظُدي لخظس.                                  الى مىظفي وعماٌ خٍص

 الى ول شمالتي ػلبت  الفىج واطاجرجه.  

 الى ول الاصدكاء والاخىة.                                               
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 واحب هلل، خمدا ولمه، به وافخخذ فمه، الىاػم به فغس ما أولى ئن وحعالى جبازن هللالحمد 

 اطخدلاكها، كبل بالىعمت بدب هما افخخاخهاكبل  بالحمد ًبدأ أن ملاله ذي ول على

ع هبعت أهسم طلُل على والظالم والصالة  ئلى الظلماث مً بأمخه حاء بلعت أشسف وكَس

خه مً وخيرجه وصفىجه هللا هبي مدمد الحسوز، بعد الظل عليهم وأفاء الىىز،  آله وعلى بٍس

 أحمعين وصحبه

 الاخترام وفاةم والعسفان، الشىس بجٍصل أجلدم فاهني الصيُع، وخظً بالجمُلاعترافا  ئ و

م :ةالدهخىز  ألاطخاذ ئلى والخلدًس  وعلى املرهسة، هره على إلاشساف اكبىله على بىكسوة مٍس

 العمل هرا ئجمام طبُل في لي هاتكدم التي اللُمت والخىحيهاث الظدًدة الىصاةذ ول

ٌ  على املىكسة اللجىت أعظاء ول ئلى العسفان وحمُل الخلدًس بخالص أجلدم هما  مىاكشت كبى

 .حىاهبه ئزساء في للمشازهت وخظىزهم املرهسة مىطىع

 وول الخدزج، بعد ما ئلى الابخداتي الؼىز  مً بعلمهم جصودث مً ول أشىس أن ًفىجني وال

 .العمل هرا ئهجاش في طاعدوي مً
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 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت

اًت بترولُت، خُث ًمثل البترو٫ الضٖامت حباًت ٖاصًت و حبجى٣ؿم ؤلاًغاصاث اإلاالُت في الجؼاثغ بلى 

ذ الجألاؾاؾُت لليكاٍ الا٢خهاصي مىظ جإمیمه هٓغا إلًغاصا  اًت البترولُتجبه الهامت، و٢ض ٖٞغ

و حٛحر  الىِٟماقُا م٘ الخُىعاث الخانلت في ؤؾٗاع ججُىعاث مسخلٟت مىظ الاؾخ٣ال٫ بلى ًىمىا هظا 

ذ ال اًت البترولُت في الجؼاثغ ٖضة بنالخاث مً ؤحل صٖم جبؾٗغ نٝغ الضًىاع الجؼاثغي، لظل٪ ٖٞغ

لجؼاثغ ؤهمُت الىمى الا٢خهاصي ويمان اؾخ٣غاع الجبهت الاحخماُٖت، ٦ما ؤزظ ٢ُإ اإلادغو٢اث في ا

بالٛت في اؾتراجُجُاث الخىمُت ؾىاء في ْل الا٢خهاص اإلاىحه ؤو ا٢خهاص الؿى١ اإلاىخهج آلان، ٞالضولت 

٤ بًغاصاتها الٗامت اإلاخمثلت  ل محزاهُتها الٗامت لخُُٛت ه٣ٟاتها وطل٪ ًٖ ٍَغ ت حؿعى بلى جدٍى الجؼاثٍغ

 ث الٗاصًت ممثلت في الًغاثب في ؤلاًغاصا

ل ضالٗاصًت اإلاىدهغة في ال٣غوى و ؤلانضاع الى٣ضي الجضً وؤلاًغاصاث ٚحر  ، ؤو بهٟت ٖامت جمٍى

ل اإلاحزاهُت في جباًت الٗاصًت والجباإلاحزاهُت بىاؾُت ال اًت البترولُت و حٗخبر هظه ألازحرة ؤهم مهاصع جمٍى

لُه ؤنبدذ الجؼاثغ عهُىت لخ٣لباث  الجؼاثغ وجخإزغ بهىعة ٦بحرة بايُغاباث الؿى١ البترولُت، ٖو

ت اإلاخىالُت للىِٟ وما هخج ٖنها مً  ؤؾٗاع هظا اإلاىعص الاؾتراجُجي، وهظا ما ؤزبدخه الهضماث الؿٍٗغ

ت ؾىت ؤػماث، کاألػ  زؿغ ٞيها الىِٟ ؤ٦ثر مً هه٠ ٢ُمخه مما ؤصي بلى انهُاع  تيال 1986مت الؿٍٗغ

ا٢خهاصي و احخماعي خ٣ُ٣ي وهى ما ايُغ الجؼاثغ بلى حُٛحر ؾُاؾاتها الا٢خهاصًت بك٩ل حظعي هخج 

ٖىه اهتهاج ا٢خهاص الؿى١ والخًٕى بلى ٢غاعاث الهُئاث اإلاالُت الضولُت ٦هىضو١ الى٣ض الضولي، 

ون الضولت، ل٨ً هظه ألاػمت لم ا ٪ مً ؤحل الخهى٫ ٖلى ال٣غوى الالػمت لدؿُحر ما جب٣ى مً قوطل

ىا ؤ٦ثر مً طي ٢بل لخ٣لباث ؤؾٗاع تهحٛحر قِئا مً الُبُٗت اله٩ُلُت لال٢خهاص الجؼاثغي الظي ْل مغ 

ت الخضًثت للى٣ِ ؾىت  م ، 2014ٗٞالىِٟ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت وهى ما ؤ٦ضجه الهضمت الؿٍٗغ لى الٚغ

ض مً  مً البدبىخت اإلاالُت التي ملُاع صوالع ٖلى  ٧800اهذ جخمخ٘ بها الجؼاثغ آهظا٥ وبهٟا٢ها ؤٍػ

م مً اهسٟاى اإلاضًىهُت الخاعحُت هدُجت الدؿضًض اإلاؿب٤ للضًىن  لى الٚغ ني، ٖو الا٢خهاص الَى

 ملُاع صوالع ٖام 17.2بلى  2000ملُاع صوالع ٖام  25.3الخاعحُت وجغاحٗها مً 

، ووانلذ 2008ملُىن صوالع نهاًت ٖام  623، زم بلى 2007ملُاع صوالع ٖام  6.  5زم بلى  2005 

ً ولم 2009ملُىن صوالع ٖام  486الهبٍى بلى  ، بال ؤن طل٪ ٧له لم ٌكٟ٘ في جىىَ٘ الا٢خهاص الَى

ت اججاه ؤؾٗاع الىِٟ، ً                                                                                                                                 دلخل هظه الخبُٗت اإلاَٟغ

 أوال/ ئشيالُت الدزاطت:

 الخالُت:داو٫ هظه الضعاؾت ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت ىبىاء ٖلى ما ؾب٤ ط٦غه ؾ

 ؟ ازغ الجباًت البترولُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام الجؼاثغي  يما مض

ُت الخالُت:ل                                                                                                     خدلُل هظه ؤلاق٩الُت هُغح ألاؾئلت الٟٖغ

ني؟ما م٩اهت الجباً -                                                                                                                         ت البترولُت في الا٢خهاص الَى
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                                                                                                      ؟ ما ٖال٢ت الجباًت البترولُت بالىاجج اإلادلي الخام-

بن خضور ؤي  -اإلاُغوخت ؾاب٣ا هُغح الٟغيُت الغثِؿُت الخالُت:  ألاؾئلتٖلى  لإلحابت: الفسطُاثزاهُا/

 الىاجج اإلادلي الخام.الجباًت البترولُت لها ؤزغ اًجابي ٖلى  بًغاصاثنضمت اًجابُت في 

 زالثا/مبرزاث اخخُاز املىطىع:

 ٧ىن  ج٨مً في ٖضة  ؤمىع ،ؤبغػها: ازخُاع  اإلاىيٕى صواٞ٘ وؤؾبابن ئ

ؤن الىِٟ العجلت التي جدغ٥ هظا الٗالم وان الجؼاثغ البلض اإلاىخج واإلاهضع للىِٟ و ؤن ؤٚلبُت ٖىاثضه اإلاالُت -

غج٨ؼ ٖلى الىِٟ. لظؤل٪ ٞإي جظبظب في  مٗخمضة ٖلى الجباًت البترولُت ٞان ا٢خهاصها ٖمىما ٌٗخمض ٍو

ني و٦ظا ٖلى محزاهُت الضولت وبغامج الخجهحز الٗمىمي والؿُاؾت ألاؾٗاع ؾِى٨ٗـ ؾلبا ٖلى الا٢ خهاص الَى

حن.   الاحخماُٖت وال٣ضعة الكغاثُت للجؼاثٍغ

٦ما ٌٗض مىيٕى الضعاؾت م٣ضمت إلًجاص بضاثل ا٢خهاصًت لهظا اإلاىعص الظي ًخمحز بالىًىب         -    

عي ،و ألاػماث  َبُٗت جسههىا جدلُل ا٢خهاصي واؾدكغاٝ الظي ًمـ مجا٫  -   الا٢خهاص ؤلَغ

 الا٢خهاصًت واإلاالُت الضولُت و٦ظا الاؾدكغاٝ . 

 بًجاص بضًل للجباًت البترولُت ؤنبذ امغؤ ؤ٦ثر مً يغوعي.-

- . بزغاء البدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ هظا اإلاىيٕى  

ـــــــــ ــــــــــــــــا/ أهداف الدزاطــــ ـــــــــــــــتزابعـــــــــــــــــــــ وؿعى مً زال٫ هظه الضعاؾت جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخالي:                                     -: ـ

ني؛ -  ببغاػ صوع وم٩اهت الجباًت البترولُت في الا٢خهاص الَى

ت ازغ الجباًت البترولُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام الجؼاثغي.  - مٗٞغ  

اؾدكغاٝ الا٢خهاص الجؼاثغي.-  

ٖلى الىاجج اإلادلي الخام والجباًت البترولُت زهىنا   الجباثُت بىاء همىطج ٢ُاس ي ًبرػ لىا ؤزغ ؤلاًغاصاث  -.

 الجؼاثغ. في

ـــامظا /  ــــــــــــــــــ : ج٨مً ؤهمُت الضعاؾت في الضوع الظي جلٗبه الجباًت البترولُت في الا٢خهاص أهمُت الدزاطتخـــــــــــــــــــــــــ

ني، وباٖخباعها بًغاص خ٩ىمي مهم في اإلاىاػهت الٗامت، مً هىا جإحي ؤهمُت الضعاؾت لخدضًض صوع وؤهمُت  الَى

٘ مٗض٫  ل ؤلاهٟا١ الٗام لٞغ  .الىاجج اإلادلي الخامبًغاصاث الجباًت البترولُت في جمٍى

ـــــــــــــــــادطاطـــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ُت ،م٩اهُت  وؤزغي ػماهُت جخمثل /خدود الدزاطت ـــــــــــ : ًم٨ً ج٣ؿُمها الى خضوص مىيٖى

ُت  في صعاؾت ألزغ الجباًت  البترولُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام. وجخمثل الخضوص اإلا٩اهُت في  الخضوص اإلاىيٖى

 . 2018بلى  1980الجؼاثغ، ؤما الخضوص الؼمىُت  ٞؿِخم اٖخماص الٟترة ؤلاخهاثُت مً ؾًالتر٦حز ٖلى 
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ـــــــــــــعا /:مىهج البدث ــــــــــابـــــــــــ ــــــــــــــــــ جدلُل  وٗخمض في هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخدلُلي الىنٟي مً زال٫  -: طــــــــــــــــ

غة الجباًت البترولُت ٖلى الىاجج  لاء صعاؾت ٢ُاؾُت لخبُان وون٠ ازغ مضا زُ،وبعح اإلاُُٗاث اإلاخٞى

 .  eviews 10اإلادلي الخام لال٢خهاص الجؼاثغي واؾخسضام بغهامج 

ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ هظه الضاعؾت وؤلاحابت ٖلى -: /هُيل الدزاطتزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامىــــــــــــــــــــــــا 

بٟهل واخض و  ؤزغ   ي وازباث مضي صخت الٟغيُاث اإلا٣ضمت جم ج٣ؿُم هظه الضعاؾت بلى حؼء هٓغ 

نهدباٌة انبترونٍة و انناتح انًحهً  انًفاهًًٍ  االطار :جُب٣ُي ٖلى الىدى الخالي . حاء الٟهل ألاو٫ بٗىىان 

 ٦ما ؾىدىاو٫ في اإلابدث وهٓمها وزهاثهها البترولُت الجباًت ؤهمُت.: ألاو٫ خُث ؾيخُغ١ في  اإلابدث  انخاو

اع ال٣اهىوي للجباًت البترولُت في  وفي اإلابدث الثالث ا٢خهاصي ٦ماقغ الخام اإلادلي الىاجج.: الثاوي بلى ؤلَا

الجؼاثغ   و في الٟهل الخُب٣ُي بلى صاعؾت جُب٣ُُت ألزغ الجباًت  البترولُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام 

 .                                                                                  2018-1980للٟترة 

(:صعاؾت جدلُلُت النهُاع ؤؾٗاع البترو٫ 2019ٖماص) :مٗىش ي صعاؾت1الدزاطاث الظابلت/ــــــــــــــــــــــــــاطــــــعا جـــــــــــــــــ

خُث اٖخمض  2016-1900م٘ ٢ُاؽ ازغ الجباًت البترولُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام الجؼاثغي للٟترة 

ت ازغ  الؽ مً ؤقهغ صوا٫ ؤلاهخاج خُث زلهذ الضعاؾت بلى مٗٞغ الباخث ٖلى صالت ؤلاهخاج ٧ىب صٚو

ي في اإلاغخلت ألاولى ج٣ضًغ صالت ؤلاهخاج في ابؿِ ق٩ل لها خُث اٖخمض ٖىامل ؤلاهخاج ٖلى الىاجج النهاج

( خُث Hالباخث ٖلى ٖاملي الٗمالت وعؤؽ اإلاا٫ الثابذ زم جىؾُٗها بةصعاج الجباًت البترولُت )

اصة في هظه ألازحرة  ت بلى جإزحر ٖىامل ؤلاهخاج اإلاضمجت ٖلى الىاجج اإلادلي ا لخام خُث الٍؼ زلهذ الىٍٓغ

اصجاصي بل اصة باإلًجاب في الىاجج اإلادلي الخام ةى الٍؼ  .  الٍؼ

بًغاصاث الجباًت البترولُت ٖلى  ىجىاولذ الضعاؾت ازغ اهسٟاخُث  2صعاؾت: ببغاهُم ٖبض الخُٟٓي:-

زلهذ هظه الضعاؾت بلى ؾُُغث بًغاصاث ،  2016-1980الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للجؼاثغ للٟترة 

.ؤؾٗاع اؾخ٣غاع ٖضم ْل في اهه الضعاؾت لخهذ ٦ما ؤلاًغاصاث اإلاالُت للجؼاثغ الجباًت البترولُت ٖلى   

البترو٫ ؾِى٨ٗـ ؾلبا وبك٩ل ٦بحر ٖلى يمان اؾخ٣غاع الىمى الا٢خهاصي وبالخالي ٖلى الا٢خهاص 

                                                             
 ،مجلت2017_1980للفترة الجصاةسي  املدلي الىاجج على البترولُت الجباًت أزس كُاض مع البتروٌ، أطعاز إلنهُاز جدلُلُت دزاطت ، ٖماص مٗىش ي 2

ت والٗلىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ،2019/الاو٫،ماعؽ الٗضص ، الثالث اإلاجلض الا٢خهاصًت، الضعاؾاث قٗإ لىم الخجاٍع  اإلاضًت حامٗت الدؿُحر ٖو

ش ،https://www.asjp.cerist.dz/asjp: اإلاى٢٘ ٖلى الجؼاثغ،    138_129م .15/03/2019اليكغ جاٍع

 
 البىابت ، 2016-1980 للفترة كُاطُت دازطت للجصاةس إلاحمالي املدلي الىاجج على البترولُت الجباًت ئًساداث اهخفاض ازس الخُٟٓي، ببغاهُم 2

ش https://www.asjp.cerist.dz/asjp: ،اإلاى٢٘ الجؼاثغ ،(ASJP) الٗلمُت للمجالث الٗلمُت  556_541م 01/05/2018:اليكغ جاٍع
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ال٨لي مما ًجٗل امً الجؼاثغ الا٢خهاصي و الاحخماعي  في زُغ .اٖخمض الباخث في هظه الضعاؾت 

٤ همىطج جصخُذ الخُإ في الؿالؾل الؼمىُت.  ً ٍَغ  ال٣ُاؾُت ٖلى همىطج الاهدضاع  الخُي البؿُِ ٖو

 

جدلُل  بلىؤ. ٞجاوي ٖبض الخمُض، ص. ناعمت ٖبض الىخُض حامٗت ؤم البىاقي: تهضٝ هظه الضعاؾت  -1صاعؾت 

-1980الا٢خهاصي في الجؼاثغ زال٫ الٟترة  ى والضًىام٨ُُت بحن الجباًت البترولُت ومٗض٫ الىم الؿببُتالٗال٢ت 

، وطل٪ باؾخسضام ؤؾالُب ال٣ُاؽ الا٢خهاصي مثل الخ٩امل اإلاكتر٥ لجىهاوؿىن والؿببُت ٫ ٚغاهجغ 2014

وحىص ٖال٢ت َغصًت بحن الجباًت البترولُت ومٗض٫ الىمى  بلىوهمىطج الاهدضاع الظاحي، وزلهذ الضعاؾت 

مٗض٫  بلىمً الجباًت البترولُت  ُتببللؿال ٚغاهجغ بىحىص اججاه   بُتاإلاؿُ  الا٢خهاصي، ٦ما ص٫ ازخباع 

 الىمى الا٢خهاصي. 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 الاكخصادي في ى معدٌ الىمدزاطت العالكت الدًىامُىُت والظببُت ألزس الجباًت البترولُت على ناعمت ٖبض الىخُض ، ٖبض الخمُض وٞجاوي   

: اإلاى٢٘، 2016، صٌؿمبر ؽالٗضص الؿاصحامٗت ؤم البىاقي، ،مجلت البِذ الا٢خهاصًت واإلاالُت،2014-1980الجصاةس خالٌ الفترة 

https://www.asjp.cerist.dz/asjp ش  .80_49م 25/12/2016:اليكغ جاٍع

 

 

 

 



 

6 
  

 

 

 

 

  

 

 

.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الاٌو :الاػاز املفاهُمي للجباًت البترولُت و 

 الىاجج املدلي الخام
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 : ملدمت الفصل

ومسخلٟت، وهظا ما ًجٗلها مخمحزة ًٖ ب٣ُت اليكاَاث بن اليكاَاث الهىاُٖت في مجا٫ اإلادغو٢اث مخٗضصة 

الا٢خهاصًت والهىاُٖت ألازغي، جىليها الضو٫ اإلاىخجت وزانت منها اإلاهضعة للبترو٫ ؤهمُت ٦بري، هظا ما 

ت ٢اصعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الؿى١  ٌؿخىحب ٖليها وي٘ ؾُاؾت هُُٟت مخِىت و٢ٍى

ن ؤهم ٖىانغ الؿُاؾت الىُُٟت، الىٓام الجباجي اإلاخب٘، ٞاإلاخٛحر الجباجي ٣ًابل الٗاإلاُت للىِٟ. ومً بح

٤ مىاٞؿت اإلااؾؿاث. ولهظا هجض  ؿخلؼم اإلاىاٞؿت بحن الضو٫ ًٖ ٍَغ ٗاث الضولت طاث الؿُاصة َو بدكَغ

 الجباًت البترولُت زانت جسخل٠ في جُب٣ُاتها مً صولت ألازغي.

بضاًاجه زهىنُت قضًضة وؤهمُت بالٛت، بحن الضو٫ اإلاىخجت  و ٢ض ا٦دس ى وكاٍ ال٣ُإ الىُٟي مىظ

والكغ٧اث الٗاإلاُت الىُُٟت، و٧ان ٧ل َٝغ ٌؿعى بلى حٛلُب مهلخخه. ؤًً حؿعى الضو٫ اإلاىخجت الخهى٫ 

ٖلى ؤ٦بر ٖاثض مالي مً ال٣ُإ الىُٟي، ومً ؤحل هظا خاولذ جل٪ الضو٫ وي٘ ؤهٓمت حباثُت بترولُت جىاػن 

٤ ٞغى يغاثب زال٫ مغاخل  بحن الخهى٫ ٖلى الٗاثض اإلاالي الىاجج ًٖ الهىاٖت الىُُٟت، وهظا ًٖ ٍَغ

غ ٢ُإ اإلادغو٢اث. جازغ الؼباصة في  الهىاٖت الىُُٟت وبحن حظب عئوؽ ألامىا٫ التي حؿاهم في جٍُى

اإلا٣ُاؽ الغثِس ي (PIB)ٌٗخبر الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الجباًت البترولُت  اًجابا ٖلى الىمى الا٢خهاصي خُث 

 ٌكحر بلى مؿخىي همى )ؤو ج٣لو( ا٢خهاص صولت ما. ٞهى لألصاء الا٢خهاصي إلاسخل٠ بلضان الٗالم. 

ل٨ً هظه ؤلاًغاصاث التي جدهل ٖليها الضو٫ اإلاىخجت، واإلاخمثلت في الجباًت البترولُت جىاحه ٖضة جدضًاث 

ؾب٤ زم ج٣ؿُم هظا الٟهل بلى زالر  بىاءا ٖلى ما حٗلذ اؾخٟاصة قٗىب الضو٫ اإلاىخجت ي٠ُٗ حضا. و

 مباخث:

                                                                                      هٓمها .  اإلابدث ألاو٫.: ؤهمُت الجباًت البترولُت وزهاثهها و

                                                                                       الىاجج اإلادلي الخام ٦ماقغ ا٢خهاصي                       :  وياإلابدث الثا

 .اٌزضائش فً اٌثتشوٌٍح ٌٍزثاٌح اٌمأىًٔ اإلطاس اإلابدث الثالث:
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ٌ  املبدث   هظمها أهمُت الجباًت البترولُت وخصاةصها و: ألاو

بها، وهظا ما ٞجخمحز الهىاٖت البترولُت ًٖ ٚحرها، بدىٕى ؤوكُتها وضخامت عؤؾمالها ومٗض٫ اإلاساَغة اإلاغجٟ٘ 

خباع في نُاٚت الىٓام  ت، حٗلذ الضو٫ جإزظها بٗحن الٖا حٗل هٓامها الجباجي له زهىنُاث ٦ثحرة ومخىٖى

 ُالب الخالُت:ُغ١ بلى اإلاهخت خٗل٤ بهظه الهىاٖت. و٢هض الخٗٝغ ٖلى الجباًت البترولُالجباجي اإلا

                                                                                                                                                   البترولُت.الجباًت  :ألاو٫ ُلب اإلا -

                                                                                       ٣ٖىصها. الثاوي: زهاثو الًغاثب البترولُت وؤهم ؤهٓمتها و ُلباإلا -

 ألوكُت البدث والاؾخٛال٫ في الهىاٖت البترولُت.اإلادُِ الا٢خهاصي  إلاُلب الثالث:ا –

 .                                                                                                  هىاٖت البترولُت.ُلب الغاب٘: خهت الخ٩ىمت في الاإلا -

: الجباًت البترولُت  : املؼلب ألاٌو

ا زهىنُاث ٦ثحرة م٣اعهت باليكاَاث لهت، و ٗبًت الخانت باليكاَاث البترولُت م٣ٗضة ومدكجبابن ال

.                                                       ً ؤبغػ مهاصع ؤلاًغاصاث الٗامت هٓغا إلاا جخمحز به مً زهاثوألازغي، ٦ما حٗض م

 :دوزة خُاة الحلل الىفؼي /۔ أوال

ُب٤ في ٧ل ًمغ الخ٣ل الىُٟي بٗضة مغاخل، ًخم زاللها ٞغى الًغاثب البترولُت خؿب الىٓام الجباجي اإلا

 : 1صولت، وحكمل

ُُت ٟت، بةُٖاء جغزُو ؤو جضزل في اجٟا٢ُاث قغا٦ت م٘ قغ٧اث هًُٟ: ج٣ىم الخ٩ىمت اإلا الترخُص -1

غ الخ٣ل   صون اهخ٣ا٫ مل٨ُت اإلاىاعص الُبُُٗت لهظه الكغ٧اث. يلىُٟاؤحىبُت، الؾخٛال٫ وجٍُى

: بٗض امخال٥ خ٣ى١ الخى٣ُب، ج٣ىم الكغ٧اث البترولُت بةحغاء الضعاؾاث الخدلُلُت، الاطخىشاف -2

اثُت، ومً زال٫ اإلاُُٗاث اإلاخدهل ٖليها حكٕغ الكغ٦ت في خٟغ آلاباعٞالؿِؿمىحغا حًز  ُت و الجُٞى

ت ٦مُت الىالخثمين -3 كٟت بن ِ اإلا٨دٟ: بطا ا٦دك٠ الىِٟ، ج٣ىم الكغ٧اث البترولُت بدٟغ ؤباع ؤزغي إلاٗٞغ

غ وؤلاهخاج وج٣ضًغ ج٩ال٠ُ الاؾخٛال٫ ت ؤم ال، وبٗض طل٪ جىي٘ زُِ وصعاؾاث الخٍُى  .٧اهذ ججاٍع

س -4 غ الخ٣ل ٟ: بطا ٧ان الخثمحن بًجابي، ؤي وحىص الىالخؼٍى ت، جبضؤ ٖملُاث جٍُى ِ ب٨مُاث ججاٍع

ى اإلاغا٤ٞ نت، وجبًُٟحُىج٣ىُت وبُئُت جدٓى بمىا٣ٞت الهُئاث الىنُت للخ٩ىمت اإلا باؾخٗما٫ وؾاثل 

 .إلاؿاٖضة ٖلى بهخاج الىِٟ.ا

 

 

                                                             
1 Silvana tordo, fiscal systems for hydrocarbons design issues, world bank, working paper 

n°123,2007,p.3,4. 
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ت اإلاغا٤ٞ وبىاء آلاباع خٟغ ٗضب: إلاهخاج -5 ما٫ ببٌٗ ال٣ُام ًجب ل٨ً الخ٣ل في ؤلاهخاج،ًبضؤ  الًغوٍع  ألٖا

ت لًمان  .ألزغ و٢ذ مً آلاباع بهخاحُت اؾخمغاٍع

ت هبا ج٣ل إلاالخ: جبضؤ ٖملُت بزالء إلاخالء -6 . و مً هظا الخ٣ل خإجُت اإلا ًغاصاثلإل ذ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج مؿاٍو

 (:I-1ق٩ل ع٢م  فً مغاخل خُاة الخ٣ل الىًِٟم٨ً جلخُو 

 

(:مساخل خُاة الحلل الىفؼيl_ 1  )مزكشيل 

 

.Silvana tordo, fiscal systems for hydrocarbons design issues, op.cit, p. 4Source:  . 

 :الجباية البترولية تعريف /ثانيا

٠ ال                                                                                                             ي:جباًت البترولُت ٖلى الىدى الخالًم٨ً حٍٗغ

الؾخٛال٫ باًَ ألاعى. بن الًغاثب البترولُت، جضٞ٘ ٖلى ؤؾاؽ ؤنها م٣ابل الترزُو مً ٢بل الضولت  -      

                                                                                                            .1الضولت  ٪التي هي مل

بن الًغاثب البترولُت، ًم٨ً ج٨ُُٟها ٖلى ؤؾاؽ اهه م٣ابل الترزُو مً ٢بل الضولت الؾخٛال٫  -          

 .2ى مملى٦ت للضولتباًَ ألاع 

حن مً الًغاثب بدؿب مغاخل اإلاكغوٕ الىُٟي  : جتر٦ؼ الجباًت البترولُت ٖلى هٖى

 

  

                                                             
1
بي الًِٛ ،خغوش ي حلى٫   لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ،٧لُت)ميكىعة ٚحر( ماحؿخحر عؾالت ، الجؼاثغ في الًٍغ  م ، 2001 الجؼاثغ، ،حامٗت الدؿُحر ٖو

.158 . 
 ألالُٟت في الجباثُت الؿُاؾت خى٫  الضولي اإلالخ٣ى ،الجضًض الٗالمي الا٢خهاصي اإلادُِ وجدضًاث الجباًت جيؿ٤ُ ،الُاوؽ خمضاوي  ِٖؿاوي، لُلى2 2

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ،الثالثت  131 .م ، 2003 ، البلُضة صخلب، ؾٗض حامٗت الدؿُحر، ٖو
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ذ (:فالاطخىشا )الظساةب املفسوطت في مسخلت البدث في -1  ،في هظه اإلاغخلت ال وحىص ألزغ ؤلاهخاج ؤو الٍغ

الؿماح لها مً الاؾخٟاصة مً غى الًغاثب ٖلى الكغ٧اث، مً ؤحل ٟل٨ً هىا٥ الٗضًض مً الضو٫ ج٣ىم ب

بخحن  :ع٢ٗت الخى٣ُب ٞيها، وجمحز في هظه الغخلت بحن يٍغ

بت -أ ٌ  طٍس بُت خ٤ خم الدخى : ًمىذ الترزُو بالبدث، بٗض مىا٢هت اإلاؿخُٟض الظي ٌُٗي ؤ٦بر يٍغ

بت بمالًحن الضوالعاث، وؤو٫ مً ٖمل ٖلى ٞغيها الىالًاث اإلاخدضة ،الضزى٫  ٨ُتوج٣ضع هظه الًٍغ ، في 1ألامٍغ

ُاهُا ٖلى  1971ؾىت  ملُىن صوالع ٦د٤  90دذ في بدغ الكما٫، و٧لٟها هظا صٞ٘ بع٢ٗت  15جدهلذ بٍغ

 .الضزى٫ 

بت ًضٞٗها ناخب الترزُو، بدؿب اإلاؿاخت التي اؾخٟاص منها. و٢ض ت خم إلاًجاز: بطٍس -ب هظه الًٍغ

٨ُت، ٖى اؾخٛلذ قغ٧اث البترو٫ ألاعاض ي الخانت، وؤزظث ضما ْهغ هظا الىٓام في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .به بٗض طل٪ الضو٫ ألازغي 

                                              ض في هظه اإلاغخلت الًغاثب الخالُت: هج: و  الظساةب املفسوطت في مسخلت الاطخغالٌ -2

بت -أ بت ٖلى ق٩ل خم الدخٌى في إلاهخاج طٍس خم صٞ٘ هظه الًٍغ صٞٗاث مىػٖت، ٖلى ؤؾاؽ ال٨مُاث : ٍو

بت ٦بحرة وال٨ٗـ صخُذ، وجدضص ٢اإلاىخجت في ع  ٗت البدث، ٞةطا ٧اهذ ال٨مُت اإلاىخجت ٦بحرة ٧اهذ ٢ُمت الًٍغ

بُت بىي٘ ؾ٠٣ لإلهخاج الُىمي  الًٍغ

بت -ب ٣ت التي ًب ٘ ؤلاًجاع ضٞ: ًإلاًجاز في مسخلت الاطخغالٌخم  طٍس ٘ بها في مغخلت البدث ضٞىٟـ الٍُغ

 ؤن ٢ُمخه ج٩ىن ؤ٦بر، مما ًٟؿغ اإلاؿاخاث الهٛحرة التي جمىذ للكغ٧اث في هظه اإلاغخلت مً الهىاٖت ،الا 

ا،البترولُت. وؤلاًجاع ٩ًىن  زابخا َى٫ مغخلت الاؾخٛال٫ ؤو متزاًض بدؿب ؾ٠٣ ؤلاهخاج، ًُغح مً  ؾىٍى

 خؿاب ؤلاجاوة باٖخباعها ج٩لٟت مً ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج.

اوة قاجٗت الاؾخٗما٫ مً َٝغ الخ٩ىماث للخهى٫ ٖلى ؤلاًغاصاث اإلاخإجُت مً اؾخٛال٫ : بن ؤلاجإلاجاوة -ج

 .2ُُتىٟىاعصها الُبُُٗت، وجإحي ٖلى عؤؽ الخ٣ى١ في الهىاٖت الم

 

  

                                                             
 الجصاةس، حامعت الدظُير، وعلىم الاكخصادًت العلىم ،ولُت)ميشىزة غير(ماحظخير زطالت البترولُت، للجباًت جيبإي  همىذج بىاء شسقي، حىهسة  1

 3 .ص ، 2003

2 Silvana tordo,op.cit, p .38 
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اث ه٣ضًت ؤو ُٖيُت، جلتزم الكغ٧اث الىُُٟت ألاحىبُت بإصائها بلى الضولت اإلاخٗا٢ضة مٗها ًٖ  ٞاإلجاوة ٖباعة ًٖ مضٖٞى

خم 1.جدضًض هظه ؤلاجاوة ٖلى ؤؾاؽ مبلٜ مٗحن ًٖ ٧ل وخضة مً ؤلاهخاج  ٧ل بهخاج بترولي جدهل ٖلُه. ٍو
 

سخل٠ مٗض٫ ؤلاجاوة مً صولت بلى ؤزغي، ٞبٌٗ الضو٫ حٗل٤ُ مٗضال  غو٢اث، إلادث مسخلٟت ل٩ل هٕى مً اٍو

وهىا٥ مً جإزظ بمٗض٫ جهاٖضي بدؿب ٦مُت ؤلاهخاج اإلاؿخسغحت ومثا٫ طل٪ الاجٟا١ الظي عبِ بحن لُبُا 

  :و٧ان ٦ما ًلي 1965ٖام  SNPA الٟغوؿُتبالكغ٦ت 

 بغمُل /ًىم، 400.000ل٨مُت جهل الى  %12,5

 ،بغمُل/ًىم550.000الى  400.000مً  % 14

                                                                                                                                                     .ًىم /بغمُل 550.000 كثر من15%

بت على الدخل -د بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاع  :الظٍس ٍت اؾخسضمذ الضو٫ اإلاؿتهل٨ت هٓام الًٍغ

بت ٖلى الضزل في ٢ُإ  ني ٖلى ، اإلادغو٢اثلخؿاب الًٍغ ؤما الضو٫ اإلاىخجت والتي ٌٗخمض صزلها الَى

؛ 1970% بلى ٚاًت 50، خُث ٖملذ بمٗض٫ إلادغو٢اثحباثُا زانا با هٓاماالبترولُت، ٣ٞض جبيذ  اإلاضازل

غابلـ ٞغيذ الضو٫ ألاوعوبُت مٗاص٫  ℅60ٞجزوٍال بلى ونل في ℅ 55بال ؤهه بٗض اجٟا١ َهغان َو
2 .

 ۔والك٩ل اإلاىالي ًىضر اإلاغاخل التي جٟغى ٞيها الًغاثب

 

  

                                                             
1
،ص 2010، 46العدد  12لحلىق املجلد:ل، أهماغ علىد الاطخمازاث الىفؼُت في ظل كاهىن الدولي، مجلت السغدًً الصاتغدمد ًىوع م 

247،246. 

 
 ..8.م ؾاب٤، مغح٘ ، قغقي حىهغة 2
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 ( مساخل العملُت إلاهخاحُت والظساةب املفسوطت (l-2شيل زكم

 

 

: حىعج ؤهضعؾىن، ألاصواث اإلاالُت في ؤهٓمت الىِٟ والٛاع خل٣ت صعاؾُت مً الُٟضعالُت الٗملُت في اإلاهضع

.                                                                          13، م. 2006الُٟضعالُاث، ُٞيؿُا، بًُالُا،  خضيالٗغا١، مى

 علىدها املؼلب الثاوي: خصاةص الظساةب البترولُت وأهم أهظمتها و

ًض مً ألاهٓمت اًت البترولُت بٗضة زهاثو، ألامغ الظي حٗل الهىاٖت البترولُت حٗٝغ الٗضلجبجخمحز ا

ُب٣ت في ٧ل صولت ؾىاء اإلاىخجت منها ؤو ، جسخل٠ في جُب٣ُاها خؿب الؿُاؾت الىُُٟت اإلاالجباثُت وال٣ٗىص

                                                            .                                                                                                                             اإلاؿتهل٨ت

 الظساةب البترولُت: صاةصأوال/ خ

 :1جخمحز الًغاثب البترولُت بٗض زهو ًم٨ً ط٦غها

عُت هبيرة -1 اء حظابا بهٟت زانت ٖلى ؤؾاؽ اثوجمثل هظه الٗى  :اخخمالُت وشىء عىاةد َز ُٗت ٖو ض الَغ

لى ؤؾاؽ الٗضالت ٦ظل٪ بطا ٧اهذ   .ب ٖلى ألاحاهبٛالخٗىص ٦ما هى الخا٫ في الؾال٨ٟاءة ٖو

                                                             
 14-12م ، 2012 ،الخؼبُم و الخصمُم :الاطخخساحُت للصىاعاث العامت املالُت الىظم الضولي، الى٣ض نىضو١  1
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بك٩ل واضر ول٨ً لِـ ٣ِٞ في ؤؾٗاع اإلاىخجاث البترولُت، وال جمثل الهٗىبت :  م الُلينعداهدشاز  -2

إ ٖضم ال٣ُحن ٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ بالجُىلىحُا ًيك٦ما ، ابا بهيالخ ٗىبتنألاؾاؾُت في جٟاوتها الىاؾ٘ ب٣ضع 

 وج٩ال٠ُ
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اإلاضزالث، والخُغ الؿُاس ي والظي ًتراوح بحن الهاصعة بلى الخٛحراث في الىٓام اإلاالُت الٗامت اإلاؿخ٣بلُت، بما 

 .ار والؿُاؾاث البُئُتىفي طل٪ جل٪ التي ٢ض جىجم ًٖ اإلا

غ ث٩ًىن مؿد : مً اإلادخمل ؤنجفاوث املعلىماث -3 مغو ال٣ُإ الخام الظًً ٣ًىمىن باالؾخ٨كاٝ والخٍُى

ت إلاكغوٕ ما، في خحن ؤن الخ٩ىماث اإلا ت ًُٟؤ٦ثر صعاًت مً الخ٩ىماث اإلاًُٟت بالجىاهب الٟىُت والخجاٍع

 .اإلاؿخ٣بلُت بكإن اإلاالُت الٗامت ىاًاهاىبؾخ٩ىن ؤ٦ثر صعاًت 

٘ الهىاٖاث البترولُت، ٖلى يازجفاع الخيالُف وخلم مشاول الاحظاق الصمن -4 : ٖاصة ما جىُىي مكاَع

لُه ٞةن محزان  اهتهاءه٣ٟاث ضخمت حضا ًخدملها اإلاؿدثمغون م٣ضما وال ًم٨ً اؾترصاصها ٖىض  اإلاكغوٕ، ٖو

 ىُٟت بمجغص ج٨بض جل٪ الخ٩ال٠ُ، وختًدى٫ بهىعة ٦بحرة مً اإلاؿدثمغ بلى الخ٩ىمت اإلاخال٣ىة الخٟاويُت ب

الخ٩ىماث التي لضيها ؤخؿً الىىاًا لضيها خاٞؼ لخ٣ضًم قغوٍ مالُت ٖامت حظابت ٢بل بضاًت اإلاكغوٕ ول٨ً 

اء  ببٗض طل٪ بٗضما ًهبذ الٖى ً لهظا ألامغ ًم٨ً ؤن ًدض مً الاؾدثماع ) حُُٗل  يالًٍغ وبصعا٥ اإلاؿدثمٍغ

 ( وهى ما ًًغ بالجاهبحن.عالاؾدثما

ل  الىُُٟتبن ؤهمُت مدضوصًت الغؾىبُاث  : هاطبالىفؽ مىزد - 5 لألصاء الا٢خهاصي في ألاحل الٍُى

ل٣ا ٢كغوٕ، ًم٨ً ؤن ٌك٩ل هًىب الىِٟ والخُىعاث في ؤؾٗاع الىِٟ مدل ق٪، ٚحر ؤهه ٖلى مؿخىي اإلا

                                    ا، ٞخ٩لٟت الٟغنت البضًلت الغثِؿُت الؾخسغاج الُىم هي الاؾخسغاج اإلاؿخ٣بلي الًاج٘. ًضقض

 :رولُتتعلىد الجباًت الب /زاهُا 

اًت البترولُت اإلاىحىصة في الٗالم ًم٨ً جهيُٟها خؿب ما ٌٗغيه مال٪ للمىاعص الُبُُٗت جببن ؤهٓمت ال

                                                                                                                                  : 1 ٞئخحنٖلى الكغ٧اث اإلاؿخسغحت مً يغاثب بلى 

                                                                     .                                                                                                            ؤهٓمت الامخُاػ  -

 . ؤهٓمت ال٣ٗىص -

٣ت جىػَ٘  ٢ًِخحناًت البترولُت ٦ثحرا في جٟانُلها ول٨ً حمُٗها جدضص لجبىٕى ؤهٓمت اد٢ض ج عثِؿخحن: ٍَغ

 لخٗامل م٘ الخ٩ال٠ُ.ت والكغ٧اث اإلاخٗا٢ضة، و٦ُُٟت اًُٟٕى بحن الخ٩ىمت اإلاٍألاعباح ٚالُا جضعي الغ 

  

                                                             
1 mohummed mazzel , petroleum fiscal system and contracts , diplpmica verlag gmbh, 

hamborg, germany,2010, p.8.  
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 (:أهظمت الجباًت البترولُت (l-3 م شيل زق 

 

 

Source  : Daniel johnston,international petroleum fiscal systems and 

production sharing contracts, pennal publishing company, Oklahoma, U.S. A ,1994, p .8. 

خه الهىاٖت ًت البترولُت الظجباالىٕى ألاو٫ مً ؤهٓمت ال: ٌٗض ٣ٖض الامخُاػ، أهظمت الامخُاش-1 ي ٖٞغ

ى٫ ٞترة بحن الضو٫ التي مىدذ الامخُاػ وبحن قغ٧اث الىِٟ التي ؤزظث الىُُٟت، ٣ٞض ؾا ص هظا الىمِ أَل

ً  .الامخُاػ في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ُاوي  1901في ٖام  مل٪ ٣ٖض الامخُاػ الخ٣ني الظي ؤبغ طً ٖومً ألامثلت الكهحرة  بحن قاه بًغان واإلالُىهحر البًر

ض مىذ هظا ٣ٞه في الكغ١ ألاوؾِ. مجم ببغا هُٟي  امخُاػ  الجيؿُت ولُام صاعس ي، والظي ٌٗض ؤو٫ ٣ٖض

 ال٣ٗض

  



 

16 
  

ه ٣ظ٧ىع الخ٤ في البدث ًٖ الىِٟ ومكخ٣اجه واؾخٛالله وحؿٍىَب٣ا للماصة ألاولى مىه، الُٝغ ألاحىبي اإلا

 . 1خحن ٖاماوبُٗه إلاضة ؾ

ُل٤ في اإلا الخ٤الكغ٦ت ألاحىبُت  هًم٨ً حٍٗغ٠ ٣ٖض الامخُاػ، بإهه طل٪ الخهٝغ التي جمىذ الضولت بم٣خًا

منها، والخ٤ في اؾخٛال٫ هظه اإلاىاعص والخهٝغ  ؼءىاعص ال٩امىت في ب٢لُمها ؤو في حالبدث والخى٣ُب ًٖ اإلا

 . 2ٞيها وطل٪ لٟترة ػمىُت مُٗىت، م٣ابل خهى٫ هظه الضولت ٖلى ٢ىاث مالُت مُٗىت

خدذ هٓام الامخُاػ جًمً الخ٩ىمت الامخُاػ ؤو الترزُو لكغ٧اث الىِٟ الضولُت، وحُٗيها خ٣ى١ ٞ

خُلب هظا مً الكغ٧اث الىُُٟت الضولُت ؤن حُٗي الاؾخٛال٫ وؤلاهخاج إلاضة مُٗىت وفي مؿاخاث مدضصة، ٍو

ٖالوة الخى٢ُ٘ ؤو عؾىم الترزُو للخ٩ىماث، لًمان خ٤ الامخُاػ ؤو الترزُو وهظا الىٕى مً ألاهٓمت 

با في هه٠ صو٫ الٗالم  . 3مُب٤ ج٣ٍغ

خم ج٣ضًم الكغوٍ اإلا حرها في ٣ٖض الامخُاػ في اجٟا١ حؿى ٍو يكغ ه الخ٩ىمت اإلاٚالُت ٚو ٟخذ باب ٣ًُت، ٍو ٍو

ضٞ٘ الٟاثؼ اإلاخ٣ضم ؾٗغ الٗغى )ٖاصة ما ًضٞ٘ يٍغ ت الترزُو بج٣ضًم الٗغوى ؤمام الكغ٧اث اإلاىاٞؿت، ٍو

جى٢ُ٘ ال٣ٗض( وجدخٟٔ الخ٩ىمت اإلاًُٟت بهظه الغؾىم بهٝغ الىٓغ ًٖ ا٦دكاٝ الىِٟ وبهخاحه  ٖالوةؤو 

ا ؤو   . ال ججاٍع

٣ًُت جإزظ ؤًًا بجاواث حٗخمض ٖلى ؤلاًغاص ؤلاحمالي ؤو مت اإلاٞةن الخ٩ى  الىِٟ،وبطا جم ؤلاهخاج الخجاعي مً 

الضزل الهافي و٦الهما ٌٗخمض ٖلى ٦مُت ؤلاهخاج وؾٗغ البُ٘، وحؿترص الكغ٦ت الىُُٟت الٟاثؼة بالٗغى 

 . 4حمُ٘ اإلاساَغ اإلاالُت لالؾدثماع بما ٞيها الخى٣ُب

جب ؤن همحز بحن ٣ٖىص الامخُاػ ال٣ضًمت والخضًثت ٦ما هى   ىالي:اإلامىضر في الجضو٫  ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 240 .ص ساتك، ِشرع ٌىٔس، ِضّذ 1
 23 .ص اٌّشرع، ٔفس 2

3 David johnston, and others, international petroleum taxation for the independent petroleum 

association of America, ipaa America’s oil gas producers, Washington, U.S.A, 2008, p.2. 
 دًٌٍ ،اننفط عهى باإلنتاج،انرقابة انًشاركة واتفاقات انًشتركة وانًشارٌع االيتٍاز اتفاقٍات اننفط عقود أنفباء ،سوداْ رٍٍٕه.4

 1 .ص 2005 األِشٌىٍح، اٌّتضذج اٌىالٌاخ ٍٔىٌىسن، إٌّفتش، اٌّزتّع ِعهذ اٌطالح واٌتٍّٕح، ِزاي فً اٌصضفً
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 :انفرق بٍن عقود االيتٍاز انقذًٌة و انحذٌثة-l (1)اندذول

 

 . 901ص سابق، ودان  مرجعر  جينيك :اٌّصذس

ِ ٟالىضًا حضًضا في مجا٫ نىاٖت ٢اما حٗاهٓؤلاهخاج،  ؿامدا٢ض ٣ٖىص ٗالح:  علىد اكدظام في إلاهخاج -2

، 1961لؿىت  476الٗاإلاُت، ٣ٞض ْهغ هظا الىٕى مً ال٣ٗىص في بهضوهِؿُا مىظ نضوع ٢اهىها الىُٟي ع٢م 

دؿام ؤلاهخاج، ٣ٞض ٧اهذ ؤو٫ صولت في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ ٢ا ب٣ٗىص٦ما حٗض مهغ عاثضة باألزظ 

 . 1ِىٟفي مجا٫ الُت الٗاملت ىبا جإزظ هظا الىٓام في مٗاملتها م٘ الكغ٧اث ألاح٣ٍُغ ٞب

                                                             
 204. م ؾاب٤، مغح٘ ، یىوـ  مدمض 1
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 الكغ٧اث اومذ٢ البضاًت في ألاعباح، لخ٣اؾم هٓام ٖلى وجٟاوى اإلاىاعص بمل٨ُت الضولت جدخٟٔ الىٓام هظا في

ا الخٛحر هظا ألاحىبُت  اإلاؿخ٣لت الكغ٧اث ول٨ً ؤزغي، بلضان في اتهاػ خُاما ٖلى زغا ج  ؾاب٣ت حك٩ل ؤن مً زٞى

 ٣ٖىص ٞاهدكغث وها،ظخ وظجد ؤن ؾىي  الٗمال٢ت الكغ٧اث ؤمام ٨ًً ولم ُاث٢اٟالاج مً الىٕى هظا صزلذ

 . 1يمٖال هُا١ ٖلى ؤلاهخاج دؿاما٢

ها في الضو٫ الىامُت اإلاىخجت للىِٟ بلى ٖضم ٢ضعة جل٪ الضو٫ ٖلى جدمل مساَغ البدث ًٖ  غح٘ قُٖى ٍو

ٖملُاث الاؾخ٨كاٝ، ًٞال ًٖ نٗىبت الخهى٫ ٖلى  ِ والٞخ٣اعها للٗملت ألاحىبُت التي جخُلبهاٟىال

 :                     2  يلُٞما ًالخ٣ىُاث اإلاخ٣ضمت التي حؿخسضم في جل٪ الٗملُاث وجلخو ؤهم مالمذ ٣ٖىص ا٢دؿام ؤلاهخاج 

وبحن قغ٦ت ؤحىبُت، ٌؿىض بليها ٚالُا البدث ًٖ الىِٟ  ُٟتًاإلاًخم الخٟاوى ٖلى ال٣ٗض بحن الضولت  -

الكغ٦ت ًٖ اإلاى٣ُت بطا لم حٗثر بٗضها سلى خبلى ازني ٖكغة ؾىت، ج تخاحه، وجتراوح ٞترة البدث بحن ؾخوبه

ت، وال حؿترص ما ؤه٣ٟخه                                                                                                                        .ٖلى الىِٟ ب٨مُاث ججاٍع

جلتزم الكغ٦ت بةهٟا١ مبالٜ مُٗىت وخٟغ ٖضص مٗحن مً آلاباع زال٫ ٞترة البدث، ٦دض ؤص١ وطل٪ جدذ  -

                       .                                                                                                                             بقغاٝ الضولت اإلاًُٟت ومغا٢بتها 

٘ مضة ال٣ٗض بلى هدى  - ت جٞغ ؾىت ؤو ؤ٦ثر خؿب الاجٟا١، وجيكإ قغ٦ت  25بطا ٖثر ٖلى الىِٟ ب٨مُاث ججاٍع

ني والكغ٦ت ألاحىبُت لخىمُت الخ٣ل                                                               ه. مدؿا٢الىِٟ وا وبهخاجمكتر٦ت مً الجاهب الَى

ت بدهىلها ٖلى ٦مُاث مً الىِٟ حؿ - غص الكغ٦ت ألاحىبُت حمُ٘ الى٣ٟاث التي ج٨بضتها ٖلى ؤ٢ؿاٍ ؾىٍى

ت لهظه ال٨مُت ؤٖلى 40بلى % 30اإلاىخج جتراوح ما بحن  ؿخسضم خؿاب ال٣ُمت الضوالٍع % مً بحمالي ؤلاهخاج، َو

ً الظًً ج ٨د٣الؿٍٗغ ني خ٣ا في الؿى١ الخغة مً جهضًغ جهِب الكٍغ وألاحىبي في ْل ْغوٝ حن الَى

٣ُت  متماثلة . حؿٍى

دُث جدهل الكغ٦ت ألاحىبُت بُإ الخهت اإلاسههت الؾترصاص الى٣ٟاث، ٣ي الىِٟ اإلاىخج ٌٗض اؾخقٕ باػ ى ً

ٛلب ؤن جسخل٠ وؿبت الخى  ٣ا للمؿخىي الظي ًبلٛه حجم ؤلاهخاج  َ٘ػ ٖلى وؿبت مُٗىت ًدضصها ال٣ٗض، َو ٞو

حىبي بطا بلٜ ؤلاهخاج خضا مُٗىا زم ًدىا٢و ههِبه م٘ اعجٟإ حجم % للكٍغ٪ ألا 25بدُث ٢ض جبضؤ بىدى 

ني ٖلى الباٍؤلاهخاج، و  ؤلاهخاج حكبُه قغوٍ اجٟا١ م دؿا٢اجٟا٢اث الُت الي، ٞالكغوٍ اإلاقدهل الجاهب الَى

م ؤن ألاهٓمت اإلاسخلٟت جاصي بلى هخاثج  تالامخُاػ ٚع البا ما جل٣ى الخ٩ىمت ٖالوة جى٢ُ٘ ججاٍع  مسخلٟت. ٚو

 . ها م٣ابل خهت ؤ٦بر مً ألاعباحلسلى الخ٩ىمت ٖنها ؤو جباصخحر مً ألاخُان جثي ال٨فال٣ٗض، و

 

                                                             
 18 .ص ساتك، ِشرع سوداْ، رٍٍٕه 1
 املظخد الخىمُت أحل مً للمعسفت العسبُت املىطىعت والغاش، الىفؽ اكخصادًاث عثذهللا، صس2ٍٓ

 .401،ص 2006 ٌثٕاْ، ٌٍعٍىَ، تٍشوخ، اٌعشتٍح اٌذاس االلتصادي، اٌثعذ اٌشاتع، اٌّزٍذ ،امت
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التي حكتر٥ بمٟهىم ا٢دؿام ؤلاهخاج  اليسخام ؤلاهخاج بدُث ْهغث منها الٗضًض مً ؿو٢ض جُىعث ٣ٖىص ا٢د

ت والبحروُٞت،  ىٕى لِـ مٟاحئا بط خوهظا الوجسخل٠ في الخٟانُل ومً ؤقهغها اليسخت ؤلاهضوهِؿُت اإلاهٍغ

غاٝ بازخالٝ الٓغوٝ، وحٗخمض جغ٦ُبت  وياثٟااإلاؤهه هدُجت  اإلا٨ثٟت و٦ظا ازخالٝ اهخماماث ومهالر ألَا

٣ٖض ا٢دؿام ؤلاهخاج ٖلى ؾالمت البيُت الخدخُت ال٣اهىهُت للضولت، مثال بطا ٧ان ال ًىحض في البالص ال٣ىاٖض 

ً الُبُعي ؤن ًخًمً الاجٟا١ حُُٛت لهظه ال٣ًاًا التي ٌُٛيها ٖاصة ألاؾاؾُت التي جد٨م بهخاج البترو٫ ٞم

ال٣اهىن بازخهاع، ٩ٞلما ٧ان الىٓام ال٣اهىوي في البالص يُٟٗا ٧لما ػاصث ال٣ًاًا التي حُٛيها وجدضصها 

 . 1دؿام ؤلاهخاج٢اجٟا١ ا

٣ض ْهغ هظا ُٞت ِ الٗاإلاال حٗض هٓاما حضًضا في مجا٫ نىاٖت الىٟ تاإلا٣اول: بن ٣ٖىص علىد امللاولت -3

ُت بلى الاؾخٗاهت ى، ٣ٞض صٖتها الخاحت لإلم٩اهُاث ال1950ٟالىٕى مً ال٣ٗىص ألو٫ مغة في اإلا٨ؿُ٪ ٖام 

م مً ؤن ٣ٖىص اإلا٣اولت  لى الٚغ ٨ُت، ٖو ب٣ٗىص اإلا٣اولت إلاباقغة ٖملُاث نىاٖت الىِٟ م٘ الكغ٧اث ألامٍغ

جدباًً ُٞما بُنها مً ٣ٖض بلى آزغ ؾىاء ٧اهذ مً خُث ٞتراث البدث والخى٣ُب ؤم مضة ال٣ٗض طاجه، ؤو مً 

ً خُث بصاعة الٗملُاث، بُض ؤن هظه ال٣ٗىص جمخ٘ خُث اإلا٣ابل التي جدهل ٖلُه الكغ٧اث ألاحىبُت ؤو م

               .                                                                                                                             2ىحؼها ُٞما ًليهبسهاثو مكتر٦ت وؾماث ٖامت ًم٨ً ؤن 

ت ألانى٫ ٞال٩ِ اإلاىخج و ٟىي اإلاال٪ الىخُض للهىُت اإلاخٗا٢ضة م٘ الكغ٦ت ألاحىبُت حٗض قغ٦ت الىِٟ الَى -

الثابخت و٦ظل٪ ألانى٫ اإلاى٣ىلت التي حؿخسضمها الكغ٦ت ٖلى وحه الضوام، وجدؿب ج٩لٟتها ٖلى خؿاب 

ىُ ىُت ولٗل طل٪ ًغح٘ بلى ٧ىن الكغ٦ت ألاحىبُت مجغص م٣او٫، ٌٗمل لخؿاب الكغ٦ت الَى ت الكغ٦ت الَى

ىُت.  ناخبتولِؿذ  ٩ا للكغ٦ت الَى                                                                                                                    الامخُاػ ؤو قٍغ

غ ألامىا٫ الالػمت لخُُٛت ه٣ٟاث البدث والخى٣ُب ًٖ الىِٟ، وحٗض ه - ظه جلتزم الكغ٦ت ألاحىبُت بإن جٞى

ت، جخدمل  ىُت. في خا٫ ٖضم ا٦دكاٝ الىِٟ ب٨مُاث ججاٍع ألامىا٫ ٢غويا بضون ٞاثضة حؿضصها الكغ٦ت الَى

ٌ، ٦ما جلتزم ؤًًا  الكغ٦ت ألاحىبُت وخضها هظه الى٣ٟاث وبضون ؤن ٩ًىن لها الخ٤ في الخهى٫ ٖلى حٍٗى

ل ٖملُاث الاؾدثماع و٦ظل٪ ه٣ٟاث الدكُٛل. حر ألامىا٫ الالػمت لخمٍى  بٟىاثضوحٗض هظه ألامىا٫ ٢غويا  بخٞى

                                                                                                     جلتزم الكغ٦ت الىُُٟت بؿضاصها في زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت 

٤ حؼ - ىُت طل٪، ٖلى ؤن مً الىِٟ اإلاىخج في خالت َلب قغ٦ت ال ءجلتزم الكغ٦ت ألاحىبُت بدؿٍى ىِٟ الَى

ان في ال٣ٗض؛ ٤ ؤو ٖلى ٖمىلت ًخ٤ٟ ٖليها الُٞغ ٌ ًٖ ه٣ٟاث الدؿٍى  جدهل الكغ٦ت ألاحىبُت ٖلى حٍٗى

 

 

                                                             
 81 .ص طابم، مسحع زودان،، ًحبُيُ 1
 282،281ص طابم، مسحع ًىوع، مدمد2
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مُٗىت مً الى٣ِ  وؿبتٖلى الخ٤ في قغاء  خدملهاججدهل الكغ٦ت ألاحىبُت في م٣ابل الالتزاماث التي  -

٣ا إلاا هى مخ٤ٟ ٖلُه في ال٣ٗض                                                                                                                  . وبإؾٗاع زانت ٞو

ه م٘ ؤزظ عؤي ٞكادو جىلى الكغ٦ت ألاحىبُت بصاعة الٗملُاث زال٫ ٞترة البدث وجى٣ُب ًٖ الىِٟ وا٦ -

ىُت  . الكغ٦ت الَى

 :                                                                                                       ل فيًخمث٨ً ؤقهغها ًىحض ٖضة ؤهىإ مً ٣ٖىص اإلا٣اولت، ل

غ اإلا ًىٟظ علىد الخدمت الخالصت -أ خٗا٢ض في ٣ٖىص الخضمت الخالهت ٖملُاث الاؾخ٨كاٝ والخٍُى

خدمل مساَغ الاؾخ٨كاٝ. هظا الىٕى مً ال٣ٗىص ًض ال ٢اخٗ، ٞاإلاٗابؤحت م٣ابل ًُٟمىانٟت م٘ الخ٩ىمت اإلا

دث مً الخبرة بلِـ مؿخٗمال ٦ثحرا ول٨ىه مىحىص في بٌٗ صو٫ الكغ١ ألاوؾِ ، التي لضيها ألامىا٫ وج

ذ  لل٣ٗىص اإلاؿخٗملت في زضماث الهىاٖت  تهمكاب٣ٗىص الخضمت الخالهت ٦ٞةًغان، الؿٗىصًت و ال٩ٍى

 . 1عؾىم بػاء الخضمت ٦سضماث خٟغ آلاباعضٞ٘ َالب الخضمت ًالىُُٟت ؤًً 

ا م٘ ٣ٖىص الخضمت الخالهت، علىد الخدمت مع املخاػسة -ب : جسخل٠ ٣ٖىص الخضمت م٘ اإلاساَغة حظٍع

غ اإلاخٗا٢ض عؤؽ اإلاا٫ اإلا غ مهاصع البترو٫ م٘ ٞخدذ ٣ٖىص الخضمت م٘ اإلاساَغة ًٞى ىحه لالؾخ٨كاٝ وجٍُى

 جدمل اإلاساَغ.

خا ٌؿمذ للمخٗا٢ض باؾترحإ الخ٩ال٠ُ مً زال٫ بُ٘ الٛاػ والىِٟ، و٦ظل٪ ًخل٣ى هاج ٨كاٝخالاؾٞةطا ٧ان 

ت مً ؤلاًغاصاث اإلاخب٣ُت، وجسً٘ هظه ألاحٗاب في مٗٓم ألاخُان للًغاثب، اح ٗاب ٖلى ؤؾاؽ وؿبت مئٍى

.       2ل للخ٩ىمت اإلاًُٟت ٣ى مل٨ُت الخب٣ج وعٚم جدمله مساَغ الاؾخ٨كاٝ ال ٌكاع٥ اإلاخٗا٢ض في ؤلاهخاج و

 : املؼلب الثالث: املدُؽ الاكخصادي ألوشؼت البدث والاطخغالٌ في الصىاعت البترولُت

البترولي  ٘باإلاىجًمً صعاؾت البٗض الا٢خهاصي ألوكُت البدث والاؾخٛال٫، الخُغ١ بلى اإلاخٗاملحن في 

الُت. ٦ما ؾيخُغ١ اإلا وجىيُذ ٖال٢ت الضولت بالكغ٧اث البترولُت، و٦ظل٪ جدضًض الٗىامل الا٢خهاصًت و

                 .                                                                                                                            البترولُتلؿى١ البدث البترولي و٦ُُٟت مىذ ال٣ٗىص 

 : أوال/ املخعاملىن في املىُع البترولُت

یما ٞ داو٫ ؾغصهاهامالن ؤؾاؾحن هما الضولت والكغ٧اث البترولُت والتي ؾىٝ ٗ٘ البترولي مخباإلاىًخضزل في 

 ًلي:

٤ بخهاء ٖام ل٩ل ىم ٥جغص ٧ل ما جمل٨ه مً ؤمالب: ج٣ىم الضولت الدولت -1 جمُه للمدغو٢اث وهظا ًٖ ٍَغ

غ هظه  ل وجٍُى ٤ جىمُت اإلادُُاث اإلاىحىصة وجسهُو ألامىا٫ وؤلام٩اهُاث مً ؤحل جمٍى ألامال٥ ًٖ ٍَغ

 .اليكاٍ

 

                                                             
1 Muhammed mazzel, op.cit, p. 27. 
2 Ibid, p.28. 
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ت والُض الٗاملت اإلااهغة لبىاء وؿُج نىاعي مخ٩امل م٘ ب٢امت ٖال٢اث ٣الهىاعي و٦ظا ج م ال٣ضعاث البكٍغ ٍى

 . 1قغا٦ت مً ؤحل الىنى٫ بلى ألاهضاٝ اإلاغحىة

 :                                                                   : حٗمل الكغ٧اث البترولُت الٗاإلاُت بلى جد٤ُ٣ ما ًليالشسواث البترولُت -2

.                                                                                 هامت ًٖ البترو٫ والٛاػ مً ؤحل ؤلاهخاج  اخخُاَاثالىنى٫ بلى  -ؤ

ذ  -ب                                                   .                                                                                                                            حُٗٓم الٍغ

ت بالخ٣ىُاث الٗالُت والخضًثت وال٣ضعاث الٗلمُت في مجا٫ البدٞجى  -ج ث والخى٣ُب حر ال٣ضعاث البكٍغ

 .وؤلاهخاج

م ال٣ضعاث الهىاُٖت ؤي الاهضماج في اإلاىُ٘ واإلا -ص .                                                2هب للهىاٖت البترولُت الٗاإلاُتج٣ٍى

                                                              :                                                                 عالكت الدولت بالشسواث البترولُت/زاهُا 

 :                                                                                                                جمثل ٖال٢ت الضولت في جد٤ُ٣ ؤهضاٞهما اإلاكتر٦ت

ُٞما ًسو الؿُاؾت البترولُت بىاء ٖلى الخُىعاث الٗاإلاُت : جسخل٠ ؤهضاٝ الضولت أهداف الدولت -1

وويُٗتها البترولُت. وجخمثل ؤٚلب ؤهضاٝ البلضان اإلاهضعة للبترو٫ في الغ٢ابت الخامت ليكاَاتها البترولُت 

بؿبب جغاح٘ اخخُاَاتها  امضا زُلهوهىا٥ بٌٗ البلضان اإلاهضعة والتي جىاحه جغاح٘ في  امضا زُلهُم ٓوحٗ

باب ؤزغي مً اإلادغو٢اث مىاعص ؤزغي مً اإلادغو٢اث. ؤما باليؿبت للبلضان اإلاؿخىعصة ومً احل ج٣لُل ؤو ألؾ

مً العجؼ في محزاهيها الخجاعي جداو٫ ؤن حصج٘ البدث ًٖ البترو٫ في مىا٤َ ٚحر مؿخٛلت بالخٗاون م٘ 

تها الخ٨ىىلىحُت في مجا٫ الكغ٧اث البترولُت باإلياٞت بلى هظه ألاهضاٝ جداو٫ الضولت ؤن جُىع ؤ٦ثر ٢ضعا

غ الخ٣ىُاث الخضًثت في مجا٫ الهىاٖت  ً الُض الٗاملت اإلاخسههت وجٍُى ٤ ج٩ٍى البدث وؤلاهخاج ًٖ ٍَغ

٣ٖالهُت حٛحراث ؤؾٗاع  تبهٟجداو٫ وي٘ بَاع حباجي وحٗا٢ضي مغن، مً ؤحل ؤن ج٣اوم البترولُت، في ألازحر 

غالبترو٫ والخٟاّ ٖلى مؿخىي م٣بى٫ اليكاَاث الب  . 3دث والخٍُى

 :4بماًليٞ: جمدىع ؤهم ؤهضاٝ الكغ٧اث البترولُت أهداف الشسواث البترولُت -2

خباع مساَغ البدث اإلاغجبُت باإلحغاءاث  -ؤ الىنى٫ بلى هجاٖت م٣بىلت الؾدثماعاتها م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 .ضًت٢الجباثُت والخٗا

ٗت لالؾدثماعاث اإلاٗهىصة بدُث -ب  إلادغو٢اثج٩ىن الخ٩لٟت الخ٣ىُت ؤلاهخاج ا الاؾخٟاصة مً حُُٛت ؾَغ

 . م٣بىلت في مىا٤َ طاث مساَغ مدضصة

. 

 

                                                             
1 Ibid,p.17. 
2 Ibid, p.18. 

 اٌعٍىَ وٍٍح ،)ِٕشىسج غٍش (ِارٍستٍش اٌسىق، ِع أوخش ِالئّح ٔضى :اإلٔتاد و اٌثضج ٌعمىد اٌثتشوٌٍح اٌزثاٌح ٍٍِىد، ِزٍذ 3

 111 .ص ، 2002 اٌزضائش، ،راِعحٍشاٌتس وعٍىَ االلتصادٌح
 112 111 .ص اٌّشرع، ٔفس  4
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ل  -ج ً مً اإلادغو٢اث ٖلى اإلاضي الٍُى البدث ًٖ جدضًض الاخخُاَاث والاؾخدىاط ٖلى مهاصع جمٍى

م اإلاٗضاث الخ٣ىُت مً ؤحل عبدُت ؤ٦ثر لالؾخماعاث البدث بٛغى جُٟٗلها م٘ ج٣ىُاث حض  باإلياٞت بلى ج٣ٍى

ت والهىاُٖت .  مخُىعة وخضًثت و٦ظا بٖاصة جإهُل اإلاىاعص البكٍغ

 :زالثا/ العىامل الاكخصادًت واملالُت العلىد البدث وإلاهخاج

: مً ؤهم الٗىامل الا٢خهاصًت ل٣ٗىص البدث وؤلاهخاج هى اهه ًجب ان ًإزظ بٗحن العىامل الاكخصادًت -1

خباع جىػَ٘ الخ٩ال٠ُ يمً البىىص الخٗا٢ ضًت، بطا ؤعصها هىال٪ جىػی٘ ٖاص٫ للمضازُل ما بحن الضولت الٖا

 .ر اهخمامثغيُاث الخ٩ال٠ُ جسو بإ٦ٟٞحمالي الخ٩ال٠ُ اإلاد٣٣ت مهما ٧ان مؿخىاها وبالخالي ال  غ ثمدواإلاؿ

ماهي بال الٟغ١ ما بحن ؾٗغ البُ٘ والخ٩لٟت الخ٣ىُت اإلاؿخد٣ت لالؾخ٨كاٝ  تاإلام٨ىاًت البترولُت لجبوبما ؤن ا

غ والاؾخٛال٫، ٞةن اإلاك٩ل ألاؾاس ي في ٧ل ٣ٖض بترولي ؤو في ٧ل حباًت  ًخمثل في ٦ُُٟت  بترولُتوالخٍُى

ذ البترولي ما بحن الضولت والكغ٦ت البترولُت.  ج٣اؾم هظا الٍغ

                                           البترولُت بىاء ٖلى اإلاٗاًحر الخالُت: تباًلجا: ج٣ؿم آلُاث جلاطم الجباًت البترولُت -2

 .مٗاًحر زابخت خؿب اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت -ؤ

                                                                                                             م٣اًِـ ج٣ىُت ٧الٗم٤، ؤلاهخاج الُىمي ؤو اإلاجم٘. -ب

 م٣ابـ مداؾبُت ٧الؿٗغ، الغبدُت، ؤو الغؾىم ؤلاياُٞت . -ج

خىؾِ ال٢خُاٖاث الضولت، في الجباًت البترولُت وهى ٫ اإلاضٗبياٞت بلى هظه الٗىامل هىا٥ ما ٌؿمى باإلا -ص

م٨ً ما الٗمغ الا٢خهاصي اإلامٗیاع مؿخٗمل ٚالُا مً ؤحل م٣اعهت ال٣ٗىص البترولُت بىاء ٖلى خؿاب وؿبت 

خباع مٗاص٫ ال٣ُم  بحن الٗىاثض ؤلاحمالُت للضولت والجباًت البترولُت مٗبر ٖىه بالضوالع آزظًً في ٖحن الٖا

م٣ٗىلت للمؿخمغة التي في ٚالب  عبدُتالخالُت، وخؿاب مٗض٫ ا٢خُإ الضولت والظي ال بض ؤن ًًمً 

 .1 %25و9%15ألاخُان ٩ًىن مٗضلها ما بحن 

 

 :طىق البدث البترولي/زالثا 

بن ٧ل الضو٫ التي جمل٪ ؤمال٥ مىجمُت بترولُت جدىاٞـ مً ؤحل حلب ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً عئوؽ ألامىا٫ 

للهىاٖت البترولُت، و٧ل صولت لها ٢ىة في الخٟاوى جبٗا ل٣ضعاتها البترولُت وبىاء ٖلى مخُلباث الؿى١ 

٣ٗض البترولي ال ًإزظ ٣ِٞ الىيُٗت البترولُت للبالص اإلاٗني بل البترولُت الٗاإلاُت وبالخالي ٞالخٟاوى ٖلى ال

 ت .٦ظل٪ بىاء ٖلى الٟاثضة البترولُ

 

  

                                                             
1 Daniel johnston, international petroleum fiscal systems and production sharing contracts, op.cit, p. 

135. 
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 ي اؾخٛالله، صون ؤن هيس ى ويُٗت الؿى١ الٗاإلاُت للبدث البترولي اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ ٢ى  ٘إلاؼما للخىى

غاٝ ب٤ ٢اهىن الٗغى والُلب الظي ًضزل ال٣ل٤ في ٢ىي الخٟاوى ماُالؿى١ ؤًً ً  بحن مسخل٠ ألَا

لت  ىجمط  التي جدضث في مضة ال٣ٗض، ال حٛحر مباقغة الخىاػن  والخ٣لباثٚالبا ؤٚلب ال٣ٗىص لخٗهضاث ٍَى

 ج٣ىُتفي ْغوٝ  مبغ ا الٗام لخُثُاث ال٣ٗض وال جضزل بالًغوعة في بٖاصة الىٓغ في ال٣ٗض الظي الا٢خهاصي

خباع، وجُىع ؾٗغ البترو٫ ٖلى اإلاضي ، ؤزظ الخ٩ااٞاثكا٦دومالُت مُٗىت، کاخخما٫ جد٤ُ٣  ل٠ُ بٗحن الٖا

ل  .الٍُى

غاٝ اإلاخٗا٢ضة م ىضما ال ًخد٤٣ ؤخض مً هظه ألاهضاٝ، ج٩ىن ألَا رة لاللخ٣اء وبٖاصة الخٟاوى، هظا جبٖو

غ ٖال٢اث في بَاع قغا٦ت  الخٟاوى ٌٗبر ًٖ جباص٫ آلاعاء في ؤَاع مخ٩افئ بحن الضولت والكغ٦ت البترولُت، لخٍُى

ت  .                                                                                                              1مبيُت ٖلى جٟهم ٦بحر لألزُاع الخ٣ىُت واإلاالُت ٢ٍى

 :زابعا/ ػسق مىذ العلىد البترولُت

اإلاٟخىخت ولضعحت ؤهمُت ال٣ضعاث ىص خؿب خالت ج٣ضم البدث والخى٣ُب في اإلاىا٤َ ٣جغجبِ َغ١ مىذ الٗ

الن ًٖ مىا٢هت صولُت هى ؤلاحغاء اإلاٗمى٫  الهىاُٖت، ٟٞي خالت الخىاػ٫ ٖلى م٩امً ٢ُض الاؾخٛال٫ ٞةن ؤلٖا

 .به ٚالُا

الكغ٧اث  ٟاثضةجمغ ٖملُت حصجُ٘ الاؾدثماعاث ٖلى جىُٓم ٞٗا٫ إلحغاءاث مىذ مدُِ البدث ؤو الخىاػ٫ ل

ؤو ال٣ٗىص  ُتماإلاىجٗملُت مىذ الغزو ٞ، وبالخالي ومىاؾبتى ْغوٝ خؿىت للم٩امً، مً ؤحل الخهى٫ ٖل

ت وبُغ  ، ولظل٪ هالخمهامسخلٟت بىاء ٖلى ٢ضعة الضولت ٖلى جد٤ُ٣  ١البترولُت في مىا٤َ البدث ج٣م بدٍغ

ُٗت حباثُت قاملت، والظي جدضص ُٞه اإلاى غ لضيها مىٓىمت حكَغ ا٤َ ٞاألهٓمت اإلاٗمى٫ بها في الضو٫ التي ًخٞى

اع ال٣اهىوي وجسو هظه الُلباث الخٗهض  الٛحر مؿخٛلت، وبالخالي قغوٍ الُلباث ج٩ىن م٣بىلت يمً ؤلَا

ما٫ ألاؾاؾُت للخى٣ُب ؤو البدث باألقٛا٫ واإلا  . هاٍع٠ الالػمت لل٣ُام باأٖل

 :املؼلب السابع: خصت الحىىمت في الصىاعت البترولُت

٦ٟا پؿخُب٘  اجي، وهظا مً زال٫ هٓام حبالىِٟاثض ٖى جداو٫ الضو٫ الخهى٫ ٖلى ال٣ؿم ألا٦بر مً 

                             .                                                                                                                            البترولي ٘امخهام حلي الَغ

ع الاكخصاد البترولُت  : أوال/ َز

ت الا٢خهاصًت في حٗاملها م٘ ٖىهغ ألاعى، و الظي  ً٘غج٨ؼ مٟهىم الَغ الا٢خهاصي ؤؾاؾا ٖلى ؤؾـ الىٍٓغ

٘ جبدث في الٗال٢ت الخباصلُت ت الَغ  ٌٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى ٖىامل ؤلاهخاج مً ٖمل، آالث وعؤؽ للما٫. ٞىٍٓغ

 

 

 

                                                             
1
 Ibid P.13 
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٦ُُٟت جىػَ٘ ؤلاهخاج بحن مال٥ ألاعاض ي و الٗما٫ وؤصخاب اإلاا٫ مً زال٫ الغب٘، ألاحىع و ألاعباح،  خى٫ 

 خُث 

٩اعصو صُٞض ٧ان و٢ض. ٘والَغ ألاعباح بحن بىيىح جمحز ؤن ًم٨ً  اإلاد٨م الا٢خهاصي مٗىاه ٘الَغ ىُؤٖ مً ؤو٫  ٍع

٩اعصي ىنٗباإلا ٘والَغ والًغاثب، الا٢خهاص مباصت ٦خابه في ؤ٧اصًمُا  الؼعاُٖت ألاعى مً ؤلايافي الضزل هى الٍغ

 اإلاؿخٗملت الخضًت ألاعى ٖاثض ًخجاوػ  بما اإلاؿاخت وخضة هٟـ اؾخٗما٫ مً الا٢خهاصًت اإلاحزة مً اإلاخإحي

 جيخج هبتخال ألاعى ٞةن.  وعؤؾما٫ ٖمل مً ؤلاهخاج ٖىانغ حؿاوي  ٖىض ال٩لٟت ًخجاوػ  ما ؤي الٛغى، لىٟـ

مل وؤؾمضة بظوع  مً اإلاضزالث ٟـه اؾخٗملخا لى ختى تًئالغص ألاعى مً ؤ٦ثر ٚلت "  ضًتالخ" وألاعى ومُاه، ٖو

٘، هىخضًت ال مً ألازهب ألاعى مً الىاجج والضزل ؿخٛل،ٌ ال ضًتخال صون  وما ال٩لٟت حُٛي بهظا  وهى َع

ىُب٤. للٛحر ال٣ٗاع ؤو ألاعى مً اإلاخإحي الخٗا٢ضي ؤلاًجاع ٚحر ىنٗإلاا ٩اعصي َ٘الغ  ٍو  اإلاى٢٘ محزاث ٖلى الٍغ

٘ ٖلى الُىم ًُب٤ الظي اإلاىجم٘ َع اقخ٣ا١ جم اإلاٟهىم هظا ومً.  الُبُُٗت والٗىامل  بهخاج مً اإلاخإحي الَغ

 . البُ٘ ؾٗغ مً ب٨ثحر ؤ٢ل ؤلاهخاج ت٧ٟل ج٩ىن  ٖىضما والٛاػ الىِٟ مثل الُبُُٗت اإلاىاعص

وبالخالي ٞهي حٗخبر مؿإلت  ٘ذ والَغبغ لالخمُحز بحن ال٨ً في ؤصبُاث الهىاٖت الىُُٟت هىا٥ نٗىبت في 

ُت هي ُٟىخؿاؾت ؤزاعث حضال بحن الا٢خهاصًحن والخبراء اإلاسخهحن، ٞاألعباح الىاججت ًٖ الهىاٖت ال

 .٦ما ٣ًى٫ بًٗهم. الا٢خهاصيمغاصٝ للغب٘ 

٘" باللٛت الٗغبُت و "  ت بٗضة مٗان، renteوحؿخٗمل ٧لمت "الَغ ٚحر ما ؤوعصهاه ؤٖاله في " باللٛت ؤلاه٩لحًز

٘ ٌؿخٗمل ٦بضًل ل٩لمت "ُٞبمٟهىم ص الا٢خهاصيحٍٗغ٠ الغب٘  ة ؤو و اج" بمٟهىم ؤلاroyaltyض عیکاعصو، ٞالَغ

بُتوفي الهىاٖت الىُُٟت ٧اهذ جغص ال٩لمت بك٩ل مؿخ٣ل ًٖ  ٪لااإلاخهت  باٖخباعها خهت للمال٪  الًٍغ

بت و٧ان هظا الاؾخٗما٫ قاجٗا في ػمً الامخُاػاث، وال جؼا٫ حؿخٗمل في بٌٗ ال٣ٗىص  ٢بل اخدؿاب الًٍغ

ت renteج٘ ل٩لمت ' كاال الاؾخٗما٫الى٣ُُت، ؤما   .البُىث وال٣ٗاعاث. جاع ًبةهى ما ًخٗل٤ ٞ' باللٛت ؤلاه٩لحًز

الاؾخسغاج وج٩ىن هظه  و٧لٟتهى " الٟغ١ بحن ٢ُمت ؤلاهخاج الا٢خهاصي في الهىاٖت الىُُٟت،  ٘بن الَغ

غ و٧لٟت الٗملُاث، و٦ظل٪ خهت ألاعباح التي جدهل ٖليها الكغ٦ت  ألازحرة مً ٧لٟت الاؾخ٨كاٝ، الخٍُى

ُُت جداو٫ ؤن جدهل ٖلى ؤ٢ص ى خض مم٨ً مً هظا ىٟو٫ الض، ٞالٌاثٟالىُُٟت، ٞالغب٘ ٌٗالج مؿإلت ال

٘ مً زال٫ الا٢خُا ىالي، و ٖاث التي حكمل الًغاثب، ؤلاجاواث و٦ظل٪ الٗالواث ٦ما ًىضخه الك٩ل اإلاالَغ

زُل اإلاخإجُت مً بهخاج الىِٟ والٛاػ، الخ٩ال٠ُ و٦ظل٪ ألاعباح، ٞضوع الخ٩ىمت هى وي٘ و اإلاضاالظي ًبحن 

 .1٘ مل الَغجي ٦ٟا حؿخُُ٘ مً زالله ؤن جدهل ٖلى مجعؾم هٓام حبا

  

                                                             
1 Daniel Johnston, international exploration economics, risk and contract analysis, penwell 

corporation, Oklahoma, U.S.A, 2003,p. 2. 
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ع البترولي(:جىشَع l -4)شيل زكم  الَس

 

Source: daniel johnston, international petroleum fiscal systems and production sharing contracts, op.cit،P. 7, 

ع البترولي و خصت الحىىمت : زاهُا   :الَس

بن مً مهلخت البلضان الٛىُت بالىِٟ ؤن حؿخسضم مىاعصها للخهى٫ ٖلى ؤمىا٫، مً ؤحل اؾخٗمالها في 

ُُت ٣ٖىص م٘ قغ٧اث ؤحىبُت ٟى٢٘ خ٩ىماث الضو٫ الىجالخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ولخد٤ُ٣ طل٪ 

ُت باإلاىاعص الىُُٟت، الؾدثماع وبُ٘ الىِٟ والٛاػ، خُث جدضص قغوٍ ال٣ٗض اإلا٣ضاع الظي جدهل الضو٫ الٛى

ضال٣ٗض وهظا ما في   اولهظا حٗمل الخ٩ىمت ٖلى مًاٖٟت بًغاصاتها بىنٟها َغا ٞ ًٗها  ًٍؼ الًِٛ ٖليها ٍو

ألنها ؾخىاحه نٗىباث في الخٟاوى م٘ قغ٧اث ٖمال٢ت  هٟؿهافي مى٠٢ نٗب ٣ًط ي بًغوعة ؤن جىٓم 

 . 1رةبخلجمخل٪ اإلائاث مً ال٣اهىهُحن طوو ا

ا، وحٗخمض هظه الخهت له ٕىبالغ هت ال٨بري مً لخىاعص ٞمً الُبُعي ؤن ج٩ىن االضولت هي مال٨ت اإلا ًإمبمو 

امغة مالُا، ثدملها الكغ٦ت اإلاؿدخٛامغة التي جٖلى ٖضص مً الٗىامل بما في طل٪ صعحت اإلا ؾُاؾُا  ججاٍع

٘ بضًلت هظه الكغ٧اث في ؤعحاء الٗابُئو  غ مكاَع الىِٟ الؿاثض في الؿى١ ؾٗغ  ظال٪و٦ لمُا، و مضي جٞى

 ٍم٨ًذ الخٟاوى، و ٢و 

 

 

 

 

 
                                                             

 7 .ص ساتك، ِشرع سوداْ، رٍٍٕه 1
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لى هظا ٞدحن ٩ًىن الاؾدثماع هاجخا ًم٨ً إلًغاصاث  دُتبع هت الخ٩ىمت ؤن جؼصاص م٘ اػصًاص لخ اإلاكغوٕ ٖو

ؼ الخى٣ُب وؤلاهخاج ول٨ً في اإلاماعؾت ًبضو مً الهٗب وي٘ ٞىاخالخ٩ىمت ؤن جؼصاص صون ؤن ًازغ ؾلبا ٖلى 

بي  ٣ت  ٠ُخ٨بهٓام يٍغ جماما م٘ مٗض٫ ؤلاًغاصاث اإلاىجؼة ٞٗلُا لضي الاؾدثماع في مكغوٕ ما و٦ظل٪ الٍُغ

بي زال٫ مغاخل مُٗىت مً ٖمغ اإلاكغوٕ ال  .ُیىٟالتي ؾِخم ٞغى الٗبء الًٍغ

٣ىص نوجداو٫ الضو٫ اإلاىخجت للىِٟ  ٘ ذ لها بخدهُل الجؼء ألا٦بر مً الِ حؿمهُٟاٚت ؤهٓمت ٖو َغ

م  ذ٣ٞها مً و منالبترولُت ٞ ٤ ٚع ع٢م.  (l -2)الجضو٫ الجباثُت )ؤهٓغ  حُٛحرها ألهٓمتهافي طل٪ ومنها مً لم جٞى

م ٧ل هُٓام صو٫ ٦ثحرة في حُٛحر ؤهٓمتها الجباثُت، وخهل ألامغ بلى نُاٚت ٣ٞ٢ض قهضث الؿىىاث ألازحرة 

اصة خهتها مً ؤلاًغاصاث اإلاخإجُت مً ال  .ِىٟٖامحن ؤو ؤ٢ل، وهظا ٧له مً ؤحل ٍػ

 ٌ الخغير في أهظمت الجباًت البترولُت في بعع الدٌو وما صاخبه مً حغُير في خصت  :-l (2)الجدو

 الحىىمت

. 

Source : mohummed mazzel,op.cit, p :72 

ىضر في الك٩ل ع  اص خهتها ٦غوؾُا  (٢5م)ٍو خهت الخ٩ىماث مً بًغاصاث الىِٟ، ٞهىا٥ صو٫ هجخذ في ٍػ

حٛحراث ٦بحرة في ألاهٓمت  2007و1998بحن  مخضةوقهضث الٟترة اإلا ،والجؼاثغ و ؤزغي ٞكلذ کالبحرو و٧ىلىمبُا

اصة خهت الخ٩ىمت مً الَغثبالجا ٣ٗىص ُي و ٧اهذ ؤهٓمت الامخُاػ وؤهٓمت الىٟال ُ٘ت ٧ان الهضٝ منها ٍػ

ُت باثمً َٝغ الضو٫ الىُُٟت، خُث هالخٔ ؤن هظه ألازحرة ًم٨ً ؤن جُب٤ هٟـ ألاهٓمت الج ٣اُبُألا٦ثر ج

ألاؾاس ي ل٨ً جسخل٠ في الخٟانُل ؤي ؤهه  مى هٟاإلات ٞهي حكاع٥ في بهل٨ً ال ٌٗني ؤن هظه ألاهٓمت مدكا

ؤزغي مً هٓام ا٢دؿام ؤلاهخاج  سختولُبُا  َب٣ذسخ لىٓام حباجي مٗحن، ٞمثال إلاا وجض ٖضة هًم٨ً ؤن 

 90%بلى ؤ٦ثر مً  % 88اعجٟٗذ خهتها مً خىالي 
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 اكخصادي همإشس الخام املدلي الىاجج: الثاوي املبدث

ماقغاث الا٢خهاص ال٨لي ح٨ٗـ الىيُٗت الا٢خهاصًت ٖلى مؿخىي ألامت مً زال٫ صعاؾت الٗال٢اث ال٣اثمت 

اث ألاؾٗاع، agrégats économiquesبحن اإلاخٛحراث الخجمُُٗت ) ( )الضزل، الاؾدثماع، الاؾتهال٥، مؿخٍى

غ هٓغة مٗم٣ت ٖلى  ت بدُث جٞى مٗض٫ الىمى، الخطخم ...الخ(. ٞهي حٗخبر ؤصواث ٞٗالت في ًض الؿلُاث ؤلاصاٍع

ألاصاء الا٢خهاصي لبلض ما ؤو مى٣ُت مُٗىت، جم٨نها مً بىاء و وي٘ الؿُاؾاث الا٢خهاصًت اإلاىاؾبت لخل 

الا٢خهاصًت ال٩لُت و و٦ظا اجساط ال٣غاعاث. بك٩ل ؤٖم ماقغاث الا٢خهاص ال٨لي تهم  --ػماث )ؤلازخالالثألا 

خباع ٢بل اجساط ؤي ٢غاع ) agents économiquesحمُ٘ الٟاٖلحن الا٢خهاصًحن ) ، اؾدثماعبدُث جإزظ في الٖا

 ، اصزاع و ٚحره(.اؾتهال٥

:  GDP) Gross Domesticكُاض ألاداء الاكخصادي بىاطؼت الىاجج املدلي إلاحمالي املؼلب ألاٌو

Product) 

ٌٗخبر الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي اإلا٣ُاؽ الغثِس ي لألصاء الا٢خهاصي إلاسخل٠ بلضان الٗالم. خُث ؤهه ٌكحر بلى 

 مؿخىي همى )ؤو ج٣لو( ا٢خهاص صولت ما.

ف الىاجج املدلي إلاحمالي ال٣ُمت الؿى٢ُت لجمُ٘ الؿل٘ والخضماث النهاثُت اإلاىخجت صازل  : هى بحماليحعٍس

خضوص بلض ما في ٞترة ػمىُت مُٗىت، بما في طل٪ ؤلاهخاج مً ٢بل الكغ٧اث ألاحىبُت الٗاملت في ؤعاض ي البالص، 

                                                                                                 باؾخثىاء ؤلاهخاج مً ٢بل الكغ٧اث اإلادلُت في الخاعج. : 

اإلاجمٗاث الثالر  بخضي( ٨ًٟي جدضًض PIBالىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ) : ل٣ُاؽكُاض الىاجج املدلي إلاحمالي  

با : بنهاخُث  ت ج٣ٍغ  مدؿاٍو

 ؤلاهٟا١الضزل  ؤلاهخاج

 .ؤلاهٟا١جاصي بلى جىلض الضزل الظي بضوعه ًاصي بلى زل٤  ؤلاهخاجبمٗنى ؤن ال٣ُام بٗملُت 

 ( :PIBزالر َغ١ ل٣ُاؽ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ) بطنهىا٥ 

a-  م ال٣ُم الى٣ضًت للؿل٘ و  بحمالي( ًخم خؿاب méthode des valeurs ajoutées) إلاهخاجعً ػٍس

                                                                                                                                                                          الخضماث النهاثُت ٦ما ًلي: 

 ؤلاهخاج بٖاهاث -الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي = مجمٕى ال٣ُم اإلاًاٞت + الًغاثب ٚحر اإلاباقغة 

PIB = VA+impôts sur les produits (TVA + droits de douanes) –subventions sur les produits 

( بإنها نافي ؤلاهخاج الظي هدهل ٖلُه في ٧ل مغخلت مً مغاخل valeur ajoutéeحٗٝغ ال٣ُمت اإلاًاٞت )

 الٗملُت ؤلاهخاحُت وهظا بٗض اؾدبٗاص الؿل٘ الىؾُُت.

 الاؾتهال٥ الىؾُِ -اإلاًاٞت = ؤلاهخاج ال٨لي ال٣ُمت

Valeur ajoutée (VA) = Production Totale (ou CA) - Consommation intermédiaire1 

                                                             
ن 1 ٣ي لإلخهاء ،الجؼاثغ في  لإلخهاء ، يالضًىان الَى ش الخهٟذ ًىم 21/11/2011الُىم ؤلاٍٞغ  www.ons.dz›IMG›pdf›  11/05/2020،جاٍع
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b-ًم ع  ( méthode des revenue des facteurs de production) الدخل ػٍس

 ألاحغ - ؤن خُث ؤلاهخاج ٖملُت في اإلاؿاهمت( ألاعى اإلاا٫، عؤؽ الٗمل،) ؤلاهخاج ٖىامل ٖىاثض حمُ٘ خؿاب ًخم

ٟحن عواجب و الٗما٫ صزل) الٗمل صزل هى  Revenue du travail( اإلاْى

  Revenus du capitalالٟاثضة هي صزل عؤؽ اإلاا٫ 

٘ هى صزل اإلال٨ُت )٣ٖاع : ألاعى, مبنى(  -   Revenus de la propriétéالَغ

 الغبذ هى الضزل اإلاخدهل ٖلُه بٗض ؤن صٞٗذ ٖىامل ؤلاهخاج وه٨ظا:  -

ىع + ألازباح =   PIBألاحىز + الفىاةد + الٍس

حر اإلاىػٖت و الًغاثب ٖلى   (IBS)الكغ٧اث  ؤعباح* جخمثل ألاعباح في ألاعباح اإلاىػٖت ٚو

C-  م (: ًخم خؿاب حمُ٘ الى٣ٟاث للخهى٫ ٖلى ؤلاهخاج اإلادلي. méthode des dépenses) إلاهفاقعً ػٍس

 الٟئاث الغثِؿُت لإلهٟا١ هي:

( ٖلى قغاء الؿل٘ ألاٞغاص)الخام او الصخص ي( : و هى ٧ل ما ًى٣ٟه ٢ُإ الٗاثالث  الاطتهالوي إلاهفاق -

ظًت ( مثلservices( و الخضماث )bien non durableو ٚحر الضاثمت  durable)الضاثمت  : ال٨خب وألازار، ألٚا

 C" (Consommation)"واإلاالبـ، الخٗلُم و الصخت، و ًغمؼ له بالغمؼ 

ت  ؤلاهخاجالاؾدثماعي: و هى ٧ل ما ًى٣ٟه ٢ُإ  ؤلاهٟا١ - )الخام و الٗام في قغاء الؿل٘ الاؾدثماٍع

ال٣ُإ الٗاثلي  بهٟا١(. باإلياٞت بلى machines et équipements: قغاء آلاالث واإلاٗضاث )مثلؤلاحمالُت، 

 I" (Investissement)"ٖلى اإلاؿا٦ً الجضًضة ، و ًغمؼ له بالغمؼ 

اث الٗامت للؿل٘ والخضماث  ؤلاهٟا١ - الخ٩ىمي: وهى ٧ل ما ًى٣ٟه ٢ُإ الخ٩ىمت و اإلاخمثل في اإلاكتًر

٫ الٗمىمُت )الُغ١ والؿ٨٪ الاؾتهال٦ُت اإلاسههت لإلصاعاث الٗمىمُت و اإلاىاٞ٘ الٗامت مثل: ألاقٛا

 G""(Dépenses du gouvernement)الخضًضًت(، و ًغمؼ له بالغمؼ 

( ، و ًغمؼ له BCنافي الهاصعاث: و هى نافي الخٗامل م٘ الٗالم الخاعجي و اإلاخمثل في اإلاحزان الخجاعي ) -

 (Importationsالىاعصاث )  M( و exportationsجمثل الهاصعاث ) Xخُث :  " ، X - M" بالغمؼ 

 ا:1وه٨ظ

: 

 

Dépense Intérieure Brute (DIB) 

 الاهٟا١ اإلادلي ؤلاحمالي

                                                                                                                                                                                            
 

 اإلاغح٘ هٟؿه  1

PIB=C+I+G+(X-M) 



 

29 
  

 (الىلدي)الىاجج املدلي إلاحمالي الحلُلي و الىاجج املدلي إلاحمالي الاطمي :-

٣خحن   (annéeبما باؾخٗما٫ ؤؾٗاع الؿىت الخالُت : ًم٨ً خؿاب ٢ُمت الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بٍُغ

(courante  ؤو ؤؾٗاع الؿىت اإلاغحُٗت(ؾىت ألاؾاؽ( )année de reference .) 

 (PIB nominal)ٖلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الاؾمي  جخدهلفي الخالت ألاولى،  -

  (PIB réelٖلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخ٣ُ٣ي ) جخدهلفي الخالت الثاهُت، 

 ،(خؿابها ٞيها ًخم التي الؿىت ًٖ الىٓغ بٌٛ) اإلاغحُٗت الؿىت هٟـبما ؤن ألاؾٗاع اإلاؿخٗملت جسو  -

 بطا بال ًخٛحر ؤن ًم٨ً ال الاؾمي، ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج زالٝ ٖلى الخ٣ُ٣ي، ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج ٞةن

 بؿبب ٦بحر خض بلى ًسخل٠ ؤن ُٞم٨ً الاؾمي ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج ؤما. اإلاىخجت ال٨مُاث مخىؾِ ازخل٠

 :  اإلاىخجت ال٨مُت ؤو ألاؾٗاع في حٛحراث

 املعدٌ ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج ج٣ضًغ ٖلى الا٢خهاصًىن  ٌٗخمض صخُذ، بك٩ل لال٢خهاص الٗام ألاصاء ولخ٣ُُم

(corrigé )ؤلاهخاج حجم في الخُٛحراث ٨ٌٗـ مما الخ٣ُ٣ي، ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج ؤي ألاؾٗاع، حٛحراث خؿب 

 .ما لضولت ألاؾاس ي ال٨لي الا٢خهاص ماقغ الخ٣ُ٣ي ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج ُٞٗخبر. ٣ِٞ

( ٣ًاؽ الىمى Taux de croissance économiqueكُاض معدٌ الىمى الاكخصادي ):ياملؼلب الثاو

٣ا للبى٪ الضولي )ؤلاحماليالا٢خهاصي باؾخسضام الىمى الؿىىي للىاجج اإلادلي  الؿىىي  (. الىمى BM. ٞو

٨ٗـ  ت للخٛحر في حجم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بحن ؾيخحن. َو ؤلاحمالي الىاجج اإلادلي )٪( ًمثل اليؿبت اإلائٍى

اصة )ؤو الاهسٟاى في خالت الىمى الؿلبي( اإلاؿخىي اليكاٍ الا٢خهاصي في بلض ما. ًخم خؿاب مٗض٫ همى  الٍؼ

٣ت الخالُت:الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي )ؤو مٗض٫ الخٛحر في اليؿبت ا ت( بالٍُغ  إلائٍى

Taux de croissance du PIB (%) = [(PIBN – PIBN-1)/PIBN-1]* 100 

( لخجىب اٖخباع جطخم ألاؾٗاع کىمى ا٢خهاصي، en volumeخُث ًخم ٢ُاؽ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بالدجم )

 ( ألهه ٨ٌٗـ الخُٛحراث في حجم ؤلاهخاج ٣ِٞ .PIBRباؾخٗما٫ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخ٣ُ٣ي ) ؤي

س الىاجج املدلي إلاحمالي و معدٌ الىمى الاكخصادي  :وشس جلاٍز

اإلااقغاث الا٢خهاصًت ٢ُاؾا ل٣ىة الا٢خهاص.. ًخم وكغ  ا٢ىي ٌٗض مً  ألههجيخٓغ هظا اإلااقغ  ألاؾىا٧١اٞت 

ني لإلخهاثُاث  (٢ُاؾاث الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي و مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي للجؼاثغ مً َٝغ الضًىان الَى  ) 

(و  trimestrielle Office National des Statistiques )طل٪ بهٟت ٞهلُت  ( - ONS  (  

 http : / / www . ons . dz /                          اإلاى٢٘: 

غ ت )الغب٘ الثاوي 828اإلايكىع ع٢م :: ؤزغ ج٣ٍغ  (2018: الخؿاباث ال٣ىمُت الغب٘ ؾىٍى

Publication n° 828, Les comptes nationaux trimestriels (2ème trimestre 2018)1 
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 (PNBالىػني إلاحمالي ) ( والىاججPIBالفسق بين الىاجج املدلي إلاحمالي )

: ال٣ُمت الى٣ضًت ؤو الؿى٢ُت لجمُ٘ الؿل٘ والخضماث النهاثُت التي ًخم بهخاحها PIBالىاجج املدلي إلاحمالي  

٣ُمىن صازل الضولت ؤو ألاحاهب الظًً  صازل الضولت مً حاهب اإلاىاَىحن الظًً ًدملىن حيؿُت الضولت ٍو

 دلُت(.ٌٗملىن صازل الضولت )٧ل ما ًخم بهخاحه م

: ال٣ُمت الى٣ضًت ؤو الؿى٢ُت لجمُ٘ الؿل٘ والخضماث النهاثُت التي ًيخجها PNBالىاجج الىػني إلاحماٌ 

 اإلاىاَىىن الظًً ًدملىن حيؿُت الضولت ؾىاء ٧اهىا م٣ُمحن صازل الضولت ؤو زاعحها.

 (: Les limites du PIB)عُىب الىاجج املدلي إلاحمالي  املؼلب الثالث:

م مً ؤهمُت الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ٦م٣ُاؽ  للىمى الا٢خهاصي بال ؤهه ًخمحز بُٗىب ًجب  عثِس يٖلى الٚغ

  : بليها ؤلاقاعة

 هى ٚحر ٧افي لخ٣ُُم الثروة ؤلاحمالُت للبلض ألهه ال ٣ًِـ اليكاَاث ٚحر الؿى٢ُت  -

(activités non marchandes م ، الٗمل travail) (domestiqueخ٣ُ٣ي مثل: الٗمل اإلاجزلي  بهخاجحٗخبر  بنها( ٚع

                                                                                                                                                                     (؛travail bénévoleالخُىعي )

ت ٚحر ال٣اهىهُت  ألاوكُت( و économie informelleج٣ضًغ الؿل٘ و الخضماث ٚحر الغؾمُت ) ال ًم٨ىه -  الخجاٍع

                                                                                                                                               ) ججاعة اإلاسضعاث، ٚؿُل ألامىا٫(:

اهُت الؿ٩ان )  - ُت الخُاة  bien - êtreال ٣ًِـ ٞع                                                                       :  qualité de vie)1( و هٖى

خباع  - ضم اإلاؿاواة ) الازخالٞاثال ًإزظ بٗحن الٖا ( ألن ههِب الٟغص مً الىاجج inegalitesالاحخماُٖت ٖو

 هى ٣ِٞ مخىؾِ ال ٌكحر بلى ٦ُُٟت جىػَ٘ الثروة ٖلى الؿ٩ان؛(PIB /habitant )اإلادلي ؤلاحمالي 

خباع جضهىع البِئت   ي حؿبها بٌٗ اإلاهاو٘ او اإلاىخجاث)الخلىر( التال ًإزظ بٗحن الٖا

 .املبدث الثالث :إلاػاز اللاهىوي للجباًت البترولُت في الجصاةس

٘ الجؼاثغي الخام ب٣ُإ اإلادغو٢اث مىظ الاؾخ٣ال٫ ٖضة مغاث ، وفي ٧ل مغة ٧ان ال٣اهىن   حٛحر الدكَغ

اع الؿاثض في  اإلاغخلت التي ؾب٣خه، ول٣ض ؤصزلذ ٖضة الجضًض ًإحي بةَاع جىُٓمي وحٗا٢ضي ًسخل٠ ًٖ ؤلَا

٘ الىُٟي وجاعة ؤزغي  اصة خهت الخ٩ىمت مً الَغ حٗضًالث ٖلى يغاثب الىِٟ اإلاٟغويت جاعة مً ؤحل ٍػ

غ ٢ُإ اإلادغو٢اث، وؾىداو٫ في هظا اإلابدث ؤن هخُغ١                                                                                    لخٍُى

  ٌ ول٣ض جمحزث هظه اإلاغخلت بمغخلخحن ؤؾاؾِخحن:  1985-1962: الجباًت البترولُت خالٌ الفترة  املؼلب ألاو

بضاًت هظه اإلاغخلت ٖلى نُٜ ل٣ض اعج٨ؼ هٓام الجباًت البترولُت في  1983ئلى  1962أوال: املسخلت ألاولى : مً 

مً َٝغ الخ٩ىمت الٟغوؿُت، و٦ظل٪  1111-58جدذ ع٢م  ٢1958اهىن البترو٫ الصخغاوي الهاصع ؾىت 

والتي ههذ ٖلى يغوعة يمان اإلاهالر البترولُت  1962ماعؽ  18اإلامًاة في  ؤًُٟانٖلى جضابحر اجٟا٢ُاث 

ت، خُث ٧ان هٓام الامخُاػ  ت  لٟغوؿا في الصخغاء الجؼاثٍغ هى الىٓام اإلاُب٤ حُٗي ُٞه الجؼاثغ ألاولٍى
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ؾىىاث، وهظا ما ؤمً بمضاصاث ٞغوؿا مً  6للكغ٧اث الٟغوؿُت وجمىدهم جغازُو البدث وؤلاهخاج إلاضة 

البترو٫ في جل٪ الٟترة ، ٦ما ههذ ؤًًا هظه الاجٟا٢ُاث ٖلى ؤن جضٞ٘ ٞغوؿا للجؼاثغ . خ٣ى٢ها بالٟغه٪ 

ذ جبدث ٖلى بؿِ ؾُُغتها ٖلى زغوتها الىُُٟت وبضؤث بىي٘ زُِ وبغامج الٟغوس ي. بال ؤن الجؼاثغ ٧اه

 جم٨نها مً طل٪ و٢ض جغحم هظا ؾىت مً زال٫:

٤ اإلادغو٢اث، لخ٩ىن ألاصاة التي مً  1963صٌؿمبر  31بوكاء قغ٦ت ؾىها َغا٥ في  - اإلاسخهت في ه٣ل وحؿٍى

ت؛  زاللها حؿخُُ٘ الجؼاثغ حؿُحر مىاعصها الُا٢ٍى

ت الكغ٦ت م٘ بالخٗاون  ؤعػٍى مُىاء بلى الخمغاء خىى مً اإلادغو٢اث ه٣ل زِ بةهجاػ    800 بُى٫  CJB ؤلاهجلحًز

ل ٧لم   تي بخمٍى ل 12 في ،ؤنضعث 1971ُٟٞغي  24 في اإلادغو٢اث جإمُم وبٗض ٧ٍى  ههىم الؿىت هٟـ مً ؤٍٞغ

ت الضولت بخٗامل مخٗل٣ت ل في الهاصع 22- 17ألامغ) اإلادغو٢اث حباًت م٘ الجؼاثٍغ  هٟـ اٖخمضث) 1971 ؤٍٞغ

 اؾخ٨كاٝ ٖملُاث في ألاحىبُت الكغ٧اث جضزل الى٢ذ هٟـ في وخضصث ألاوؾِ، الكغ١  في اإلاخب٘ ألاؾلىب

 .  1 الضولي الخٗاون  ؤؾاؽ ٖلى الؿاثلت ٢اث اإلادغو  واؾخٛال٫

 :و٢ض ٧اهذ حباًت اإلادغو٢اث حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى

ت، في خحن وكاَاث الى٣ل والخمُُ٘ هي ؤلاجاوة : -1  ًسً٘ لإلجاواث وكاٍ بهخاج اإلادغو٢اث الؿاثلت والٛاٍػ

                                                                                                                                                                        زاعج مجا٫ ؤلاجاواث.

الًغاثب اإلاباقغة البترولُت : وهي جٟغى ٖىض جد٤ُ٣ ألاعباح ٖلى ٨ٖـ ؤلاجاوة، وهي جضٞ٘ في حؿب٣ُاث  -2

ذ الجباجي اإلاد٤٣ في الكهغ الؿاب٤، للدؿضًض ٖلى ٧ل ألاوكُت بيؿبت جهل بلى  ت بضاللت الٍغ % مً  85قهٍغ

باء اله٩ُلُت وؤلاجاواث ٖلى الىدُجت الخام . وجخ٩ىن الىدُجت الخام مً ع٢م ألا  ٖما٫ الجباجي مسٌٟ باأٖل

 هخاجؤلا  وكاٍ

بت               ؤلاهخاج.( ج٩ال٠ُ – ؤلاجاواث - الجباجي الؿٗغ  )*85.0  = البترولُت اإلاباقغة الًٍغ

 :1985ئلى  1983زاهُا: املسخلت الثاهُت مً           

بت و٢ض جمحزث بةنالح الجباًت البترولُت، ُٞما ًسو  بي اإلاؿخسضم لخؿاب ؤلاجاوة والًٍغ اء الًٍغ الٖى

البترولُت، ألن اؾخسضام الؿٗغ اإلاغحعي ؤصي بلى مٟاع٢ت جمثلذ في ٧ىن الؿٗغ اإلاغحعي ؤٖلى صاثما مً الؿٗغ 

خُث ج٣غع جدضًض ال٣ُمت اإلاؿخٗملت في خؿاب الجباًت  1983 الخ٣ُ٣ي، وحاء هظا ؤلانالح في ٢اهىن اإلاالُت

 اإلا٨ثٟاث ٖلى ؤؾاؽ الؿٗغ الخ٣ُ٣ي مً مُىاء شخً اإلاىخج.البترولُت ٖلى 

غ اإلاؿلم الخام البترو٫ ٖلى للجباًت وباليؿبت  ٧ان الظي الخمُحز ، 1983 اإلاالُت ٢اهىن  م74ً اإلااصة ؤلٛذ للخ٨ٍغ

غ اإلاىحه وطل٪ اإلادلي للؿى١  اإلاؿلم البترو٫ بحن ٢اثما  لخؿاب واخضة ٢ُمت جدضًض وجم. الخهضًغ احل مً للخ٨ٍغ

اء وؤنبذ وحهخه، ٧اهذ مهما الخام البترو٫ ٖلى الجباًت بي الٖى غ اإلاىحه الجضًض الًٍغ  مً اهُال٢ا اإلادضص للخ٨ٍغ

                                                             
 لاصذي راِعح ٌٍسأس، ِزوشج ،اندسائري االقتصادي اننًو عهى تأثٍرها و  انبترونٍة  اندباٌة تشاتش، عثاسً سٍِسح، رتاس 1

  2013/2012.، وسلٍح ِشتاس
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 للبترو٫ باليؿبت ؤما الخاعجي، والؿى١  اإلادلي الؿى١  في اإلا٨غعة اإلاىخجاث مً الًُ لخ٣ُُم اإلاخىؾِ الؿٗغ

 البُ٘ لؿٗغ مُاب٣ا الجباجي الؿٗغ لُهبذ جباجيال اإلاغحعي الؿٗغ مٟهىم ازخٟى ٣ٞض خاله ٖلى اإلاهضع

 الخ٣ُ٣ي

                                                21-91 له املعدٌ واللاهىن  14-86 كاهىن  خالٌ مً البترولُت الجباًت: الثاوي املؼلب    

 ٍَغ٤ ًٖ والى٣ل والاؾخٛال٫ والبدث الاؾخ٨كاٝ بإوكُت اإلاخٗل٤ 1986 ؤوث 19 في الهاصع 14-86 ال٣اهىن 

 86- 14اللاهىن  مبادب -  للمدغو٢اث ألاهابِب
1
 اإلاهالر ٖلى خٟاْا ال٣اهىن  لهظا مباصت اثغ الجؼ ويٗذ ل٣ض : 

ت للضولت الٗلُا                                                                                                                                                                                                       :هي الجؼاثٍغ

ٌ  املبدأ ت لتو للض( اإلادغو٢اث )ألاعى باًَ مً اإلاؿخسغحت الُبُُٗت اإلاىاعص مل٨ُت حٗىص: ألاو  اإلاال٪ وهي الجؼاثٍغ

 مجا٫ في ألاحىبُت ال٣ٗىص في ًىا٢ل وال ٌٛحر ال الٗىهغ ؤن خُث اإلاخدضة ألامم بلُه جضٖى ما وهظا لها الىخُض

                                                                                                                    .الخا٫ ٧ان مهما للمدغو٢اث والاؾخٛال٫ البدث

 ع٢ابت  الاؾتراجُجي  اإلاجا٫ هظا في و اليكاَاث حمُ٘ ٖلى واإلاؿخمغة ال٩املت بالغ٢ابت الضولت ج٣ىم: الثاوي املبدأ

                                                                                                                                    .اليكاَاث حمُ٘ في بالخد٨م لها حؿمذ

ىُت ؤلام٩اهُاث ٧ل لظل٪ وحؿخٗمل و ، اإلادغو٢اث وباؾخٛال٫ البدث ختى ٥ؾىهاَغا جدخ٨غ: الثالث املبدأ  الَى

 لخًمً واإلاالُت الخ٨ىىلىحُت ٖلى جخدهل ختى ألاحاهب الكغ٧اء م٘ جخٗامل ٞهي مهمتها ألصاء حؿاٖضها التي

غ ىُت الثروة جٍُى                                                                                                                                                                      .الَى

ٌ ؤو ٢بى٫  تالضول باؾخُاٖت: السابع املبدأ اع هظا وفي ، ؤحىبُت قغ٦ت م٘ قغا٦ت ٧ل ٞع  مً اإلابرمت ال٣ٗىص ٧ل ؤلَا

ىُت الكغ٦ت َٝغ                                                   .ٖليها الخهض٤ً ًخم ختى ءا الىػع مجلـ في وجىا٢ل جضعؽ الَى

ا: الخامع املبدأ ىُت الكغا٦ت خهت بحباٍع   هي ألاحىبُت الكغ٦ت وخهت ألا٢ل ٖلى ؤلاهخاج مً % 51الَى

 .ألا٦ثر ٖلى%49

 الكغ٧اث منها حٗاوي ٧اهذ التي البترولُت الجباًت مجا٫ في ٦ثحرة ه٣اثو لخُُٛت14- 86 ال٣اهىن  حاء ول٣ض

                                                                                                                                                                      :ؤهمها الجؼاثغ في البترولُت

 ٣ٖض ، ؤلاهخاج ج٣اؾم ٣ٖض : وهي للكغا٦ت ؤهىإ زالر هىا٥ ؤن ٖلى جىو 14- 86 ال٣اهىن  م21ًاإلااصة بن-

 حكمل هامت حٗضًالث ٞهىا٥ ال٣اهىن  لهظا الجباجي الجاهب ًسو ُٞما ، باإلاؿاهمت الكغا٦ت ٣ٖض ، الخضماث

بت ؤلاجاوة  اإلاىا٤َ خؿب جدؿب ؤلاجاوة ؤنبدذ البترولُت اإلاباقغة والًٍغ

                                                                                                                              :٦ماًلي

  20 ؤلاجاوة وؿبت(  ن) الٗاصًت اإلاى٣ُت-  

                                                             
 ٌزشٌذجا تاألٔاتٍة، ؤمٍها واستغالٌها اٌّضشولاخ عٓ واٌثضج اٌتٕمٍة تأعّاي تعٍكِ 1166اوخ  11اٌّؤسط فً " 14-66 لأىْ" 1

 .16/27/2875،اٌصادسج تتاسٌظ   35 اٌعذد اٌشسٍّح
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                                                                                                                  16.25 ؤلاجاوة ؿبت( وp) اإلاى٣ُت-

 .12ؤلاجاوة اإلاى٣ُت)ب(وؿبت -

بت بت حؿمى ؤنبدذ:  البترولُت املباشسة طٍس ُب٤ الىخاثج ٖلى بالًٍغ وكاَاث الى٣ل  ٖلى%  38مٗض٫ ٍو

ب٣ى والخمُُ٘  الٗاصًت اإلاى٣ُت في هظا%  85وهى والبدث الخى٣ُب وكاَاث هدُجت ٖلى مُب٣ا الٗاصي اإلاٗض٫ ٍو

 بلى البدث مىا٤َ ال٣اهىن  هظا ٢ؿم و٢ض الاؾخٛال٫ نٗىباث خؿب اإلاٗض٫ هظا في جسًُٟاث هىا٥ ول٨ً

 اإلاى٣ُت في%  65ؤ اإلاى٣ُت في%  75هي واإلاٗضالث( ن) الٗاصًت اإلاى٣ُت بلى باإلياٞت( ب) ،( ؤ) مى٣ُخحن

م٨ً)ب(                                                                   .ٞيها الاؾدثماع حصجُ٘ ؤحل مً اإلاٗؼولت اإلاىا٤َ في%  42اإلاٗض٫ هظا ًهل ؤن ٍو

بت ؤو ؤلاجاوة في ؾىاء اإلاىا٤َ ج٣ؿُم بن  الُبُٗت في اإلاخمثلت الاؾخٛال٫ نٗىبت خؿب ًخم الىاجج ٖلى الًٍغ

            ع٢م اإلاغؾىم خؿب وهظا الخهضًغ و الصخً مغا٦ؼ ًٖ اإلاىا٤َ هظه وبٗض مى٣ُت ٧ل في لألعى الجُىلىحُت

ش اإلااعر 157- 87 لُت21بخاٍع                                                                                                                                       1987 حٍى

  \12-82 تىاسطح اٌّشسىَتىاسطح  23-75تعذًٌ اٌمأىْ  -
1

                                                                                               .

                                                                                                                                  :ؤهمها ؤؾباب لٗضة 1991 حٗضًل حاء ل٣ض

غ بلى 14-86 ال٣اهىن  ًاصي لم-  الاخخُاَي ًم 312خىالي اؾتهل٨ذ خُث اثغ الجؼ في اإلادغو٢اث اؾخٛال٫ جٍُى

                                                                                                                                                                                       .ؤلاهخاج في الٟٗلي

                                               % 50بلى يملالٗا اإلاٗض٫ مً ؤ٢ل اليؿبت وهظه الاخخُاٍ مً%  25خجاوػ ج ال ؤلاهخاج بم٩اهُت-

 ؾىي ت )ألاحىبُ اإلاىا٤َ مً%  20جمثلال 14- 86 ال٣اهىن  نضوع  مىظ ألاحىبُت للماؾؿاث اإلا٣ضمت الغزهت--

اع جُىع  ؤن ٦ما( ٧2لم ؤل105٠ ُاء ال٣اهىهُت الىهىم حٗضًل اؾخىحب ال٣اهىوي ؤلَا  ل٣ٗىص ؤ٦بر مغوهت إٖل

عي الىو لخٗضًل وال٣اهىهُت الا٢خهاصًت الضواٞ٘ ولضعاؾت الجؼاثغ في البترو٫  14- 86 ال٣اهىن  في اإلاخمثل الدكَغ

                                                                                                             :ًلي ٦ما عثِؿُت ٖىانغ ؤعبٗت اىغ باؾخٗ ؾى٣ىم

                                                                                                                                                                  : البدث حهىص ج٨ث٠ُ

م  يؿبتبال ٧اٝ ٚحر ًب٣ى البدث وكاٍ ٞةن 14- 86 ال٣اهىن  نضوع  مىظ هظا اإلاجا٫ في اإلاد٤٣ الخ٣ضم ٚع

٘ جدؿحن وحب هظا ومً الضولت ل٣ضعاث اإلاجا٫                                                  هظا في اإلابظولت الجهىص صٖم ٌؿخىحب بما الدكَغ

اع بىي٘ حؿمذ ؤلانالخاث هظه بن - ؼ قإهه مً ال٣اهىوي ؤلَا  ىختاإلامى الكغوٍ مىاٞؿت ٖلى ال٣ضعة حٍٗؼ

 اإلاؿخىي  ٖلى اإلاٗخبرة لالخخُاَاث ا هٓغ هامت حض هي اإلاىاٞؿت اإلاجا٫ هظا في ألهه ، ألازغي  البترولُت ٌٍششواخ

                                                                                                                                                            .الكغ٢ُت ؤوعوبا صو٫  زانت الٗالمي

 اؾخسغاحه جم ٢ض اخخُاَىا ٞةن البترو٫ اؾخٛال٫ مً ؾىت زالزحن بٗض ؤهه ؤلاقاعة ججضع ٞةهه ؤزغي  حهت ومً

                                                             
 وه٣لھا واؾخٛاللھا اإلادغو٢اث ًٖ والبدث الخى٣یب بإوكُت خٗل٤اإلا 21-91،ٌٗض٫ و ًخمم ال٣اهىن ع٢م  1991صٌؿمبر  04اإلااعر في   91/21 ألامغ  1

 .07/12/1991 ش،الهاصعة بخاٍع63الٗضص ،الغؾمیت الجغیضة باألهابیب،
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 آلان خض بلى هخج ما هه٠ خىالي خالُا اإلاؿخٛلت الخ٣ى٫  في ب٣ي ٣ٞض ألازحرة اثًغ الخ٣ض وخؿب واؾ٘ بك٩ل

ني اإلاؿخىي  ٖلى اؾتهال٦ه حٗمُم وآٞا١ الُبُعي الٛاػ جهضًغ بغهامج بٗث ٞةن طال٪ بلى بياٞت  ًخُلب الَى

ت اخخُاَاجىا مً هامت ٦مُت ججىُض  ؤهمُت مضي ًا٦ض الىي٘ وهظا ، ال٣اصمت الؿىىاث زال٫ اإلاا٦ضة الٛاٍػ

٘ وطل٪( الا٦دكاٞاث) اإلادغو٢اث مجا٫ في الاؾدثماعاث بٗث في الاؾخعجا٫  ًٖ اإلاٗغوٞت الاخخُاَاث حجم لٞغ

٤                                                                                                                                                  .حضًضة خ٣ى٫  ا٦دكاٝ ٍَغ

غاى ل اإلاضي ٖلى ؤمىُت وأٚل ٌ ٖلى ألاهضاٝ هظه جىهب ؤن ًجب الٍُى  ؾىت ٧ل اإلاىخجت ال٨مُاث حٍٗى

ب ٚاػ خ٣ى٫  ٖضة هىا٥ .اإلا٨دكٟت الخ٣ى٫  اؾخهالح و حضًضة ؤزغي  با٦دكاٞاث اػ اإلا٨ثٟاث َع  البترو٫ ٚو

                                                                                                                                                                :لؿببحن حؿخهلر لم

حرها ًجب التي الهاثلت اإلاالُت م٩اهُاثؤلا   باالهخٟإ ألاحىبُت للكغ٧اث ٌؿمذ ال ال٣اهىن  ( صوالع ملُاع 5 خىالي )جٞى

 ملُىن  200 ب ج٣ضع الخ٣ى٫  هظه مً اؾخسغاحها ًم٨ً التي الؿاثلت ال٨مُاث بن ؾاب٣ا اإلا٨دكٟت الخ٣ى٫  مً

 في للمكاع٦ت جام اؾخٗضاص ٖلى ألاحىبُت الكغا٦ت بن     .الٟترة جل٪ بؿٗغ صوالع ملُاع 30 ٌٗاص٫ ما ؤي ، ًَ

 الجاهبحن ًخٗحن ٖلى ؤي نُٜ خؿب الخ٣ى٫  هظه اؾخهالح

غه الظي الضٖم وؤن زانت الاهخٟإ مً الىٕى هظا لترزُو ال٣اهىن  ٖلى حٗضًالث بحغاء ب ًخٗحن  الكغ٧اث جٞى

غ باالؾخٛال٫ اإلاغجبُت اإلاساَغ ج٣اؾم بم٩اهُت م٘ اإلاضًىهُت جٟا٢م جٟاصي مً للضولت ًم٨ً ألاحىبُت  والخٍُى

 اإلاىخجت الخ٣ى٫  في الاخخُاَي اؾخسغاج جدؿحن الخ٣ى٫  لهظه
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                                                                           07-05 زكم : كاهىن  خالٌ مً البترولُت الجباًت:الثالث املؼلب

 07- 05 اللاهىن  إلصداز دفعذ التي ألاطباب  .
1
 .                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      :العامت ألاطباب/1

اع  ٖلى1991 و 1986 ؾىتي في اإلااعزحن ال٣اهىهحن مً هاب٘ الجؼاثغ في اإلادغو٢اث ل٣ُإ اإلاؿحر ال٣اهىوي ؤلَا

 الكغ٧اث َٝغ مً اإلاؿخٛلت آلاباع ٖضص :طل٪ جبحن الخالُت واإلااقغاث ، ألاحىبُت الكغ٧اث ٌكاع٥ ال وهظا الخىالي

كغون زماهُت بمٗض٫ ٧ان ألاحىبُت  في ا بئر ٖكغة ؾخت مٗض٫ بلى ؾ٣ِ بِىما ،1999و1995 بحن الؿىت في ا بئر ٖو

٩ي صوالع ملُاع 5.1 ب٣ُمت زابخت ب٣ُذ ألاحىبُت الاؾدثماعاث ٦مُت 2003و1990بحن الؿىىاث لى .ؤمٍغ  ٨ٖـ ٖو

 مما الؿىت هٟـ في اإلاا٦ضة الاخخُاَاث حجم 2004 ؾىت اإلاباٖت اإلادغو٢اث حجم حٗضي ٣ٞض الؿاب٣ت الخاالث

                                            .الؿاب٣ت بالؿىىاث م٣اعهت يُٟٗت ؤنبدذ والاؾخ٨كاٝ البدث وكاَاث ؤن ٖلى ًض٫

 51 َغا٥ ؾىها بحن الاهضماج ج٣اؾم مبضؤ في الىٓغ الجضًضة ؤلانالخاث ؤٖاصث :العاملي املظمىن  وفم الخأكلم

 مؿاهمت ألاحىبُت الكغ٧اث ٖلى ٣ًترح الجضًض ؤلانالح %49 ب ألاحىبُت الكغ٧اث ؤزغي  حهت ومً ، حهت مً%

                                                                                                                                                          % . 100و% 43 مابحن جتراوح

 ن ؤ بدُث اإلاُضان في الىا٢ٗت الخ٣ُ٣ت بزٟاء ًم٨نها ال 2004 ؾىت هخاثج " :ػسان طىها " ئهخاحُت وجدظين زفع

ىُت الكغ٦ت بهخاحُت جخٗضي ألاحىبُت الكغ٧اث بهخاحُت  في " َغا٥ ؾىها " بهخاحُت بلٛذ 2003 ؾىت ٟٞي ، الَى

          MPMA 1805 مٗض٫ م٣ابل  METTRES PAR MOIS APPARIERL قهغي  بةحغاء 1229 اإلا٨دكٟت اإلا٩امً

                                                                                                                                  .ألاحىبُت الكغ٧اث ٢بل مً اإلاسجل

 للكغ٧اء MPMA 2373م٣ابل َغا٥ لؿىها MPMA 1501بمٗض٫ الاؾخٛال٫ م٩امً ًسو ُٞما الىيُٗت هٟـ

 % 30 ٖام مٗض٫ م٣ابل% 21 وخضها َغا٥ ؾىها لذسج ٣ٞض اإلا٩امً في الىجاح مٗض٫ ؤما ألاحاهب

 

 

  

  

                                                             
ضة 28/04/2005 في ،اإلااعر 07- 05ع٢م اإلادغو٢اث ٢اهىن  1  19/07/2005 في الهاصعة 50الٗضص، الغؾمُت ،الجٍغ
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                                                                                                                                         :الباػىُت للثرواث ألامثل الخلُُم

 الٗام اإلاٗض٫ ،بِىما ٧2لم10000 ٧ل آباع 08 مٗض٫ الجؼاثغ سجلذ 2 ٧لم وهه٠ ملُىن  جخٗضي مؿاخت في

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث في ج٨ؿاؽ والًت في بئر 500 بلى وونل ، اإلاؿاخت هٟـ في بئر 100 ًخٗضي لُه ألامٍغ  ٞان ٖو

با حؿخدىط التي"  َغا٥ اؾىه"   وجُٟٗل صٞ٘ في ال٨ٟاًت ب٣ضع ٞٗالت ج٨ً لم ؤإلاىجمي ال٣ُإ هه٠ ٖلى ج٣ٍغ

لى ؤلاهخاج  لًمان م٣ُضة ؾخ٩ىن  الاؾخ٨كاٝ اؾخ٣ُاب بَاع في مىدذ التي الا٢خُاٖاث ٧ل ٞان طل٪ يىء ٖو

                                                                            الجضًض ال٣اهىن  خؿب الىُٟي اإلاُضان في البدث بَاع في الاؾدثماع

                                                                                                 " :ػسان طىها"  أمىاٌ لسؤوض ألامثل الخىظُف جدلُم .

 الكغ٦ت بةم٩ان بدُث ، البدث في الخجاعي  الٗىن  صوع  ج٣مو بم٩اهُت"  َغا٥ ؾىها"  ًمىذ الجضًض ال٣اهىن 

ىُت  الاؾخٛال٫ ٖلى والتر٦حز ال٣ىىاث جغ٦ُب:  مثل الًُٟٗت اإلاًاٞت ال٣ُمت طاث اليكاَاث ًٖ الخسلي الَى

 تالبتر و٦ُماٍو الهىاٖاث وزانت البترولي

                                                                                                                            .        

 اإلاـ جٟاصي ٖلى حؿهغ هُئت بوكاء ب٣غاع الجضًض ال٣اهىن  حاء ل٣ض اث:  املدسوك كؼاع في ألامثل الخدىم

 م٩لٟت الهُئت هظه ، اإلادغو٢اث واؾخٛال٫ البدث وكاَاث اء حغ مً للضولت اإلاالي ؤو اإلااصي البُئي باإلادُِ

 ًسو ُٞما اإلاىاٞؿت ٢ىاٖض ، البِئت ، الكٟاُٞت ، ألامً ، الجىصة الؾُما الكغوٍ ٧ل اخترام ٖلى بالؿهغ

                                                                                                                                                           :طلُمت جىافظُت خلم ألاؾٗاع

ىُت للكغ٦ت امخُاػاث ٖضة الؿاب٤ ال٣اهىن  زى٫  ل٣ض  َٝغ مً بليها اإلاؿىض الخا٦مت الؿلُت محزة بُنها مً الَى

 َغا٥ ؾىها"و( اإلاىٓمت)  الخا٦مت" َغا٥ ؾىها"  بحن الخلِ الى ألاخُان مً ٦ثحر في ؤصي الظي ألامغ ، الضولت

ىُت اإلااؾؿت بحن مهالر اٖاثغ ن زل٤ مما ، اإلاخٗامل  ال٣اهىن  هو ٣ٞض لظل٪ ، ألاحىبُت والكغ٧اث الَى

ىُت و٧الت بوكاء ٖلى الجضًض .                                      واإلادغو٢اث ؤإلاىجمي الىٓام جغ٢ُت هى ألاؾاس ي صوعها"  الىِٟ"  َو

                                                                                                                                 :فعاٌ عاملي مخعامل" ػسان طىها  حعل

ىُت الكغ٦ت منها اؾخٟاصث التي الامخُاػاث بن ىُت الكغ٦ت ج٩ىن  ؤن مً م٨ىتها الَى  واحهت ئاتهُ ألا٦ثر الَى

ل اإلاضي في ٞٗالُتها ٖلى اإلاداٞٓت هابةم٩ان التي الىخُضة نهاؤ ؤي اإلاىاٞؿت ىُت الخضوص زاعج وختى ، الٍُى  .الَى

                                                                                                                                             :الدظُير لحظً ألامثل الخأهُد

 إلنضاع صًماٚىحُت مبرعاث ٖضة بىحىص ؾمذ الظي ألامغ ، باإلادغو٢اث اإلاخٗل٤ ال٣اهىن  بلٛاء جم 2003في

ت ؾُاؾت هىا٥ وان اهخهى ٢ض الخدٟٔ ٖهض ؤن ٖلى صلُل ٦إًٞل الجضًض ال٣اهىن   ؤؾلىب حُٛحر مجا٫ في ٢ٍى

 رالدؿُح
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                                                                                                                    07-05 اللاهىن  بها حاء التي الخعدًالث أهم*

 ٖبر ه٣لها ، واؾخٛاللها اإلادغو٢اث ًٖ البدث ليكاَاث ال٣اهىوي الىٓام جدضًض الى الجضًض ال٣اهىن  يهضٝ     

غها ، ألاهابِب لها ، ج٨ٍغ ٣ها ، جدٍى نها ، حؿٍى  حؿمذ التي واإلايكأث الهُا٧ل و٦ظا البترولُت اإلاىخجاث وجىػَ٘ جسٍؼ

ُما ، اليكاَاث هظه بمماعؾت                             الجضًض ال٣اهىن  بىاؾُت ٫اإلاجا هظا في جدضًثه جم ما ؤهم ًلي ٞو

                                                                                                                :اليشاػاث على السكابت في الجدًدة ألادواث/1

ىِخحن و٧الخحن بوكاء ٖلى 12 اإلااصة في الجضًض ال٣اهىن  ًىو  للخٗلُماث اإلاد٨م بالخىُٟظ م٩لٟخحن مؿخ٣لخحن َو

ت وال٣ىاهحن  مالُت بظمت جخمخٗان الى٧الخحن هاجحن ، الٗمىمُت الؿلُت بمهمت ال٣ُام ؤي ، الضولت ٢بل مً اإلاىيٖى

٤ ؤو الاؾدثماع نهابةم٩ا ولِـ ، زانت لها جم اإلادغو٢اث ٢ُإ في الدؿٍى ٤ ًٖ جمٍى ت وؿبت ٍَغ  ٖاثضاث مً مئٍى

ت ؤلاجاوة  الى٧الخحن هاجحن ج٣ضمها التي الخضماث م٣ابل ٖاثض ٧ل و٦ظل٪ ، البترولُت الكغ٧اث ٢بل مً اإلاضٖٞى

ىُت الى٧الت :هما الى٧الخحن وهاجحن البترولُت للكغ٧اث                                   " :الىِٟ"  اإلادغو٢اث مىاعص لخثمحن الَى

                                                                           :ًلي ما"  الىِٟ"  ج٩ل٠ 07- 05 الجضًض ال٣اهىن  مً 14 اإلااصة خؿب

واؾخٛال٫ اإلادغو٢اث .                                                                                          البدث مجا٫ في الاؾدثماعاث جغ٢ُت 

اإلادغو٢اث واؾخٛال٫ بالبدث الخانت اإلاُُٗاث  بىى٥  وجدؿحن حؿُحر.                                                                          

 الخى٣ُب عزو احؿلُم. 

  الاؾخٛال٫  و البدث بيكاَاث اإلاخٗل٣ت الٗغوى وج٣ُُم اإلاىاٞؿت، ًٖ اإلاىا٢هاث َغح بٗملُاث ال٣ُام. 

الاؾخٛال٫ ؤو/  و البدث ٣ٖىص امغ بب و الاؾخٛال٫ مؿاخاث و البدث مؿاخاث مىذ. 

 ال٣اهىن  هظا ألخ٩ام َب٣ا الاؾخٛال٫ ؤو/  و البدث ٣ٖىص جىُٟظ مخٗا٢ضا بهٟتها ومغا٢بت مخابٗت.                                

.صوعٍا.وجدؿُنها  ٖليها واإلاىا٣ٞت الخىمُت مسُُاث صعاؾت                                                                                               

.ٖليها اإلاثلى اإلاداٞٓت يمً ًخم اإلادغو٢اث مىاعص اؾخٛال٫ مً الخإ٦ض                                                                    

. ىت صٞٗها بٖاصة و ؤلاجاوة حجم جدضًض  بٗض جدهُلها لُىم اإلاىالي الٗمل ًىم مً ابخضاء الٗمىمُت للخٍؼ

                                                                                                                           .ال٣اهىن  هظا مً 15اإلااصة في اإلادضصة اإلابالٜ     زهم

الٛاػي  بالؿى١  الخانت اإلاٗلىماث جباص٫ جغ٢ُت.    

 هظا في ٖليها اإلاىهىم اإلاؿاحي والغؾم البترولي الضزل ٖلى الغؾم ؾضص ٢ض اإلاخٗامل ؤن ٖلى الخغم 

 اء.الا٢خً ٖىض اإلاُاه واؾخٗما٫ الٛاػ بدغ١  اإلاخٗل٣ت الغؾىم صٞ٘ و٦ظا ال٣اهىن 

ىُت، الهىاٖت جغ٢ُت في اإلاؿاٖضة                                                                  .والخىمُت البدث وكاَاث وحصجُ٘ الَى

 جد٨م التي الخىُٓمُت الىهىم وبٖضاص ال٣ُاُٖت الؿُاؾت مجا٫ في باإلادغو٢اث اإلا٩ل٠ الىػٍغ م٘ الخٗاون 
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                                                                                                                                                         .اإلادغو٢اث وكاَاث

ل واإلاضي اإلاخىؾِ اإلاضي مسُِ بةٖضاص ال٣ُام  مخىؾُت مسُُاث ٖلى بىاءا اإلادغو٢اث ل٣ُإ الٍُى

لت اإلاض ٍى                                        .ؾىت ٧ل مً ًىاًغ قهغ في باإلادغو٢اث اإلا٩ل٠ الىػٍغ بلى وبعؾاله للمخٗا٢ضًً، يَو

الجباثُت ؤلاصاعة م٘ اإلادغو٢اث واؾخٛال٫/  ؤو البدث ٣ٖىص ًسو ُٞما الجباثُت اإلاٗلىماث جباص٫.                           

 ضٝتهو  اإلادغو٢اث، يبِ ؾلُت وجضعى :   املدسوكاث مجاٌ في وطبؼها اليشاػاث ملساكبت الىػىُت الىوالت

ت اإلاٟٗى٫ الىاعصة في هظا ال٣اهىن     :اخترام ٖلى الؿهغ بلى حمُ٘ الخىُٓماث و الىهىم ال٣اهىهُت الؿاٍع

٤ الهالخُاث  اإلامىىخت لها وجخٗضص مهامها بلى ٖضة  ىت الٗمىمُت ٞو ق٨ال ومًمىها  لخٟٔ مهالر الخٍؼ

                                                                                                                                                   ؤق٩ا٫ ٦ٟغى الٛغاماث وال٣ٗىباث ٖلى اإلاسالٟحن وعٞ٘ الاوكٛاالث و الخىنُاث للىػٍغ اإلا٩ل٠.    

                                                                                    :البترولُت اليشاػاث في باالطدثمازاث املخعلم اللاهىوي الىظام/  2 .

اع ًسو ُٞما  الؿى١  ج٣لباث ؤزُاع مىاحهت احل مً مغوهت ؤ٦ثر هٓاما ٣ًترح الجضًض ال٣اهىن  ٞان الجباجي ؤلَا

                                                                                                                                                                                 .البترولُت

اع                                                                                                                              : البترولُت لليكاَاث اإلاىٓم ال٣اهىوي ؤلَا

 ؤو/  و البدث ٣ٖض ًبرم اإلادغو٢اث ب٣اهىن  اإلاخٗل٤ 07- 05ال٣اهىن  مً 13.32 اإلااصة ٖلُه جىو ما خؿب

ىُت مىا٢هت ٖلى بىاءا الاؾخٛال٫ ٤ ًٖ اإلادضصة لإلحغاءاث َب٣ا َو ىُت ى٧التلل٦ما ؤو٧لذ    الخىُٓم ٍَغ  الَى

 مهام ببغام ال٣ٗىص وبحغاء اإلاىا٢هاث خؿب الخىُٓم اإلاٗمى٫ به"  الىِٟ"  مدغو٢اث اإلاىاعص لخثمحن

 بىاؾُت الى٣ل ميكأث واؾخٛال٫ بةهجاػ الامخُاػ لهاخب باإلادغو٢اث اإلا٩ل٠ الىػٍغ بمىحبها وز٣ُت:  الامخُاش

                                                    .الىز٣ُت هظه بمىحب ابه اإلا٩ل٠ الالتزاماث جىُٟظ مغاٖاة م٘ مدضوصة إلاضة ألاهابِب

 ألازُاع ٧ل طل٪ في مخدمال ألاهابِب بىاؾُت الى٣ل امخُاػ مً ٌؿخُٟض الظي الصخو:  الامخُاػ ناخب

  .                                                                                                                            طل٪ ٖلى اإلاترجبت والخؿاثغ والخ٩ال٠ُ

 اإلاخٗل٤ 07- 05 ال٣اهىن  ًدضصه الظي الىٓام هظا ًخمثل:  البترولُت اليشاػاث املؼبم الجباتي الىظام

                                                                                                                                                                                      :ًلي ٦ما باإلادغو٢اث

ا ًضٞ٘ للخؿم ٢ابل ٚحر مؿاحي عؾم ىت قهٍغ بت .الٗمىمُت للخٍؼ ا جضٞ٘ اججالى ٖلى ج٨مُلُت يٍغ ىت ؾىٍى  للخٍؼ

                                                                                                                                                                                          .الٗمىمُت

ا جضٞ٘ بجاوة ىت قهٍغ                                                                                                                                            .الٗمىمُت للخٍؼ

بت ت يٍغ ٘ في مدضص هى ٦ما الاؾخٛال٫ ؤمال٥ ماٖضا ألازغي  ألامال٥ ٖلى ٣ٖاٍع  الخايٗحن والخىُٓم الدكَغ

                                                                                                                                                                 .ابه اإلاٗمى٫  الٗامت للجباًت

                                                                                                                                                            .الٛاػ خغ١  ٖلى عؾم

                                                                                       .اماثز توالال الخ٣ى١  ًٖ الخىاػ٫  خ٤ مً الاؾخٟاصة ٖلى عؾم
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                                                                                                                              .بللكغ  الهالخت اإلاُاه اؾخٗما٫ ٖلى عؾم

ىت اإلاخٗا٢ض ٌؿضصه زام عؾم  .الضولُت الؿى١  في ٖلُه ًدهل ٢ض الظي ال٣غى م٘ ًدىاؾب الٗمىمُت للخٍؼ

 .  الخىُٓم خؿب اثب والًغ الغؾىم هظه خؿاب و٦ُُٟاث بحغاءاث وجدضص

                                                                                                                                          " : ػسان اطىه"  دوز  الدولت جىلي   

 والؿلُت  ؤإلاىجمي  لل٣ُإ اإلال٨ُت خ٣ى١  ًسو ُٞما للضولت الهالخُاث ٧امل الجضًض ال٣اهىن  مىذ ل٣ض

لُه ، والخىُٓم بالدؿُحر ًخٗل٤ ُٞما الٗمىمُت  ؤإلاىجمي لل٣ُإ ٦مال٨ت الضولت صوع  بحن الٟهل جم ٣ٞض ٖو

  ٞإُٖٟذ ، وججاعي  ا٢خهاصي ٦مخٗامل ؾىهاَغا٥ قغ٦ت وصوع  ، الٗامت اإلاىٟٗت ٖلى ؾاهغة ومىٓمت

ذ الضولت لهالر ماعؾتها التي الٗمىمُت الؿلُت مهام مً"  ؾىهاَغا٥"  ألاؾاؾُت مهامها إلاماعؾت ٧لُت وجٟٚغ

ت و الهىاُٖت  الكغ٦ت ما٫ ؤؽ بغ اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت الىهىم الجضًض ال٣اهىن  ٌٛحر لم خحن في ، الخجاٍع

                                 .وؾحرها ومهامها

 :                                                                                                   خاجمت الفصل

مدغکا   و ا٢خهاصاتهاالىِٟ في الضو٫ اإلاخ٣ضمت )اإلاؿتهل٨ت( مهضع همى  اؾخٛال٫في ٖاإلاىا اإلاٗانغ، ًمثل 

الىِٟ في الضو٫  اؾخٛال٫بِىما ٌٗخبر  ، هظا ما ًجٗل هظه الضو٫ مغجبُت بالىاعصاث الىُُٟت.لهىاٖاتها

اإلاىخجت مهضع زغوة ؤؾاس ي هٓغا إلاضي اعجباٍ هظه الضو٫ بالهاصعاث الىُُٟت مً ؤحل جضُٖم محزان 

ا ته ٤  الا٢خهاصيوصٖم اليكاٍ  امضٖٞى ؤلاًغاصاث الجباثُت وجغحمتها بلى مسخل٠  لمضا زًُٖ ٍَغ

 الخ٩ىمي...(. والاؾدثماع  الاجٟا١)ؾُاؾُت  الا٢خهاصًتالؿُاؾاث 

٣ا للم٣ىلت: "مً ما ج٣ضمه الضولت ًجب ؤن جإزظ مىه و لى خهت"، وهٓغا لىضعة اإلاىاعص  اإلاخاخت  الا٢خهاصًتٞو

مً حهت ؤزغي، و ٖمىما هضٝ ٧ل قغ٦ت هى جد٤ُ٣ ٖاثض، وفي هٟـ  بمهماتهامً حهت، و جُىع صوع الضولت 

ى مؼاًا مباقغة و ٚحر مباقغة و بظل٪ ج٩ىن لها ٞٗالُت الى٢ذ هضٝ الخ٩ىماث ٨ًمً في يمان الخهى٫ ٖل

 ، لظل٪ ٞةن الؿُاؾُت الجباثُت جمثل مدىع الهغإ بحن الخ٩ىماث والكغ٧اث.الا٢خهاصيهامت في اليكاٍ 

بلض ٣ًىم  50ألي مكغوٕ هُٟي باإلاىب٘ ٌٗض صًىام٩ُي و م٣ٗض، ٩ٞل ؾىت خىالي  الا٢خهاصيبن الخدلُل 

بلض ٣ًضم  30، بِىما خىالي )الاؾخٛال٫و  لالؾخ٨كاٝلخهى٫ ٖلى عزهاث بٗغوى للمىا٢هت بهضٝ ا

هماطج مً ال٣ٗىص الىُُٟت و/ؤو ؤهٓمت حباثُت حضًضة، باإلياٞت بلى ؤن ؤٚلب البلضان حٗض٫ ٢اهىنها للمالُت 

ت.  خؿب محزاهُتها الؿىٍى

بداالث ٖضم الخإ٦ض بط ال وٗٝغ ماطا ؾُدضر في الٛض وال ختى في الض٢اث٤ ال٣اصمت ،  مليءالىِٟ ٖالم   بن

م مً جُىع الخ٣ىُاث الخضًثت بال ؤن اإلاؿخ٣بل ًب٣ى صاثما مجهى٫ و لؿىا مخإ٦ضًً مً خضوزه،  ٞبالٚغ

، الا٢خهاصًتٞإٚلب مُُٗاث خ٣ل هُٟي هي في خض طاتها مهضع مً مهاصع ٖضم الخإ٦ض لخؿاب اإلااقغاث 

و الًغاثب مٗلىماث جامت  ؤلاجاواثبال في خالت بهما٫ الخ٣ل خُنها ج٩ىن ٞغيُاث الٗىاثض، الخ٩ال٠ُ، 

ذ  تاإلاغ صوصًَىا٫ مضة خُاة اإلاكغوٕ ُٞم٨ً جدضًض   جام. بخإ٦ضو ج٣اؾم الٍغ
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حر اخخُاحاث بغامج الخىمُت مً اإلاىاعص اإلاال ُت طل٪ ؤن ًاصي ٢ُإ اإلادغو٢اث في الجؼاثغ صوعا مدىعٍا في جٞى

الىِٟ والٛاػ ٌٗخبر اإلاهضع ألاؾاس ي إلاىاعص الجؼاثغ مً الى٣ض ألاحىبي خُث جهل وؿبت الهاصعاث الىُُٟت بلى 

% وج٣ضع وؿبت بًغاصاث الضولت مً اإلادغو٢اث في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت خىالي 97بحمالي الهاصعاث خىالي 

%، ٦ما ٌٗخبر الىِٟ 40ج الضازلي الخام وؿبت )%، في خحن جبلٜ مؿاهمت ٢ُإ اإلادغو٢اث في الىاج70)

اإلاهضع الغثِس ي للُا٢ت في البالص وبك٩ل ٖام ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الىِٟ والٛاػ ٖهب الخُاة واإلادغ٥ ألاؾاس ي 

ل٩اٞت ٖملُاث الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت. وهٓغا لخل٪ ألاهمُت البالٛت للىِٟ والٛاػ ٞةن الؿُاؾاث 

ني لالٖخباعاث الخالُت:الخ٩ىمُت حٗخبر الىٟ  ِ والٛاػ الغ٦حزة ألامامُت البىاء ا٢خهاص الَى

ني و   اس ي إلاحزاهُت الضولت، |اؾالهٝغ و مىعص  اخخُاَيًمثل اإلاهضع الغثِس ي مً مهاصع الضزل الَى

لها للنهىى  - ت التي ج٣ىم الضولت بخمٍى ل اإلاكغوٖاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت الخىمٍى اإلاهضع ألاو٫ لخمٍى

 لبيُت الخدخُت لال٢خهاصبا

لُت اإلاغجبُت بالىِٟ.  مهضع الُا٢ت ؤلا٢امت الٗضًض مً الهىاٖاث، مهضع الهىاٖاث الاؾخسغاحُت والخدٍى

ب٣ضع ما ؤنبذ الىِٟ ؾالح ؾُاس ي بالىٓغ بلى الهضماث البترولُت لؿىىاث الؿبُٗيُاث، ٞالٗغى والُلب 

ت مٗان ، ٦ما هى زُغ يهضص البلضان الا٢خهاصيغة في ال٨ٟغ ٖلُه و ؤؾٗاع بضاثه ؤنبدذ ٧لها ؤؾئلت حىهٍغ

ل جىمُتها،  لمضا زُاإلاىخجت التي حٗخمض ٖلى  الجباًت الىُُٟت بك٩ل ٦بحر في محزاهُت الضولت مً ؤحل جمٍى

 ًخمثل هظا الخُغ في الٗلت الهىلىضًت .
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لٍاسٍح دساسح:اٌخأً اٌفصً  

 عٍى اٌثتشوٌٍح اٌزثاٌح شال ح 

اٌخاَ اٌّضًٍ إٌاتذ  
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ـــــــــــــت  :الفصل ملدمــــــــــــــــــــــــــــ

ت بٗض الضعاؾت  الؿاب٤ لالٟه في لٓاهغة الجباًت البترولُت وؤزغها ٖلى الىاجج اإلادلي الخام الىٍٓغ

خُث ؤنبذ هظا    ال٣ُاس ي الا٢خهاص في البدث مىهجُتب زام هٓغي  بَاع ج٣ضًم الٟهل هظا في ؾىداو٫ 

ت م٩ىهاث ج٣ضع التي ألاؾاؾُت ألاصاة باٖخباعه الخايغ، الى٢ذ في ألاهمُت البالٛت الٗلىم مً ،ألازحر  الىٍٓغ

حرها الا٢خهاصًت ، مى٣ُُت ؤ٦ثر لخ٩ىن  الىا٢٘ بلى ج٣غبها ٖضصًت ج٣ضًغاث بةُٖائها الٗلىم، مً ٚو
ً
 ٞٛالبُت و٢بىال

ت لىا ج٣ضمها التي الٗال٢اث ايُت هماطج نىعة في نُاٚتها ًم٨ً الا٢خهاصًت الىٍٓغ  البُاهاث وا٢٘ مً ج٣ضع ٍع

 التي الا٢خهاصًت، اإلاخٛحراث ؤخض ٖلى ال٨مُت آلازاع ٖلى الخيبااث وي٘ مً ًم٨ىىا ما وهظا الٗملُت،

 ؤٚلب ؤن خُث ألازغي، الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث بٌٗ ؤو ؤخض في الخٛحر ٖلى جترجب ؤن ًم٨ً

اض ي ألاؾلىب اؾخسضام ٞةن وبالخالي ال٨مي لل٣ُاؽ ٢ابلت الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث  قغح في ٌؿاٖضها الٍغ

ت بحن الجم٘ الٗالمي الا٢خهاص ًداو٫  لهظا الا٢خهاصًت، اإلاخٛحراث بحن الاججاهُت الٗال٢اث  الىٍٓغ

ايُت وألاؾالُب الا٢خهاصًت  في اؾخسضامها ًم٨ً ٦مُت ج٣ضًغاث ٖلى للخهى٫  ؤلاخهاثُت والُغ١  الٍغ

ت مسخبر بمثابت ؤنبذ ال٣ُاس ي الا٢خهاص ؤن ال٣ى٫  ُٞم٨ً ال٣غاعاث، واجساط والخدلُل الخيبا  الىٍٓغ

اع هلم ؤن الٟهل هظا في ؾىداو٫  لهظا الا٢خهاصًت، وبحغاء   ال٣ُاس ي الا٢خهاص في البدث ىهجُتإلا الٗام باإَل

بُت ألزغ الجباًت البترولُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام في الجؼاثغ للٟترة مً  بلى  2872صعاؾت ججٍغ

لُه ٢مىا بخ٣ؿُم هظا  ARDLباؾخٗما٫ هماطج الاهدضاع الظاحي طي الٟجىاث الؼمىُت اإلاىػٖت 1227 ٖو

 : ٧االحيالٟهل بلى زالزت مباخث 

ل محزاهُت الضولت ألاو٫:اإلابدث -  ؤهمُت الجباًت البترولُت في جمٍى

 ال٣ُاس ي الا٢خهاص في البدث اإلابدث الثاوي: مىهجُت- 

 -- 2872صعاؾت ٢ُاؾُت ألزغ الجباًت البترولُت ٖلى الىاجج اإلادلي الخام في الجؼاثغ للٟترة   اإلابدث الثالث:- 

1227 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
  

ٌ  املبدث ل في البترولُت الجباًت أهمُت: ألاو  الدولت ميزاهُت جمٍى

اإلاىاَىحن ؤنبدذ اإلاؿاثل اإلاالُت الضولُت جدٓى مىظ بً٘ ؾىىاث باهخمام ٧ل ألاحهؼة الغؾمُت للضولت و 

ل ه٣ٟاث الضولت ؤي الجباًت الٗاصًحن  ٖلى الؿىاء وهظا زانت بٗضما ٖٝغ ؤهم مهضع لخمٍى

 ؾىت في صج ملُاع 13 بلى 2871 ؾىت في صج ملُاع 45 مً خانلها جضعج بط مدؿىؾا اهسٟايا البترولُت، 

2877.                                                                                                                                                                                          

ل في اؤهمُته و البترولُت الجباًت مهاصع بُان باألع٢ام الضعاؾت هظه في ؾىدىاو٫   الخُىع  و الضولت محزاهُت جمٍى

                                                                                                                                                                                                      الاؾخ٣ال٫. مىظ اٖليه َغؤ الظي

ٌ  املؼلب-  جهضًغ و بهخاج ًٖ الىاججت الٗاثضاث جمخاػ : الجباًت ئحمالي طمً البترولُت الجباًت خصت.: الاو

ُتها والثاهُت حجمها ضخامت ؤي ب٨مُتها جخٗل٤ ألاولى ؤؾاؾِخحن بسانِخحن اإلادغو٢اث خباعها بىٖى  اإلاهضع اٖل

 ألازغي  اإلاىاعص و الٗاصًت الجباًت ًٖ اإلاكٕغ محزها ألاؾباب لهظه الهٗبت، بالٗملت مىاعص ٖلى للخهى٫  الغثِس ي

 .1الضولت محزاهُت في مؿخ٣ال زُا لهما ٞخذ بإن للمحزاهُت

بت ٚحر مباقغة جخمثل في بجاوة مٟغويت ٖلى بهخاج  ا٢خُاٖحنمً جخ٩ىن الجباًت البترولُت  : ألاو٫ وهى يٍغ

بت مباقغة ٖلى ألاعباح الىاججت ًٖ وكاَاث بدث و اؾخٛال٫  ت و الثاوي ٌٗخبر يٍغ اإلادغو٢اث الؿاثلت و الٛاٍػ

 ؤلاًغاصاث ال٣اصمت مً ٢ُإ اإلادغو٢اث جدخل م٩اهت هامت في محزاهُت الضولت: الجضو٫  و ه٣ل اإلادغو٢اث. بن

 . الجباًت بةحمالي  ًىضر جُىع ؤلاًغاصاث البترولُت م٣اعهت  (2⫣)

 

  

                                                             
ل امليزاهُت العامت للدولتلس يً بكحر  1 اث الجامُٗت،، جمٍى  . 21،م2878، صًىان اإلاُبٖى
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حٗض مىعصا ؤؾاؾُا ؤو اؾخثىاثُا ملٟذ لالهدباه بط ٧ان خانلها  1971لم ج٨ً الجباًت البترولُت لٛاًت ؾىت 

% مً مجمٕى اإلاىاعص النهاثُت، في خحن ؤن اإلاىاعص الجباثُت الٗاصًت 20مخىايٗا وؿبُا ولم ج٨ً وؿبتها جخٗضي 

 .1971% ؾىت 59,06وخضها بلٛذ وؿبت 

ذ الجباًت البترولُت ؤو٫ ٢ٟؼة في ؾىت  ٚحر ؤن ألامىع لم جب٤ ٖلى ٖىضما  1972هظا اإلاجا٫ بدُث ٖٞغ

ل مً  ٧ان ل٣غاع جإمُم  . وال ق٪ ؤهه 1972% في ؾىت 36بلى  1971ؾىت  20اعجٟٗذ ٞجإة وؿبتها في الخمٍى

  اإلاهضع.ألازغ ال٨بحر في اعجٟإ مىاعص هظا  1971ٞبراًغ  24البترو٫ والٛاػ في 

ٖىضما بلٜ خضه ألا٢ص ى  1982% وونل طعوجه ؾىت 59.2وؿبت  1975بلى ؤن بلٜ ؾىت  الاعجٟإ  و ؤؾخمغ 

ذ ٞيها اإلاهاصع  1982% مً مجمٕى اإلاىاعص النهاثُت للمحزاهُت وبهظا اٖخبرث ؾىت 66,8ؤي  الؿىت التي ٖٞغ

لضولت جمى٫ البترولُت ؤوحها ٦ما ٧ان لها او٩ٗاؾاث اًجابُت ٖلى الىيُٗت اإلاالُت للضولت ٞإنبدذ محزاهُت ا

%  بىاؾُت الجباًت البترولُت وخضها في الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه الجباًت الٗاصًت ٦66,8ما ؾب٤ ال٣ى٫ بيؿبت

 %.31,3 ًخٗضيال جمى٫ اإلاحزاهُت الٗاصًت بال ب٣ضع مخىاي٘ ال 

مً ٧اهذ ٦ظل٪ الؿىت التي جى٠٢ ٖىضها اعجٟإ الجباًت البترولُت خُث اهُل٣ذ ابخضاء  1982بُض ؤن ؾىت 

، 1988% ؾىت 22، زم 1986%  ؾىت 31,99خغ٦ت الاهسٟاى بلى الخ٣ه٣غ بلى ؤن ونلذ وؿبت  1983الؿىت 

ول٣ض هخجذ هظه الاهسٟاياث اإلادؿىؾت في الجباًت البترولُت ٦ما هى مٗلىم ًٖ جًاٞغ ٖاملحن: اهسٟاى 

٩ي ال ٗملت اإلاخٗامل بها صولُا ؾٗغ اإلادغو٢اث في ألاؾىا١ الضولُت، مً حهت واهسٟاى ؾٗغ الضوالع ألامٍغ

٤ هظه اإلااصة مً حهت ؤزغي.  لدؿٍى

ٞبد٨م هظًً الٗاملحن انهاعث ؤؾٗاع اإلادغو٢اث و بالخالي اهسًٟذ مىاعص الضولت الىاججت ًٖ الجباًت 

ٖلى  1985البترولُت وازخل جىاػن محزانها الخجاعي مما ايُغ الخ٩ىمت ٖلى ؤن حُٗض الىٓغ في محزاهُت ؾىت 

 الجضًضة .يىء الى٢اج٘ 

 48بخسٌُٟ حجم الجباًت البترولُت اإلا٣ضع في اإلاحزاهُت ألانلُت مً  ٢1986امذ الخ٩ىمت ٞٗال في ؾىت  

 .ملُاع وهظا جماقُا م٘ ج٣ه٣غ ؤؾٗاع اإلادغو٢اث 29ملُاع صج بلى 

ٗذ خانل  بلى  صح% ملُاع 2237اإلاباقغة مً  الجباًتوفي هٟـ الى٢ذ ؤٖاصث الىٓغ في الجباًت الٗاصًت ٞٞغ

 2ملُاع صج. بلى  131%ملُاع وخهل هٟـ الص يء باليؿبت إلاىاعص الدسجُل و الُاب٘ الظي اعجٟ٘ مً  2434

ما٫ مً  ملُاع بِىما زًٟذ الخ٣ضًغاث باليؿبت للًغاثب ٚحر مباقغة ألازغي: زًٟذ الًغاثب ٖلى ألٖا

ملیاع و خانل الجماع٥  6لى ب صحملُاع  2234ملُاع والًغاثب ٚحر اإلاباقغة مً  27ملُاع صج. بلى  1234

ملُاع. و ل٣ض جم هظا الخسٌُٟ جُب٣ُا لؿُاؾت الخ٣ك٠ التي ٢ضعتها الخ٩ىمت و  4ملُاع صج. بلى  22مً 
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الىاججت ًٖ اهسٟاى مدهىالث الىِٟ و التي ؤصث بلى ج٣لُو حجم الؿل٘ اإلاٗغويت لالؾتهال٥ بد٨م  

ىُت للخهى٫ ٖلى جسٌُٟ قضًض لٗملُت الاؾخحراص و الٗمل في هٟـ الى٢ذ  ٖلى جهضًغ اٚلب اإلاىخجاث الَى

اصة الخىاػن إلاحزانها الخجاعي  ًا للى٣و في مضزىالث الىِٟ وؾُٗا إٖل  .مىاعص حضًضة بالٗملت الهٗبت حٍٗى

  



 

46 
  

 )بامللُىن دج( 2010الى 1963بين جؼىز الجباًت البترولُت ملازهت بالجباًت العادًت مً ً (1⫣) حدٌو ز كم

 خهت الجباًت الٗاصًت خهتالجباًت البترولُت احمالي الجباًت الجباًت الٗاصًت البترولُت الجباًت الؿىىاث

1963 275 1906 2181 13% 87% 

1964 298 2283 2581 12% 88% 

1965 377 2375 2752 14% 86% 

1966 632 2392 3024 21% 79% 

1967 880 2497 3377 26% 74% 

1968 1133 2819 3952 29% 71% 

1969 1320 3414 4734 28% 72% 

1970 1350 4106 5456 25% 75% 

1971 1648 4334 5982 28% 72% 

1972 3278 5156 8434 39% 61% 

1973 4114 5842 9956 41% 59% 

1974 13399 8000 21399 63% 37% 

1975 13462 9733 23195 58% 42% 

1976 14237 10739 24976 57% 43% 

1977 18019 13260 31279 58% 42% 

1978 17365 18014 35379 49% 51% 

1979 26516 18329 44845 59% 41% 

1980 37658 20362 58020 65% 35% 

1981 50954 25760 76714 66% 34% 

1982 41458 28030 69488 60% 40% 

1983 37711 37141 74852 50% 50% 

1984 43841 46968 90809 48% 52% 

1985 46786 46992 93778 50% 50% 

1986 21439 52656 74095 29% 71% 

1987 20479 58215 78694 26% 74% 

1988 24100 58100 82200 29% 71% 

1989 45500 65500 111000 41% 59% 

1990 74426 71100 145526 51% 49% 

1991 161568 82700 244268 66% 34% 

1992 193830 118034 311864 62% 38% 

1993 179218 134731 313949 57% 43% 

1994 222175 255006 477181 47% 53% 

1995 339148 272552 611700 55% 45% 

1996 507836 344364 852200 60% 40% 

1997 570765 310735 881500 65% 35% 

1998 378715 522786 901501 42% 58% 

1999 560116 376984 937100 60% 40% 

2000 1173200 308000 1481200 79% 21% 

2001 956400 392200 1348600 71% 29% 

2002 1007900 595100 1603000 63% 37% 

2003 1350000 624300 1974300 68% 32% 

2004 15770700 652500 16423200 96% 4% 

2005 2352700 724200 3076900 76% 24% 

2006 2799000 783000 3582000 78% 22% 

2007 2711848 786776 3498624 78% 22% 

2008 4003500 1183500 5187000 77% 23% 

2009 2327700 1423700 3751400 62% 38% 

2010 3099000 1500000 4599000 67% 33% 

ني لإلخهاء خماص ٖلى بخهاثُاث الضًىان الَى  اإلاهضع:مً بٖضاص الُالب بااٖل
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 ملازهت بالجباًت العادًتالجباًت البترولُت  جؼىز ًبين (1⫣)الشيل زكم

 

خماص ٖلى الجضو٫ ع٢م:  اإلاهضع: مً بٖضاص الُالب   ( 1⫣)بااٖل

ؤًً ونل ٞيها خانل الجباًت البترولُت مبلٜ  2878و ل٣ض ب٣ي هظا الاهسٟاى ٢اثما وؿبُا بلى ٚاًت مُلت 

الى٢ذ عص % مً مجمٕى مىاعصها للمحزاهُت ٦ما وسجل في هٟـ  12316% ملُاع صج ؤي وؿبت 1536

ل اإلاحزاهُت الٗامت, خباع للجباًت الٗاصًت التي بلٛذ وؿبتها في جدٍى  %مً مجمٕى اإلاىاعص النهاثُت .53327الٖا

% 42بلى خض آلان ؤنبدذ الجباًت البترولُت في جؼاًض مؿخمغ م٘ ججاوػها وؿبت  2882و ببخضاءا مً ؾىت 

ٖلى  2882ِٟ مً حهت، و ٦ظا حٗضًالث ؾىت مً بحمالي ؤلاًغاصاث و هظا بٟٗل ٖىصة اعجٟإ ؤؾٗاع الى

 . ٢2875اهىن 

لخدلُل م٩اهت الجباًت البترولُت م٣اعهت بالجباًت الٗاصًت ًخُلب خؿاب مٗض٫ جُىع الجباًت البترولُت و ٦ظا 

ؤن خهت الجباًت البترولُت م٣اعهت بالجباًت  ( 1⫣)مٗض٫ جُىع الجباًت الٗاصًت الخٓىا مً زال٫ الجضو٫ 

 %2852،55.22% ؾىت 22.75مغث في الاعجٟإ مىظ الاؾخ٣ال٫ )الٗاصًت اؾخ

 2878بلى  2875، هظه الخهت بضؤث جتراح٘ بضاًت مً (1985%ؾىت 42، 2872ؾىت 

، 2882% ؾىت 42.62(، و بٗضها الخٓىا اعجٟإ ) 2878% ؾىت 32.25، 2875%ؾىت 17.82)

% ؾىت 45.23، 2881% ؾىت 45.12( زم هٕى مً الاؾخ٣غاع ) 2882% ؾىت 55.22

الى  1222(زم جغاحٗذ بضاًت مً 1222% ؾىت 68.12(،وبٗضها الخٓىا اعجٟإ )2888

% ؾىت  66.42وبٗضها الخٓىا اعجٟإ) (1221% ؾىت 51.76، 1222% ؾىت 52.42)1221

%(زم هٕى مً الاؾخ٣غاع ابخضاء مً 51.24)1228(زم جغاحٗذ ؾىت 1227% ؾىت 66.27، 1226

 %(. 56.27)1222ؾىت 
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٤ ؤعب٘ خاالث مم٨ىت :   هظا الاعجٟإ في خهت الجباًت البترولُت يمً اله٩ُل الجباجي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٞو

٤ اعجٟإ ؤلاًغاصاث البترولُت م٘ اؾخ٣غاع ؤلاًغاصاث الٗاصًت، -  ًٖ ٍَغ

٤ اؾخ٣غاع ؤلاًغاصاث البترولُت م٘ اهسٟاى ؤلاًغاصاث الٗاصًت-  ًٖ ٍَغ

٤ اهسٟاى ؤلاًغاصاث البت- رولُت م٘ اهسٟاى ؤلاًغاصاث الٗاصًت ل٨ً بمٗض٫ مغجٟ٘ باليؿبت ًٖ ٍَغ

 لإلًغاصاث الٗاصًت ، 

٤ اعجٟإ ؤلاًغاصاث البترولُت م٘ اعجٟإ ؤلاًغاصاث الٗاصًت ل٨ً بمٗض٫ مغجٟ٘ باليؿبت لإلًغاصاث  - ًٖ ٍَغ

 البترولُت 

 1965%ؾىت26.51البترولُت ًا٦ض الٟغيُت الغابٗت ؤي ٖىضما ٧ان مٗض٫ اعجٟإ الجباًت ( 1⫣)الجضو٫  -

 % لىٟـ الؿىت.4.02اعجٟ٘ مٗض٫ الجباًت الٗاصًت بمٗض٫ ال ًخجاوػ  1964م٣اعهت بؿىت 

بهٟت ٖامت ؤن مٗض٫ همى الجباًت البترولُت ؤ٦ثر اعجٟاٖا م٣اعهت بىمى الجباًت الٗاصًت، خُث لم ًخجاوػ  -,

، بِىما بلٜ مٗض٫ ٖلى الخىالي % 47.9%و65.16ؤًً بلٛذ  1994و ؾىت  1992% بال ؾىت 32هظا ألازحر ٖخبت 

م٣اعهت بؿىت  1991% ؾىت 117.09زم  1973م٣اعهت بؿىت  1974% ؾىت 225.69همى الجباًت البترولُت

1990 ، 

 .2007م٣اعهت بؿىت  2008% ؾىت 47.63زم1999م٣اعهت بؿىت   2000%, ؾىت109.46زم

 بالبترولُت الجباًت العادًت ملازهت ًبين جؼىز معدٌ(2⫣)الشيل زكم

 

خماص ٖلى مُُٗاث الجضو٫ اؾٟل  هاإلاهضع: مً اٖضاص الُالب بااٖل

 

-200,00%

0,00%

200,00%

400,00%

600,00%

800,00%

1000,00%

1200,00%

1
9

6
3

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

 تطور معدل ج ب

 تطور معدل ج ع



 

49 
  

 ًبين جؼىز معدٌ الجباًت العادًت ملازهت بالبترولُت( 1⫣)حدولس كم

 جُىع مٗض٫ الجباًت الٗاصًتا جُىع مٗض٫ الجباًت البترولُت الجباًت الٗاصًت الجباًت البترولُت الؿىىاث

1963 0.275 1.906 / / 

1964 0.298 2.283 8.36% 19.78% 

1965 0.377 2.375 26.51% 4.03% 

1966 0.632 2.392 67.64% 0.72% 

1967 0.88 2.497 39.24% 4.39% 

1968 1.133 2.819 28.75% 12.90% 

1969 1.32 3.414 16.50% 21.11% 

1970 1.35 4.106 2.27% 20.27% 

1971 1.648 4.334 22.07% 5.55% 

1972 3.278 5.156 98.91% 18.97% 

1973 4.114 5.842 25.50% 13.30% 

1974 13.399 8 225.69% 36.94% 

1975 13.462 9.733 0.47% 21.66% 

1976 14.237 10.739 5.76% 10.34% 

1977 18.019 13.26 26.56% 23.48% 

1978 17.365 18.014 -3.63% 35.85% 

1979 26.516 18.329 52.70% 1.75% 

1980 37.658 20.362 42.02% 11.09% 

1981 50.954 25.76 35.31% 26.51% 

1982 41.458 28.03 -18.64% 8.81% 

1983 37.711 37.141 -9.04% 32.50% 

1984 43.841 46.968 16.26% 26.46% 

1985 46.786 46.992 6.72% 0.05% 

1986 21.439 52.656 -54.18% 12.05% 

1987 20.479 58.215 -4.48% 10.56% 

1988 24.1 58.1 17.68% -0.20% 

1989 45.5 65.5 88.80% 12.74% 

1990 74.426 71.1 63.57% 8.55% 

1991 161.568 82.7 117.09% 16.32% 

1992 193.83 118.034 19.97% 42.73% 

1993 179.218 134.731 -7.54% 14.15% 

1994 222.175 255.006 23.97% 89.27% 

1995 339.148 272.552 52.65% 6.88% 

1996 507.836 344.364 49.74% 26.35% 

1997 570.765 310.735 12.39% -9.77% 

1998 378.715 522.786 -33.65% 68.24% 

1999 560.116 376.984 47.90% -27.89% 

2000 1173.2 308 109.46% -18.30% 

2001 956.4 392.2 -18.48% 27.34% 

2002 1007.9 595.1 5.38% 51.73% 

2003 1350 624.3 33.94% 4.91% 

2004 15770.7 652.5 1068.20% 4.52% 

2005 2352.7 724.2 -85.08% 10.99% 

2006 2799 783 18.97% 8.12% 

2007 2711.848 786.776 -3.11% 0.48% 

2008 4003.5 1183.5 47.63% 50.42% 

2009 2327.7 1423.7 -41.86% 20.30% 

2010 3099 1500 33.14% 5.36% 

 ONSٖلى اع٢ام  اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب
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 اًت البترولُت = ؤلاجاوة + الًغاثبجببًغاصاث ال

بت ٖلى ؤلاهخاج ٖمىما  ؾىآءا ٤ ال٣اهىن الجضًض للخبؿُِ ؾىإزظ ٣ِٞ الًٍغ في خالت ال٣اهىن ال٣ضًم ؤو ٞو

 ٢ُمت ال٨مُاث اإلاىخجت [] x، ؤلاجاوة =مٗض٫ ؤلاجاوة 

بت   بت ٖلى ؤلاهخاج = مٗض٫ الًٍغ  الخ٩ال٠ُ [  -٢ُمت ال٨مُاث اإلاباٖت ] xالًٍغ

ؾٗغ الهٝغ [+مٗض٫  Xالؿٗغ ال٣اٖضي  xال٨مُت اإلاىخجت ] xبًغاصاث الجباًت البترولُت =مٗض٫ ؤلاجاوة 

بت حٛحر  الخ٩ال٠ُ [ هظه اإلاٗاصلت ألازحرة جبحن ؤن -ؾٗغ الهٝغ  Xؾٗغ البُ٘  xال٨مُت اإلاباٖت x[الًٍغ

 ؤلاًغاصاث البترولُت م٣اعهت باإلًغاصاث الٗاصًت ًم٨ً ؤن ٩ًىن بؿبب بخضي الٗىامل الخالُت:

 حٛحر في ال٨مُاث اإلاىخجت و اإلاهضعة زانت  -

 حٛحر ؾٗغ البترو٫،  -

 حٛحر لؿٗغ الهٝغ )صوالع م٣اعهت بالضًىاع(، -

 حٛحر مٗضالث ؤلاجاواث و/ؤو مسخل٠ الًغاثب البترولُت ،-

 حر بٌٗ الٗىامل الؿاب٣ت مٗا.حٛ - 

 : PIB على البترولُت الجباًت طغؽ معدٌ جؼىز  .: الثاوي املؼلب-

م٘ الىاجج الضازلي الخام جم٨ً مً ج٣ُُم ؤزغ هظه اإلاىاعص ٖلى الا٢خهاص هالخٔ  بن م٣اعهت ؤلاًغاصاث الجباثُت

اصة بُيء حضا                     ا ما، ٣ٞض ٧ان مٗض٫ الٍؼ ؤن الجباًت الٗاصًت ٧ان جُىعها ب٨ُُٟت مخ٣اعبت هٖى

اهذ بهٟت مؿخمغة، م٘ (باألزو الؿىىاث ألازحرة ؤًً 1224٧% ؾىت 8.47، 1222%ؾىت 6.36)

%. هظا ما ؤْهغ ي٠ٗ خ٣ُ٣ي للجباًت الٗاصًت يمً اإلاىاعص الٗامت للضولت، و هظا 27ت وؿب ٖضم ججاوػها

                                    في ٖضم ٢ضعتها ٖلى لٗب صوع مهم في الخىمُت الا٢خهاصًت.                                                                         

جتراوح  2875يِٛ الجباًت البترولُت جُىع جبٗا لخ٣لباث ؾٗغ البترو٫ ٣ٞض ٧اهذ زال٫ مغخلت ما ٢بل  بن

% ؾىت 5.44ؤًً بلٛذ مؿخىي  2882بلى  2875%، زم اهسًٟذ ما بحن 12%بلى 25ما بحن مخىؾِ 

٫ مغة و ألو  1227% بضاًت مً 22بلى خض آلان مخجاوػة ٖخبت  2882مً   .لترجٟ٘ بٗضها ببخضاءا2876

و  1225% ؾىت( و هظا هدُجت لخٗضًل ٢اهىن 26, 34و  1227% ؾىت 25.26) الاؾخ٣ال٫مىظ 

بت ٖلى ألاعباح الاؾخثىاثُت )  .         و اعجٟإ ؾٗغ البرمُل( TPEباألزو بضاًت جُب٤ُ الًٍغ
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ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن يِٛ الجباًت البترولُت جخد٨م ٞيها الٓغوٝ و اإلاخٛحراث الضولُت بلى حاهب ؤلانالخاث  

خباع ال٣اهىهُت، ٦ما ًجب ألازظ بٗحن   PIBفي هظا الخدلُل ؤن مٗض٫ جُىع  الٖا
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 الجباًت  العادًت البترولُت ملازهت بدصتا لجباًت  حدٌو ًين معدٌ جؼىز خصت: ) 1⫣)حدٌو ز كم

 جُىع خهت الجباًت الٗاصًت خهت الجباًت الٗاصًت جُىع خهت الجباًت البترولُت خهت الجباًت البترولُت الؿىىاث

1963 13% / 87%  / 

1964 12% -8% 88% 1% 

1965 14% 19% 86% -2% 

1966 21% 53% 79% -8% 

1967 26% 25% 74% -7% 

1968 29% 10% 71% -4% 

1969 28% -3% 72% 1% 

1970 25% -11% 75% 4% 

1971 28% 11% 72% -4% 

1972 39% 41% 61% -16% 

1973 41% 6% 59% -4% 

1974 63% 52% 37% -36% 

1975 58% -7% 42% 12% 

1976 57% -2% 43% 2% 

1977 58% 1% 42% -1% 

1978 49% -15% 51% 20% 

1979 59% 20% 41% -20% 

1980 65% 10% 35% -14% 

1981 66% 2% 34% -4% 

1982 60% -10% 40% 20% 

1983 50% -16% 50% 23% 

1984 48% -4% 52% 4% 

1985 50% 3% 50% -3% 

1986 29% -42% 71% 42% 

1987 26% -10% 74% 4% 

1988 29% 13% 71% -4% 

1989 41% 40% 59% -17% 

1990 51% 25% 49% -17% 

1991 66% 29% 34% -31% 

1992 62% -6% 38% 12% 

1993 57% -8% 43% 13% 

1994 47% -18% 53% 25% 

1995 55% 19% 45% -17% 

1996 60% 7% 40% -9% 

1997 65% 9% 35% -13% 

1998 42% -35% 58% 65% 

1999 60% 42% 40% -31% 

2000 79% 33% 21% -48% 

2001 71% -10% 29% 40% 

2002 63% -11% 37% 28% 
2003 68% 9% 32% -15% 
2004 96% 40% 4% -87% 

2005 76% -20% 24% 492% 

2006 78% 2% 22% -7% 
2007 78% -1% 22% 3% 

2008 77% 0% 23% 1% 

2009 62% -20% 38% 66% 
2010 67% 9% 33% -14% 

 ONSٖلى اع٢ام  الُالب مً اٖضاص اإلاهضع:
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 2010ئلى  1963مً PIBًبين جؼىز معدٌ :  (2⫣)حدٌو ز كم

 PIBمٗض٫  جُىع  مٗض٫ الجباًت الٗاصًت البترولُت الجباًتمٗض٫  PIB الجباًت الٗاصًت الجباًت البترولُت الؿىىاث

1963 0.275 1.906 13.35 14% 2% / 
1963 0.298 2.283 14.37 16% 2% 7.64% 

1965 0.377 2.375 15.49 15% 2% 7.79% 
1966 0.632 2.392 15.01 16% 4% -3.10% 

1967 0.88 2.497 16.65 15% 5% 10.93% 

1968 1.133 2.819 19.03 15% 6% 14.29% 

1969 1.32 3.414 21.01 16% 6% 10.40% 

1970 1.35 4.106 24.02 17% 6% 14.33% 

1971 1.648 4.334 24.93 17% 7% 3.79% 

1972 3.278 5.156 30.29 17% 11% 21.50% 

1973 4.114 5.842 34.51 17% 12% 13.93% 

1974 13.399 8 55.21 14% 24% 59.98% 

1975 13.462 9.733 61.58 16% 22% 11.54% 

1976 14.237 10.739 74.07 14% 19% 20.28% 

1977 18.019 13.26 87.24 15% 21% 17.78% 

1978 17.365 18.014 140.8 13% 12% 61.39% 

1979 26.516 18.329 128.22 14% 21% -8.93% 

1980 37.658 20.362 162.5 13% 23% 26.74% 

1981 50.954 25.76 191.46 13% 27% 17.82% 

1982 41.458 28.03 207.55 14% 20% 8.40% 

1983 37.711 37.141 233.75 16% 16% 12.62% 

1984 43.841 46.968 263.85 18% 17% 12.88% 

1985 46.786 46.992 291.59 16% 16% 10.51% 

1986 21.439 52.656 296.55 18% 7% 1.70% 

1987 20.479 58.215 312.7 19% 7% 5.45% 

1988 24.1 58.1 347.71 17% 7% 11.20% 

1989 45.5 65.5 418.01 16% 11% 20.22% 

1990 74.426 71.1 536.7 13% 14% 28.39% 

1991 161.568 82.7 799.7 10% 20% 49.00% 

1992 193.83 118.034 1074.69 11% 18% 34.39% 

1993 179.218 134.731 1189.72 11% 15% 10.70% 

1994 222.175 255.006 1487.4 17% 15% 25.02% 

1995 339.148 272.552 2004.99 14% 17% 34.80% 

1996 507.836 344.364 2570.02 13% 20% 28.18% 

1997 570.765 310.735 2780.16 11% 21% 8.18% 

1998 378.715 522.786 2809.99 19% 13% 1.07% 

1999 560.116 376.984 3212.54 12% 17% 14.33% 

2000 1173.2 308 4123.514 7% 28% 28.36% 

2001 956.4 392.2 4227.113 9% 23% 2.51% 

2002 1007.9 595.1 4522.773 13% 22% 6.99% 

2003 1350 624.3 5252.321 12% 26% 16.13% 

2004 15770.7 652.5 6149.117 11% 256% 17.07% 

2005 2352.7 724.2 7561.984 10% 31% 22.98% 

2006 2799 783 8514.839 9% 33% 12.60% 

2007 2711.848 786.776 9362.69 8% 29% 9.96% 
2008 4003.5 1183.5 11069.025 11% 36% 18.22% 
2009 2327.7 1423.7 10017.515 14% 23% -9.50% 
2010 3099 1500 11859.7 13% 26% 18.39% 

 

خماص ٖلى اع٢ام ب مً اٖضاص الُالب اإلاهضع:  ONSااٖل



 

54 
  

 2010ئلى  1963مً PIBًبين جؼىز (1 ⫣ )شيل زكم

 

خماص ٖلى الُالب بٖضاصمً  اإلاهضع:  3⫣ع٢م حضو٫  الٖا

 PIBًبين جؼىز معدٌ (2⫣)زكمشيل 

خماص ٖلى الُال بٖضاصمً  : اإلاهضع   4⫣ع٢محضو٫ ب الٖا

 

ا ما ببخضاءا مً مئت    ًىضر طل٪(. 4-⫣ق٩ل ع٢م) 2884في همى مؿخ٣غ هٖى
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 اللُاس ي الاكخصاد في البدث مىهجُت-املبدث الثاوي

 اإلاخٛحراث ب٣ُم والخيبا الخ٣ضًغ في اإلاؿخسضم الىمىطج مٗلماث ب٣ُاؽ ال٣ُاس ي الا٢خهاص يهخم

 ؾببُت الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث بحن الٗال٢ت ألن البدث، في مُٗىت مىهجُت بجبإ ًخُلب وهظا الا٢خهاصًت،

م٨ً ألازغي، اإلاخٛحراث في ؤزًغا ًدضر اإلاخٛحراث بٌٗ في الخٛحر ؤن بمٗنى ؤي  هظه جدضًض ٍو

 :الخالُت بالخُىاث اإلاىهجُت

: املؼلب  الىمىذج حعُين مسخلت الاٌو

 جخُلبه ما زال٫ مً وطل٪ وؤنٗبها، الىمىطج بىاء مغاخل ؤهم مً الىمىطج نُاٚت مغخلت حٗض

خم.1مىه اؾدبٗاصها ًجب التي ؤو الىمىطج ٖليها ٌكخمل ؤن ًجب التي للمخٛحراث جدضًض مً  نُاٚت ٍو

   الىمىطج
ً
غها التي الٟغيُاث مً اهُال٢ا ت جٞى  الٓاهغة في جخد٨م التي الٗىامل ًٖ الا٢خهاصًت الىٍٓغ

ال٢اث  .(والخاب٘ اإلاؿخ٣ل )بُنها ُٞما الخإزحر ٖو

ايُت الٗال٢ت جدضص طل٪ بٗض  ؤو ٖامت صالُت ٖال٢ت ق٩ل في اإلاٟؿغة واإلاخٛحراث الخاب٘ اإلاخٛحر بحن جغبِ التي الٍغ

ت ؤو مٗاصلت  .بمخٛحر ٖامل وؤ ٖىهغ  ل٩ل ًغمؼ بدُث  𝑦 = 𝑓(𝑥1𝑥1 …𝑥𝑛 ) ،مٗاصالث مجمٖى

ايُت الهُٜ ؤوؿب جدضًض ؤحل مً  ص٣ًُ٢ا حٗبحًرا اإلاخٛحراث هظه بحن الٗال٢ت هظه ًٖ حٗبر التي الٍغ

 .2تالخالُ الخُىاث بجبإ ًجب)مخٗضصة ؤو بؿُُت زُُت، ٚحر ؤو زُُت(

 اإلاٟؿغة ؤو الىاججت الٓاهغة بخٍٗغ٠ جمهُضي جدلُل بحغاء   y ٞيها اإلاازغة الٗىامل جدضًض زم 

 و٧ل الٓاهغة جل٪ بها ٣ًاؽ التي ال٣ُاؽ وخضاث جدضًض م٘ ،(اإلاؿببت ؤو اإلاٟؿغة الٓىاهغ)

 .خضي ٖلى ٞيها اإلاازغة الٗىامل

 ها.ٞي اإلاازغة والٗىامل اإلاضعوؾت الٓاهغة بحن واضخت حضلُت ٖال٢ت هىا٥ ؤن مً الخإ٦ض 

 ٘اإلاضعوؾت بالٓاهغة اإلاغجبُت الٗىامل ٧ل ًٖ اإلاُُٗاث حم٘ مثل ألاولُت ىماثلاإلاٗ حم  

 البٌٗ بًٗها م٘ مخ٣ابلت ال٣ُم ج٩ىن  ؤن مغاٖاة م٘ منهم ل٩ل الالػمت ال٣ُاؾاث بحغاء بىاؾُت

 .زام حضو٫  في اإلاٗلىماث هظه بترجِب ه٣ىم زم والؼمان، اإلا٩ان خُث مً

 خم الضعاؾت مدل للٗال٢ت الخ٣ُ٣ي البُاوي الك٩ل ٖلى الخٗٝغ  .البُاوي الغؾم بىاؾُت طل٪ ٍو

  

 

 

 

 
                                                             

 28 م ،( 2007 )  ألاعصن، ٖمان، ًؼوعي، الا صاع ،اللُاس ي الاكخصاد" هللا، ٞخذ وسخغ بسُذ ٖلي خؿحن 1

 
ٌ  ومظاةل دزوض :اللُاس ي الاكخصاد.م٨ُض ٖلي 2 اث صًىان ،مدلى  م م( 2007)الجؼاثغ، ٨ٖىىن، بً الجامُٗت، اإلاُبٖى

.13-12 
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 ؤػواج بؾ٣اٍ ٍَغ٤ ًٖ خضي، ٖلى مؿخ٣ل مخٛحر و٧ل الخاب٘ باإلاخٛحر اإلاخٗل٣ت للمُُٗاث

 ٖال٢ت وحىص لىا ًا٦ض ؤن ًم٨ً الظي الاهدكاعي  الك٩ل وعؾم مُٗىت بخضازُاث ٖلى اإلاخٛحراث

ت وال٣ىة وحىصها، ٖضم ؤو اإلاخٛحراث بحن  ٖلى الا٢خهاصي الىمىطج وبىاء الٗال٢ت لهظه الخ٣ضًٍغ

 .1يىئها

 ايُت الهُٜ ؤوؿب ازخُاع  ؤو زُُت الٗال٢ت ج٩ىن  ٣ٞض الاهدكاعي  الك٩ل م٘ جخالءم التي الٍغ

 .مٗاصالث ٖضة ؤو واخضة مٗاصلت زالثت، ؤو الثاهُت الضعحت مً مٗاصلت ق٩ل في ٚحرزُُت،

 اض ي، الىمىطج جدضًض اؾخ٨ما٫ بٗض  ألازُاء لخ٣ضًغ µi  يالٗكىاج راإلاخٛح بصزا٫ ًخم الٍغ

ت  .ال٣ُاس ي الىمىطج ولهُاٚت للمٗاصلت اإلاُٗاٍع

 الىمىذج معلماث جلدًس سخلت:م الثاوي املؼلب 

غة اإلاٗلىماث مٗالجت ًخم اإلاغخلت هظه في ا والُٗىت اإلاجخم٘ ًٖ اإلاخٞى ًُ اي ا ٍع ًُ  وبخهاث

ا جخ٤ٟ والتي الٗكىاجي واإلاخٛحر اإلاٗلماث ٢ُم الؾخسغاج ًُ  هدهل ومنها الا٢خهاصًت الٟغوى م٘ مى٣ُ

 .للىمىطج مىاؾبت ج٩ىن  بدُث ج٣ىُاث ٖضة باؾخسضام للىمىطج الغ٢مُت الهُاٚت ٖلى

 :الخالُت زُىاث مً اإلاغخلت هظه جخ٩ىن  و

 البُاهاث ججمُع:  

 ٣ٞض البُاهاث، مً ؤهىإ ٖضة هجض وهىا الىمىطج ًدخىيها التي اإلاخٛحراث ًٖ البُاهاث ججمُ٘ ًخم

 م٣ُُٗت بُاهاث ؤو مخخالُت، ػمىُت ٞتراث في اإلاخٛحراث ٢ُم حُٗي ػمىُت ؾالؾل ق٩ل ٖلى بُاهاث ج٩ىن 

 ػمىُت ه٣ُت في مسخلٟت ا٢خهاصًت بىخضاث اإلاخٗل٣ت الا٢خهاصًت اإلاخٛحراث ًٖ مٗلىماث ٢ُم حُٗي

لى الؼمىُت الؿلؿلت بُاهاث ٖلى جدخىي  ت(م٣ُُٗ ؾلؿلت) ػمىُت م٣ُُٗت بُاهاث ج٩ىن  ٢ض ؤو مُٗىت،  ٖو

ُت اإلاخٛحراث بٌٗ جىحض ؤًً ؤزغي، بُاهاث وحىص بلى بياٞت الى٢ذ، هٟـ في اإلا٣ُُٗت البُاهاث  الىٖى

خم الخاب٘ اإلاخٛحر ٖلى جازغ التي   بةُٖائها ج٨مُمها ٍو
ً
 الىاخض ؤو الهٟغ ج٩ىن  ما ٖاصة ٖضصًت ٢ُما

2ءالهما باإلاخٛحراث ٌؿمى ما ؤو الهىعٍت باإلاخٛحراث وحٗٝغ الصخُذ
. 

 لت اخخُاز   بت:املىاط اللُاض ػٍس

 الُغ١  جل٪ بحن ومً الا٢خهاصًت، الٗال٢اث ٢ُاؽ في اؾخسضامها ًم٨ً التي ال٣ُاؾُت الُغ١  جخٗضص

 3هجض

 ٣ت ٣ت ؤقهغ وهي الهٛغي  اإلاغبٗاث ٍَغ ؛ وألا٦ثر ٍَغ
ً
 اؾخٗماال

.  

                                                             
ُهل الؿُٟى بؾماُٖل ولُض 1  ألاعصهُت، اإلامل٨ت والخىػَ٘، لليكغ ألاهلُت ،"الخدلُلي اللُاس ي الاكخصاد أطاطُاث" ،وآزغون قلٝى مٟخاح ٞو

 33 م ،( 2006 ) ألاولى الُبٗت ٖمان،
ت، الجامٗت، قباب ماؾؿت ،اللُاس ي الاكخصاد مبادب في ملدمت ، هللا وٗمت ببغاهُم هجُب 2  23 م مهغ، (2002)ؤلاؾ٨ىضٍع

 
 الىماذج باطخعماٌ الاكخصادًت العمىمُت املإطظت على الاكخصادًت إلاصالخاث أزس كُاض ،صخغاوي  خمىصي  خاج 3

 ٞغخاث حامٗت ،(ميكىعة ٚحر )صولت ص٦خىعاه عؾالت ،" الاكخصادًت العمىمُت املإطظاث لبعع مُداهُت دزاطت الاكخصادًت اللُاطُت

 217 م (2007)ؾ٠ُُ، ٖباؽ، .



 

57 
  

 
 ٣ت   ألا٦ثر ٍَغ

ً
 .اخخماال

 ٣ت  . ؛.اإلاباقغة ٚحر الهٛغي  اإلاغبٗاث ٍَغ

 ٣ت  .مغخلخحن ٖلى الهٛغي  اإلاغبٗاث ٍَغ

 ٣ت  .مغاخل زالر ٖلى الهٛغي  اإلاغبٗاث ٍَغ

 امللدزاث جلُُم مسخلت : الثالث املؼلب

 بها وه٣هض اإلاٗلماث جل٪ ج٣ُُم وهي اإلاىالُت اإلاغخلت جإحي الىمىطج، مٗلماث ج٣ضًغ ٖملُت بٗض

 الىاخُت ومً الا٢خهاصًت، الىاخُت مً مٗنى ؤو مضلى٫  لها اإلاٗلماث هظه ٢ُم ٧اهذ بطا ما جدضًض

 .1مالخ٣ُُ لٗملُت ٦إؾاؽ جإزظ التي ؤؾاؾُت مٗاًحر زالر وهىا٥ ؤلاخهاثُت،

 ا٢خهاصًت؛ مٗاًحر 

 بخهاثُت؛ مٗاًحر 

 ال٣ُاس ي الا٢خهاص ؤو ال٣ُاؾُت مٗاًحر 

 مباصت زال٫ مً اإلاٗلماث ج٣ُُم في حؿخسضم التي الا٢خهاصًت اإلاٗاًحر جخدضص :اكخصادًت معاًير  

ت ت اإلا٣ضعة، اإلاٗلماث وبقاعة بذجم اإلاٗاًحر هظه وجخٗل٤ الا٢خهاصًت، الىٍٓغ  الا٢خهاصًت ٞالىٍٓغ

 .مٗحن مى٤ُ ٖلى طل٪ في حٗخمض وهي اإلاٗلماث وبقاعة حجم ٖلى مؿب٣ت ٢ُىًصا جً٘

 بالخ٣ضًغاث ؤلاخهاثُت الث٣ت مضي ازخباع بلى ؤلاخهاثُت اإلاٗاًحر تهضٝ :ئخصاةُت معاًير  

ت، وازخباعاث الخدضًض مٗامل ؤهمها ومً الىمىطج، بمٗلماث الخانت  البٌٗ ٌؿميها اإلاٗىٍى

 .ألاولى الضعحت مً بازخباعاث

 اإلاٗاًحر ٖليها ج٣ىم التي الاٞتراياث ؤن مً الخإ٦ض بلى اإلاٗاًحر هظه تهضٝ :اللُاطُت معاًير  

 ؤلاخهاثُت اإلاٗاًحر ازخباع في حؿخسضم ال٣ُاؾُت اإلاٗاًحر ؤن خُث الىا٢٘، في مىُب٣ت ؤلاخهاثُت

 الاعجباٍ مٗاًحر هجض اإلاٗاًحر هظه بحن ومً الثاهُت الغجبت مً بازخباعاث ؾمُذ لهظا هٟؿها،

، ومٗاًحر اإلاخٗضص، الخُي الامخضاص ومٗاًحر الظاحي، حرها الخباًً الثباث ومٗاًحر الخٗٝغ  .ٚو

ت اللىة جلُُم مسخلت : السابع املؼلب  للىمىذج الخيبٍإ

 ٖلى لها الخىنل جم التي الىخاثج جُب٤ُ ًخم اإلا٣ضع، للىمىطج الٗام ألاصاء حىصة مً الخإ٦ض بٗض

 .2االخيب ٖملُت في واؾخسضامها الىا٢٘

 :الك٩ل في مبحن هى ٦ما ال٣ُاس ي الا٢خهاص في البدث مىهجُت جىيُذ ًم٨ً و

 ال٣ُاس ي الا٢خهاص في البدث مىهجُت (: 0-3 ع٢م ق٩ل

 
.  

                                                             
ت بحن ال٣ُاس ي الا٢خهاص" ُُٖت، ال٣اصع ٖبض مدمض ال٣اصع ٖبض 1 ت، الجامُٗت، الضاع ،"والخُب٤ُ الىٍٓغ  44 م ،( 2005)مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع
 30 م ؾاب٤، ،مغح٘ هللا ٞخذ وسخغ بسُذ ٖلي خؿحن 2
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 اللُاس ي الاكخصاد في البدث مىهجُت :(5⫣)ع٢م ق٩ل

 
 

 30 م مغح٘ ؾاب٤، هللا ٞخذ وسخغ بسُذ ٖلي خؿحن :املصدز
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 للفترة الجصاةس في الخام املدلي الىاجج على البترولُت الجباًت ألزس كُاطُت دزاطت -الثالث: املبدث

1980 - 2018 

ٌ  املؼلب  الىمىذج حعُين : الاو

 ( : ARDLهماطج الاهدضاع الظاحي للخازحراث اإلاىػٖت )

انبدذ هظه الىماطج جلٗب صوعا مهما للٛاًت مازغا في همظحت بُاهاث الؿالؾل الؼمىُت ٚحر  اإلاؿخ٣غة .ٖلى 

ت لت  وحه الخهىم ،ًخم اؾخسضامها لخىُٟظ ما ٌؿمى "ازخباع الخضوص".إلاٗٞغ ما اطا ٧اهذ الٗال٢اث ٍَى

ت مً الؿالؾل الؼمىُت ،بًٗها ٢ض ٩ًىن مؿخ٣غ، والازغي لِؿذ  اإلاضي مىحىصة ٖىضما ٩ًىن لضًىا مجمٖى

 ٦ظال٪.

 هى : ARDLاوال الك٩ل الاؾاس ي لىمىطج الاهدضاع 

 

 مخٛحر ٖكىاجي  خُث 

بىي٘ همىطج  Pesaan  et al    ,(1998) Shinand  And Sun  (1997)Pesaan (2001) مً ٧ل ٢ام ل٣ض

1اإلادضوص اإلاىػٕ ؤلابُاء همىطج و ،(AR( جمؼج بحن همىطج ) ARDLحضًض )
 ًخُلب ال الازخباع هظا ؤن خُث،   

 زهاثو ًٖبٌٛ الىٓغ  ARDLجُب٤ُ  ًم٨ً و الضعحت، هٟـ مً مخ٩املت الؼمىُت الؿالؾل ج٩ىن  ؤن

ا ٖىض مؿخ٣غة ٧اهذ بطا ما الؼمىُت الؿالؾل او زلُِ مً  1( اومخ٩املتمً الضعحت الاولى   (  تها مؿخٍى

خمحز هظا الىمىطج  2  2( الازىحن ول٨ً ًجب الا ج٩ىن الؿالؾل الؼمىُت مخ٩املت مً الضعحت الثاهُت  ،ٍو

 بالخهاثو الخالُت:

 ت ؤًٞل ٖلى للخهى٫  الؼمني الخسل٠ ٞتراث مً ٧افي ٖضص ًإزظ  همىطج مً البُاهاث مً مجمٖى

 .الٗام ؤلاَاع

                                                             
1

 ،االردن المسيرة، دارeviews 7 باستخدام التطبيق و النظرية ببن القياسي االقتصاد ،السواعي محمد خالد داود، علي حسام 

  .213،ص3112
3

محمد
 

 للفجوات الذاتي االنحدار نموذج باستخدام الجزائر في الخاص االستثمار لمحددات قياسية دراسة القادر، عبد ناصور ادريوش، دحماني

  11،ص 3112 مارس 13-11 ،1سطيف لجامعة الدولي الملتقى ،المتباطئة الموزعة الزمنية
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 ٘ازخباع في اإلاٗخاصة ألازغي  بالُغ١  م٣اعهت ال٣هحرة الؼمىُت الؿالؾل خالت في ؤًٞل بسهاثو ًخمخ 

 .اإلاكتر٥ الخ٩امل

 ل ألامض في للمٗلماث هخاثج ؤًٞل ٌُٗي خماص ًم٨ً الدصخُو ازخباعاث وؤن الٍُى  بك٩ل ٖليها الٖا

 .٦بحر

 ل ًٖ ال٣هحر ألاحل جإزحراث ٞهل مً الىمىطج هظا ًم٨ىىا  الٗال٢ت جدضًض وؿخُُ٘ خُث الٍُى

ل اإلاضي في اإلاؿخ٣لت واإلاخٛحراث الخاب٘ للمخٛحر الخ٩املُت  اإلاٗاصلت هٟـ في ال٣هحر اإلاضي و الٍُى

 .الخاب٘ اإلاخٛحر ٖلى اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث مً ٧ل جإزحر حجم جدضًض بلى باإلياٞت

 ل ال٣هحر اإلاضًحن في اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث مٗلماث ج٣ضًغ   .والٍُى

 ل ال٣هحر اإلاضي في اإلا٣ضعة مٗلماجه حٗض  و حغاهجغ مثل ألازغي    في التي جل٪ مً احؿا٢ا ؤ٦ثر والٍُى

 .1حىهاوؿىن 

     Pesaan  et al(٣ًضم ٧ل مً ECMهمىطج ) بَاع في اإلاخٛحراث بحن اإلاكتر٥ الخ٩امل ٖال٢ت جد٤٣ مضي والزخباع

 ٚحر الخُإ جصخُذ همىطج ْل في اإلاخٛحراث بحن الخىاػهُت الٗال٢ت جد٤٣ مضي الزخباع خضًثا مىهجا (2001)

٣ت هظه حٗٝغ اإلا٣ُض،و  الخضوص.  بازخباع الٍُغ

 :هرا الىمىذجالخؼىاث الاطاطُت املخبعت في

 (2الخإ٦ض مً ٖضم وحىص ؤي مخٛحر )l . 

  الخُإنُاٚت همىطج جصخُذ ("ٚحر اإلا٣بض"EMC) 

  اإلاىاؾبت للىمىطج . الخإزحر جدضًض بيُت 

 هظا الىمىطج مؿخ٣لت بك٩ل مدؿلؿل. مً ان ازُاء  جإ٦ض 

 مً ان الىمىطج  مؿخ٣غا صًىام٨ُُا. جإ٦ض 

 .ً لت اإلاضي بحن اإلاخٛحًر ت وحىص ٖال٢ت ٍَى  احغاء ازخباع الخضوص إلاٗٞغ

 لت اإلاضي  ٧6اهذ في الخُىة  اطا اث ٍَى  . "EMCالى"   باإلياٞتاًجابُت ه٣ضع مؿخٍى

ه دزاطت الثاوي: املؼلب  الىمىذج وحعُين الصمىُت الظالطل اطخلساٍز

                                                             
3 

 االلتصادٌح،راِعح اٌعٍىَ فً اٌذوتىسج شهادج ًٌٍٕ ِمذِه ،ِزوشجاندسائر فً االقتصادي اننًو عهى انتداري انتحرٌر اثر ، ٌشًِصٔعٍّح 

 . 312ص 2016-2015تٍّساْ،
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هاخخباز -اوال:  :(FP)و الجباًت البترولُت( PIBالداخلي الخام) الظالطل الصمىُت لىاجج  اطخلساٍز

ت بُاهاث ٖلى الضعاؾت هظه في اٖخمضها ل٣ض ( FP) البترولُت ( والجباًتPIB) الخام الضازلي الىاجج مً ل٩ل ؾىٍى

ني لإلخهاثُاث والبى٪ الضولي، وطل٪ للٟترة  هظه البُاهاث وؤلاخهاثُاث جم حمٗها مً بُاهاث الضًىان الَى

ُما ًلي جمثُل بُاوي لهظه اإلاُُٗاث1227الى  2872اإلامخضة مً ؾىت   . . ٞو

 2018انى  1980انًحهً انخاو ين  انبترونٍة وانناتح ًٌثم تطور اندباٌة (6⫣)انشكم رقى

 

 .Eviews 10اإلاهضع : مً اٖضاص الُالب باؾخسضام 

ؾلؿلت طاث اججاه ٖام اما  ان للىاجج اإلادلي الخام، الخٓىامً زال٫ الخمثُل البُاوي للؿلؿلت الؼمىُت 

خؾى٣ىم بةصزا٫ مىدنى البُاوي للجباًت البترولُت  ٞهي ؾلؿلت ٖكىاثُت. لظؤل٪  اٍع ( لتهظًب log) ماللٚى

 الؿلؿلخحن:

ت وازخباع ٞلُبـ بحرون  (ADFص٩ًي ٞىلغ اإلاُىع )، جم اؾخٗما٫  في ْل حٗضص الازخباعاث الخانت باالؾخ٣غاٍع

(PP): ٖلى الىدى الخالي 

 (FP)باليظبت للجباًت البترولُت 
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ً ) اإلاىالي الجضو٫  زال٫ مً (. وهظا PPو   ADFًدبحن لىا ؤهه جم ٢بى٫ الٟغيُت الٗضمُت ل٩لخا الازخباٍع

 ٚحر مؿخ٣غة ٖىض اإلاؿخىي  ٌٗني ؤن الؿلؿلت جدخىي ٖلى حظع وخضة و بالخالي ٞهي

 (FPًبين اخخباز دًيي فىلس املؼىز و فُلُبع بيرون ٌ)) 5⫣ (حدٌو ز كم

 الحسحت للُمتا t اخصاةُت (FP)املؼىز  فىلس دًيي اخخباز

 2.8528 2.224765 )بىحىص ٢اَ٘(1 الىمىطج

 2.2232 2.233125- )٢اَ٘+اججاه ٖام(1 الىمىطج

 2.7217 2.368287 )بضون ٢اَ٘ واججاه ٖام(2الىمىطج

 الحسحت للُمتا t اخصاةُت بيرون فُلُبع اخخباز

 2.5254 2.217272- )بىحىص ٢اَ٘(1 الىمىطج

 2.2463 1.322724- (اججاه ٖام+٢اَ٘)2ج الىمىط

 2.2866 2.612742- )بضون ٢اَ٘ واججاه ٖام(2 الىمىطج

 Eviews 10اإلاهضع : مً اٖضاص الُالب باؾخسضام 

ه الؿلؿلت الؼمىُت ٖىض الٟغو١ ألاولى. ووؿخيخج مً زال٫ ضٌُٗي الج و٫ اإلاىالي هخاثج صعاؾت اؾخ٣غاٍع

 . ؤن ؾلؿلت الجباًت البترولُت مؿخ٣غة مً الضعحت الاولى PPو ADFازخباعي 

 D(FP  )ًبين اخخباز دًيي فىلس املؼىز و فُلُبع بيرون ٌ ) 6⫣ (حدٌو ز كم

 ال٣ُمت الخغحت tاخهاثُت  D(FP)اإلاُىع  ٞىلغ ص٩ًي ازخباع

 0.0002 4.975611- (بىحىص ٢اَ٘)1الىمىطج

 0.0017 4.904249- (اججاه ٖام+٢اَ٘)2الىمىطج

 0.0097 0.297849- 3الىمىطج

 ال٣ُمت الخغحت tاخهاثُت  ازخباع ُٞلُبـ بحرون

 0.0000 7.500404- (بىحىص ٢اَ٘)1الىمىطج

 0.0000 7.314048- (اججاه ٖام+٢اَ٘)2الىمىطج

 0.0000 5.328322- (ٖام واججاه ٢اَ٘ بضون )3الىمىطج

 .Eviews 10اٖضاص الُالب باؾخسضام  اإلاهضع : مً

 :(PIB) باليظبت للىاجج املدلي الخام
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(، ًدبحن لىا ؤهه PIBلؿلؿلت الىاجج اإلادلي الخام )PP وADFمً زال٫ الجضو٫ اإلاىالي، والظي ٌُٗي هخاثج ازخباع 

 الٟغيُت الٗضمُت، والتي حٗني ؤن الؿلؿلت جدخىي ٖلى حظع وخضة و بالخالي ٞهي ٚحر مؿخ٣غةًم٨ً ٢بى٫ 

 (PIB)ًبين اخخباز دًيي فىلس املؼىز و فُلُبع بيرون ٌ( 7⫣)حدٌو ز كم

 ال٣ُمت الخغحت tاخهاثُت  ((PIB ازخباع ص٩ًي ٞىلغ اإلاُىع 

 1.0000 3.011022 (بىحىص ٢اَ٘)1الىمىطج

 0.9413 0.933483- (اججاه ٖام+٢اَ٘)2الىمىطج

 0.6356 0.117207- (ٖام واججاه ٢اَ٘ بضون )3الىمىطج

 ال٣ُمت الخغحت tاخهاثُت  ازخباع ُٞلُبـ بحرون

 1.0000 3.175804 (بىحىص ٢اَ٘)1الىمىطج

 0.9601 0.765286- (اججاه ٖام+٢اَ٘)2الىمىطج

 1.0000 5.107801 (ٖام واججاه ٢اَ٘ بضون )3الىمىطج

 Eviews 10اإلاهضع : مً اٖضاص الُالب باؾخسضام 

ه الٟغو١ ألاولى لؿلؿلت الىاجج اإلادلي الخام، ٢مىا بةٖاصة ازخباع  و الىخاثج في  ،ADFو PPولضعاؾت اؾخ٣غاٍع

 الجضو٫ اإلاىالي:

 (PIBًبين اخخباز دًيي فىلس املؼىز و فُلُبع بيرون ٌ)( 8⫣)حدٌو ز كم

 ال٣ُمت الخغحت tاخهاثُت  DGP))Dاإلاُىع  ٞىلغ ص٩ًي ازخباع

 0.7404 0.999587- (بىحىص ٢اَ٘)1الىمىطج

 0.0004 5.447221- (اججاه ٖام+٢اَ٘)2الىمىطج

 0.6410 0.101614- (ٖام واججاه ٢اَ٘ بضون )3الىمىطج

 ال٣ُمت الخغحت tاخهاثُت  ازخباع ُٞلُبـ بحرون

 0.0026 4.132458- (بىحىص ٢اَ٘)1الىمىطج
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 0.0001 5.854075- (اججاه ٖام+٢اَ٘)2الىمىطج

 0.0078 2.726321- (ٖام واججاه ٢اَ٘ بضون )3الىمىطج

 Eviews 10اإلاهضع : مً اٖضاص الُالب باؾخسضام 

( انها ال جدخىي ٖلى حظع وخضة وبالخالي ٞهظه الؿلؿلت مؿخ٣غة  PIBلؿلؿلت ) PPو ADFوؿخيخج مً ازخباعي 

 .مً الضعحت الاولى

الىمىذج حعُين جاهُا:  

ه الؿلؿلخحن، الىاجج اإلادلي الخام والجباًت البترولُت، ًخطر ؤهه البض مً صعاؾت  مً زال٫ هخاثج اؾخ٣غاٍع

لُه الؿلؿلخحن، بحن الخ٩امل اإلاكتر٥ باؾخٗما٫ همىطج الاهدضاع الظاحي للٟجىاث الؼمىُت اإلاىػٖت  ٢مىا ٖو

 والظي ًم٨ً نُاٚخه ٧الخالي  ARDL اإلاخباَئت ،

     )         ∑ 𝑦  
 
      )        ∑ 𝑦 

 
        )       

     )             )         

     

مٗلماث ٖال٢ت اإلاضي  βجمثل و اإلاٗاصلت، ٌؿاع ٖلى واخضة لٟترة  اإلابُإ الخاب٘ اإلاخٛحر مٗلمت ج٩ىن  خُث     

ل بِىما حٗخبر مٗلماث الٟغو١ الاولى   εو  α مٗلماث الٟترة ال٣هحرة في الخحن حكحر  yالٍُى

 .الخىالي ٖلى الٗكىاجي الخض ؤزُاء و ال٣اَ٘ الجؼء

لت جىاػهُه ٖال٢ت وحىص ازخباع ألاو٫  في  ARDL  ًخًمً ازخباع همىطج  بطا و الىمىطج، مخٛحراث بحن ألاحل ٍَى

ل ألاحل مٗلماث ج٣ضًغ بلى هيخ٣ل الٗال٢ت هظه وحىص مً جإ٦ضها  في اإلاؿخ٣لت اإلاخٛحراث مٗلماث ٦ظا و الٍُى

 الٗضم ٞغيُت ازخباع ًخم خُث Waldمً زال٫ ازخباع  Fبخهاثُت بدؿاب ه٣ىم طل٪ ألحل و ال٣هحر، ألاحل

ل اإلاضي في جىاػهُت ٖال٢ت ُٚاب ٌٗني الىمىطج مخٛحراث بحن مكتر٥ ج٩امل وحىص بٗضم ال٣اثلت  : الٍُى

   : β1= β2=0 

ل ألاحل في مكتر٥ ج٩امل وحىص حٗني التي البضًلت الٟغيُت م٣ابل  :الىمىطج مخٛحراث مؿخىي  بحن الٍُى

H1: β2≠ β1≠2 

 Pesaan et Alم٘ ال٣ُم الجضولُت التي ويٗها ٧ل مً F بخهاثُت بم٣اعهت ه٣ىم Wald بازخباع ال٣ُام بٗض

ت خضوص ٖىض الضهُا الخضوص و الٗلُا للخضوص خغحت ٢ُم( 2،1،2بهظه الجضاو٫)  بم٩اهُت الزخباع مبِىت مٗىٍى
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 ألاولى ٞغو٢ها ٖىض اإلاخ٩املتبحن اإلاخٛحراث   Pesaran  ًٟغ١  و الضعاؾت، مخٛحراث بحن مكتر٥ ج٩امل ٖال٢ت وحىص

 .مؿخىاها ٖىض اإلاخ٩املت اإلاخٛحراث و

لى الخض مً ؤ٦بر اإلادؿىبتFٞاطا وحضها ان ٢ُمت        ٌ ٞةهىا الخغحت، لل٣ُم اإلا٣ترح ألٖا   الٗضم ٞغيُت هٞغ

لت جىاػهُت ٖال٢ت وحىص حٗني التي البضًلت الٟغيُت ه٣بل ؤي  مً ؤ٢ل اإلادؿىبت ال٣ُمت ٧اهذ بطا ؤما ألاحل، ٍَى

ل ألاحل في الخىاػهُت الٗال٢ت ُٚاب بالخالي و الٗضم ٞغيُت ه٣بل ٞةهىا الخغحت، لل٣ُم ألاصوى الخض  .الٍُى

 ًم٨ىىا بالخالي و ألاولى الضعحت مً ؾا٦ىت وحضهاها ٣ٞض صعاؾتها او٫ باليؿبت للؿالؾل الؼمىُت التي هد   

  باليؿبت

 ٖليها. ARDLازخباع بحغاء

خماص لجاهجغ   احغاء ازخباع الؿببُت اوال:   Schwazٖلى مُٗاع اإلاٗلىماث  والىخاثج اإلاىضخت بااٖل

 والىخاةج املىضحت باالعخماد على معُاز املعلىماث  اخخباز الظببُت  لجاهجس  (9⫣)حدٌو ز كم

Schwaz 

 
 

خماص ٖلى   Eviews10اإلاهضع: مً اٖضاص الُالب بااٖل

اْهغث الىخاثج ان الؿببُت في اججاه واخض ٖىض مؿخىي  4بٗض اصزا٫ ٖضص الخإزحراث  واإلاخمثلت في            

ت التي ج٣ى٫ ان الجباًت البترولُت ال حؿبب الىاجج الضازلي الخام ،وه٣بل  ℅4 ٌ الٟغيُت الهٍٟغ هٞغ

ت التي ج٣ى٫ ان الىاجج الضازلي الخام  الٟغى البضًل  وباليؿبت لالججاه اإلاٗا٦ـ ه٣بل الٟغيُت الهٍٟغ

خام واإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل هى الجباًت ٌؿبب الجباًت البترولُت وبالخالي ؾ٩ُىن اإلاخٛحر الخاب٘ هى الىاجج الضازلي ال

 البترولُت. 

 جلدًس همىذج.زالثا: 
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 ال٣ُم خُث مً الخام الضازلي الىاجج جُىع  ًٟؿغ والظي ،ARDL همىطج بٗض ازخباع الؿببُت، ٢مىا بخ٣ضًغ

  الخ٣ضًغ هخاثج ًىضر اؾٟله والجضو٫  البترولُت، للجباًت والؿاب٣ت الخالُت ال٣ُم ًٖ ًٞال له، الؿاب٣ت

 ARDLجلدًس همىذج  بين(10ً⫣)حدٌو ز كم

 

خماص ٖلى بغهامج   Eviews10اإلاهضع : مً اٖضاص الُالب بااٖل

خباع مضزالث الىمىطج  ججضع   هخاثج  جٓهغ اٖاله الجضو٫  زال٫ مً الخ٣ضًغ الامثل والتي ازظث بٗحن الٖا

 Eviews10قضًض الخؿاؾُت باليؿبت لٟتراث الابُاء لظا وؿخٗحن ببرهامج  ARDLالاقاعة الى ان همىطج 

باليؿبت  "نٟغ" الظي ٣ًىم جل٣اثُا بخدضًض ها وهي  ٞترة ػمىُت واخضة باليؿبت  للىاجج اإلادلي الخام و 

 .  ARDL(1,0) الىمىطج اإلا٣ترح مً الك٩للُهبذ  للجباًت البترولُت.

ػمىُت و هي  جباَااث  لٗضة   Akaikeؤلابُاء اإلاثلى، ٢مىا بدؿاب مُٗاعٖلما ؤهه مً ؤحل جدضًض ٖضص ٞتراث 

 مىضخت في الك٩ل اإلاىالي:
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 لعدة جباػإاث  شمىُت  Akaike ًبين معُاز(7⫣)الشيل زكم

 

 Eview 10  بغهامج  الُالب باؾخسضام اٖضاص مً: اإلاهضع

الجضو٫ اٖاله الى الجىصة اليؿبُت للىمىطج اإلا٣ضع وحكحر الازخباعاث الاخهاثُت إلاٗاصلت الاهدضاع اإلاىضخت في   

اإلا٣ٗىلت وؿبُا، اطا ازظها في الخؿبان الٗىامل ألازغي اإلاازغة في     =2.18مً زال٫ مٗامل الخدضًض

PIB مً الخٛحراث الخانلت في الىاجج اإلادلي الخام ٦ما حكحر الاخهاثُاث ؤن  % 17. اي ان الىمىطج ًٟؿغ

ت ٢F-Statisticُمت ازخباع ِٞكغ  ت ٖىض مؿخىي    FSTATISTIC = 0.003229مٗامل الخدضًض  إلاٗىٍى وهي مٗىٍى

ت مٗاملي %2صاللت  و التي ٧اهذ   t-statisticازخباع ؾخىصهذ   مً زال٫  FP وPIB باإلياٞت الى مٗىٍى

 ٖلى الخىالي.2.2285و 2.2743

 

 زابعا: جلُُم الىمىذج

 الازجباغ الراحي للبىاقي 
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هظا الىمىطج مؿخ٣لت بك٩ل مدؿلؿل،ان لم ٨ًً الامغ ٦ظال٪ ٞلً ج٩ىن  اإلاهم ان ج٩ىن ازُاء مً

ج٣ضًغاث  اإلاٗلماث مدؿ٣ت بؿبب ال٣ُم اإلاخسلٟت للمخٛحر الخاب٘ التي جٓهغ ٖلى ق٩ل متراح٘ وهظا ٌُُٗىا 

 الىخاثج الخالُت 

 

 زجباغ الراحي للبىاقيالا  ًبين اخخباز (11 ⫣)حدٌو ز كم

 

 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  

ؿلؿل في اإلاىضخت في الٗمىص الازحر ج٣ترح بكضة اهه ال ًىحض صلُل ٖلى وحىص اعجباٍ طاحي مد٢pُم  ان

م٨ً  والظي ًبحن ما مضي اعجباٍ البىاقي ُٞما  LM testصٖم هظه الىخاثج بازخباعالبىاقي مٗاصلت الاهدضاع.ٍو

 : بُنها

 

 اخخبازLM test وهى ًبين مدي ازجباغ البىاقي : 
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 وهى ًبين مدي ازجباغ البىاقي LM testاخخباز(12⫣)حدٌو ز كم 

 

 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  

ًىو ٖلى ٖضم وحىص اعجباٍ طاحي حؿلؿلي لالزُاء، ومً زال٫ الجضو٫ ؤٖاله الٗضم في هظا الازخباع فشض 

وبالخالي هب٣بل الٟغى P=0.4671م٘ اجٟإ وؿبت  2.668555التي حؿاوي  F-STATISTCبمالخٓت ٢ُمت 

 =obs*R-squared 1.719202الهٟغي اي لِـ هىا٥ اعجباٍ حؿلؿلي لالزُاء والىخاثج الازغ جا٦ض طل٪ مثل

 .2التي ج٣اعب  DW اخهاثُت الى باالياٞت ℅10 وهي ا٦بر مً  Prob.Chi-squar(2)=0.4233م٘ اخخمالُت

 :ًانتوزٌع انطبٍعً نهبواق 

    

الازُاء جخىػٕ  وبالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ℅4ا٦بر مً   JAQUE-BERA(Prob=0.086672) بخهاثُت خؿب

 جىػَٗا َبُُٗا.
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 الخىشَع الؼبُعي للبىاقي( 8-⫣)الشيل زكم

 

 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  

 

 

  ل واخخبازالحدودمعامالث املدي  : الؼٍى

 

ل واخخباز بين (13 ⫣)حدٌو ز كم  الحدود معامالث املدي الؼٍى
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 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  

 

 

خُث ًٓهغ الثابذ و ابُاء اإلاخٛحر الخاب٘ و هي  ARDL to cointegation في الجؼء الاو٫ جٓهغ لىا مٗاصلت  

لت الاحل واخضة ٣ِٞ وابُاء اإلاخٛحر اإلاٟؿغ بهٟغ.  اما في الجؼء الثاوي جٓهغ لىا مٗاصلت الٗال٢ت ٍَى
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 او مٗاصلت الخ٩امل اإلاكتر٥ او مٗاصلت جصخُذ الخُإ  

 

وال٣ُمت الٓاهغة هي  Fمً الجضو٫ جٓهغ هخاثج ازخباع الخضوص والتي حٗخمض ٖلى جىػَ٘ وفي الجؼء الازحر 

التي ٢ام بخُىعيها بِؿاعان ولها  Bounds –Test  ب الجضولُتال٣ُمت اإلادؿىبت التي ًجب م٣اعهتها بال٣ُم 

لى والاصوى جخٛحر ال٣ُم الجضولُت بخٛحر ٖضص اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت  و وؿبت  nالُٗىت  و خؿب حجم kخضًً الٖا

لت الاحل جخجه مً اإلاخٛحر اإلاٟؿغ باإلاخٛحر  ت و ٞغيُت الٗضم هي اهه ال جىحض ٖال٢ت جىحض ٖال٢ت ٍَى اإلاٗىٍى

واطا و٢ٗذ ال٣ُمت  اإلادؿىبت ا٢ل مً الخض الاصوى وه٣بل الٟغى البضًل في  هظه صعاؾدىاالخاب٘. في خالت 

لى و ج٣  ٘ في خالت ٖضم الخإ٦ض اطا و٢ٗذ بحن الخضًً.خا٫ ٧اهذ هظه ال٣ُمت اٖلى مً الخض الٖا

وهي جٟى١ بىيىح ال٣ُم الخغحت 6.586776  Bounds –Test= ٫ Fمً الجضو٫  اٖاله هغي ان اخهاثُت 

ٌ ٞغيُت( ٖلى الخىالي ٞةهىا 4.47(،)3.68(،)3.25( ،)2.42،) ℅ 2℅ 1.4℅ 4  ℅ 22ٖىض   هٞغ

اث.  الٗضم وه٣بل الٟغيُت البضًلت ٖىض ٧ل اإلاؿخٍى

  معامل جصحُذ الخؼأ مً هخاةج الخلدًس لىمىذجARDL: 

بدُث  (٦ما هى مُلىب-2.615865هى ؾلبي  )*CoinEq(-1)مٗامل جصخُذ الخُإ   مً  الجضو٫ اؾٟله

با مً℅61وهى مٗىىي للٛاًت ٌكحر هظا اإلاٗامل  الى اهه ًخم جصخُذ ا٦ثر مً  prob=0.0000ان  اي  ج٣ٍغ

احل الٗىصة الى  زال٫ ٞترة ػمىُت )ؾىت واخضة(مً وطل٪والجباًت البترولُت ازخال٫ بحن الىاجج اإلادلي الخام 

لت الاحل مً اإلاٗاصلت الخ٩املُت  ل الاحل .واهم مً طل٪، ًخم الاباٙل ًٖ اإلاٗامالث ٍَى الىٓام الخىاػوي ٍَى

ت.   .( pو٢ُم tاخهاثُت )،م٘ الازُاء اإلاُٗاٍع
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 معامل جصحُذ الخؼأ ًبين(14⫣)حدٌو ز كم

 

 

 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  

 ًًفي خد الخؼا اخخباز اخخالف جبا: 

ت الزخباع ازخالٝ الخباًً، والتي جىو ٖلى ٖضم وحىص  اإلاىالي مً الجضو٫  ًم٨ىىا ٢بى٫ الٟغيُت الهٍٟغ

 F-STATISTCازخالٝ جباًً في خض الخُإ، وبالخالي ال ًىحض ازخالٝ جباًً في خض الخُإ، بالىٓغ الى ٢ُمت 

 وهي ٖالُت و مىه جباًً الخُإ مخجاوـ. Prob=0.457512ومً اخخمالُت هظه ال٣ُمت ومً 
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 ٌ  الخؼأاخخباز اخخالف جباًً في خد  بين(15ً-⫣)ز كم حدو

 

 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  

 

 ه امللدزاث  :   اخخباز اطخلساٍز

ه م٣ضعاث مٗالم الىمىطج، ٢مىا بةحغاء ازخباع مغب٘ اإلاجمٕى الترا٦مي واإلاجمٕى الترا٦مي  الزخباع اؾخ٣غاٍع

الك٩لحن اؾٟله ؤن ال٣ُم الخجمُُٗت للمىدىُحن ج٣٘ صازل مجا٫ الث٣ت اإلابحن للمغبٗاث. و ًخطر مً 

  .بالخُحن اإلاؿخ٣ُمحن، بمٗنى ان اإلا٣ضعاث زابخت ٖبر الؼمً



 

75 
  

 اخخباز مسبع املجمىع التراهمي( 9 ⫣ )الشيل زكم

 

 

 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  
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 املجمىع التراهمي للمسبعاثاخخباز  و بين (10ً⫣ )الشيل زكم

 

 Eviews 10اإلاهضع :مً اٖضاص الُالب باؾخسضام  بغهامج  
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 -  خاجـــــــــــــــــــــــمت الفصل: 

 طو حىصة ٖالُت خُث اهه: ARDLمً زال٫ الازخباعاث ًا٦ض ان الىمىطج 

 - اخهاثُا. ت٧اهذ مٗىٍى مٗلماجه٧ل 

 - ا٢خهاصًا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ان ٧ل اإلاٗامالث ٧اهذ بةقاعة مىحبت وهظا ما ًض٫ ٖلى الٗال٢ت الُغصًت

اصة  ℅2بؤن اعجٟإ الجباًت البترولُت بحن الجباًت البترولُت والىاجج اإلادلي الخام خُث    ٣ًابله ٍػ

 في الىاجج اإلادلي الخام. ℅6ب 

 -.ل  ًم٨ً جصخُذ الازُاء في الاحل الٍُى

 - ًىحض مك٩لت الاعجباٍ الظاحي الدؿلؿلي لألزُاء. ال 

 -.ال ًىحض ازخالٝ في جباًً خض الخُإ 

 -.ًاإلا٣ضعاث مؿخ٣غة ٖبر الؼم 

 -.ُٚاب الؿببُت ال٨ٗؿُت و اإلاخجهت مً الىاجج اإلادلي الخام الى الجباًت البترولُت 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت 

 الٗامت 
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ـــــمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  العامت: الخاجـ

٣هض بمٗض٫ الىمى الا٢خهاصي  ٌٗخبر جدؿحن مٗضالث الىمى الا٢خهاصي هضٝ ؤي ؾُاؾت ا٢خهاصًت ٧اهذ ٍو

٧ان مٗض٫ الىمى  حجم الىاجج اإلام٨ً جد٣ُ٣ه زال٫ ؾىت ما باؾخٛال٫ ٧اٞت اإلاىاعص اإلاخاخت، و٧لما

ثغ ٧ان لخىامي اإلاىاعص اؼ الج الا٢خهاصي مغجٟٗا ٧لما ص٫ طل٪ ٖلى هجاح الؿُاؾت الا٢خهاصًت اإلاخبٗت، وفي

٧ي ال٣اثم ا  ر بدبني الىٓام الاقت الا٢خهاصًت للضولت، وطل٪ ث اع م الخُااإلاالُت الىُُٟت صوا ع باع ا ػ في خؿ

 ؤلاهٟا١ الٗام، الخ٩ىمي في الا٢خهاص والخىؾ٘ في الخضزل ٖلى

 ث الٗمىمُت باع هخاحُت ٖمىمُت. وجًاٖٟذ الاؾدثمازانت الاهٟا١ الاؾدثماعي إلوكاء ٢اٖضة ب

ذ جاع ، ل٨ً هظه الاؾدثما 2868 - 2856مغة زال٫ الٟترة  15  مىظ ؤػمت الىِٟ ،ا ر حٗا ٦بحاغ ث ٖٞغ

 1222مً ؾىت  صاث الجباًت البترولُت بضاًتغا، وبٗض طل٪ اهخٗكذ بً 2888بلى ٚاًت  1986

ض مً حجم ؤلاهٟا١ الٗام  ..بؿبب الاعجٟإ ال٨بحر في ؤؾٗاع الىِٟ، مما حٗل الخ٩ىمت جٍؼ

 اخخباز الفسطُاث: 

 ؾت ال٣ُاؾُت ؤن خضور نضماث اًجابُت للجباًت البترولُت لها صوع اًجابي في صٖماع ؤزبذ الض  -

اصة في الىاجج اإلادلي الخام   ل ٩ٞل ٍػ 2٘الجباًت البترولُت ب ، ٟٞي اإلاضي الٍُى الىاجج اإلادلي  % جاصي الى ٞع

مى الٗامت حؿبب في مٗض٫ الى ٦ما هجض ؤن وؿبت مؿاهمت الجباًت البترولُت في اإلاىاػهت %،6بيؿبت الخام 

لُه ومً زال٫ هظه الىخاثج ه٣بل الٟغيُت الغثِؿُت والتياغ وهى ما ًٓهغ ازخباع الؿببُت لٛ  مٟاصها: هجغ، ٖو

 . الىاجج اإلادلي الخامالجباًت البترولُت لها ؤزغ اًجابي ٖلى  ًغاصاثبن خضور ؤي نضمت اًجابُت في اي ا 

 :ًم٨ً جلخُو ؤهم الىخاثج التي جم الخىنل بليها في الى٣اٍ الخالُتهظا البدث  زال٫ مً

  ني، خُث جت ؤلاًغاصاثجدخل  ج اإلادليوح وؿبتها للىاجا رالٗامت م٩اهت هامت في الا٢خهاص الَى

٠ُ اإلاىاعص35 -% 22الاحمالي ما بحن   اإلاالُت؛ % وهى ما ًض٫ ٖلى حهض الخ٩ىمت في خكض وجْى

 ت زانت في الٟترة  ر لٗبذ الجباًت البترولُت صوع ٦بحر في حُُٛت الب  - 1222ا مج الاؾدثماٍع

٘ ٢ُمت الىاجج اإلادلي الاحمالي في الج 2014  ا ثغ؛ ؼ ، التي ؾمدذ بٞغ

  ض مً اػ ما ً ؤٍػ ني مً زال٫ ج٩ٍى  ٫ ال٣ُإ الٗمىمي ًدخل م٩اهت هامت في الا٢خهاص الَى
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م مً ؤن اليؿبت ٧اهذ ؤ٦بر زال٫ ؾىىاث الؿبُٗيُاث ℅42  في الىاجج اإلادلي الاحمالي، بالٚغ

ني مىظ اػمت الىِٟ   ؤصث الى 2875والثماهُيُاث، الا ان الٓغوٝ التي مغ بها الا٢خهاص الَى

ني مً زال٫ جبني ؾُاؾتمكاع٦ت ال٣ُإ   الخام في ؤزظ م٩اهت هى آلازغ في الا٢خهاص الَى

 .الخىنهت والخدى٫ هدى ا٢خهاص الؿى١ ؛

 الخىصُاث  : 

 خاث والخىنُاثار لت مً الا٢تٖلى يىء الىخاثج اإلاخىنل اليها، ٣ًخط ي ج٣ضًم حم 

 ؤو الؿُاؾت اإلاالُت ٖمىما  الجباثُت ًغاصاثالا  الجباًت البترولُت ؤو جلٗب  ان التي ًم٨ً مً زاللها

لُه ه٣ترح ما ًلي ني، ٖو  :صوا ع مهما في صٖم الىمى الا٢خهاصي الَى

  ل، مما ٌؿمذ لها بخسٌُٟ لإلًغاصاثيغوعة جد٤ُ٣ الاصاعة الجُضة  الىُُٟت ٖلى اإلاضي الٍُى

٘ مهاصع الىمى  الخٗغى لخ٣لباث ؤؾٗاع الىِٟ، ٦ما ًيبغي ٖلى الضولت الٗمل ٖلى جىَى

 والؿُاخت، وطل٪ لخ٣لُل جإزحر الٗىامل الخاعحُتٖت اع صي بخدٟحز ٢ُاٖاث اهخاحُت ٧الؼ هاالا٢خ

 اإلاخمثلت في جظبظباث ؤؾٗاع الىِٟ ٖلى الخىاػهاث في الا٢خهاص ال٨لي؛

 ًض مً الجهىص لخدؿحن اصاعة وجدهُل ال ٘ خهتاغ بظ٫ اإلاٍؼ  ثب وزضماث الاصاعة الجباثُت لٞغ

 في اإلاىاػهت الٗامت؛ الجباًت الٗاصًت

 الٗام وطل٪ لخجىب العجؼ في اإلاىاػهت الٗامت، ومكاع٦ت لإلهٟا١يغوعة جدضًض الدجم ألامثل  -

ت (  ٘ الاؾدثماٍع  الظي ٌٗض بمثابت ٢ىة صاٞٗت للىمى الا٢خهاصي؛،ال٣ُإ الخام في اإلاكاَع

 ًل الى٣ٟاث اإلاىخج غ ًجب ٖلى الضولت ؤن ج٣ىم بخسهُو ا  ت التي حؿاهم فياصاتها لٛغى جمٍى

اصةمغ جدؿحن   ا ٤ٞ الصخت، الخٗلُم والبيُت الخدخُت، وهظا ما ؾِصج٘ الخىام مما ٌؿاهم في ٍػ

 الاؾدثماع وبالخالي ؾحرجٟ٘ مؿخىي الٗمالت والىمى الا٢خهاصي في نهاًت ألامغ.

 :آفاق البدث

 خاث التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مجاال للبدث ار ع بلى ؤطهاهىا ؤن ه٣ضم بٌٗ ؤلا٢تمً زال٫ ما ؾب٤ ًدباص
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 اإلاخمثلت في:

  ثغ و بخاللها للبترو٫ؼاإلاهاصع الُا٢ت البضًلت للج ؾت اع ص.  

 اصة خهُلت الجبا   .ثغا ؼ ُت في الجثصوع الاؾدثماع ألاحىبي في ٍػ

 اء الجباجي والا٢  صي.خهاص الازًغ ٖلى الىمى الا٢خهاصعاؾت ٢ُاؾُت لخىؾُ٘ الٖى
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 اوال:بالغت العسبُت

 _الىخب ( أ

ل_بكحر  ًلـ ، .1 اث صًىان للضولت، الٗامت اإلاحزاهُت جمٍى  .1989الجامُٗت، اإلاُبٖى

ت ببن  ال٣ُاس ي الؿىاعي،الا٢خهاص مدمض زالض صاوص، ٖلي خؿام_ .2  باؾخسضام الخُب٤ُ و الىٍٓغ

 2013. ،الاعصن رة،حصاعاإلاؿ7  اًُٟىػ 

ت والٛاػ، الىِٟ ا٢خهاصًاث ٖبضهللا، خؿحن_ .3 ت الٗغبُت اإلاىؾٖى  اإلاؿخضامت، الخىمُت ؤحل مً للمٗٞغ

 2006 لبىان، بحروث، للٗلىم، الٗغبُت الضاع الا٢خهاصي، البٗض الغاب٘، اإلاجلض

 (.2007)   ألاعصن، ٖمان، ًؼوعي، الا صاع ال٣ُاس ي، ،الا٢خهاص هللا ٞخذ وسخغ بسُذ ٖلي خؿحن_ .4

ت بحن ال٣ُاس ي الا٢خهاص ، ُُٖت ال٣اصع ٖبض مدمض ال٣اصع ٖبض_ .5  الجامُٗت، الضاع والخُب٤ُ، الىٍٓغ

ت،  . ،( 2005)مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع

اث صًىان مدلىلت، ومؿاثل صعوؽ ال٣ُاس ي، ،الا٢خهاص م٨ُض ٖلي_ .6  ٨ٖىىن، بً الجامُٗت، اإلاُبٖى

 ( 2007)الجؼاثغ،

 الجامٗت، قباب ماؾؿت ال٣ُاس ي، الا٢خهاص مباصت في م٣ضمت ، هللا وٗمت ببغاهُم هجُب _ .7

ت،  مهغ( 2002)ؤلاؾ٨ىضٍع

ُهل الؿُٟى بؾماُٖل ولُض_ .8  ألاهلُت الخدلُلي، ال٣ُاس ي الا٢خهاص ؤؾاؾُاث وآزغون، قلٝى مٟخاح ٞو

 ،( 2006)  ألاولى الُبٗت ٖمان، ألاعصهُت، اإلامل٨ت والخىػَ٘، لليكغ

 :الجامعُت السطاةلب(

بي الًِٛ خغوش ي، حلى٫ _1  الا٢خهاصًت الٗلىم ،٧لُت)ميكىعة ٚحر( ماحؿخحر عؾالت ، الجؼاثغ في الًٍغ

لىم  . . ، 2001 الجؼاثغ، ،حامٗت الدؿُحر ٖو

 الا٢خهاصًت الٗلىم ،٧لُت)ميكىعة ٚحر(ماحؿخحر عؾالت البترولُت، للجباًت جيباي  همىطج بىاء قغقي، حىهغة_2

لىم  . 2003 الجؼاثغ، حامٗت الدؿُحر، ٖو

 الا٢خهاصًت الٗمىمُت اإلااؾؿت ٖلى الا٢خهاصًت ؤلانالخاث ؤزغ ٢ُاؽ  صخغاوي، خمىصي خاج _3

.  الا٢خهاصًت الٗمىمُت اإلااؾؿاث لبٌٗ مُضاهُت صعاؾت الا٢خهاصًت ال٣ُاؾُت الىماطج باؾخٗما٫

 2007(ؾ٠ُُ ٖباؽ، ٞغخاث حامٗت ،(ميكىعة ٚحر) صولت ص٦خىعاه عؾالت

 مظ٦غة الجؼاثغي، الا٢خهاصي الىمى ٖلى رھاحجإز و  البترولُت  الجبابت بغابذ، ٖباس ي ٖظباح ، ؿتیعم_ 4

 2013/2012.، وع٢لت مغباح ٢انضي ،حامٗت(ميكىعة) لِؿاوـ،

، ؾٗغ مدضصاث ،صخغاوي  ؾُٗض_ 5  الا٢خهاصًت، الٗلىم في اإلااحؿخحر قهاصة لىُل جسغج مظ٦غة الهٝغ

 .  2010-2009 جلمؿان، حامٗت

 ٚحر( ماحِؿخحر الؿى١، م٘ ؤ٦ثر مالثمت هدى: ؤلاهخاج و البدث ل٣ٗىص البترولُت الجباًت،مجلض  مُلىص_ 6

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت ،)ميكىعة  2002 الجؼاثغ، الدؿحر،حامٗت ٖو

غمي ،  وُٗمت _7 غ ازغ ٍػ  الض٦خىعة قهاصة لىُل م٣ضمه مظ٦غة الجؼاثغ في الا٢خهاصي الىمى ٖلى الخجاعي  الخدٍغ

  . 2016-2015جلمؿان، الا٢خهاصًت،حامٗت الٗلىم في
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 الاوزاق البدثُتث(

        صاعؾت للجؼاثغ ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج ٖلى البترولُت الجباًت بًغاصاث اهسٟاى ازغ الخُٟٓي، ببغاهُم_1

ت ال البىابت2016-1980 للٟترة ٢ُاؾُت  :،اإلاى٢٘ الجؼاثغ ،(ASJP) الٗلمُت للمجالثجؼاثٍغ

https://www.asjp.cerist.dz/asjp ش  556_541م 01/05/2018:اليكغ جاٍع

 الٗغا١، في الٗملُت الُٟضعالُت مً صعاؾُت خل٣ت والٛاع الىِٟ ؤهٓمت في اإلاالُت ألاصواث ؤهضعؾىن، حىعج_2

  ،2006 بًُالُا، ُٞيؿُا، الُٟضعالُاث، مىخضي

٘ الامخُاػ اجٟا٢ُاث الىِٟ ٣ٖىص ؤلٟباء عوصان، حُيُ٪_3  باإلهخاج،الغ٢ابت اإلاكاع٦ت واجٟا٢اث اإلاكتر٦ت واإلاكاَع

ىع٥، اإلاىٟخذ، اإلاجخم٘ مٗهض والخىمُت، الُا٢ت مجا٫ في الصخٟي صلُل الىِٟ، ٖلى  اإلاخدضة الىالًاث هٍُى

٨ُت،  . 2005 ألامٍغ

 . 2012 الخُب٤ُ، و الخهمُم: الاؾخسغاحُت للهىاٖاث الٗامت اإلاالُت الىٓم الضولي، الى٣ض نىضو١ _4

 البترولُت الجباًت ألزغ والؿببُت الضًىام٨ُُت الٗال٢ت ،صعاؾت الىخُض ٖبض ناعمت وٞجاوي  الخمُض ٖبض   _5

 ؤم واإلاالُت،حامٗت الا٢خهاصًت البِذ ،مجلت2014-1980 الٟترة زال٫ الجؼاثغ في الا٢خهاصي الىمى مٗض٫ ٖلى

ش https://www.asjp.cerist.dz/asjp :اإلاى٢٘ 2016 صٌؿمبر الؿاصؽ، الٗضص البىاقي،الجؼاثغ،  جاٍع

 80_49م 25/12/2016:اليكغ

 اإلادلي الىاجج ٖلى البترولُت الجباًت ؤزغ ٢ُاؽ م٘ البترو٫، ؤؾٗاع إلنهُاع جدلُلُت صعاؾت ، مٗىش ي ٖماص _6

 ،2019/الاو٫،ماعؽ الٗضص ، الثالث اإلاجلض الا٢خهاصًت، الضعاؾاث قٗإ ،مجلت2017_1980للٟترة الجؼاثغي 

ت والٗلىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت لىم الخجاٍع : اإلاى٢٘ ٖلى الجؼاثغ، اإلاضًت حامٗت الدؿُحر ٖو

https://www.asjp.cerist.dz/asjp، ش  138_129م .15/03/2019اليكغ جاٍع

 اإلالخ٣ى الجضًض، الٗالمي الا٢خهاصي اإلادُِ وجدضًاث الجباًت جيؿ٤ُ الُاوؽ، خمضاوي  ِٖؿاوي، لُلى7  

لىم الا٢خهاصًت الٗلىم ٧لُت الثالثت، ألالُٟت في الجباثُت الؿُاؾت خى٫  الضولي  ؾٗض حامٗت الدؿُحر، ٖو

 . 2003 ، البلُضة صخلب،

ضًً مجلت الضولي، ٢اهىن  ْل في الىُُٟت الاؾخماعاث ٣ٖىص ؤهماٍ الهاجٜ، ًىوـ مدمض_8   للخ٣ى١  الٞغ

  ..،2010 ،46 الٗضص 12:اإلاجلض

 خالث العلمُتااملدر(

ني الضًىان_ .1 ٣ي الُىم ، لإلخهاء الَى www.ons.dz›: ،اإلاى21/11/2011٘٢ في ،الجؼاثغ لإلخهاء ؤلاٍٞغ

IMG›pdf ›ش    05/2020/ ًىم الخهٟذ جاٍع

 الجؼاثغ في الخام الاؾدثماع إلادضصاث تیاؾی٢ صعاؾت ال٣اصع، ٖبض هانىع  ىف،یاصع  مدمض صخماوي_ .2

 لجامٗت الضولي اإلالخ٣ى اإلاخباَئت، اإلاىػٖت الؼمىُت للٟجىاث الظاحي الاهدضاع همىطج باؾخسضام

 2013 ماعؽ 12-11 ،٠1یؾُ

  اللىاهين واملساطُمج(



 

85 
 

 واؾخٛاللها اإلادغو٢اث ًٖ والبدث الخى٣ُب بإٖما٫ مخٗل٤ 1986 اوث 19 في ،اإلااعر  14-86 ٢اهىن _ .1

ش ،الهاصعة  35 الٗضص الغؾمُت  ضةیلجغ  ا باألهابِب، وه٣لھا  . 27/08/1986 بخاٍع

 الخى٣ُب بإوكُت اإلاخٗل٤ 21-91 ع٢م ال٣اهىن  ًخمم و ،ٌٗض٫ 1991 صٌؿمبر 04 في اإلااعر  91/21 ألامغ_   .2

ضة باألهابِب، وه٣لها واؾخٛاللها  اإلادغو٢اث ًٖ والبدث ش ،الهاصعة63الٗضص الغؾمُت، الجٍغ  بخاٍع

07/12/1991. 

ضة 28/04/2005 في اإلااعر، 07- 05ع٢م اإلادغو٢اث ٢اهىن _ .3  في الهاصعة 50،الٗضص الغؾمُت ،الجٍغ

19/07/2005 

 ذهمىاكع الاهتر ح(

ت البىابت_مى٢٘  .1  https://www.asjp.cerist.dz/asjp: ،(ASJP) الٗلمُت للمجالث الجؼاثٍغ

ني الضًىان _مى٢٘ .2  ‹ www.ons.dz›IMG: لإلخهاء الَى
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  امللخص:

تهضٝ هظه الضعاؾت الى الخٗٝغ ٖلى الجباًت البترولُت ؛ و الىاجج اإلادلي الخام و طل٪ مً احل جدضًض الٗال٢ت 

( الزخباع الٗال٢ت ARDLو ٢ض اؾخسضمذ الضعاؾت اؾلىب الاهدضاع الظاحي للٟجىاث الؼمىُت اإلاىػٖت)  بُنهما .

خماص ٖلى بغهامج 2018_1980الجباًت البترولُت والىاجج اإلادلي الخام للٟترة بحن   .Eviews 10.و طل٪ بااٖل

ت . ٦ما ا٢ترخذ  جىنلذ الضعاؾت  الى ان الجباًت البترولُت حؿبب الىاجج اإلادلي الخام، وان الٗال٢ت بُنهما ٍَغ

اء الجباجي ختى ال ٩ًىن الىاجج اإلادلي الخام  ٘ الا٢خهاص يغوعة جىؾُ٘ الٖى عهُىت لؿى١ البترو٫ و٦ظا جىَى

ني.  الَى

: الجباًت البترولُت، الىاجج اإلادلي الخام ،الاهدضاع الظاحي للٟجىاث الؼمىُت  اليلماث املفخاخُت

 (.ARDLاإلاىػٖت)

 

Abstract: 

This study aims to identify the oil collection. And gross domestic product, to determine the 

relationship between them. The study used the ARDL method to test the relationship between oil 

collection and gross domestic product for the period 1980_2018, according to the Eviews 10 

program. 

The study concluded that the petroleum tax is the source of gross domestic product and that the 

relationship between them is weak. He also suggested the need to broaden the tax base so that the 

GDP is not held hostage to the oil market, as well as the diversification of the national economy. 

Keywords: petroleum taxation, GDP, autoregression of distributed time intervals (ARDL) 

 


