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 بعد أما المرسمين أشرف عمى والسالم والصالة ،نستعين وبو الرحيم ناالرحم اهلل بسم

 " يشعر ولم منيا خرج يشكر ولم نعمتو في كان من " قديما قالو 

 و العمم النور بو وىدانا العقل ووىبنا الصحة منحنا الذي الرزاق العمي اهلل شكر قبل شكر ال وألنو
  الجيل ظممات من وقانا

 " واجب اهلل شكر فإن لذلك " كمنألزيد شكرتم وا ن "  قال: الذي فيو 

 أسدى ومن ، اهلل يشكر لم الناس يشكر لم من : قال وسمم عميو اهلل صمى اهلل الرسول وألن
 "لو فادعو تستطيعوا فإن لم وهافؤ فك معروفا

 إنجاز في أعاننا من كل إلى لعرفانو ا, الشكر بجزيل نتقدم أن ويشرفنا يسعدنا بالجميل واعترافا
التي رافقتنا طيمة مشوارنا ستاذة زرواط فاطمة الزىراء ،األ سيمرأعمى  ،المتواضع العمل ىذا

 نتقدم ليا بجزيل الشكر. الدراسي في طور الماستر ونشكرىا عمى قبوليا تقييم ىذه المذكرة 

 عنا اهلل وجزاكم وتقدير شكر ألف ىؤالء كل إلى ... اهلل لوجو " امعروف لنا قدم من كل نشكر كما
 خير ألف
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 المقدمة العامة      

فيي  تمثل العمود الفقري  ،رالحاضالطبيعية في وقتنا  قتصادية واإلتعتبر المحروقات من أىم الموارد         
ستتوقف كذلك تشكل المصدر الرئيسي لمطاقة بالنسبة لمدول الصناعية الكبرى، فبدونيا  قتصاد العالمي، ولئل

أو قمبيا  لمواليات المتحدة األمريكية ىي الروح مصانع ىاتو الدول، فمقد أصبحت  المحروقات  بالنسبة لمغرب و
 النابض.

ىامة لمتجارة الدولية، ويأثر في جميع  ساسية لمصناعة ومادة حيوية أ ستراتيجية وكما يعتبر البترول سمعة إ
التاريخ اإلقتصادي الحديث بيذا الذىب األسود الذي كان لو األثر األكبر فقد ارتبط  أوجو النشاط اإلقتصادي،

يعد  ولى  في العالم والصناعة األ محدودة و قتصادية العالمية بكونو سمعة نادرة وفي تشكيل معالم الخريطة اإل
ىذا من خبلل تعدد  التطور التكنولوجي و القوة المحركة لمتقدم الصناعي و شريان الحياة لمكثير من القطاعات و

إقتصاد يدرسيا لكونو  و يذه الثروة صناعة تقوم عمييالستخداماتو حيث اصبح إ مميزاتو و و     خصائصو 
 . ل المصدرة ليا رغم تميزىا بالزوالقتصادي لمدو تراتيجية ىامة في تحقيق النمو اإلسسمعة إ

يتم تبادليا عمى قتصادية يجعمو أىم سمعة إبا )غير متجدد( ، فإن ىذا ن البترول يعد موردا طبيعيا ناضأل و
ت في تسويقو ، و جة تعقيداين التطور الذي عرفتو الصناعة البترولية نتفي الوقت ذاتو ، فإ . والمستوى العالمي

ستقرار ، نتيجة لخضوعيا لتضارب مصالح الفاعمين تتميز بالتعقيد و عدم اإل نشاء سوق عالمية لوأدى الى إ
تفضي دائما إلى جعل أسعار البترول  ةالسياسية ، وىذه الحال قتصادية ولمختمف األحداث اإل حساسيتيا فييا  و

من خبلل  لعل ىذا ما نممحو و قتصادية عدة ،غير إ  قتصادية وال تعرف اإلستقرار ، نظرا الى تأثرىا بعوامل إ
 و تارة بالسمبيجاب العالم تارة باإلقتصادات دول إالتي تنعكس عمى مختمف  سعار ، واليزات التي تمر بيا األ
 خبلل فترات مختمفة . 

الدولة النفطية صبحت تنعت باعتمادىا المفرط عمى ىذا المورد ألكن ب الجزائر بنعمة البترول وعمى نعم اهلل وقد أ
المصدر شكالية وتحولت من فرضية إقتصاد القوة بإمتبلكيا ىذه الثروة إلى إقتصاد الفقاعة نتيجة البقاء مع إ

 الواحد لممداخيل .
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ستراتيجيات بديمة لقطاع المحروقات، تكون إأكثر من أي وقت مضى في وضع  ليذا يجب عمينا التفكير اليوم و
ستقبللنا اإلقتصادي الكمي، وتساىم في تدعيم إليست زائمة، قطاعات تجعمنا نحصل عمى  كقطاعات دائمة و

 سية عمى الصعيد الدولي.قتصادية وسياضغط إستعمالنا لمنفط كورقة إ

 إشكالية الدراسة : -1

 نطبلقا لما سبق عرضو، تتمثل إشكالية البحث في التساؤل الرئيسي:وا  

 قتصادي في الجزائر؟ النمو اإلإلى أي مدى يمكن أن تؤثر تقمبات أسعار البترول عمى 

 الفرعية ، والتي نوجزىا فيما يمي :سئمة ومن أجل اإلحاطة بكل جوانب اإلشكالية تبين لنا طرح مجموعة من األ

 ؟ن أسعار المحروقات والنمو اإلقتصادي العالقة بي ماىي 
  قائم عمى قطاع المحروقات ؟ النمو اإلقتصاديىل 
  في الجزائر ؟ مدى أىمية إرتفاع أسعار البترول في تحقيق النمو اإلقتصاديما 

 

 فرضيات الدراسة: -2

التي تعتبر كإجابة مبدئية عمى  التساؤالت المطروحة، يمكن وضع الفرضيات التالية و وبيدف اإلجابة عمى
 مختمف التساؤالت المطروحة:

  قتصادي ىي عبلقة طردية .لتي بين أسعار البترول و النمو اإلالعبلقة ايبدو أن 
 تذبذب يطرأ عمى ىذا بترول وبالتالي فان أي يرادات الالجزائري ريعيا كونو يعتمد عمى إ قتصادر اإليعتب

 قتصادي .األخير سينجم عنو تأثير مباشر عمى النمو اإل
  التغير في أسعار البترول يأدي إلى التغير في النمو اإلقتصادي وإلرتفاع سعر البترول دور يظير لنا أن

 .أساسي في زيادة النمو اإلقتصادي

 ختيار الموضوع:إأسباب  -3

  بموضوع البترول .اإلىتمام الشخصي بكل ما يتعمق 
  ستراتيجيات بديمة فعالة لقطاع المحروقات وضرورة تنميتيا.إالسعي إليجاد 
  قتصاد الجزائري.اإلأىمية الموضوع عمى مستوى 
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  ىو موضوع إقتصادي ىام ، فعمى الرغم من تعدد الدراسات واألبحاث السابقة التي تعرضت لموضوع
ل الباحثين نظرا لما يتميز بو من التنوع وعدم المحروقات ، ال يزال ىذا القطاع يستقطب فضو 

 اإلستقرار.
 قتصادية اليامة التي ال تزال تثير جدال عمى الصعيد موضوع كونو يعتبر من المواضيع اإلىمية الأ

 الدولي بصفة عامة وعمى الصعيد الجزائري بصفة خاصة.
 

 أىمية الدراسة: -4

تخمفيا تغيرات أسعار البترول عمى النمو اإلقتصادي  تكمن أىمية الدراسة في التعرف عمى األثار التي
ات التي عرفيا سعر البترول في األسواق العالمية ، كما ستعراض التغير في الجزائر و ذلك من خبلل إ

           قتصاديات الدول المنتجة الذي حضي بو البترول في مختمف إىتمام البالغ تنبع أىمية الدراسة من اإل
ول لما يوفره من تحقيق رفاىية الد و سود في تطوردوره الكبير الذي يمعبو الذىب األلالمستيمكة لو،  و

 .قتصاديات ىذه الدول موارد مالية في إستمرارية دوران عجمة إ
 

 أىداف الدراسة: -5

 سعار البترول .مؤثرة في أمحاولة فيم العوامل ال 
  ثبات فيما إذا كانت  ، الجزائرقتصادي في النمو اإلتحديد المصدر الحقيقي لمصدمات التي تصيب وا 

 تقمبات أسعار البترول ىي المصدر الرئيسي ليذه الصدمات.
  ثير عمى النمو االقتصادي لمدولة .في التأعتماد عمى مورد واحد اإلالتنبيو إلى صعوبة 
 قتصادي في الجزائر .ؤثر تقمبات أسعار البترول عمى النمو اإلفيم كيف ت 

 

 حدود الدراسة: -6

 الحدود المكانية : دراسة تطبيقية عمى الجزائر.

قتصادي مبات أسعار البترول عمى النمو اإللى إبراز أثر تقإسنتطرق من خبلل ىذا البحث  : الحدود الزمانية
 2019 – 1989خبلل الفترة الممتددة من :
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 منيج الدراسة: -7

ستنباطي بفرعيو اإلحصائي  اإلستقرائي والمنيج الكمي اإلكل من المنيج سنعتمد في ىذا البحث عمى     
لدراسة أسعار قتصادي أما التحميل بالبترول والنمو اإلالوصف والتحميل ، الوصف لمعرفة المفاىيم المتعمقة 

ستقرائي وأداتو اإلحصاء من خبلل اإلقتصادي في الجزائر، ثم نعتمد عمى المنيج البترول وعبلقتيا بالنمو اإل
 قتصادي في الجزائر.قة بين أسعار البترول والنمو اإلدام األدوات القياسية لمعرفة طبيعة العبلستخإ

 

 صعوبات الدراسة : - 8

مامنا تقف أالعراقيل التي كانت  نجازنا ليذه الدراسة تمقينا العديد من الصعوبات وكأي باحث عند إ           
 يمكن تمخيصيا في النقاط التالية : كل مرة في تقدم ىذه الدراسة و

  كرونا(. 19صعوبة الحصول عمى مراجع بسبب مرض كوفيد( 
 . صعوبة الحصول عمى المعطيات الخاصة بالبترول 
 حصائيات من مصدر آلخر .تضارب في اإل 
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 :تمييد

بترول الال تزال المحرك األساسي لئلقتصاد العالمي نخص بالذكر المحروقات في صورة   إن الطاقة كانت و    
جتماعي عمى المستوى اإل قتصادي واإلمن أىمية كبيرة في التطور  لوىتمام جميع دول العالم لما إبحظى ي فيو

 .لوقتصاديات الدول المنتجة والمستوردة إمكانة أساسية في  العالمي و

قتصاد الجزائري ، ذلك اإلفإن قطاع المحروقات يحظى بأىمية بالغة في  لمبترولوكمعظم الدول المصدرة     
% من الناتج المحمي اإلجمالي و يمثل 30رتباط سياسات التنمية بدخمو من العممة الصعبة حيث يمثل حوالي إل

ستحداث القوانين الضرورية % من صادرات 94أكثر من  الجزائر، وليذا قامت الجزائر بجممة من اإلصبلحات وا 
لتطوير ىذا القطاع والنيوض بو وذلك بغرض زيادة إنتاج المحروقات من أجل تغطية الطمب المحمي والعالمي 

 . عمى الطاقة

 :وبناءا عمى ماسبق سيتضمن الفصل المباحث التالية

 البترول وتغيراتياأسعار المبحث األول: 

 تقمبات  أسعار البترولالمبحث الثاني : 

 نماذج عن النمو في ظل تقمبات أسعار البترول المبحث الثالث:
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  سعار البترول وتغيراتياأول: المبحث األ 
في مسيرة حياتيا ، عمييا  ستغناءاإلالتي ال تستطيع البشرية  مصادر الطاقةىم أمن مصدر قط يعتبر الن        
مع مرور زادت الحاجة إليو  وستعماالتو كانت بصورة محدودة. غولكن  نسان النفط منذ القدمستعمل اإلوقد إ
 التكنولوجي.عمى المستوى الصناعي و  خصوصا مع زيادة عدد السكان والتقدم الممحوظالوقت 

 تعربف سوق البترول: المطمب األول 

 بترول: تاريخ الأوال

ن أذ تقول بعض النظريات الحديثة إ، اإلنسانسابق في قدمو  ن البترولأويبدو ، الحياةم قديم قدً  البترول     
من  كثرعمى الكرة األرضية أنسان اإل هعمر  يتجاوز فی مميارات سنة في الوقت الذي ال 3يتجاوز  عمر البترول

ة وبعيدا عن الرسوبيكبر من تأريخو مدفونا في الصخور خبلل الجزء األ لبترول. لقد كان امبليين سنة 3
حضارة محدودة وعابرة، فالحضارات القديمة كال ولى لمبترولستخدامات األان، وكانت اإلالمتناول المباشر لئلنس

المادة السوداء والمزجة ذات الرائحة البلذعة ىذه الحمر، كانت تستخدم الينود الفرعونية وحضارة وادي الرافدين 
جروح مراض وتضميد بعض الإلى سطح األرض في عبلج بعض األلطبيعية حيانا بفعل العوامل اأالتي تتدفق 

ستعمالمادة ىذه نسان العيد فقد عرف اإلبحديثة  وطبلء السفن. ليست قصة البترول نارة في البيوت لئل مياوا 
  قدم العصور.أوالمعابد وفي معالجة األمراض الجمدية منذ 

التي  طبلء سفينتوستخدمو في وا   لى البترولىتدى إإول من أ كانعميو السبلم ن النبي نوح بعضيم أيعتقد       
في  البترولستخدم قار ول من إاة من الطوفان العظيم، وقد يكون الفراعنة أنقذت الحينقمت الكائنات الحية وأ

من المياه  تياستخدمو الفراعنة في طبلء السفن وحماي، وكذلك إئيمنببل و كيمعمميات تحنيط جثث كبار ممو 
ستخدم قدماء المصريين البيتومينات كما إ سنة، 3000كثر من إلى المصريين القدماء منذ أ التقنية ىذهرجع وت
والزيوت العطرية ليستخدم كعطر عالي الجودة  كيةظافر ويخمط مع الفاسحوق لمتجميل في طبلء العيون واألكم
د عيول فيما يعتقد البعض اآلخر بأن أ يدل عمى ذلك، وقد ترك البابميون ما ،مراض الجمديةىم لعبلج األومر 

جنود فارس خيمة الممك المقدوني  ىاجمق.م  331يران. وفي عاما  كان في ببلد الرافدين و  بترولالبشرية بال
 1(.اطئ بحر الخزر ) بحر قزوين حالياالذي كان يجمع عمى شو  كبر بأوعية فخارية معبأة بالبترولاأل سكندراإل

   

                                                             
 .9، ص 2011. دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  اقتصاد النفطنبيل جعفر عبد الرضا ، -  1
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 وتيمنارة وتبميط بيإ استخدموا القار المستخرج منو في قدم العصور وأمنذ  البترول وقد عرف العراقيون    
كبر من سكندر األاليوناني بقيادة اإل، وعند مرور الجيش ذكره في سفر النبي ) دانيال ( ، وقد وردعيموشوار 

 يشعمونو أنيم لمدينة ولى اإمن منبعو  روا بأن الطرق كانت مرشوشة بالبترولوذك وا منابع البترولىدكركوك شا
في  واستخدم السومريون القير ، داخل كتمة من النار أنياك المدينة بشكل رائع حتى تبدو و ظيرفي الميل وت
 افقد فاز بي ر بحثا عن البترولما الريادة في الحففي تعبيد المعابد والشوارع، أ ، واستخدمو البابميونأعمال البناء

المنتج لتبخير  لبترولم وكان يتم حرق ا 240 عماقا زادت عنأالصينيون في القرن الرابع الميبلدي فقد بمغوا 
في  الجديدةوفي القرن الثامن الميبلدي كان يتم رصف الطرق  عمى الممح الثمين، الماء المالح لمحصول منو

 المنطقة. ىذهفي  البترولحضاره من ترشحات إالذي كان يتم  بغداد باستخدام القار

في شمال شرق باكو وكانت  1848س الروسي ) سيمونوف ( عام ميندالره ول بئر عصري فقد حفأما أ      
 الحديث يبدأ بوقوع البترولريخ العالمي حينذاك، غير أن تا البترول% من إجمالي إنتاج 90باكو تنتج نحو 

ج الممح في والية بنسمفانيا ستخرابحفر اآلبار إل موثناء قيافي أ لمبترولصموئيل كير ( عمى منبع )        السيد 
ميتو فوضعو في القناني وقام ببيعو أى، ولم يكن يقدر (1861- 1865مريكية )ىمية األمريكية قبل الحرب األاأل

ن دريك ( الذي كا إدواردالكولونيل ) ىذا العبلج راض الكبد. لفت وأمكعبلج لمكوليرا والنزلة الصدرية والسل 
، البترولثيم عن كثر من بحالمغامرين الذين كانوا يبحثون عن الثروة أيعمل لصالح مجموعة من المستثمرين 

كثر سبلمة من زيت الفحم وزيت الحيتان وقد وأاالستثمارية تسويق زيت جديد أقل كمفة المجموعة  ىذهف ىدكان 
 ستخدام اآلالت البخارية فيبنسمفانيا بإ في والية البترولستخراج ول بئر إلفي حفر أ 1859دريك عام  نجح

أول  وشيرة دريك إلى أنوربما ترجع  الرسوبية في باطن األرض، واكنفي أم ليووالوصول إ البترولقتحام مكامن إ
امتدت يد السيد ) جون  ، ثملعمميات الحفر والتطويرمية الحصول عمى التمويل البلزم أىى من لفت االنتباه إل

البترول  ميةأىفأخذت  يياد الصراع الرأسمالي عمعيمفتتحا  قيافقبض عمى خنا البتروللى صناعة روكفمر ( إ
 1تدريجيا المكانة التي كانت لمفحم في الصناعات المختمفة. البترولحتل تتضاعف بمرور الزمن وا  

  : ماىية البترول والتعريف بوثانيا
ىاتو المادة التي باكتشافيا تغير مجرى الحياة البشرية، فيناك لقد تعددت التعاريف والمفاىيم التي أطمقت عمى  

قتصادية والتي أصبحت تضاىي ىذا يرجع الى األىمية اإل من أطمق مصطمح الذىب األسود عمى البترول و
 قتصاد العالمي." في اإل Goldالذىب"

                                                             
 . 10نفس المرجع ص  -  1
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 لنفط او زيت البترول وبالرجوع الى مصطمحات البترول والصناعة النفطية نجد ان كممة البترول تعني ا

 ن البترول ىو نفسو النفط وبيذابأ(، وبالتالي نستنتج Petroleum)البترول، زيت البترول، النفط = 

 1. ن نقول وبيدف توحيد المصطمحات برميل بترول = برميل نفطيمكننا أ 
     

وتعني صخر   Petr كممة من أصل التيني تتكون من مقطعين أوليما ىو Petroleumالبترول         
وتعني زيت، وعمى ذلك فالكممة كميا تعني زيت الصخر، ألن اإلنسان القديم كان يراه طافيًا  oleumوالثانية 

فوق الصخور أو خارجًا منيا، وألنو كمادة يتمتع بقدر متفاوت من المزوجة، وأحيانًا أيضًا يسمى باإلنجميزية 
Petroil  وىي تسمية صحيحة ألنOleum ينية تعادل بالبلتOil البترول خميط من المواد  ،باإلنجميزية

تظل فيو إلى أن تخرج لسطح األرض من تمقاء  تتجمع في باطن األرض و و      الييدروكربونية التي تتكون 
 2.، كسور أرضية ( أو بفعل اإلنسان نفسيا أي بفعل العوامل الطبيعية المختمفة ) شقوق

     
المون ولكنو يحتوي عمى عديد من المركبات الكيماوية نذكر منيا ما ىو غاز  البترول ىو سائل قاتم و »

 .3« كالبوتان ومنيا ما ىو سائل كالبنزين ومنيا ما ىو صمب كالقطران
 

واألوكسجين من الييدروكربونات وكذلك عمى نسبة صغيرة من الكبريت ام البترول ىو سائل يتكون أساسا خ    
ض بفعل العوامل سطح األر  إلىيخرج  أن إلىويظل في مكانو  األرض، يتكون ويتجمع في باطن والنتروجين

يوجد البترول في  اإلنسان بواسطة حفر اآلبار،أو يستخرجو  األرضيةالفوالق أو الكسور  و الطبيعية كالشقوق
في حالة  خام البترول أود في حالة سائمة ك، أو يوجاإلسفمتالطبيعة إما في حالة صمبة أو شبو صمبة كعروق 

ختمطا بقميل من الغازات منيا ما ينتج خام البترول م . يتنوع إنتاج حقول البترولغازية، الغازات الطبيعية
 4.أو بدونو كحقول الغازات الطبيعية، ومنيا ما ينتج الغازات الطبيعية مع قميل من خام البترول     الطبيعية
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 البترول أىمية: ثالثا

ىامة وعديدة،  محور الصراع االقتصادي والسياسي الدائر في العالم لما يتمتع بو من مزايا البترول يعد      
من أىم عناصر التقدير  البترول. لذلك فيا وقت السمم والحروب عمى السواءليا خطورت إستراتيجيةفيو سمعة 
تتحكم في الصراع العالمي بأسره من خبلل سيطرتيا عميو  أمنيا و عميو تستند قوة الدول و لمدول و اإلستراتيجي

 تفاقم حدتو و سبب تزايد ىذا الصراع  إدراكمن ىنا يمكن  زدىارىا ومؤشرا حقيقيا لقياس تقدم األمم و إعتباره بإ
 .في منطقة الوطن العربي

ستعماالتو في المجاالت إ و تزايد خدماتو يوم تبعا لتعدد و ىذه في العالم يوما بعدالبترول  تزداد أىمية     
نتشار إد العسكرية حتى بع إستراتيجيتو وإلى تصاعد أىميتو  باإلضافة جتماعية المختمفة،اإل قتصادية واإل
 .اإلنسانية المعاصرةلذا فيو الروح الذي تجري في جسد الحضارة  ستعمال الطاقة الذرية،إ
 وثانيتيما ألنو مادة خام أساسية ما كونو مصدرا لمطاقةتيأوالىذه من حقيقتين  اإلستراتيجية البترولأىمية  تتبع  

كمصدر لمطاقة يحظى بمكانة متميزة بين  البترولف وكيماوية المختمفة،البتر  الكيماوية  ولفروع الصناعات 
ارتفاع معاممو  حتراق العالي واقتصادية تتمثل في درجة اإل مجموعة ىذه المصادر ناجمة عن أسباب فنية و

ضافة إلى ما يتيحو من مزايا باإل .انخفاض نفقات إنتاجو تخزينو و لة نقمو وسيو  نظافة استخدامو و ري والحرا
 .غيرىا ئل النقل الحديثة كالسرعة وأخرى تعتبر ضرورية لوسا

 فروع الصناعات التحويمية : الكيماوية وكمادة خام أساسية في العديد من  البترولتظير أىمية  و     
تستخدم  منتجاتيا بحكم التقدم التكنولوجيالتي أصبحت  سميا منو وإاوية حتى أن األخيرة قد استمدت البتروكيم

ثمانيا رخص أ تنوع منتجاتيا و و الغاز الطبيعي و البترولفي كافة مقومات الحياة العامة لرخص موادىا الخام 
تتمثل ىذه الصناعات القائمة عمى بالتالي  –رتفاع قيمتيا المضافة إ وسرعة انتشارىا  و    شيوع استعماليا  و

 مواد التجميل و المنظفات الصناعية و العقاقير الطبية و مواد المدائن و في صناعات زيوت التشحيم و البترول
إلى باإلضافة ، المفرقعات المبيدات الحشرية و عي والمطاط الصنا الصناعية و األلياف والمنسوجات  الورق و

ذات األىمية  اإلستراتيجية ىي جميعا مما يمكن اعتباره من الصناعات و ،الغذائية بعض فروع الصناعات
بديمة لفروع الصناعات  أولما يمكن أن تقدمو من مواد وسيطة  في وقت واحد األعمار والخاصة لشؤون الدفاع 

 1 األخرى .
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ذ أن إداىا إلى أبعد مما تقدم بل تتع كمصدر لمطاقة أو كمادة خام إلى حد ما ذكر،  البترولتقف أىمية ال  و
 مبتروللعل تزايد األىمية النسبية لو  يره كفيمة بتطويرىا في المستقبلغ التقدم التكنولوجي و األبحاث الصناعية و
 . مكانتو لطاقة المستيمكة في العالم يؤكد أىمية ىذا المورد ووتطورىا بين مصادر ا

 
 لبتروليةرابعا: تعريف السوق ا

في  المؤثرة المتبادلة بين قوى العرض و الطمب ويعرف السوق في النظرية االقتصادية بمجموعة العبلقات      
 .قتصادي في االستخدامات المختمفةإكيفية تحديد سعر و فعالية تخصيص أي سمعة أو خدمة أو مورد 

     ، يحرك ىذه السوق ل البترو ر ميم من مصادر الطاقة وىو وىي السوق التي يتم فييا التعامل مصد      
التي تحكم السوق ىناك عوامل قانون العرض والطمب مع بعض التحفظات باإلضافة إلى العوامل االقتصادية 

الشركات تضارب المصالح بين المستيمكين والمنتجين و  ، العسكرية و المناخية وأخرى كالعوامل السياسية
 1.ةلبتروليا

 مبترولخامسا: أنواع األسواق العالمية ل
: يةالفور  الفورية ) مواقع األسواق بتروليةاألسواق الالبترول  عرفت صناعة» :بترولاألسواق الفورية لم -1

بي، سوق سنغافورة ، الخميج العر ورك بالواليات المتحدة األمريكيةسوقي خميج المكسيك وميناء نيوي
القديم باعتبارىا وسيمة عممية ، سوق روتردام في أوربا ( من بالشرق األقصى، منطقة بحر الكاريبي

لعرض والطمب خارج ، ولتحقيق التوازن بين ابتروليةبعض الفوائض ال لمتخمص بأسعار منخفضة من
ن حجم التجارة % م 15، ولم يكن نطاق السوق الفورية يتجاوز في الماضي إطار العقود طويمة األجل

منخفض يؤثر تأثيرا محسوسا في األسعار ، وبالتالي لم يكن السعر الفوري الالبترول العالمية في 
 .المعمنة

    مية ىي ) بورصة نيويورك عرفت األسواق المستقب :) اآلجمة ( بترولاألسواق المستقبمية لم  -2
قرىا لندن ( في منتصف     ، مجمس شيكاغو التجاري البورصات الدولية لمبترول ومالتجارية

ل غير متوقعة ولكن في مجال السمع التي تتأثر بعوام، وقد عرفت ىذه األسواق قديما الثمانينات
 2،كالمنتجات الزراعية

                                                             
 145ص 1997، دار زىران لمنشر والتوزيع ، جدة ،السعودية ،سنة  اقتصاديات النفطفتحي احمد الخولي ،  -  1
 77ص ،1988 ،1ط ،دار الجامعية المصرية ،اقتصاديات البتر ل والطاقةمحمد محروس إسماعيل ، -  2
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، وتعتبر ىذه في المستقبل سمعة التخوف من مخاطر تغير السعروتوفر تمك األسواق لمن يشتري ال 
 . «تتسم بالتذبذب وعدم االستقرار األسواق ظاىرة مستحدثة بالنسبة لمنفط فبل تنتعش إال في ظل أسعار

 
 محددات سعر البترول: ب الثانيالمطم -3
 الخام البترول أوال: تعريف سعر  

نقدية أو معنوي ) خدمة ( بوحدة  التعبير عن قيمة شيء مادي ) سمعة (عّرف السعر عمى أنو  اقتصاديا     
أن ، حيث نجد كما أنو قد يكون غير ذلك لمقيمة محددة في فترة زمنية معينة، ليذا فإن السعر قد يكون معادال

، فاعل وتداخل عّدة عوامل اقتصادية، إذ أنيا تتغير تبعا لتالشيء وسعره ىي عبلقة غير ثابتة العبلقة بين قيمة
 1سياسية اجتماعية ، . . 

بأنو "تمك القيمة النقدية التي تعطي لمسمعة البترولية خبلل مدة معينة و محددة نتيجة تأثير  كما يعرف         
       ويعني قيمة المادة  واجتماعية وسياسية ومناخية باإلضافة إلى طبيعة السوق السائدة حينياعدة عوامل اقتصادية 
 .بالنقديعبر عنيا  أو السمعة البترولية و

بالتالي فإن  أساسا من تكمفة اإلنتاج إضافة إلى ىامش الربح الذي يستعمل لممناورة و البترولويتكون سعر     
 الحديث عن التكاليف اإلنتاجية يعتمد أساسا عمى اعتبارين ىامين ىما: 

 التقني أي حسب المراحل المختمفة فيناك:  : يتمثل في الجانب اليندسي والعامل األول 

 تشتمل عمى نفقات الحصول عمى االختبار نفقات أعمال  و :تكاليف مرحمة البحث والتنقيب
 ؛حفر اآلبار التجريبيةالمسح المتنوع نفقات 

  :اآلالت الخاصة باآلبار المنتجة من  تشتمل عمى نفقات المعدات و و تكاليف مرحمة التطوير
 وسائل نقل؛و نابيب، أغطية، صمامات أ
  :تشتمل عمى  االستخراج من باطن األرض وتكاليف ىي كل  و تكاليف مرحمة االستخراج

 اآللية.الرواتب، نفقات الرافعة  األجور ونفقات 

   .را النعدام الدقة في تخصيص النفقات لكل مرحمةنظلكن ىذا التقسيم نتج عنو مشاكل محاسبية  و 

 متغيرة نوعين من التكاليف ثابتة ويعتمد عمى وجود  :العامل الثاني  . 

                                                             
 347ص  ،ليبيا  ،دار شموع الثقافة ،الطبعة االولى،  مبادى اقتصاد النفط ،محمد احمد الدوري -  1
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 المعدات واآلالت و التطوير و نفق عمى عمميات البحث و: تتضمن مجموع ما يالتكاليف الثابتة 
قمو ستخراج البترول وتنقيتو من الشوائب وتخزينو عمى سطح األرض ثم نالمختمفة البلزمة إل المباني

  التصنيع؛ إلى مناطق التصدير و
 جور تكاليف تتضمن تكاليف العمل ) األ ، وتسمى أيضا التكاليف المباشرة : والتكاليف المتغيرة

أما  (اإلتاوة أو الربح إضافة إلى الضرائبوقود القوى المحركة تكاليف وسائل اإلنتاج الثانوية كمفة 
ستغبلل البترولىامش الربح فكان يتحدد تبعا لمصالح ا  لشركات في البداية أي منذ بداية إكتشاف وا 

سعر في مرحمة الثمانينات أصبح ال و ،خذ األوبك لزمام تحديد السعر خبلل السبعيناتأحتى بداية  و
 1.يتحدد حسب ظروف العرض والطمب

 الخام البترول أسعار ثانيا: أنواع 
األمريكي لمبرميل المكون          الخام بالمقياس البتروللى القيمة النقدية لبرميل إالخام  البتروليشير سعر       
يمكن  بتروليةن حركات األسعار في السوق الإ ،غالون معبرا عنو بالوحدة النقدية األمريكية ) الدوالر ( 02من 

 :اآلتيةأن تعرض تحت المفاىيم 
السبع في كارتل الشقيقات  بتروليةىو سعر البرميل المعمن من قبل الشركات ال و :السعر المعمن -1

عندما أعمنت شركة  1880قد ابتدأ العمل بالسعر المعمن منذ عام  و محسوبا بالدوالر األمريكي،
، ثم استمر العمل بيذا النوع من عند فوىة البئري لبترولر برميميا اويل نيوجرسي عن سعستاندرد أ
الرسمية التي تعمنيا الدول  األسعارالمعروف أن  ، وخارجيا خل الواليات المتحدة ودا األسعار

                   2؛ السعر الرسمي المعمن إطارتأتي في  بتروليةال
حرة لمبترول بصورة فورية أو السوق ال: ىو عبارة عن قيمة السمعة البترولية نقدا في السعر الفوري -2

 بمدىارتباطو  يتميز بعدم ثباتو بسبحيث  جود السوق الحرةقد برز ىذا السعر مع و  و   ،آنية
تبلل قميل يكون السعر الفوري أقل خفإذا كان اإل 3،الطمب عمى البترول الخام  تبلل بين العرض واالخ

 .ر المعمنة إذا كان االختبلل كبيرأكبر من األسعايكون مستواه  من السعر المعمن أو مقاربا لو و

                                                             
مذكرة ليسانس، قسم العموم   االقتصادية، كمية العموم االقتصادية   دراسة تحميمية لمعوامل المؤثرة  عمى تغيرات سعر النفط،فاتح زىار وآخرون :  -  1

 .6،ص 1999وعموم التسيير والعموم التجارية . جامعة فرحات عباس،
145ص 1997. دار زىران لمنشر والتوزيع ، جدة ،السعودية ،سنة قتصاديات النفط مد الخولي ،افتحي اح  - 2  

. ماستر ،  تخصص  2016-2000اثر تقمبات اسعار النفط عمى الميزانية العامة لمدولة دراسة حالة الجزائر لمفترة طرشي مريم و مسخر حدة ،  -  3
 .19، ص  2017-2016، قالمة ،  1945ماي  8نقود ومؤسسات مالية ، جامعة 
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ىو عبارة عن السعر المتحقق لقاء التسييبلت أو حسومات متنوعة يوافق عمييا  و :السعر المتحقق -3
السعر  سبة مئوية تحسم من السعر المعمن أو تسييبلت في شروط الدفع والطرفان البائع و المشتري بن

المعمن ناقصا الحسومات و التسييبلت المختمفة الممنوحة من  المتحقق ىو فعميا عبارة عن السعر
ت ، عممت بيا الشركاسعار منذ فترة أواخر الخمسينياتالمشتري لقد ظيرت ىذه األ طرف البائع و

البترولية سواء في منظمة  بعدىا الشركات الوطنية البترولية في الدول البترولية األجنبية المستقمة و
   1 ؛نبية األخرىالدول األج و األوبك

البترول التي تقوم باستخراجو الشركات البترولية  عادل لكمفة إنتاجمىو السعر ال :سعر الكمفة الضريبية -4
العاممة في البمدان و مناطق العالم البترولية مضاف اليو عائد تدفعو ىذه الشركات البترولية لحكومات 

البترولية العاممة في البمدان البترولية بشراء البترول  ىذه البمدان المعنية ، او بتعبير اخر تقوم الشركات
ل او ريع يتمثد ائر يكافى كمفة االستخراج يضاف اليو عتستخرجو من اراضي ىذه االخيرة بسعالذي 

كومات تمك الدول لذلك يعتبر السعر االساسي في تعامبلت السوق ، في ضريبة عمى الدخل يذىب لح
 2؛البيع بالخسارةىذا يعني   الن البيع بسعر اقل منو

ير في فترة الستينات ، حيث بعد ظيور األسعار المتحققة إلى ظىذا النوع من األسعار  :سعر اإلشارة -5
حتساب  قيمة البترول بين بعض الدول البترولية المنتجة إعتمد سعر اإلشارة في د و أجانب المعمنة أخ

سعر اإلشارة  نّ أجنبية ، من أجل توزيع أو قسمة العوائد البترولية بين الطرفين ، أي الشركات األ و
الذي يقل عن السعر المعمن ويزيد عن  السعر المحقق ، أي أنو سعر  عبارة عن سعر البترول الخام و
ان طبقتو العديد من البمد ت بو والسعر المتحقق ، إن ىذا السعر أخذ متوسط بين السعر المعالي و

 3. 1965فرنسا في  البترولية مثل ما تم بين الجزائر و

 

 لالعوامل المؤثرة في تسعير البترو المطمب الثالث:  -6
                                                             

ماستر تخصص نقود ومؤسسات مالية .  2016-2000اثر تقمبات اسعار البترول عمى تمويل االستثمار في الجزائر شتيوي مروة و شتيوي شبيمة ،  -  1
 .19ص 2017-2016قالمة  1945ماي 8جامعة 

 2015ماستر ، جامعة الدكتور موالي الطاىر ، سعيدة ، اثر تغيرات اسعار البترول عمى االقتصاد الجزائري . رسمي رضوان وبورقعة سعاد ، م -  2
 3، ص 2016/

حسيبة بن بوعمي ،  . ماجيستير ، جامعة انعكاسات تقمبات اسعار البترول عمى التوازنات االقتصادية والكمية في الجزائرقويدري قوشيح بوجمعة ،  -  3
 62، ص 2009/ 2008شمف ، 

 



 الفصل االول :.................... تطور أسعار البترول وعالقته بالنمو االقتصادي
 

11 
 

  :لبترول : تقمبات أسعار اوالأ
 البترولساىم بدرجة كبيرة في تغير سعر برميل لعدة عوامل رئيسية ت البترولأسعار تخضع ديناميكية      

المتغيرات  قتصادي الكمي القتصاديات العالم واإلالوضع  الطمب و كالتوازن بين العرض و باألسواق العالمية
 البترولبرميل  م سعرقوً ، حيث ي البترولي تقمبات الطمب عمى ف األمريكي الدوالرساىم الجيوسياسية، كما ي

يؤدي إلى ارتفاع الطمب ساألمريكية ، بالتالي فإن أي انخفاض في سعر صرف العممة األمريكي بالدوالرالخام 
 الوضع العام فيايضا كما يساىم األمريكي،  الدوالرالعكس في حالة ارتفاع سعر صرف  و       البترولعمى 

 . البترولأسواق المال العالمية بتقمبات أسعار 
  96سجل حوالي في المائة لت 9.0الخام بنحو  البترول، انكمشت أسعار 2014منذ النصف الثاني من عام      

ىذا  يرجع . 2013أمريكي لمبرميل عام دوالر 105.9مقارنة بحوالي  ، 2014متوسط عام  أمريكي دوالر
ت نمو الخام بسبب انخفاض معدال البترولب العالمي عمى إلى عدة عوامل منيا تراجع الطم نخفاضاإل
ة ياالمريك ات المتحدةاألخرى، فقد قامت الواليسوائل الطاقة  و البترولمعروض من وفرة ال قتصاد العالمي واإل

مميون برميل يوميا في  8.6الى  2013يوميا في عام  مميون برميل 7.4الخام من  البترولبزيادة إنتاجيا من 
مريكية فقد ارتفع إنتاجيا أليات المتحدةً االصخري في الوال البترولعزى ذلك إلى تنامي ظاىرة ي  .  2014عام 
عمى التوالي، مما  2015و 2014 يعاممميون برميل يوميا  4.8و 4.2إلى  2013في عام  مميون 3.2من 

 مميون برميل 6.4في المائة لتصل إلى  8.8بنحو   2012 منذ عام لبتروليةأدى إلى انكماش صافي الواردات ا
. كما التواليعمى  2013و  2012 مميون برميل يوميا عامي  7.6و  8.5حوالي مقارنة ب 2015عام  يوميا
الخام، بالتالي تراجع بترول آسيا في الطمب عمى الاليورو ودول ر التباطئ االقتصاد العالمي خاصة في منطقة أث

 1( .01الشكل رقم )سواق العالمية، أليل في اسعر البرم

                                                             

 . 63، صمرجع سبق ذكره ،محمد ازىر سعيد السماك و عبد المنعم عبد الوىاب 1 - 
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ق سواالبترول باألت إلى حد ما تراجع الطمب عمى ابلمريكي مقابل جميع العماألر اللدو كما أدى ارتفاع قيمة ا 

دول آسيا،  وروبي واالمقابلً   تحاداال قتصادي بدولاإلخرى مثل انخفاض النمو اال ضافة إلى العواملاالالعالمية. ب
مقارنة  2014متوسط عام  1.461 سجل في المائة و 10.0اليورو بنسبة  مقابل  امريكي ارتفاعً االر الفقد شيد الدو 

 105.9سجل  في المائة و 8.5بنسبة مقابل الين اليباني  رتفع أيضاا و ، 2013متوسط عام  1.31بحوالي 
  سعار البترولأ( يوضح تقمبات 12)شكل رقم  2013عام  بللخ 97.9مقابل  2014متوسط عام 

 
لمبرميل خبلل عام  50.6الى  السمة المرجعية بترولأن ينخفض سعر  ت البنك الدولي، شير تقديرامن جية أخرى ت

توالي. في حين أن عمى ال 2025و 2020لمبرميل عامي  103.4و  74.1رتفاع إلى حوالي االيعاود ، ثم 2015
عمى التوالي. أما  2025و 2020ر أمريكي لمبرميل عامي الدو  112.2و 89.7توقع أن يرتفع إلى سعر خام برنت ي

 2020ر أمريكي عامي الدو  104.7و 82.7وقع أن يرتفع سعر البرميل إلى تغرب تكساس، ي بترولبالنسبة ل
 .عمى التوالي 2025و
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 البترول: توقعات أسعار انيثا 
ومستوى  2015لمبرميل حتى سنة دوالر  100إلى نحو  البترولنخفاض في أسعار إلعمى الرغم من ا     

دوالر  90أما توقعات أوبك فكانت نوعا ما أكثر اعتداال وذلك ببموغيا مستوى  2030بحمول سنة دوالر  112
وفي ىذا اإلطار قدرت وكالة الطاقة الدولية أنو من أجل استيعاب النمو  2030مع ظل الفترة القادمة حتى سنة 

 5، يتطمب األمر الحاجة الستثمارات تبمغ الحالية البترولعن نضوب حقول  ضالمتوقع في الطمب ولمتعوي
. مستقببل البترولانية تقمبات أسعار إمك من ثم قد يؤدي إلى ركود االستثمارات و 2030تريميون دوالر حتى سنة 

في المستقبل  البترولأسواق  ة فيتقمبات السوق سمة ثابت كل ىذه العوامل تشير إلى بقاء ارتفاع األسعار و
و  البترولتعقيدات سوق  ال نقرا منيا بسبب خصائص و البترول، في حين تبقى بعض تقنيات أسعار المنير

المستيمكة عمى حد سواء مصمحة قوية في تجنب التقنيات الحادة في  المنتجة وبالتالي يجب أن تكون لمدول 
 الطاقوية التقميدية البديمة والتنموية  جتماعية ومج النفقات اإلاألسعار استنادا إلى التغيرات اليامة في تكييف برا

كا لمطاقة بأنواعيا المختمفة يقل طمبيم عمى مصادر الطاقة الحديثة أما الدول المتقدمة رغم أنيا األكثر استيبل
 1أسعارىا.فتكون أقل تأثرا بارتفاع 

 الخام البترول أسعارثالثا: العوامل المؤثرة في 
، حيث تراقب ىذه األسعار جميع دول ولية لمسمع التجارية عمى اإلطبلقأىم األسعار الد البترولتعد أسعار      

الت ، لما ليذه األسعار من داللمبترول لدول المنتجة أم المستيمكة مؤسساتو االقتصادية سواء في ا العالم و
ثر أصبحت من أك البترولالعالم أن أسعار  أنحاءالنمو في جميع  و األسعار خطيرة حول مستقبل التكاليف و

التي  ، وي سعرىاالمتغيرات التي تؤثر ف يرجع ذلك إلى العديد من األسباب و ، والسمع التجارية الدولية تقمبا
 إيجازيمكن  ، أو عوامل المضاربة القائمة عمى التوقعات والسياسية أو المناخية قتصادية وإلتشمل المتغيرات ا

 2:أسعار النفط باآلتيأىم العوامل المؤثرة في 
   حتياطي المؤكد لمبترولفي ضوء اإل الخام البتروليمكن تحديد مدى ندرة  :الحجم االحتياطي البترولي -1

سوف تقل مما  ن ندرة المورد البترولياإلحتياطي فإ، عندما يزيد الجيولوجيون من تقديراتيم لحجم مالخا
 إذا أما. الخام البترولتخفيضيا فينخفض سعر  النظر بكمفة المستخدم باتجاه إعادة إلىيدفع المنتجين 

أن تتغير  إلىرتفع الخام سوف ت البترول أسعارن قل من السابق فإأحتياطي إقتنع المنتجون بأن اإل
 .أخرىالتوقعات مرة 

                                                             
 .137،ص 2003دار النيضة العربية ، القاىرة، ، البترول العربي دراسات اقتصادية سياسيةحسين عبد اهلل ، -  1
 92مرجع سبق ذكره ، ص  نبيل جعفر عبد الرضا ، -  2
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ر حجر صطناعي النفوط الخام الناتجة عن تقطيالخام اإل بترولاليتضمن  :صطناعيالخام اإل بترولال -2
تأثيرىا في سعر  إمكانفي  ، وىي ميمة في توفير موارد بديمة لمطاقة والفحم السجيل ورمال القار و

 .الخام التقميدي لبترولا
، نخفاض مرونتو بالنسبة لمسعرإام ببشكل ع بترولاليتسم  :بترولاللطمب عمى في االجمود النسبي  -3

نخفاض إ نخفاض في الكمية المطموبة وإالخام ال يترتب عميو  بترولالرتفاع سعر إ أنبمعنى آخر 
 األخرىذلك بخبلف العديد من السمع  . وبترولالفاع في الكمية المطموبة من يترتب عميو ارت السعر ال

 أسعار. وتشير تطورات ميات المطموبة منيا عمى نحو كبيرستجابة الكإ أسعارىاعمى تغير  التي يترتب
 أسعارتجاه تغيرات إىناك رد فعل محدود لممستيمك  أن إلىالخام  لمبترولستيبلك العالمي اإل و بترولال
يتكيف مع مستوى األسعار  أنمدة طويمة لكي يستطيع المستيمك  إلى، فضبل عن الحاجة الخامبترول ال

. ة الطمب السعرية في األجل الطويلنتظار الزمني يزيد من عامل اليقين في مرونىذا اإل إن. المرتفعة
ن المستيمكين إمرونة مما ىو متوقع سابقا ف أكثراعتقد المنتجون أن الطمب في األجل الطويل ىو  إذا
 .فاجئ في السعرنخفاض مإ يطمبون الكميات السابقة مما يؤدي إلى ال

ابة اإلنتاج لتغيرات السعر ( ستجإحيث تتسم مرونة العرض النسبية )  :النسبي في العرض الجمود -4
 اإلنتاج، حيث أن رتفاع السعرإمر بزيادة العرض مع نخفاض وبصفة خاصة عندما يتعمق األباإل
، بئرمن ال بترولستخراج األمثل لمعدل اإل، ومتخراج من اآلبارسى القدرة في اإلعم أساسايعتمد  بتروليال

فتزيد الضغوط عمى  بتروليابمو زيادة ميمة في المعرض التق ال بترولالرتفاع سعر إومن ثم فان 
البد أن تحدث زيادة  بترولاللكي تنخفض أسعار  ألنو، كبرأرتفاع بصورة وتدفع بيا نحو اإل األسعار

 حده إلى اإلنتاجوىي مسألة في غاية الصعوبة خصوصا عندما يصل  بترولالفي حجم المعروض من 
تعزيز معدل  ومن ثم زيادة العرض تطوير اآلبار الحالية و بترولال إنتاج، حيث يقتضي زيادة األقصى

 .يتطمب وقتا طويبل و ىو ما   االستكشاف لآلبار الجديدة 
، الخام بترولالستيبلك العالمي من إللحجم اىو أحد المحددات األساسية  و :معدل النمو االقتصادي -5

 رتفاع معدل النموجة إلستيبلك النفط نتيإرتفاع معدالت إ إلىكانت توقعات المنتجين تشير  فإذا
 إلىرتفاع معدل النمو االقتصادي يؤدي إ. فالتوقع بفأن كمفة المستخدم ستكون مرتفعة ،    قتصادياإل

يحدث العكس في حالة التوقع  و ،رتفاعو اإليدفع بالسعر نحام مما الخ بترولالزيادة الطمب عمى 
نخفاض نحو اإل بترولالستيبلك إالذي يدفع بمعدالت الطمب ومن ثم قتصادي نخفاض معدل النمو اإلإب

 الخام نحو االنخفاض. بترولال أسعارمما يدفع بمسار 
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الخام من  بترولمل، كانت األسعار المعمنة ية العقد الثالث من القرن الماضيفي بدا :سعر الخصم -6
ار في معدالت ستقر إ، ولكن العالم شيد عدم ة من التضخمخالي أسعاراالعالمية آنذاك  بتروليةالشركات ال

الخام  بترولال أسعار، وعميو البد من تقييم الخام بترولال أسعارستقرار في التضخم فاقت عدم اإل
افترضنا أن  إذا. سميسعر اإلليس ال و بترولملالحقيقي د السعر أي البد من تحدي بالدوالر الثابت

االستفادة  إلىمخاطر فييا فإن ىذا يدفع المنتجين  من األصول التي ال بترولالستخراج إستثمار في اإل
، ولكن ستثمار خالية من المخاطرإلسنوات الطويل  األجلمن سعر الفائدة الحقيقي الذي يعبر عن عائد 

، تجون مخاطر سياسية وجيولوجية مثل: التأميم، جفاف اآلبار، النضوب السريع لآلبارتوقع المن إذا
قل  إذا أما ،فرض سعر خصم مرتفع إلى، فإن ىذا يدفعيم جديدة بتروليةلحصول عمى موارد صعوبة ا

الفرصة لرأس  ثمن بأنوالخصم عتبار سعر إيمكن  ،قلأيتبنون سعر خصم  فإنيمخطر التأميم والتممك 
، رستثمار مالو في مشروع آخإع ما يضيع عمى المستثمر فرصة ستثمار رأس المال في مشرو إ، فالمال

ربحا وبمعنى  أكثراستثمار مالو في مشروع أخر  باإلمكانكان  إذافي المشروع  ولذلك فيو لن يستثمر
ستثمار في أي مشروع اإلتوقع المستثمر الحصول عميو من ن سعر الخصم ىو المردود الذي يإآخر ف

سعر الخصم الدارج في  أنيعتمد عمى سعر الخصم عمما  بترولال أن ربح المستثمر في صناعة
 .% حسب التقديرات الحقيقية12الصناعة النفطية ىو 

 ن أيإالر في األسواق العالمية ولذلك فالخام بالدو  بترولاليتم تسعير  : األمريكيسعر صرف الدوالر  -7
، يؤدي انخفاض سعر صرف  الخام بترولالتغير في سعر صرف الدوالر يؤثر بشكل مباشر في سعر 

ير المباشر، يتمثل األثر غ األثر والخام من خبلل األثر المباشر  بترولالالدوالر إلى رفع أسعار 
قود ة حدة المضاربات في عفي زياد بترولالنخفاض الدوالر في أسواق أو قصير األجل إل المباشر

المواد األولية المسعرة تغييراتو من  .  فالنفطبترولال رتفاع أسعارإفي األمر الذي يسيم ،  بترولال
بلت االجنبية ، لذلك يقبل عمييا مستثمارات األخرى مقدرة بالعمقارنة باإل بالدوالر، يصبح رخيصا

 المستثمرون .
في تغيير  العالمية بترولالنخفاض الدوالر في أسواق إل ،األثر غير المباشر أو البعيد األجل مثليت  -

فمن نتائج انخفاض الدوالر عمى  بترول .الريق تاثيره في العرض والطمب عمى أساسيات السوق، عن ط
المدى الطويل انخفاض الطاقة اإلنتاجية، أو عدم نموىا بشكل يتناسب مع الزيادة في األسعار بسبب 

لبلزمة لزيادة الطاقة المصدرة، والتي لن تمكنيا من توفير األموال اانخفاض القوة الشرائية لمدول 
األمر نفسو ، بترول الرتفاع أسعار إالمعروض مقارنة بالطمب، بتوفير  خفاضإني ىذا يع، اإلنتاجية
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 ،نيا تدفع تكاليفيا بعمبلت مختمفة، لكئدىا بالدوالرالعالمية التي تتسمم عوا بترولالينطبق عمى شركات 
ي تتسمم فيو عائداتيا ورو في الوقت الذيفي بحر الشمال، تدفع أجور عماليا بال بترولالفشركات 
ستثمار في طاقة زيادة اإل الذي يمنعيا من األمر رتفاع التكاليف مقارنة بالعائداتإىذا يعني  .بالدوالر
 . بترولاليرفع أسعار  و ، يخفض المعروض أيضاىذا  بترول.ال سعارأرتفاع إرغم  ، إضافية

، حاليا بترولال: وىي من الظواىر الجديدة التي تتعرض ليا صناعة بترولالانتشار المضاربة عمى  -8
المضاربة، وتقوم عمميات حد سمع أ بترولالىو ما جعل  و حيث تكونت صناديق لممضاربة فيو

من المتغيرات عمى أساس التوقعات المستقبمية لؤلسعار والتي ترتكز إلى مجموعة  بترولالفي  المضاربة
حول المتغيرات المؤثرة في وكذلك السياسية و المناخية، وعندما تشير ىذه التوقعات قتصادية الكمية اإل
بر، فترتفع أسعاره بصورة أك بترولالرتفاع األسعار يبدأ المضاربون في شراء إحتمال إلى إ بترولال

ىو ما يؤدي  كبر، وفتنخفض أسعاره بصورة أ بترولالوعندما تنعكس تمك التوقعات تبدأ عمميات بيع 
 .بفعل اتجاىات المضاربة بترولاللتقمبات السعرية في ا إلى زيادة نطاق

الخام أو المنتجات  بترولالرتفاع في مستويات مخزون ن اإلإ :بترولالمستوى المخزون العالمي من  -9
 المكررة يدل عمى أن العرض يفوق مستوى الطمب، وغالبا ما يكون ليذا تأثير سمبي عمى األسعار و

 العكس صحيح. 
يتركز في الخميج  إنتاجوإذ أن  بترولال إنتاجوىي أحد الخصائص األساسية لعممية  العوامل السياسية : -10

في  وعرضو لمتقمب الشديد من وقت آلخربصورة أساسية وىي منطقة ساخنة جدا من الناحية السياسية، 
يمكن أن يحدث أي تغير في األوضاع السياسية في ىذه المنطقة ينعكس بشكل مباشر  لجانبىذا ا
 .الخام بترولملاألسعار العالمية  عمى

لعنيفة ن التغيرات اإفي عمميات توليد الطاقة ف يىو المدخل الرئيس بترولالبما أن  :التقمبات في المناخ  -11
نخفاض الطمب عمى الطاقة إرتفاع أو إنخفاضيا يترتب عميو إرتفاعيا أو إفي درجات الحرارة من حيث 

، األمر الذي ينعكس  بترولالنخفاض الطمب عمى إ رتفاع أوإالتدفئة بالذات وىو ما يؤدي إلى ألغراض 
 . الخام بترولالباشر في أسعار بشكل م
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 سعار البترول أ:  تقمبات المبحث الثاني

 األسعار: منظمة األوبك  ودورىا في تحديد المطمب األول

 :1األوبك:  نشأة منظمة أوال  

 في القاىرة  نفط العربيمؤتمر الول محاولة جدية إلنشاء األوبك إلى أ تعود :سيس منظمة األوبكأت -1
قد جرت في كواليس ف ،( الذي نظمتو المجنة البترولية التابعة لجامعة الدول العربية1959نيسان  أبريل)

يران والكويت تناولت حادثات بين ممثمي فنزويبل والمممكة العربية السعودية والعراق وا  مر تمىذا المؤ 
 أىميا: ستشارية تجتمع  مرة واحدة مستويا عمى األقل لمناقشة بعض النقاط،إتأمين ىيئة 

 ؛تحسين الشروط التعاقدية وضرورة التشاور حول موضوع تغير األسعار 
 ؛معالجة أوضاع صناعة البترول من وجية نظر جماعية موحدة 
 ؛زيادة قدرة مصافي البترول في الببلد المنتجة 
 ؛تأسيس شركات بترول وطنية 
 نتاج وتنقيب الموارد البترولية  .التفاىم فيما يتعمق بعمميات صيانة وا 

االجتماعات، وعرفت تمك الوثيقة ة ميثاق أو عيد شرف وقع عميو في نياية غوجرى االتفاق عمى صيا      
ر في أسعار يتغيأال الشركات المنتجة لمبترول ب دعويي، كما صدر قرار من ىذا المؤتمر تفاق المعادإسم إب

بقرارات المؤتمر، ولم  ستخفتا  األمر جديا و كن الشركات لم تأخذ مبيعاتيا دون التشاور  مع الحكومات المعنية، ل
( عمى تخفيض أسعار بترول منطقة الخميج 1960أغسطس / آب ) 9في ) إسوىتمام، وأعمنت شركة إتوليا أي 
العراقية بحكومة فنزويبل  تصمت الحكومةإلبعير،  فمت ظير اصوكان عمميا ىذا ىو القشة التي ق العربي،
يراوالحكو  رىا عقد مؤتمر في بغداد العريقة تصاالت بين الجميع تقرر عمى إثإن وجرت مات العربية األخرى وا 

لفا من ممثمين عن العراق ( مؤ 1960/ أيمول / سبتمبر /  14-10وبالفعل عقد ىذا المؤتمر خبلل الفترة من )
يران أ لتنمية ىم الحظ المؤتمر أن األعضاء يقومون بتنفيذ برامج ايت  والعربية السعودية وفنزويبل. و الكو وا 

تم الحصول عمييا من صادراتيم بصورة أساسية من الواردات التي  بأمس الحاجة إلييا، وأن ىذه البرامج تمول
السنوية،  لكي يوازنوا ميزانياتيم كبيرةالنفطية، وأن األعضاء يجب أن يعتمدوا عمى الواردات النفطية إلى درجة 

ن الضروري االستعاضة عنو بثروات أخرى، وأن جميع دول الموجودات القابمة لمنضوب، وموأن النفط ىو من 
العالم تعتمد في الغالب كميا عمى النفط مصدرا أساسيا لتوليد الطاقة بغرض المحافظة عمى مستويات معيشتيا 

بمدان األعضاء، ويؤدي لالتنمية برامج  وتحسينيا، وأن أي تذبذب في أسعار النفط يؤثر بالضرورة في تنفيذ
 . ميع البمدان المستيمكة لمنفط أيضابل في اقتصاديات ج ضطراب ال في اقتصادياتيا فحسبإى إلبالنتيجة 

                                                             
والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،  ، دار وائل لمنشر، منظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة لمنفط )أوبك(مصمح الطراونو، ليمى لعبيدي مامين  1

 .277-275، ص 2013عمان، 
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(، وما تم ذكره 1960) تخذت خبلل مؤتمر البمدان المصدرة لمنفط سنةأما جاء في مقدمة القرارات التي  ىذا    
صدار  مثل تعداداي  القرارات التالية: ألىم األسباب أو الدوافع التي دعت لعقد ىذا المؤتمر وا 

 (:01/01القرار رقم )

  إن الدول األعضاء ال تستطيع أن تبقى بعد اآلن غير مكترثة بالنسبة لوجية النظر التي تتبناىا شركات
 ؛آلن فيما يتعمق بتعديبلت األسعارالنفط حتى ا

  ثابتة بعيدة عن كل تذبذب ال ضرورة لو  رسعاأسيطمب األعضاء من شركات النفط المحافظة عمى 
كانت سائدة قبل  وسيعممون بكل الوسائل المتيسرة لدييم ليعيدوا األسعار الحالية إلى المستويات التي

ت ظروف جديدة تستوجب وفقا لتقدير شركات إجراء التخفيضات وسيضمنون أنو في حالة ما إذا نشأ
كات المذكورة أن تجري  مشاورات مع العضو أو األعضاء النفط إجراء تعديل عمى األسعار فعمى الشر 

 ؛الذين يمسيم الموضوع لكي تشرح الظروف شرحا وافيا
  سالكة في ذلك طريق  من شأنو أن يضمن استقرار األسعارإن الدول األعضاء ستدرس وستكون نظاما

ل ثابت مع األخذ بعين االعتبار مصالح الدول المنتجة والمستيمكة وضرورة ضمان دخ تنظيم اإلنتاج
اقتصادي ومنتظم  ليذا المصدر من الطاقة لمدول المستيمكة وعائد عادل إمداد كفئ  و المنتجة  لمدول

 لنسبة لممستثمرين في صناعة النفط؛رأس المال بال
  تخاذ أي إالمعنية باحدى الشركات ن قامت أباإلجماع تخذه المؤتمر إأي قرار إذا حصل نتيجة تنفيذ

 فإن عمى أي عضو آخر ،األعضاء اكثر من البمدانغير مباشر ضد واحد أو إجراء بشكل مباشر أو 
ت أو رفع األسعار، سواء كان ذلك بشكل زيادة في الصادرا يو وحدهعم ةأال يقبل أي عرض يعود بالنفع

  لجماعي الذي توصل إليو المؤتمر.عرقمة القرار ا الشركات بقصد الشركة أوتقدمو إليو 

 :1(01/02القرار رقم ) 

 ( يقرر المؤتمر إنشاء منظمة دائمة تسمى منظمة البمدان المصدرة 1بغية تنفيذ نصوص القرار رقم )
    لمنفط تقوم بإجراء مشاورات منظمة بين أعضائيا لغرض تنسيق وتوحيد السياسات النفطية

األعضاء وذلك  عندما تتطمب الظروف المشار  ذهتقرير الموقف الذي يجب أن يتخا لؤلعضاء، ومني
 ؛(1( من القرار رقم )2إلييا في الفقرة )

 ؛في ىذا المؤتمر ىم األعضاء المؤسسون لمنظمة البمدان المصدرة لمنفط إن البمدان الممثمة 
  إذا وافق عمى ذلك أعضاء ا ديصدر كمية وفيرة من النفط الخام أن يصبح عضوا جدييحق ألي بمد

 الخمس المؤسسون باإلجماع؛ المنظمة

                                                             
 .278مصمح الطراونو، ليمى لعبيدي مامين، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 وتقرير احسن السبل األعضاءالنفطية لمبمدان  ألساس لممنظمة ىو توحيد السياساتن اليدف اإ ،
 مجتمعة؛ال منفردة وال ضاءعلحماية مصالح البمدان األ

  عت تعقد المنظمة اجتماعين في السنة عمى األقل ويجوز ليا أن تعقد أكثر من اجتماعين إذا د
جتماع في عاصمة أحد البمدان األعضاء أو في أي مكان مناسب الضرورة لذلك، عمى أن يكون اإل

 ؛آخر
 منفط لتنظيم إدارة أعمال المنظمة؛سكرتارية لمنظمة البمدان المصدرة ل تؤسس 
  واحد من كل بمد من البمدان األعضاء تجتمع في بغداد  رعية بما ال يقل عن عضولف لجنة فتؤ    

(، وتقوم بصياغة مسودة القواعد 1960في موعد ال يتجاوز البوم األول من شير كانون األول عام )
عداد ميزانية السكرتارية لمسنة األ ولى  المتعمقة بييكل السكرتارية وواجباتيا وتقديميا إلى المؤتمر وا 

 مقر مناسب لمسكرتارية.  ختياروا

 (:01/03القرار رقم )

 فجاء في مضمونو:    

 ( أن يقدموا نصوص 1960األعضاء المشاركين في ىذا المؤتمر )مؤتمر البمدان المصدرة لمنفط ) عمى
القرارات إلى الجيات المعنية في بمدانيم لغرض المصادقة عمييا وعمييم حال حصوليم عمى المصادقة 

 بيذه الموافقة؛ روا رئيس االجتماع األول لممؤتمرأن يخط
  باالتفاق مع األعضاء اآلخرين تاريخ و مكان االجتماع المقبل لممؤتمر عمى رئيس المؤتمر أن يعين

كانت ثمار أو نتائج مؤتمر بغداد بمثابة الشعاع الضوئي الذي أطمق نوره من بغداد إلى أراضي النفط 
ينتمون إلى دول نامية رغم  أنيم( 1960ينص مصدرو قرارات بغداد ) التابعة لمبمدان النامية، إذ لم

طبيعي، لذلك جاءت مقدمة تمك القرارات مركزة عمى الدور الذي يمعبو النفط في دعم الجيود م الغناى
، في تحسين المستوى المعيشي ومساىمتو من اجراءات مالية يوفرهالتنموية لتمك البمدان من خبلل ما 

التنمية لدى  مشاريع ييددعدو  ألسعار النفط ىو أكبر لخفض المفاجئ والمتعمدا إنعميو ف اوبناء
 منفط.لمية لدى الدول النامية المنتجة مشاريع التنال
 

(، حيث تم 1990لمنفط )   رةوقد يبلحظ القارئ الكريم الحنكة التي صبغت بيا نتائج مؤتمر البمدان المصد     
الدول الربط بين الجانب التنموي لمدول النامية ودور النفط في ذلك وفي نفس الوقت الربط بين اقتصاديات 

( تم 1) ( من القرار رقم3وفي الفقرة ) ة،ذبالنامية بأسعار النفط المتذبالمستيمكة لمنفط، وكيفية تأثرىا مع الدول 
عمى  عمى شيء، فإنو يدل المنتجة والمستيمكة لمنفط في نفس الوقت، وىذا إن دل التأكيد عمى مصالح الدول

( أن تجسد في مجال التجارة الدولية 1960السياسة التوفيقية لممصالح التي أرادىا مصدرو قرارات مؤتمر بغداد )
لمنفط والرغبة في االبتعاد عن السياسات العدائية القائمة عمى تغميب المصالح الخاصة دون أي اعتبار لآلخرين  
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في اتخاذ القرار  زمن طويل من سيادتيا بعد أن حرمت ول( 1960بغداد عام ))ة في كذلك أرادت الدول المجتمع
بشأن أىم مورد طبيعي تزخر بو أقاليميا أن تشارك الشركات األجنبية صاحبة االمتيازات النفطية في اتخاذ 

 .(1( من القرار )2القرارات عمى األقل بشأن تعديل األسعار الفقرة )
مثميا بصفة ييق أىدافيا يحتاج إلى ناطق رسمي ( أن تحق1960عام ) دوقد أدركت الدول المجتمعة في بغدا    

تأسيس منظمة  أراضييا، فكان أن قررت تمك الدولجماعية في السوق النفطية وأمام الشركات الموجودة عمى 
ية لنضال بمدان العالم الثالث دولية تحت مسمى منظمة البمدان المصدرة لمنفط )أوبك(، ومثل تأسيسيا نقمة تاريخ

العمل الجماعي الجاد من أجل انتزاع حقوقيا الميضومة من  يا إلى مرحمةقحقو بالفردية رحمة المطالبة م من
 الصناعية الكبرى التابعة ليا. للدو احتكارية و الشركات اإل طرف
( ال يمكن وال 1960ومن ىنا فإن حجم وقيمة اإلنجازات التي حققتيا الدول خبلل مؤتمر النفط األول )    

نما يجب قياسيا بمدى تأثيرىا عمى المستوى البعيد، وكيف يصح  قياسيا بعدد القرارات التي توصمت إلييا، وا 
يران والكويت والعربية السعودية وفنزويبل في تغيير  ساىمت المنظمة التي تم تأسيسيا عمى يد كل من العراق  وا 

ثالية لتمك الدول في الموازنة بين مصالح البمد العبلقات الدولية لصالح مجموعة البمدان النامية، وبالنوايا الم
ىذا  المنتج لمنفط وبين البمد المستيمك لو مقارنة بالتصرفات الجشعة لمتكتل االحتكاري النفطي في ذلك الوقت.

 ( عمى ثبلث مبادئ شكمت مرتكزًا لقيام أوبك وتطورىا:1960وقد قام مؤتمر بغداد )
 ة بين شركات البترول العالمية والحكومات موضوع ذو أبعاد إن تعديل مسار العبلقة غير المتكافئ  

عدة، فيو عالمي وليس عربيا فقط، وىو ليس مجرد عبلقة ذات جانب مالي فحسب، بل ىناك جوانب 
  تعمقة باإلنتاج والتسويق وغيرىما؛م
 ؛إن مواجية تكتل الشركات تتطمب تكتبًل موازيًا من الحكومات لتقوية مركزىا التفاوضي 
 ن مبدأ سيادة الدول الذي أصبح أكثر قوة وتأثيرًا بعد الحرب العالمية الثانية يشمل أيضًا سيادتيا إ   

 .عمى مواردىا ومنيا النفط

وتجدر اإلشارة إلى أن دستور المنظمة قد تم إقراره خبلل االجتماع الثاني لمبمدان المصدرة لمنفط في كراكاس     
( المتخذ 8/56(، ثم تم التعديل النص الكامل لمدستور موجب القرار )06/02( بموجب القرار )15/12/1961)

 (.1965/01/05ابتداء من ) المفعول أصبح نافذ( و 1965في نيسان )

   (، وقد سجمت االتفاقية التي أنشئت المنظمة 1960/أيمول/  14وىكذا تأسست منظمة األوبك في )     
( من ميثاق األمم 102( وفق المادة )1962/ تشرين الثاني /6بتاريخ )بموجبيا لدى سكرتارية  األمم المتحدة 

( اتخذ المجمس االقتصادي واالجتماعي التابع لؤلمم المتحدة قرارا بإنشاء عبلقات 1965المتحدة، وفي تموز )
مم المتحدة  مع منظمة األوبك مما مكنيا من حضور عدد من اجتماعات المنظمة المتخصصة التابعة لؤل

 المجنة االقتصادية آلسيا والشرق األوسط .مر األونكتاد و كمؤت
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لة ميمة، وىي أن نجاح الدول في شأة منظمة األوبك عمينا إدراك مسأوفي نياية ىذه الدراسة المتعمقة بن      
منيا، فجميعيا  الظروف والمشاكل التي تعيشيا كل تأسيس تمك المنظمة راجع في األساس لمتشابو والتقارب في

ان نامية تعتمد بصفة كبيرة عمى دعم مشاريعيا التنموية عمى عائدات النفط، ألنيا كانت ىدفا  لبلستغبلل من بمد
خصبة لبلستعمار الحديث الموجو نحو السيطرة عمى الموارد الطبيعية لتمك البمدان من  أرضا أوجانب الكارتل 

أن تضع اليد في اليد  لك كان عمى تمك البمدانعادلة، لذخبلل ما يسمى بعقود االمتياز القائمة عمى أسس غير 
أن برىنت خبرة النضال  سيادتيا الوطنية عمى مواردىا بعدلتشديد النضال ضد االحتكارات النفطية واسترجاع 

 ضد الكارتل أن المحاوالت الفردية المتفرقة محكوم عمييا بالفشل.

 : ويتكون من: 1الييكل التنظيمي لمنظمة األوبك -2
  عتبر السمطة العميا لممنظمة األوبك وتعمل وفق مبادئ وأسس اإلجماع وىو ت الوزاري:المؤتمر

مسئول عن وضع وصياغة السياسة العامة ليا ، يجتمع المجمس الوزاري مرتين سنوًيا في مقر 
المنظمة الدائم من أجل التنسيق وتوحيد السياسات النفطية ، أما لجنة المراقبة  الوزارية والتي أنشأت 

فميمتيا مراقبة الحصص اإلنتاجية وصادرات الدول األعضاء ، حيث تتكون من ثبلث  1993نة س
وزراء واألمين العام ، ويمكن أن تعقد دورات استثنائية بحضور ثبلثة أرباع مجموع األعضاء ، 
ب وتتخذ القرارات باإلجماع وال تصبح نافذة إال بعد مرور ثبلثين يومًا من تاريخ االجتماع، وينتخ

المؤتمر رئيسا يبقى إلى حين انعقاد الدورة الجديدة ومن ميمات المؤتمر أيضا إقرار السياسة العامة 
قرار الميزانية وتعيين  السكرتير العام لممنظمة ونائبو. لممنظمة واإلشراف عمى تنفيذىا، وا 

 :ضوية يتألف من ممثل من كل بمد عضو بموافقة المؤتمر ، وتستمر ىذه الع مجمس المحافظين
لمدة سنتين ، ويعقد المجمس اجتماعي عاديين ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة 
بطمب من رئيس المجمس والسكرتير العام أو بطمب من ثمثي مجموع المحافظين ، ويشرف المجمس 
( عمى توجيو اإلدارة  وتنفيذ مقررات المؤتمر ورفع المشاركة إلى المؤتمر )كل ضمن اختصاصو

 واتخاذ القرارات.
 :وىي مسئولة عن تنفيذ أنشطة المنظمة وتعمل وفق تعميمات  1961أنشأت سنة  األمانة العامة

مجمس المحافظين ، وىم األفراد من األمين العام ، نائب المدير العام ، قسم األبحاث ، دائرة شؤون 
العام ، وحدة الشؤون القانونية ، الموظفين و األعمال اإلدارية ، الدائرة اإلعبلمية ، مكتب األمين 

إلى إنشاء صندوق )أوبك( لمتنمية الدولية من أجل  1976جدير بالذكر  أن األوبك بادرت سنة 
 تقديم المساعدات لمدول التي اكتسبت.

                                                             
 .56، ص 2005، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، أثر تغيرات أسعار البترول عمى االقتصاد العربيوىيبة، مشد  - 1
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 تقوم بالسكرتارية بالوظائف التنفيذية لممنظمة بموجب ىذه االتفاقية وتوجييات مؤتمرىا  :1السكرتارية
مجمس المحافظين ، وتتكون إدارات السكرتارية الرئيسية من اإلدارة اإلدارية وشؤون  بالتنسيق مع

دارة األ دارة العبلقات العامة ومكتب السكرتير العام وا   بحاث.األفراد ، واإلدارة القانونية ، وا 
 ول وتعمل عمى مراقبة ثبات األسعار العالمية لمبتر  1964التي تأسست في عام  :2المجنة االقتصادية

ودراستيا باستمرار ومن ثم فيي تقوم بجمع المعمومات الضرورية عن األسعار وتقييميا وتقديم تقارير 
 شيرية عنيا.

: ال تعد منظمة األوبك مؤسسة تجارية ، ويتمكن من ممارسة أي أعمال تجارية، وال 3أىداف منظمة أوبك -3
ترول ، ومع ذلك فأىدافيا وسياساتيا تبرم عقود بيع وشراء ، فيي تمثل أحد مكونات قنوات توزيع الب

ومقرراتيا مباشرة عمى قنوات توزيع البترول ألنيا ممزمة ألعضائيا الذين  يوجد محرك بحث في المنطقة.  
 إذا كانت لديك أية أسئمة ، فستتمكن من استخداميا وستتمكن من القيام بما يمي:

 اية مصالحيا منفردة ومجتمعة.توحيد السياسات البترولية لمدول وتقرير أفضل السبل لحم 
  .العمل عمى تحقيق االستقرار في األسعار 
  .العمل عمى إعادة األسعار إلى مستواىا السابق 
  العمل عمى أن يكون تعديل األسعار في المستقبل بالتشاور بين الشركات وحكومات الدول

 األعضاء. 
  بينيا بتنظيم اإلنتاج مع مراعاة العمل عمى وضع نظام التأمين استقرار األسعار بوسائل فيما

مداد منظم  مصالح الدول المنتجة والمستيمكة ومراعاة ضرورة تأمين دخل مستمر لمببلد المنتجة وا 
 واقتصادي لمدول المستيمكة وعائد عادل لممستثمرين.

 ، وخصوصا إذا انطوى عمى عقوبة  تجنب أي أعمال تنافسية من قبل عضو عمى حساب اآلخر
 عضاء. أكثر من أتقدم عمييا الشركات ضد واحد أو 

 : 4تعريف منظمة الدول المصدرة لمنفط والنظام األساسي ليا -4

( 1960)بغداد( سنة )لم يكن تأسيس منظمة البمدان المصدرة لمنفط )أوبك( في االجتماع الذي عقد في      
تيا من جانب  خمسة بمدان نامية ار مقت صففي سياق أحداث القرن العشرين أو مجرد استغاثة أط احدثا اعتيادي

مصدرة لمنفط بسبب اإلجراءات المجحفة المتمثمة في إقدام كارتل النفط العالمي عمى تخفيض أسعار النفط الخام 

                                                             
، شيادة ليسانس في العموم اقتصادية ، تخصص اقتصاد في ضبط السوق الدولية لمنفط opec دور منظمة الدول المصدرة لمبترول شعبي األمين ،  - 1

 . 32، ص2018-2017دولي، جامعة محمد بوضياف ، مسيمة 
 .32صنفس المرجع ،  - 2
، شيادة ماستر في العموم االقتصادية تخصص اقتصاد وتسيير  السياسة التسعيرية لمنظمة االوبك وانعكاسيا عمى سوق النفط العالميسالم بوغرارة ،  - 3

 6ص5ص 2013-2012 البترول ، جامعة قاصدي مرباح ،  وارقمة 
 .283مصمح الطراونو، ليمى لعبيدي مامين، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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اريخ الدول النامية والدول ظمة حدثا وضع بصماتو عمى سجبلت تنكان تأسيس الم إنما المتدنية في األصل ،
سترجاع سيادتيا عمى مواردىا حتكارية إللمدول المنتجة  لمنفط لمشركات اإلالصناعية وبداية لممواجية الجدية 

 الطبيعية. 

 : التعريف القانوني لمنظمة األوبك -5
المنظمة،   ( بتعريف ليذه1961لم يأت دستور منظمة األوبك الذي تم وضعو في كانون الثاني من سنة )     

 وانما اكتفى باإلشارة في نص المادة األولى منو إلى كونيا منظمة حكومية دائمة.

صادراتيا النفطية اعتمادا كبيرا تضم اثنتي عشرة دولة تعتمد عمى  وقد تم تعريفيا عمى  أنيا منظمة عالمية      
لزيادة العائدات من بيع النفط في  لتحقيق مدخوليا ، ويختصر اسميا الى منظمة االوبك ويعمل اعضاء األوبك

السوق العالمية ، وتممك الدول األعضاء في ىذه المنظمة ما يتراوح بين ثمثي وثبلثة أرباع االحتياطي العالمي 
يران والعراق 1960المستخمص من النفط. تأسست في بغداد عام ) ( من طرف المممكة العربية السعودية وا 

 فيينا.والكويت وفنزويبل،  ومقرىا في 

و شركات البترول العاممة  ىاؤالء المجتمعين عبلقاتوعرفيا البعض عمى أنيا منظمة دولية تتولى تنظيم       
 في ببلدىم.

وعمى العموم يمكن تعريف منظمة األوبك )منظمة البمدان المصدرة لمنفط( عمى أنيا: منظمة أو ىيئة      
الديمومة وليا ارادة ذاتية يتم التعبير عنيا من خبلل أجيزة إقميمية متخصصة ذات نشاط اقتصادي تتمتع بصفة 

وفروع خاصة بيا ، وتكتسب الشخصية القانونية الدولية. اتفقت مجموعة من الدول التي تجمع  بينيا مصالح 
ىو واضح مشتركة عمى إنشائيا كوسيمة من وسائل التعاون االختياري في مجال النفط لتحقيق أىداف معينة كما 

 1.ل ميثاق  تأسيسييامن خبل

 :من حيث العضوية 

تعتبر منظمة إقميمية جزئية ألن العضوية فييا تقتصر عمى عدد محدود من الدول ترتبط فيما بينيا برابطة       
( من ميثاق تأسيس منظمة البمدان المصدرة لمنفط ج/ يمكن ألي بمد 7تضامن اقتصادية ، حيث تنص المادة )

ساسا مصالح البمدان األعضاء أن يصبح عضوا بكميات  وفيرة ولو مصالح تماثل أ آخر بصدر النفط الخام
كامل العضوية في المنظمة إذا ما كانت عمى ذلك أغمبية ثبلثة أرباع األعضاء کاممي العضوية بما في ذلك 

 ديدة غيرموافقة جميع األعضاء المؤسسين، فبناء عمى ىذا النص فإن منظمة األوبك ميما التحقت بيا دولة ج
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الدول الخمس المؤسسة فإنيا لن تصل لمعالمية، ألن العضوية فييا صحيح مفتوحة لكن لمدول المصدرة لمنفط 
 1بكميات وفيرة، وىي دول قميمة.

 من حيث االختصاص: 

فإن األوبك منظمة متخصصة أو نوعية؛ألن اختصاصيا يقتصر عمى قطاع واحد من قطاع الحياة الدولية      
 2(من ميثاق تأسيس المنظمة.2فط الخام، ويبرز ذلك بوضوح من خبلل نص المادة )وىو قطاع ن

 :من حيث السمطات 

، وكونيا تخاطب بإرادتياإال إذا قبميا  األعضاءغير ممزمة لدول  أعماليافاألوبك منظمة بين الدول؛ ألن      
ضاء فيما يتعمق بالسياسة بين الدول األع تيدف إلى تحقيق التعاون والتنسيقالدول األعضاء دون األفراد و 

 أنوتجدر اإلشارة في ىذا المقام  ألن التمثيل فييا رسمي وليس شخصي،، وىي منظمة حكومية النفطية
 ، ولكن النمساحصانة المنظمات الدولية المماثمة)سويسرا( رفضت منح األوبك صفة المنظمة الدولية لتتمتع ب

 فيينا مقرا ألمانتيا العامة. (، وعمى ذلك  األساس اختيرت1965قامت  باالعتراف بيا عام )

باتحاد حكوماتيا لتقوية مركزىا التفاوضي في مواجية شركات  وأشادتلمدول المنتجة لمنفط قد رحبت       
   ، وىي اليوم تفتخر باألثر الكبير الذي تركو نشاط األوبك ية صاحبة االمتيازات غير العادلةالبترول العالم

فإنو في الجية المقابمة استقبمت  د الستغبلل مواردىاستعماري الجديية ضد النظام اإلنضال البمدان النام عمى
وأنيا كيان ، لساحة الدولية كحدث قميل األىميةدوائر صناعة النفط في العالم الرأسمالي ظيور األوبك عمى ا

في   التفاوض مع الحكومات فرادى نفطيةاالحتكارات ال بإسراروذلك غير متجانس، وحاولت تعادل بيا 
بعض ، وزرع بذور الفتنة واالنقسام داخل المنظمة بإتباع سياسات تميزية ضد ختمف عميياالموضوعات الم

إلى  لة منع دخول النفط المنتج الوطني، وذلك عن طريق تخفيض اإلنتاج ومحاو البمدان األعضاء  في المنظمة
، عمى أساس أن تحاول كل منيا استغبلل الظروف بين الحكومات األعضاء فتنةذور ال، ونشر باألسواق العالمية

فاف المناسبة ليا وزيادة إنتاجيا عمى حساب البمدان األخرى األعضاء في المنظمة  ولم تتوقف عمميات االلت
الضغوطات ، ألنما استمرت  الحكومات التي تنتمي إلييا ىذه الشركات في ممارسة لتحطيم األوبك عند ىذا الحد

( التي تمثل تكتبل 1974خبلل إنشائيا لقيادة الطاقة الدولية في سبتمبر / أيمول /  عمى تمك المنظمة من
لجماعة المستيمكين يقف في وجو  سياسة األوبك من خبلل ما يسعى إليو من أىداف كذالك من خبلل إثارة 

عضاء في المنظمة مسؤولية األزمات  ضجة مفتعمة في أوساط الرأي العام العالمي لتحميل البمدان األ
 3،الضغوطات التي مؤلت تاريخ األوبكإذن كثيرة ىي ادية العالمية االقتص
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، ربما تكون األوبك البعض اآلخر ليا أية منظمة أخرى ، ونبذه ىذه المنظمة من تعمق بعضيا بياولم تضا 
مود البقاء والص ة من جية، والتي استطاعتتمثل مصالح الدول الناميالوحيدة بين جميع الييئات الدولية التي 

ذا أتينا لتصفح الصحف الخاصة خبلل طوال عقود عدة من جية أخرى السنوات األخيرة سنجد عشرات بل ، وا 
، بل ىناك مقاالت غربية تسابق إزاحة األوبك من الساحة الدوليةمن المقاالت التي تتكمم عمى ضرورة ئات م

عدام الثقالواقع وتنشر خبر وفاة ىذه ال ومع  ،وبين األوساط المؤيدة ليا ة بين أعضائيامنظمة ألجل إضعافيا وا 
تمي إلييا لم تأبو لمدول التي تؤمن كل اإليمان بأىداف المنظمة التي تن ذلك فإن الدول األعضاء في األوبك

األوبك  تحيي إال أن وتأبى( عمى نفسيا كل مرة  1960، وكانت تجدد العيد الذي اتخذتو في بغداد)الغربية
النفط من  أسعار يحميقوي ليس ىناك من دافع  وأنياإليمانيا الشديد بصدق رسالتيا  ة أخرىوتعيد بعثيا مر 

رتفاع المذىل ننسى أن مصير األوبك أصبح في السنوات األخيرة وفي ظل اال أالاالنييار من دونيا. لكن يجب 
إما أن تظل صامدة وتدافع عن سياستيا النفطية وتوفر الحماية  ألسعار النفط الخام عمى المحك، فيذه المنظمة

ما أن تعجز  عن تحصين نفسيا من االتيامات  الموجة المنطوية تحت مظمتيالمدول  البلزمة إلييا من كل ، وا 
، ل التسعة )اإلكوادور، أنغوال، خاصة تمك التي تسير نحو توقيع عقوبات اقتصادية وتجارية عمى دو ناحية
، فنزويبل( األعضاء في منظمة في التجارة العالمية ر، السعودية، اإلمارات العربية، قطسيا، الكويت، نيجريااندوني

 .األخيرةمن خبلل جياز تسوية منازعات التابع ليذه 

 :1التقمبات في أسعار البترول :ثانيا

ياسة الدولية والتقمبات السالتطورات في خام يتبع متغيرين ميمين األول ىو إن سعر برميل البترول ال     
 ،يديدات العسكرية قرب منابع النفط، وعند حدوث الحروب والتداد الطمب شتاء أكبر منو صيفا، حيث يز المناخية

والمضاربات في  ، أما المتغير الثاني فيو سياسة العرض والطمبيتسع المجال لذكرىا ثيرة الكذلك واألمثمة عمى 
 :في النقاط التالية مكن تمخيص ذلك، وييل النفط الخام ليس باألمر السيلرم، إن تسعير بالبورصات الدولية

  فريكج بترول حقل برنت في بحر الشمال ختيار مزيإتم قيا ،  وبترول غرب خام قياس المنتجات أوروبا وا 
خام قياس كام بترول دبي خام قياس المنتجات امريکا الشمالية والجنوبية ، وخكتكساس الوسيط 

  المنتجات؛
  ل من كام القياس المعتمد عمى الفرق في تشمل المواصفات التي يقارن بيا، أي بترول في العالم بخ

 وبالتاليم المحتوي الحمضي الكمي ، الكثافة حسب معيار معيد البترول األمريكي ونسبة الكبريت ، ورق
أعمى من سعر خام   ي سعرهلمواصفات الثبلثة والتي يعطإن أي خام يتفوق عمى خام القياس في اف

 اقد تختمف عن ما يتم حسابو رياضي القياس المدرج في البورصة والعكس صحيح ، كما أن أسعار البيع
ثيرة ال يتسع المجال لذكرىا إن الزيادة في سعر البترول يجب أن تتناسب مع متغيرات ك و، وذلك ألمور 
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         ، وتعود سمبا الميالع االقتصادتربك   نسبة التضخم العالمي ، وأن ال تكون كبيرة و مفاجئة
 عمى المنتجين والمستيمكين معا. 

   عن مواصفات خام  اختبلفيايتم تسعير بقية خامات البترول في العالم ، حسب الموقع الجغرافي ومدی
 القياس المعتمد.  

 حسب العرض  ،وسنغافورةلمية في نيويورك ولندن يتم تسعير خامات القياس الثبلثة في البورصات العا
 والطمب.

 :  التطور التاريخي ألسعار البترول:المطمب الثاني

حتكارات النفطية لذلك تة ألنو كان يتم وفًقا لمصالح اإلإن تاريخ تطور أسعار البترول لم يخضع لوتيرة ثاب     
 ظيرت أنواع عديدة لسعر البترول حسب اليدف الذي تقتضيو مصمحة الشركات الكبرى. 

لقد سيطر عمى الصناعة النفطية منذ اكتشاف النفط عدد قميل من  :1970: تطور أسعار البترول قبل أوال
حيث أخذ الكارتل النفطي عمى عاتقو ميمة تقسيم األسواق  ، تكار القمةح، لذلك اتصفت سوق النفط بإالشركات 

فط خبلل ىذه الفترة بكثير سعار النوشيدت أ ، دائما عمى حساب مصالح الدول تيكانت تأ و ،وتحديد األسعار
 2.5ات بين وحتى نياية الستين 1948سعار النفط الخام خبلل ىذه الفترة من عام فقد تراوحت أ  من التأرجح

ستقر عند إ و 1957دوالرات عام  3لى حوالي إ 1948عام  2.5نفط من رتفع سعر الدوالر لمبرميل ثم إ 3و
 1 . 1970ىذا السعر تقريبا حتى عام 

في الصناعة النفطية منذ لقد حدثت تطورات ىامة  :(1985و  1970تطور أسعار النفط بين سنتي )  :ثانيا
الطمب عميو من قبل  مية وبين عرض النفط في األسواق العال ختبللتمثمت في شيور بوادر إ ، و1970عام 

، وقد أدت زيادة الحصة الضريبية ر المعمنة وزيادة في األسعاساعدت األقطار المصدرة لمنفط عمی ال مستيمكيو
من ىذه التطورات إلى أن يتقرر سعر النفط الخام في السوق العالمية من قبل منظمة األوبك بدال من تقريرىا 

  2.قبل الشركات النفطية الكبرى
، فقد تجاه أسعار النفطة أن تؤثر عمى إخبلل ىذه الفترة استطاعت الدول المنتجة لمنفط مجتمعية تحت ىيئة دولي

تفاقية ، أعقبتيا إتفاقيات أخرى مثل إ1971تفاقية طيران في فبراير لى إتوصل أعضاؤىا بعد مفاوضات طويمة إ
تفاقيات كميا إلى رفع األسعار المعمنة بمبالغ ، أدت ىذه اإلتفاقية الجوسرق البحر المتوسط وا  تفاقية ش، إطرابمس

                                                             
،مذكرة مكممة لنيل  2015-2000، تغيرات اسعار النفط وتاثيرىا عمى ميزان المدفوعات الجزائري خالل الفترة ي احمد عثماني  ومحي الدين لوزر  -  1
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، إضافة إلى % 55إلى  50ة الضريبة عمى األرباح من سنتا لمبرميل و زيادة في نسب 52و  35تتراوح بين 
 1.التضخم المالي في الدول الصناعيةلمواجية  2.5زيادة األسعار المعمنة % 

، تكبدت الدول 1970ثر تدىور سعر صرف الدوالر بعد إعبلن وقف تحويل الدوالر إلى ذىب سنة أوعمى  
سائر التخفيض في ب الشركات النفطية بتعويضيا عن خالمنتجة والمصدرة لمنفط خسائر كبيرة ما جعميا تطال

تم  1972ولى في ديسمبر تفاقية جنيف األالمفاوضات بين الجيتين إلى عقد إ ، وقد أسفرتسعر صرف الدوالر
عتبارىا ا إلى صيغة حسابية تأخذ في إستنادلفصمي ألسعار المعمنة في الخميج إعتماد مبدأ التعديل ابموجبيا إ

 8449بمقدار % ، مما أدى إلى زيادة األسعار المعمنة صرف الدوالر مقابل عمبلت رئيسية أسعارمعدل تغير 
 .حسب ىذه االتفاقية

ة اجتمعت أقطار الخميج العربي الست ،1973حرب أكتوبر عام  تيجة لظروفن األزمة النفطية األولى: -1
فوط نيخي بزيادة أسعار ، وأصدرت قرارىا التار في الكويت 1973جوان  16ألوبك في أعضاء في ا

والى األبد التحكم المطمق لمشركات  نيىالقرار أبذلك  % و70األوبك الخام من جانب واحد بنسبة 
العالمية لمنفط في عممية تسعير النفط الخام و تضمن مؤتمر الكويت قطع إمدادات النفط العربي بصورة 

، إضافة إلى تخفيض مريكية، ىولندا، البرتغاليل و الواليات المتحدة األكمية عن الدول الخميفة إلسرائ
% ابتداء من ديسمبر 5 بنسبةتخفيضو شيريا و  1973بإنتاج سبتمبر % مقارنة 25اإلنتاج بنسبة 

رتفعت األسعار ، فإرتفاع في الطمب عميوطي مقابل إلقد حدث عجز واضح في المعروض النف، 1973
إلى  55دوالر لمبرميل، كما تم إقرار رفع الضريبة عمى األرباح من  29دوالر لمبرميل إلى  11.6من 
 2.العالم في أزمة طاقوية حقيقية % ودخل 85
تي أدت ال إال أن ذلك لم يكن السبب الرئيسي في تعميق األزمة بل تضافرت مجموعة من العوامل و 

 : أىميا 1973إلى حدوث أزمة 
  انخفاض قيمة الدوالر؛ 
   عمييا كل من الجزائر والعراق؛ ات التي أقدمتسمسمة التأمين 
  المنافسة العالمية عمى الطاقة؛ 
   تضاعف قوة األوبك. 

                                                             
،   2010-2009، مذكرة ماجيستير ، جامعة تممسان ، سنة  دراسة حالة الجزائر –، اثر تقمبات اسعار الصرف عمى العائدات النفطمة موري سمية  - 1
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أسعار النفط نقطة تحول كبرى في تاريخ تطور  1979سنة تعتبر  :1979سنة  األزمة النفطية الثانية -2
 الوكالة الدولية لمطاقة  لمحدتخذتيا غم اإلجراءات والتدابير التي إرتفاعات لم تكن متوقعة ر التي سجمت إ

، 1979دوالر سنة  19إلى  1978دوالر لمبرميل سنة  1249رتفاع األسعار التي تضاعفت من من إ
دوالر لمبرميل  1447يبمغ  دوالر بعدما كان 31إلى  فزونفس الشيء بالنسبة لمسعر الفوري الذي ق

ن الكميات المطموبة و ختبلل تواز بسبب إنو حدثت أزمة طاقوية خانقة بأ يبين ىذا األخير ، والواحد
اإليرانية  دوالر لمبرميل في نتيجة الحرب العراقية 36رتفاعيا لتبمغ ، وواصمت األسعار إالمعروضة

 21147إلى  رتفعت فوائض أموال األوبكذات الوقت إ ، وفيقمص العرق إلى مستويات خطيرة جداوت
انية سنة تي أدت إلى حدوث األزمة النفطية الثأىم األسباب الويمكن تمخيص  1980مميار دوالر 

 :في النقاط التالية 1979
 أدت األوضاع السياسية السائدة في إيران إلى تقمص إنتاجيا  :انخفاض اإلنتاج اإليراني

، وقد أدى نقص  1979سنة  31679إلى  1978برميل يومي سنة  524147النفطي من 
ية لمحصول عمى الكميات البلزمة من النفط سابق الدول الصناعتاإلنتاج اإليراني إلى 

، بالتالي تأثر إنتاجو و ري في إيرانتجي تخوفا من تأثر منطقة الشرق األوسط باألحداث ال
 ت ىذه المنافسة إلى رفع األسعار؛وقد أد

   جعل دول  نخفاض الدوالر األمريكيإن تواصل إ: نخفاض قيمة الدوالر األمريكياصل إتو
الشرائية  خفاض القدرةنترفع من أسعار النفط بنفس نسبة إنخفاض الدوالر لتعويض إ األوبك

و  1970)الفترة  ور أسعار النفط لدول األوبك خبللالجدول التالي بين تطلعوائدىا و 
1985.)1 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، مذكرة مكممة لشيادة الماستر في العموم االقتصادية ، تخصص الطرق الكمية سعر النفط الخام في الجزائر التنبؤ برممي نعيمة ومخمفي عبد الحميد ،  -  1
 51ص  2015-2014في التسيير  ، جامعة  د . الطاىر موالي سعيدة ، 



 الفصل االول :.................... تطور أسعار البترول وعالقته بالنمو االقتصادي
 

28 
 

   0791-0791وبً خالٌ الفترة طعاز الىفؽ لدٌو لا أجؼىز  ( :10الجذول رقم )

 

 )الدوالر لمبرميل (السعر  السنوات
1970 2.1 
1971 2.6 
1973 3.1 
1974 10.4 
1977 12.6 
1978 12.9 
1979 29.2 
1982 31.7 
1984 28.1 
1985 27.5 
س لا المصدر :   8119طىت  43وابً العدد مين العام الظىىي ملىظمت لا جلٍس

تجاه أسعار النفط الخام نحو إلوحظ خبلل تمك الفترة  :2014 - 2011تطور أسعار النفط خالل الفترة  :ثالثا
دوالر لمبرميل عام  70، إلى 2011دوالر لمبرميل عام  75ار من األسع نخفضتإ، حيث بشكل متزايد نخفاضاإل

في ديسمبر دوالر لمبرميل  58 - 62ما بين ا ، ثم أخير 2013دوالر لمبرميل عام  62 - 65 ، ثم إلى2012
قتصادية سمبية عمى الدول المنتجة من حيث إ آثار، كان لو في أسعار النفط النزوليتجاه . وىذا اإل2014

وعمى الموازنة  تأثير سالب عمى ميزان المدفوعات الشديد في الفوائض من األموال النفطية بما لو من نخفاضاإل
دات في اإلمدا انخفاضيقابمو أيضا ، ولالعامة لمدولة لتمك الدول إلى التأثير السمبي عمى خطط التنمية في تمك الد

 1.النفطية إلى الدول المستيمكة
لكن ىذا يتوقف  النزوليتجاه إيجابية نتيجة اإل آثارهأسعار البترول  نخفاضإلأما الدول المستيمكة فقد يكون      
، بما 2016و  2015دوالر لمبرميل في عام  40الذي من المتوقع أن يصل إلى  نخفاضاإلستمرار ىذا إمدى عمى 
ذلك أسعار النفط تجيت بعد إخاصة إذا ما  قتصادي لتمك الدول وستقرار اإلممو ذلك من درجة معينة من عدم اإليح

ىو يحمل حالة من عدم التأكد المؤثرة عمى القرارات الخاصة بمشروعات التنمية في  رتفاع ومرة أخرى إلى اإل
اإلقراض لمدول  ستثمار وتدفق الفوائض النفطية نحو اإل نخفاضإلالمستقبل باإلضافة إلى بعض التأثيرات السمبية 

ستثمارات تتدفق إلى ا  قروض و  رة عمى المساعدات من منح واال كبيو ول آمحية المستيمكة لمنفط والتي كانت تالنام
                                                             

 308عبد المطمب عبد الحميد ، مرجع سبق ذكره ، ص -  1
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 في قتصادييؤثر عمى معدالت النمو اإلتعتمد عمييا في تنفيذ خطط التنمية الخاصة بيا مما قد  تمك الدول و
عمى الدعم وخاصة الموجو لممنتجات البترولية فقد يؤدي  اأثرا إيجابي نخفاضاإلورغم ذلك فقد يكون ليذا ، تقبلالمس
 1.عمى عجز الموازنة اثر ذلك إيجابيوقد يؤ  نخفاضوإإلى 
 2014نييار ففي منتصف العام باإل  بدأت أسعار النفط :( 2014 -2016ترة ) فعار النفط لتطور أس رابعا:
       ، عاد2014دوالر في العام  100ط حوالي % فبعد أن بمغ سعر برميل النف 70نخفضت بنسبة حوالي إحيث 

رتفعت األسعار ا  عادت و  2016، ومنذ منتصف العام 2016دوالر في بداية العام  30ود نيار سعره إلى حدإ و
تحوالت تركت  وفي الفترة األخيرة شيدت األسواق  ،والرا لمبرميل الواحدد 50و  40بشكل طفيف وقد تراوحت ما بين 

، لما عادت ي أمريكا الشمالية منذ بعض الوقتأثارىا عمى إعادة التوازن في األسواق فقد شيدت إنتاج النفط تراجعا ف
السعودية والعراق ومع ذلك زداد إنتاج النفط في المممكة العربية إالتوازي فقد ، وبسوق النفط العالمي إيرانودخمت 

إلنتاج في كل من ليبيا قوبل نمو اإلنتاج في منظمة الدول المصدرة لمبترول ) أوبك ( الشرق األوسط جزئيا بتقمص ا
 2016وقدر إدارة معمومات الطاقة األمريكية في التوقعات الطاقة السنوية لمعام  ،ونيجيريا

Annuualenerfyoutlook  مميون برميل من النفط الخام يوميا من خزانات حبيسة في  4.9نتاج حوالي إأنو تم
 2.ج الواليات المتحدة في تمك السنة% من إجمالي إنتا 50رب من اأو ما يق 2015الواليات المتحدة في خبلل العام 

 : أثر سعر البترول عمى الدول المصدرة و المستوردة المطمب الثالث

تفاع أسعار النفط إلى حدوث آثار ر إيؤدي   :نفط عمى اقتصاديات الدول المصدرةأسعار ال : انعكاسات تقمباتأوال  
نعكاس ا  يادة كبيرة في العوائد النفطية و رتفاع في السعر إلى ز ، حيث يؤدي اإلقتصاديات الدول المصدرةإبية عمى يجاإ

التنمية ، كما عززت من قدرات حكومات ىذه الدول عمى تنفيذ خطط عمى تطور مستوى معيشة الفردذلك 
جو الدول المصدرة لمبترول ىذه الفوائض عبر و ت ، وادة حجم الفوائض المالية النفطيةباإلضافة إلى زي ،قتصاديةاإل

ات متنوعة مؤسس إنشاء ،في الدول الصناعيةستثمارات إ ،ات مالية أو قروض لمدول الناميةعدة منافذ كتقديم معون
كارثية  عمى شكل ودائع في بنوك الدول الصناعية في المقابل فإن تراجع أسعار النفط يحمل آثارا إيداعيالمتمويل أو 

بالطبع تختمف حدة أثار ىذا التراجع  ، وألعضاء في األوبك أو خارج األوبك، سواء تمك اعمى الدول المصدرة لمنفط
تراجع معدالت النمو  ، وال يقتصر ىذا األثر عمىدولة عمى حدة لنفطية حسب حالة كلبين مختمف الدول ا

نما يطول أيضا عمبلت ىذه الدول التي تتراجع عمقتصادي و اإل ، خصوصا ى نحو واضح من تراجع أسعار النفطا 

                                                             
 309نفس المرجع ص  -  1

جامعة اكمي امحند  ،تخصص مالية المؤسسة  ،مذكرة تكممة شيادة الماستر ،ت اسعار النفط وتاثيرىا عمى االقتصاد الوطنيتغيراعمراني وىيبة  ،  -  2
 . 46ص 2018-2017اولحاج ، البويرة 
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 حتياطيات كافية تمكنيا من التدخل عمى نحو كاف في أسواق النقد األجنبي لمدفاعإبالنسبة لمدول التي ليس لدييا 
 1.بية في أسواق النقد األجنبي فيياعن عمبلتيا في مواجية الطمب المرتفع عمى العمبلت األجن

  : املضتهلكت الذول  اقتصادًاث على النفط أصعار جقلباث أثر : الثاني املطلب

 تعاني العالمية النفطية األسواق و  الفترة تمك ومنذ ، 1973 عام أواخر في النفط أسعار في ادةحال التقمبات بدأت
 ما بسبب جذريا تغييرا الطاقة تجاهإ سياساتيا تغيير إلى لمبترول المستوردة بالدول دفع ما وىو االستقرار عدم من

 الحكومات قررت حيث ، النفط أسعار في رتفاعاإل عن الناجمة السمبية اآلثار من الوقت ذلك في قتصادياتياإ عانتو
 يسمى ما إلى المجوء ويتم ، الغاز و البترول شراء مصادر وتنويع الطاقة مصادر تنويع ، الوقت ذلك في األوروبية

 جية من األحفوري الوقود أسعار في التحكم محاولة و جية من التمويل إلستمرار كضمان النفطية زوناتخبالم
 عمى الكبير باالعتماد  تسمح قرارات بوضع األوروبية الحكومات قامت و – سابقا لذلك أشرنا كما - أخرى
 2، شعوبيا من الشديدة المعارضة رغم وىذا ، النووية المفاعبلت من المنتجة الكيربائية الطاقة

 مفاعل 50 ببناء لوحدىا فرنسا قامت ( 1985-1975 ) فقط سنوات عشر فترة خبلل و المثال سبيل فعمى 
 من % 70 بحوالي فرنسا تمد ىي و ياتقدرا بكامل اآلن تعمل ، مفاعل 75 نحو إلى العدد ىذا رفعت ثم نووي

 لمنفط. المستيمكة الدول باقي سارت النيج نفس عمى و ، الكيربائية لمطاقة ياتاحتياجا

ن   سمبية اقتصادية آثار" حدوث إلى أدت االرتفاع باتجاه األسعار تقمبات كانت كمما أنو ىو المبلحظ الشيء وا 
 لمنفط .  العالمي ستيبلكاإل نخفاضإ إلى يؤدي ما وىو لمبترول المستيمكة الدول اقتصاديات عمى

 أسعار رتفاعإ تاليبال و ، اإلنتاج تكاليف رتفاعإ إلى العالم في الرئيسي الطاقة مصدر رتفاعإ يؤدي أيضا و
 الصناعية الدول مقدمتيا في و لمنفط المستيمكة الدول يدخل ما وىو ، الشرائية لمقدرة نخفاضإ منو و المنتجات
 المجتمعات ىذه في الطاقة من الفرد ستيبلكإ أن و خاصة ، رىيب جتماعيإ وضغط ، مالية أزمات في الغربية
 . الشديد رتفاعباإل يتميز

 ىذا و ، شديدا قمقا تعيش لمنفط المستيمكة الدول جعمت" النفط أسعار في الحادة و المفاجئة رتفاعاتاإل إن
 الميم المصدر تزال ال التي و ، األحفورية الطاقة مصادر عمى الحصول فاتورة إلى ثرواتيا معظم تحويل بسبب

                                                             
 ،اطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه  في العموم االقتصادية ،اثر تقمبات االيرادات النفطية عمى االقتصمد الكمي )النمو االقتصادي (زمال وىيبة ،  -  1

 . 66ص 2018-2017 ،بكر بمقايدجامعة ابي  ،تخصص مالية
، مدكرة مكممة لشيادة   اىمية الثورة النفطية في االقتصاد الدولي واالستراتجيات البديمة لقطاع المحروقات دراسة حالة الجزائروحيد خير الدين ،  -  2

 . 118ص  2013-2012تير في العموم اقتصادية تخصص اقتصاد دولي ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة الماجيس
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 التنامي في أخذت التي و ، البشرية التنمية تطوير و االقتصاد عجمة تحريك و ، صناعاتيا لتغذية األساسي و
 و ، النفط من حتياجاتياإ لسد يوميا دوالر مميارات 05 حوالي لمنفط المستيمكة الدول تدفع و ، األخيرة اآلونة في

  . المواصبلت قطاع كذلك و ، الصناعات قطاع في خاصة المتزايد الطمب مواجية

 يااتستيبلكإ في التحكم ضبط ألجل جاىدة تسعى العالم في لمنفط الرئيسية المستيمكة الدول بأن دنج       
لى فشمت لمنفط المستيمكة الدول اقتصاديات" بأن نبلحظ العموم عمى لكن و ، الطاقوية  معالجة في بعيد حد وا 
 النفط إدارة آليات أن رغم ، باستمرار صاعدا مسارا تأخذ والتي أسعار النفط تذبذب عن الناتجة التأثيرات
 الدول أن كما ، ستيبلكاإل ترشيد بيدف ، السائدة األسعار إلى تضاف ، مرتفعة ضريبية نسب فرضت المستورد
 بدائل عن البحث تجاهإب الضغط ألجل ، ليا منطمقا البيئية عتباراتاإل من أخذت لمنفط منتجة الغير الصناعية

 عمى النفط أسعار تقمبات تتركيا التي الوخيمة اآلثار بسبب كمو ىذا و ،" بالبيئة إضرارا أقل و كمفة أقل
 قمم بعقد تقوم لمنفط المستيمكة الدول أن كما ، تصاعدي تجاهإب التقمبات ىذه كانت إذا خاصة ، ياتاقتصاديا
 1، النفط أسعار رتفاعإ من الشديد قمقيا بسبب" مستمرة و دائمة بصورة

 ىذا برز قد و ، العالمي قتصادياإل النمو معدالت بتخفيض سيساىم المرتفع النفط سعر بأن إبراز ومحاولة 
 ىي إنما و خطرا ليست النفط أسعار بأن : قال حيث - شوردر جيرىارد - األلماني المستشار تصريح خبلل
  النفط أسعار رتفاعإ ستمرارإ من قمقو عن - بروان غوردن - البريطاني المالية وزير عبر كما ، محتمل خطر

 اآلونة في بمغتيا التي العالية المستويات بموغيا عند وخاصة النفط أسعار في رتفاعاإل بأن" قائبلحيث صرح 
 . النمو عمى مدمر أثر ليا يكون قد األخيرة

 الصناعية الدول مالية وزراء طالب ، النفط ألسعار والمستمر المطرد رتفاعاإل موجة ستمرارإ ومع           
 الحد عمى بالعمل كندا و يطالياإ ، بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليابان ، األمريكية المتحدة الواليات وىي الكبرى
 و ، العالمي قتصادياإل األداء تراجع إلى سيؤدي رتفاعاإل ىذا تواصل ألن النفط أسعار في المطرد رتفاعاإل من
 لممحافظة إجراءات اتخاذ إلى المستيمكة الدول دعوا و اإلنتاجية طاقاتيا زيادة عمى لمنفط المنتجة الدول حثوا
 نستنتج وكذا ،" البديمة الطاقة مصادر ستخدامإ في التوسع ضرورة إلى أيضا دعوا و ، األحفورية الطاقة عمى
 قتصادياتإ عمى شديدا تأثيرا تأثر رتفاعاإل باتجاه كانت إذا خاصة و ستقرارىاإ عدم و النفط أسعار تقمبات بأن

 ط .لمنف المستيمكة الدول
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 البترول أسعارالمبحث الثالث: نماذج عن النمو في ظل تقمبات 

 قتصادي: عوامل قياس النمو اإلالمطمب األول

عمى  ت الدولى ليا حكوماقتصادي ضمن األولويات التي تسعىدف تحقيق معدالت موجبة لمنمو اإليعد      
قتصادية تسعى دوما إلى تحقيق التنمية اإل ، وخصوصا عندما يتعمق األمر بالدول النامية و المتخمفة التيختبلفياإ

 . جتماعيةصادية و إقتربة الفقر وما يصاحبو من معضبلت إوالخروج من دائرة التخمف ومحا
تج الداخمي االقتصادي ىو ذلك المفيوم الكمي المعّبر عن نسبة الزيادة السنوية المسجمة في قيمة النافالنمو      

عمى  في المؤشرات النوعية أو الكيفية المسجل ، أما التنمية فيي تمثل التحسن الممحوظ والخام ألي اقتصاد كان
 .  لخى البيئية . . . احت الثقافية و غرار الجوانب البشرية و

 :(Economic Growth ) يقتصادنمو اإل: مفيوم الوالأ
ربما يمكن أن يوصف بالتوسع في الناتج الحقيقي أو التوسع في دخل الفرد من الناتج : المفيوم األول -1

عمى  ليولد زيادة في الناتج القومي الذي يعم ندرة الموارد و ىو بالتالي يخفف من عبئ القومي الحقيقي و
 . االقتصاديةمواجية المشاكل 

يعني النمو االقتصادي أيضا حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي  والمفيوم الثاني:  -2
 1متوسط الدخل الفردي ممثل بالعبلقة الرياضية التالية: ، والزمن مع مرور

 
 
 

ناتج المحمي اإلجمال الزيادة في الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي أو الىو عبارة عن  المفيوم الثالث: -3
ي الحقيقي مقسوما الذي ىو عبارة عن الناتج القوم و رتفاع معدل الدخل الفرديأو ىو إ، بين فترتين

                              2عمى عدد السكان.
 
 
 

                                                             
 7ص2001، دار القاىرة لمنشر القاىرة  النظرية والمفيوم-النمو االقتصاديمحمد ناجي حسن خميفة ، -  1
 330ص ،ط عربية 2007،، ،عمان ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، االقتصاداالساس في عمم  ،محمود الوادي ابراىيم خريس واخرون -  2

 
 

 متوسط الدخل الفردي = الدخل الكمي / عدد السكان
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  مفيوم التنمية:ثانيا: 
         ستخدام الموارد البشرية لئلرتفاع بالدخل الفردي الحقيقي إرتفاعا تراكميا عن طريق إىي الجيد المبذول     
في  فيذامعدل أكبر من معدل تزايد السكان، ستخداما أكفأ وأشمل بغرض رفع الدخل القومي بالطبيعية المتاحة إ و

 1.قتصاديةقتصادي وليس التنمية اإلالحقيقة ىو مفيوم النمو اإل
 :قتصاديمية اإلقتصادية والنمو اإلالتن: ثالثا
 :نمخصو ىنا مع إضافات كالتالي جوىر التمييز بين ىذين المفيومين، وإلى  سابقا تطرقنا  

  النمو مفيوم كمي يشير إلى الزيادة المستمرة في إنتاج السمع االقتصادية في بمد ما، بينما التنمية مفيوم
 في كافة المجاالت؛ مستوى اإلنساننوعي ييدف إلى رفع  كمي و

 رادي مقصود  ؛النمو عممية تغيير تمقائية بينما التنمية جيد ىادف وا 
 بينما التنمية قاس النمو بالدخل الفردي الحقيقييمختمف نواحي الحياة عكس التنمية.  النمو ال يتناول ،

ية، اقتصادية و يترجم تغييرات متعددة اجتماعية، ثقافية، ديمغرافوبسبب كونيا مفيوم أشمل من النم
 2.ة البشرية األشير واألبسط مثبل () مثل مقياس التنميتحتاج إلى معايير متعددة األبعاد، فإنيا وسياسية

  :: محددات النمو االقتصاديرابعا   
 :صادي عدة محددات تعمل عمى إحداثو، والتي تتمثل في ما يميلمنمو االقت      
   المباني وغيرىا التي تمزم اإلقامة  التجييزات و المعدات و : ويتمثل في اآلالت ورأس المال المادي -1

ىذا الموجود من رأس المال المادي ىو في  ، وخدماتية ، فبلحية أواريع اإلنتاجية سواء كانت صناعيةالمش
 capitalما يضاف إلى الموجود من رأس المال يسمى التكوين الرأسمالي  تغير مستمر من فترة إلى أخرى و

occumulation في رأس المال  عن الزيادة ة تضاف من سنة إلى أخرى حيث يعبر ىي عممية تراكمي و
يظير  و     ، سنة عما كان عميو في بداية السنةأي أّنو يمثل الفرق بين الموجود من رأسمال في نياية ال

أسمالي كمما أدى ذلك إلى ر ليجابي لمتكوين الرأسمالي من خبلل عدة مراحل فكمما زاد التكوين االتأثير اإل
يادة التخصيص والتقدم زيادة الطاقة اإلنتاجية وبالتالي زيادة اإلنتاج والذي ينتج عنو ىذا األخير ز 

 . إلى زيادة معدل النمو االقتصادي كل ىذا في األخير يؤدي ، والتكنولوجي
، فيو ال يقتصر فقط عمى التعميم والتدريب من أىم محددات النمو االقتصادي : يعتبررأس المال البشري -2

الصحية التي تساىم في صيانتو والمحافظة عميو  جتماعية ويشتمل كذلك عمى مختمف الخدمات اإلفقط بل 

                                                             
 51، ص2001، منشورات البنك االسبلمي لمتنمية ،1الطبعة  ،السياسة الشرعية وعالقتيا بالتنمية االقتصادية وتطبيقاتيافؤاد عبد المنعم احمد ، -  1
 
   16ص ،م2014 ،الطبعة االولى ،،لبنان بيروت دراسات في التنمية االقتصادية مكتبة حسن العصرية ،المطيف مصطفى ،عبد الرحمان سانيةعبد  -  2
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يستوجب كذلك  أن يتوافق مع الزيادة في رأس المال المادي و ستثمار في رأس المال البشري ال بد واإل و
يادة اإلنتاجية وتحقيق يجابي عمى ز نعكاس إلما لو من إ ذلك رد البشرية وتنمية الموا ىتمام بتدريب واإل

             1.يسيم في اإلسراع بعممية التنمية قتصادي معتبر ممامعدل نمو إ
 :: قياس النمو االقتصاديخامسا
قياس ىذا النمو يتم  يقتضي النمو االقتصادي الزيادة في الناتج الحقيقي و متوسط دخل الفرد و بالتالي فإن   

 . فرديبقياسي نمو الناتج ونمو الدخل ال
ىو مقياس الحصيمة النشاط اإلنتاجي، وحساب معدل نموه ىو ما يصطمح عمى تسميتو  :الناتج الوطني -1

ومن ثم  اب الناتج الوطني حساب الناتج المحقق في البمد وتقييمو بعممة ذلك البمدحس نکو يم معدل النمو
وتأخذ بعين  انقياديةة السابقة و معرفة معدل النمو، وما يعاب عمى ىذه المعدالت أنيا مقارنتو بنتائج الفتر 

 .أثر التضخم  االعتبار
في مختمف البمدان وفي ىذا   كما أن لكل دولة عممتيا الوطنية وبالتالي ال يمكن مقارنة النمو المحقق 

يسيل المقارنة  الناتج الوطني لمختمف البمدان حتىة دولية وحدة التقييم المقياس، ولذا تستخدم غالية عمم
 ييا.بين معدالت النمو المحققة ف

أن قيامو  ، غيرصدقا بحسب الكثير من االقتصاديينستخداما و اوىو أكثر المعايير  :متوسط نصيب الفرد -2
حصاء يعرف بعض المش المجتمعات بو غير دقيقة  مقارنة، مما جعل اكل والصعاب لدي البمدان الناميةوا 

، أو تمك قا من إجمالي السكان، كتمك القائمة عمى حسابو انطبلالختبلف أسس وطرق القياس والتقدير
قوة وحسابو ل ستيبلكمفيد من نواحي اإل السكان ، حساب الدخل لجميعلمعتمدة عمى السكان العاممين فقطا

ىتمام التنمية يجب أن إ" "Charles kindle berger عتقدإ ، وفي ىذا الشأنالعمل مفيد من نواحي اإلنتاج
قتصاديين فيتمسكون معيار متوسط إلى مستوى المعيشة وأما جميور اإلإلى اإلنتاجية وليس  تميل أن

 : متنمية ىو رفع مستويات المعيشة والرفاىية بحيثرد من الدخل لكون اليدف النيائي لنصيب الف
 
 
 
 

 
المركب  ، وىو ال يصمح لقياس معدل النموفي الدخل في فترتين متتاليتين النمو لقياسيستخدم ىذا المعيار 

 .حيث تستخدم مؤثرا أخرى طويمة إذا كانت فترات المقارنة

                                                             
، اطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه ،تخصص تجارة  النفط العربي واستراتيجيات استغاللو في اطار ضوابط التنمية المستدامة ، بميداف رحمة -  1

 . 31، ص 2015/2016دولية ولوجيستيك ، جامعة عبد الحميد ابن باديس  ،مستغانم ، 
 

                        t-1)) لمفترة الدخل الحقيقي لمفرد t -الحقيقي لمفرد لمفترة الدخل  =معدل النمو
 -t)1) الدخل الحقيقي لمفرد لمفترة                                               



 الفصل االول :.................... تطور أسعار البترول وعالقته بالنمو االقتصادي
 

35 
 

   التالية : معادلة النمو االقتصادي  " Singer" وضع  1952حيث في سنة  :" Singer" معادلة  -3
 
 
( فيي  P)  وأما ، ( معدل االدخار الصافيSتمثل )  ، بينماي معدل النمو السنوي الدخل الفرد( ى Dحيث أن )  

"  Singer، حيث قام " السكانمعدل نمو  ( R) حين تمثل ، في ) إنتاجية االستثمارات الجديدة (إنتاجية رأس المال 
% فإن معدل النمو السنوي الدخل  R  =1425 و  % P  =0.2، و % من الدخل الوطني S  =6تراض أن باف

وىو ما يوضح أن دخل الفرد في البمدان النامية ال يتحسن بل يتدىور، رغم أن  ( D = -  145الفرد ىو ) 
، وىي غير كذلك في الوقت الحالي لكون أن زيادة المتغيرات كانت صادقة في عيده " Singer" افتراضات 

الدول  . فمثبل بإمكان بعضوضعو سيحقق ليا معدالت نمو موجبةالتفسيرية لبعض من ىذه البمدان أكبر مما تم 
% وأن معدل النمو السكاني  042% وأن إنتاجية رأس المال يمكن أن تكون أكبر من  6ادخار نسبة أكبر من 

 1%. 1425لبعض الدول يفوق 
 . النمو االقتصاديونماذج المطمب الثاني: نظريات   

عبر مختمف الفترات الزمنية وقد إختمف المفكرون اإلقتصاديون في  لقد مرت نماذج ونظريات النمو بعدة تطورات
 فيما يمي اىم ىذه النظريات : الزمن وتفسير النمو عبر مر 

  النظرية الكالسيكية : -1
قتصادي ، وتباين طرق التحميل تبعا يكيين المتعمقة بتحميل التقدم اإلختبلف وجيات نظر الكبلسبالرغم من إ      
قتصادي وطريقة ت فيما يتعمق بالنمو اإليا ، إال أن أرائيم تقاربتالزمنية التي ظيروا فييا واألوضاع التي ميز لممدة 

ن تحميبلتيم وعبلقتيا بالنمو ، مما جعميم يبحثون إستحوذت عمى الجزء األكبر متحقيقو ، حيث أن نظرية التوزيع 
قد ركزت ىذه  قتصادي الجزئي ، ون عمى التحميل اإلالوطني ، معتمديعن أسباب النمو طويل األجل في الدخل 

 النظرية عمى األفكار التالية :
كل تغيير في  التقدم التكنولوجي ، و رأس المال و اإلنتاج دالة لعدد من العوامل وىي األرض ، العمل و -

بت في النموذج ن األراضي الزراعية ىي العنصر الوحيد الثاإ اإلنتاج يحدث بتغير أحد العوامل أو كميا ، و
 2.الذي يحكمو قانون تناقص الغمة المرىون بثبات الفن اإلنتاجي ورأس المال المستخدم 

                                                             
دكتوراه  .  اطروحة  اثر النمو االقتصادي عمى عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية )دراسة تحميمية وقياسية(كبداني سيدي احمد ،  -  1

 23، ص 2012/2013، جامعة ابي بكر بمقايد  ، تممسان، 
، شيادة ماستر  (2015-1980اثر تقمبات اسعار البترول عمى النمو االقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر )بوخشبة ىوارية  ودالس شييناز ،  -  2

 62ص 2017-2016ي سعسدة  في العموم االقتصادية تخصص اقتصاد مالية دولية جامعة د.الطاىر موال

      D = SP – R 
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قتصادي تتمثل في الفن اإلنتاجي عمى األرباح التي تعتبر مصدر عممية تكوين إن القوى الدافعة لمنمو اإل -
 السكان . لمالي يؤدي إلى تزايد حجم الرأس ارأس المال الذي يؤدي إلى التقدم التكنولوجي ، كما أن التراكم 

إن العبلقة السببية بين التراكم الرأس المالي وحجم السكاني تؤدي إلى تناقص الغمة في الزراعة ) ارتفاع  -
رتفاع حصة فيؤدي ذلك ألجور في الدخل الكمي مما يعرف بإارتفاع حصة ا تكمفة المنتجات الزراعية ( و

 يدفع بالرأسماليين بتجميد األجور عند حد الكفاف . إلى تباطؤ تكوين رأس المال ، مما
المعرفة الفنية عبر الزمن ، مما يجعمو متغيرا ال يؤثر في عممية النمو ، وىو بخبلف  ثبات الفن اإلنتاجي و -

 النظرة المعاصرة التي جعمتو عامبل مؤثرا . 
جتماعي ، إداري وحكومة تشمل تنظيم إلمواتية لمنمو ، وىي المؤسسية ا الحاجة إلى العوامل االجتماعية و -

توسيع  جتماعية مناسبة وضرورة أوضاع إ نظام شرعي قانوني ، و مستقرة ، ومؤسسات تمويمية منظمة ، و
 1حجم السوق مع عدم تدخل الدولة في نشاطاتو .

 : نظرية آدم سميث  
م ، أساس عممية النمو  1776م سنة من خبلل كتابو : ثروة األم Adam Smithلقد سطر آدم سميث       

قام ترك العنان لدوافع الريح الذي  التي تكمن في ضرورة وضع حد لمتدخبلت السيئة لمحكومات ، و االقتصادي و
ة ، خفية تقود القرارات المؤدية ليذه الغاية ( . ىذا من جي ما لو أن يدبتأمين أقصى الرفاىية لكل األشخاص ) ك

التنظيم ، حيث يتخصص كل فرد عامل في  باره شكبل من أشكال اإلدارة وعتومن جية ثانية تقسيم العمل بإ
ة أخرى نتقال من ميمة إلى ميمكذا تقميص الوقت البلزم لئل مجموعة صغيرة من العمميات ، ما يسمح لو بإتقانيا و

" التراكم الرأسمالي ، المعبر عن  سيع تقسيم العمل يتطمب ما يعرف بأشار إلى أن تو مختمفة عنيا تماما ؛ كما 
تيبلكية ، أي رغبة سإلنتاجية بدال من إنتاج السمع اإلرغبة األفراد في تخصيص جزء من مواردىم إلنتاج السمع ا

ستيبلك كل دخوليم ، لكن ىذا يتوقف عمى قيد حجم السوق ، فعندما يكون من إ الستثمار بداألفراد في اإلدخار لئل
 حجم السوق ال فكرة طمب غير كاف لشراء السمع المنتجة في ظل أسموب اإلنتاج الكبير ، والسوق ضيقة يكون ال

نما تذىب إلى األسواق الخارجية وضرورة تحرير التجارة الخارجية  في ىذا ) تتوقف فقط عمى األسواق المحمية ، وا 
 2المجال أشاد آدم سميث بأىمية اكتشاف األمريكيتين ( .

      
 

                                                             
 62بوخشبة ىوارية  ودالس شييناز ، نفس المرجع ص -  1
اطروحة دكتوراه في العموم  ،2010-1990دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر  ،بياء الدين طويل -  2

 100ص، 2016-2015 ،باتنة  ،جامعة الحاج لخضر ،تخصص اقتصاد مالي ،اقتصادية
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رأس المال ، لذلك  وحسب آدم سميث فإن عممية اإلنتاج تقوم عمى ثبلث عناصر رئيسية : األرض ، العمل و  
  تكون دالة اإلنتاج كما يمي :

           (1........)       
 : األرض . D: العمل ،  L: رأس المال ،  K: اإلنتاج ، Yحيث :       

پری آدم سميث أن معدل النمو السنوي لناتج االقتصاد الوطني ، ىو مجموع اإلنتاجية الحدية لجميع عوامل       
 ( كما يمي :  t( بالنسبة لمزمن )  1اإلنتاج ، ويمكن الوصول إليو بإجراء عممية تفاضل لممعادلة ) 

 

 اإلنتاجية الحدية لمعمل ،              معدل نمو الناتج السنوي ،   حيث : 

 اإلنتاجية الحدية لؤلرض .            اإلنتاجية الحدية لرأس المال ،          
يبين آدم سميث أن مسألة تراكم النمو االقتصادي نتيجة لتقسيم العمل ، تساىم في ارتفاع إنتاجية جميع عوامل  

اإلنتاج ، السيما عند توافر قدر كاف من الطمب والحجم المناسب من رأس المال ، مع العمم أن ارتفاع الناتج يزيد 
 1د من الطمب اإلجمالي في السوق الذي يزيد اتساعو .من الدخل ويرفع من معدالت النمو السكانية ، مما يزي

  تصورات ادم سميث حول النمو االقتصادي( : 03الشكل )         

 
 : نظرية ديفيد ريكاردو 

            العمل عمى كيفية إزالة العقبات التي تحول دون تراکم رأس المال رکز ريكاردو معظم حياتو في التفكير و 
ری يأثره عمى تراكم رأس المال :  خل ولخص فكره في نظرية التوزيع . توزيع الدستثمار األرباح ( و إ) إعادة 

قسم المجتمع إلى ثبلث يصف  بالتالي معدل الربح ، و ريکاردو أن مستقبل الرأسمالية يعتمد عمى تراكم رأس المال و
 الطبقات االجتماعية التي تمثل ثبلثة أنواع من الدخل .

                                                             
 . 100بياء الدين طويل ، نفس المرجع ، ص -  1
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الذين يبيعون عمميم وفي المقابل تتمقى راتبا الكفاف ) األجر الطبيعي : و ىو ما يكفي لضمان  العاممين بأجر : - 
 .بقاء األسرة ( 

    مقدار األجور المدفوعة . الحصول عمى الفائدة التي تساوي الفرق بين قيمة السمع التي أنتجت و الرأسماليون : -
لكن  ) ممحوظة : يقول ريكاردو أن قيمة السمعة يتم تحديده بمقدار العمل المقدم من العمال مباشرة إلنتاجيا ، و

اآلالت المستخدمة ىي نظرية " قيمة  أيضا من خبلل العمل غير المباشر كان ال بد من القيام بو اإلنتاج األدوات و
 1العمل " ( . 

 يحصمون عمى دخوليم عن طريق الريع لقاء استخدام األراضي الممموكة ليم .( ) إيجار األرض مالك األراضي : -
ری ريکاردو أن الزراعة ىي القطاع الرئيسي اليام في النشاط االقتصادي ، والذي يخضع القانون تناقص الغمة ي 

ألىمية التراكم قد جعل ريکاردو رغم تأكيده  و نتيجة التسابق بين الغذاء من ناحية و السكان من ناحية أخرى .
الرأسمالي من عنصر األرض عامبل محددا لمنمو االقتصادي ، حيث يرى أن عنصر السكان عندما يكون قميبل 

ستثماراتيم خاصة في إزيدون من بالنسبة لمموارد الطبيعية ، تتوافر فرص الربحية أمام المستثمرين الرأسماليين في
الطمب  الريع و معدالت التراكم الرأسمالي ، وبالتالي يزيد اإلنتاج و ح وىذا يؤدي إلى زيادة األربا القطاع الزراعي .

باستمرار  تشتد المنافسة عمى األراضي األكثر خصوبة . و عمى العمل ، فترتفع األجور ، فيزيد النمو السكاني ، و
ظيور قانون  النمو السكاني تستغل جميع األراضي حتى األقل خصوبة ) أساس نشأة الريع ( ، مما يؤدي إلى

  .رتفاع أسعار الغذاءإ تناقص الغمة ، و
، فينخفض ستثماركم الرأسمالي ويقل الحافز عمى اإلىنا يطالب العمال برفع أجورىم ، فتنخفض األرباح و التراو  

تظير ىنا حالة من الركود  تتجو األجور إلى االنخفاض حتى تصل إلى حد الكفاف و الطمب عمى العمل ، و
ل مقتصادي يقع عمى كاقيادة النمو اإل ئيرى أن عب الذي يصعب معو استمرار عممية النمو واالقتصادي 

ستثمار األرباح .. الخ ، وأن أجور العمال البد وأن ا  بتشييد المصانع وتشغيل العمال و  الرأسماليين من خبلل قياميم
يعمل عمى زيادة عرض العمل . ىذا يتم تحديدىا عند مستوى أجر الكفاف ، إذ أن رفع األجور عن ذلك المستوى 

وتقوم فئة مبلك األراضي الزراعية بإمداد المجتمع بالغذاء والطعام الذي تنتجو أراضييم . ويبلحظ مبالغة ريكاردو 
قتصاديين التقميديين ، متجاىبل ما قد يحدثو التقدم تناقص الغمة شأنو شأن غيره من اإلفي تشاؤمو فيما يخص قانون 

 2.العمل محل األرض  صري رأس المال وتأثير ، أو إمكانية إحبلل عن التكنولوجي من
 
 

                                                             
 . 79، ص  2، شيادة الماجيستير، تخصص اقتصاد دولي ، جامعة وىران  اثر االنفاق العمومي عمى النمو االقتصادي في الجزائرعدة اسماء ،  -  1
 . 81عدة اسماء , نفس المرجع , ص -  2
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 النمو الديمغرافي مالتوس و  : 
قتصادي حول ثبات عامل األرض في نفس وقت " ، ظير " روبرت مالتوس " بقمقو اإل 18في أواخر القرن        

يوصل إلى نمو سكاني أكبر من اإلنتاج تزايد السكان الذي قد يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج الحدي لمعمل ، والذي 
 نخفاضا تدريجيا لمعدد السكاني .إي الزراعي مما يحدث جوعا فموتا فالفرد
قتصاد بأن مالتوس الحظ تزايد السكان وفق متوالية ىندسية أما الغذاء وفق متوالية المعروف عند كل دراسي اإل     

نتقدىا إصاديين المتشائمين . شدة تشاؤمو قتر من اإلعتبإيخمق الخطر الديمغرافي ، وليذا  حسابية ، مما
قتصادي ظاىرة مستدامة ، غير أن ىؤالء ( الذي رأى أن النمو اإل Solowقتصاديون الذين جاؤوا بعد ) اإل

 الكبلسيكيين كانوا يظنون أنو ظاىرة وقتية . 
التنمية من منطمق أنيا الفرق بين قتصادي مكانة في فكر ىذا العالم طرح موضوع وضوع النمو اإللمكان      

أقصى ناتج قومي إجمالي منتظرة نيائية ، والناتج القومي الفعمية . أبرز مالتوس في تحميمو أن العمال طبقة فقيرة ، 
دخار ، أي أن دخل العمال أجورىم لئل تعيش في مستوى الكفاف ، فإنيم ال يستطيعون أن يقتطعوا أي جزء من

    دخارىم إ( إلى  pكن الرأسماليين من الناحية األخرى يقومون بتوزيع دخميم من األرباح ) ستيبلكيم . ولإيساوي 
 (S لى اإل  (:C)ستيبلك ( وا 
 

  
دخار الكمي يساوي إل( ا I  =S ) : Sستثمار جميع مدخراتيم ، فان التوازن يتحقق أي إإذا قام الرأسماليون ب      

 .(  Iستمار ) اإل
ة برفع إنتاجية الزراعة مع الدول النامية التي تأخذ بعض خصوصيات نظرتو ، سعت إلى تفادي أثار الظاىر      
ستعمال األجيزة إليد العاممة إلى قطاع الصناعة ، ج إستراتجية تحديد النسل ) الصين ( مما سمح بتحول اني

الشؤم المالتوسي من خبلل التقدم التكنولوجي الذي حصل الصناعية لغايات زراعية ، وفبلحية . لقد تم تفادي تبعات 
بعده بدرجة كبيرة إلى يومنا ىذا ، ومتزايدة في كافة المجاالت الداعمة ، حيث أن الزراعة أحد القطاعات التي عرفت 

 1. تحسنا كبيرا في النمو
عرض العمل ، مما يعني خفضا حی نرتفاع مإانية ، التي يترتب عنيا تتمخص فكرة مالتوس في الزيادة السك      

ن األجر يعد محفزا لممنتجين في األجور ، وىكذا يصل إلى مستوى اإلجرائي حد الكفاف . ىذا المستوى األخير م

                                                             
دراسة النمو االقتصادي في ظل تقمبات اسعار البترول لدى دول المينا دراسة تحميمية قياسية حالة الجزائر والمممكة العربية حاج بن زيدان ،  -  1

 . 24، اطروحة دكتوراه في العموم اقتصادية  ، تخصص اقتصاد ، جامعة ابي بكر بمقايد تممسان ، ص 2010-1970السعودية ومصر 

  P=Y=C+S    
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قتصادي ، ويمكن تصور ىذه العبلقات من ، وبذلك يزيد من معدالت النمو اإلستثمار المزيد من أمواليم إعمى 
 خبلل الشكل التالي :

 قتصادي في فكر "مالتوس"العبلقات بين عناصر النمو اإل( :04الشكل رقم )

 
 

كذلك من رواد ىذا الفكر المفترض بأن المخرجات ، ىي دالة العمل واألرض ، حيث قيمة  T. Multusيعتبر       
أو ينقص ( بحسب مستوى الوالدات ، أو الوفيات  األرض وحجمو محدودة بكمية ، لكن العمل يمكن أن ينمو ) يزداد

 ، معطية الدالة اإلنتاج شکبل :
       
       Y :. ) المخرجات الحقيقية ) اإلنتاج الحقيقي 

       L  . العمل : 
N       . القيمة الثابتة لؤلرض : 
 فإن اإلنتاج يتراجع مع الوقت ، ىذه القراءة  بما أن العمل مرتبط باألرض المحدودة ) مخزون ثابت ( ، و      
 ما تم نقدىا . ا كثير 

Y = f ( L , N )     
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قتصادي في موا بالربط ما بين عمل الجياز اإلقتصادي ، ليذا قاىتماما كبيرا لنمو الفائض اإلإإن الكبلسيكيين أبدوا 
ا أن ليا العوامل التي تصورو قتصادي في الفترة الطويمة جدا ؛ فبحثوا بذلك جميع أي فترة زمنية ، وعممية النمو اإل

 1قتصادي .قتصادي . ىذه النظريات ما زالت حتى اآلن تعتبر إرثا في الفكر اإلأثر عمى تحديد النمو اإل
 موننظرية ماركس لم:  

 تتمخص نظرية كارل ماركس في النمو في العناصر التالية :  
 ائض القيمة فمفيوم  -
 الرأسمالية اإلحتكارية نحوطور تال -
 السير نحو رأسمالية الدولة  - 
يقصد بفائض  فائض القيمة الكامن ، و ائض القيمة الحقيقية وفيعرف مارکس حيث مفيوم فائض القيمة :  -1 

القيمة الحقيقي زيادة اإلنتاج عن حاجة اإلستيبلك أي ماىو خمس لئلستثمار . أما فائض القيمة الكامن فيو ذلك 
 و .طائی عمم اإلقتصادي في أسلما يكون النظاالفائض الناتج 

قتصاد بغية تحقيق المنفعة العامة أن التسيير المركزي لئل ماركس يرى  سمالية االحتكارية :أالتطور نحو الر  -2
 ليا و نالقيمة الكام فائضتحقيق أي الطريقة التي تمكنيا من  فمئدتيا الخاصةعن سوف يؤدي بكل مؤسسة لمبحث 

 القوة العاممة . لمواردىا الطبيعية و ذلك يعني اإلستعمال األمثل
الوصول إلى اإلنتاج الموسع  طي المنافسة وخر فائض قيمة ممكن فإنيا تسعى إلى تكبحتى تحقق المؤسسات أ و 
بالتالي التستطيع  يؤدي ذلك إلى تركز اإلنتاج في أيدي قمة من الرأسماليين و خفض تكاليف اإلنتاج و دفبي

ينجم عن ىذا زيادة الفائض المحقق من طرف الرأسمالية  في وجو المنافسة و المؤسسات الصغيرة الصمود
 ىو ما يدعم ىذا النظام . اإلحتكارية و

الدولة ىذا الفائض  ضمنتتأنو بعد ىذه المرحمة يجب أن  كما يرى مارکس سمالية الدولة :أالسير نحو ر  -3
 . ل الدولةمارکس أنو بعد المرحمة التنافسية فإن النظام االقتصادي الرأسمالي يقتضي تدخ نبأتاإلقتصادي ، حيث 

تساعد الرأسماليين من جية أخرى بواسطة  اصب عمل جديدة وننفقاتيا العامة تساعد عمى فتح م الدولة بفضل و
المحقق من طرف الرأسماليين ،  ضئة إلستثمار الفاتيموا فرصةر بما تتيحو من مستعمرات تعت سكرية واإلنفاقات الع

ىو ما  ن عنيم وغبمون البطالة كسبلح من أجل رفع المى فائض ممكن فإنيم يستخدعوحتى يحقق الرأسماليين أ
 2يؤدي بالمجتمع إلى الدخول في مرحمة جديدة من مراحل التطور . 

                                                             
 . 25حاج بن زيدان ، نفس المرجع ، ص  -  1
 . 38م ، ص  2014-ه  1435، الطبعة االولى ، القاىرة ،  التنمية االقتصادية والتنمية المستدامةاحمد جبران بدران ،  -  2
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قد أعيب عمى ماركس  قتصادي.النمو اإل د كارل ماركس بالتطور الرقي الذي يشمل في طياتو التطور وصيق و
واقع الدول الرأسمالية اليوم اقتصاره فقط عمى العمل كمحدد لمقيمة . كما أن  ة ومدوره في تحديد القي إىمالو لمطمب و

ور العمال تتزايد في الدول جد أجن، ف خفاضجور العمال سوف تتجو إلى اإلنمن أن أ ذىب إليو مارکس ي مافبنا
 يا ، باإلضافة إلى تنبأ مارکس بزوال الرأسمالية عن طريق الثورةبذلك لم يؤثر عمى الفائض المحقق  دمة والمتق

 ا .ا عكسيؤ کان تنبمحميا حمول اإلشتراكيو  العمالية و
 :  النمو عند النيوكالسيك -2

دراسة العوامل المحددة اإلقتصاديين النيوكبلسيك إىتموا ب إذا كان اإلقتصاديون الكبلسيك قد إىتموا بجانب العرض و
قامت النظرية النيوكبلسيكية عمى قانون تناقص  تقديم التفسيرات السيكولوجية الخيارات المستيمك . و لمطمب ، و
، فقد أعتبر النيوكبلسيك متغير السكان بأنو معطى من  روبرت مالتوس نظرية السكان ل و دافيد ريكاردوالغمة ل 

 المعطيات ؛ ولم يفسر كجزء من عممية النمو .
ساىم النيوكبلسيك بإتساع التحميل الكبلسيكي فيما يتعمق بالتراكم الرأسمالي ؛ حيث اعتبروا الكبلسيك قيام الطبقة  و 

ح يفوق مستوى الصفر قميبل عمى إعتبار أن با كان معدل الر الرأسمالية بإعادة استثمار دخوليم ، بطريقة آنية ، طالم
لكن النيوكبلسيك اعتبروا العممية مجزأة ؛ يستطيع رجال األعمال الحصول عمى السمع  المدخر ىو المستثمر ، و

يقود ىذا التحميل إلى وجود سوق رأس المال الذي يجمع المدخرين  اإلنتاجية بإستخدام أرصدة مقترضة . و
المعروض من  مرين ؛ حيث يعمل معدل الفائدة عمى تحقيق التوازن بين المطموب من األرصدة اإلستثمارية وبالمستث

يمعب دورا أساسيا في تحديد حجم اإلستثمار ؛ حيث رجال األعمال يقومون بالمقارنة بين معدل  ىذه األرصدة ، و
ائدة المتوقع فتراض عمى أساسو ، فإذا فاق معدل المعدل أي الفائدة الذي يمكن االق العائد المتوقع من اإلستثمار و
رفض اإلقتصاديون النيوكبلسيك فكرة حالة الركود  العكس صحيح . و ا ، ومربح  معدل الفائدة يكون اإلستثمار

 1معتمدين في ذلك عمى : 
 : أ . التقدم التكنولوجي

بالسرعة  دية قد تفرضيا ندرة الموارد ويرى النيوكبلسيك كفاءة التقدم التكنولوجي في القضاء عمى ضغوط رکو  
 الممكنة .

 ونة الطمب عمى األرصدة اإلستثمارية :. مر  ب 
 يرى النيوكبلسيك ، أي إنخفاض ضئيل في معدل الفائدة يتمخض عنو عدد كبير من الفرص اإلستثمارية المريحة . 
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تفترض وجية  تقدم تكنولوجي ، و بذلك فإن الوصول إلى حالة الركود يتطمب وقتا طويبل حتى في غياب أي و 
.  سقةنكبلسيك النمو ذو طبيعة تدريجية مكما رأى النيو  .لرغبة في اإلدخار من جانب السكانالنظر المتفائمة توفر ا

1 
 نظرية شومبيتر : 

تقوم في عيوبو إال أنو يرى أن عممية النمو ممكنة طالما أنيا  رغم اعتقاد شومبيتر بأن لمنظام الرأسمالي أخطاؤه و 
التجديد الذي يعتمد عمى التكنولوجيا  تقوم نظريتو في التنمية عمى مبدأ االبتكار و ظل الرأسمالية المتطورة . و

زيادة الدخل القومي في الببلد ، ىذا فضبل عن أىمية المنظم  الحديثة في النشاط االقتصادي بما يؤدي إلى التنمية و
تجمع نظرية شوميتر بين اإلطار العام الذي نسجو االقتصاديون الكبلسيكيون  الذي تقوم عمى أكتافو عممية النمو . و

يری شوميتر أن النمو االقتصادي عممية دائبة سريعة مفاجئة  الحركي لماركس . و بين التحميل التاريخي و الجدد و
يتر بالتغيرات ييتم شوم اتساق في مراحميا . و تظير في زمن معين ثم تخمد في زمن آخر دون ثمة انتظام و

ذكر أن النمو  ىو نفس االتجاه الذي سار فيو کارل مارکس . و الثقافية التي تطرأ عمى المجتمع و االجتماعية و
يقصد  الثقافية تسير جنبا إلى جنب مع مقتضيات النمو و االقتصادي يحتاج إحداث تغيرات في البيئة االجتماعية و

 2الثقافي المبلئم التحقيق النمو . السيكولوجي و السياسي و جتماعي وبتمك التغيرات خمق المناخ اإل
  : نظرية النمو الكنزية - 3

معيار  ذإن الفيم الحالي يأخالثورة الصناعية إلى الثورة التكنولوجية الحالية ، إذ  نذحدث تغير فكري لمموضوع م
 " البحث و.موضوعي في النمو االقتصادي ، أضف إلى ذلك العموم  االبتكار كعامل حيوي و التقدم التكنولوجي ، و

 3.( إلى النمو االقتصادي ؟ 1946-1883)  نز( ، فكيف كان ينظر کي D و  Rالتطوير " ) 
بلقات عدة اقصاديين أثناء األزمة العالمية أن المشكمة االقتصادية ىي انطعكس ما جاء بو ريكاردو ،  ينز" بين ك  

قتصادية . النمو يتوقف عندما توجو و إحل ىذه المشكمة من خبلل امتبلك سياسة ت حتمي ، و ، و إشكال تنظيمي
 العامل ( إلى ميام أخرى ذات أولية من اإلنتاج " . )تتوجو طاقة اإلنسان

رغم  مستوى المطموبيذىب گينر أبعد من الكبلسيكيين في دراستو الموضوع معترفا بإمكانية االحتفاظ باإلنتاج في ال 
: إن النمو راساتوال گينز في دقيل الذي يسمح بو تراكم رأسمال . ذلك من أجل الجزء القم ، والنمو السكاني
اعتبر أن  دخار . اىتم بالشروط البلزمة لمنمو االقتصادي الوطني ، ويكبح باإل بالطمب ، و فزاالقتصادي يح

ل خي إلى ذلك الجزء من الدنز الطمب الفعال في التحميل الكيير الطمب الفعال في مقدمة الشروط البلزمة لمنمو . يش
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     الدخل  أن " زيادة االستثمار توصمنا إلى زيادة ميمة لمناتج و وكينز في نموذج ىالذي ينقل عمى االستيبلك . ير 
يؤثر  و عمى المدى القصير ، حيث أن االستثمار المرتفع جدا ال يزيد فقط من الطمب الكمي ، بل يزيد من الدخل

 بطريقة غير مباشرة في زيادة الطمب االستيبلكي " . 
 األساس التحميل الكينز يعتمد عمى دوال أساسية :      

 ستثمار .اإلدالة  -       
 ستيبلك . دالة اإل -       

 دالة السيولة  -       
 S  =Iدخار اإل ستثمار وبين اإل ةااو الخدمات پستوجب مس سوق السمع و أقر بأن التوازن في و     
ذي يتدخل إلعطاء فعالية قتصادي ييمل أثر التقدم التكنولوجي ، الز في موضوع النمو اإلندی کيلإن التحميل      

من أثر نخفاض اإلستثمار كل سنة . ىذا بشكل يجعل اإلنتاجية الحدية لرأس المال تتجو من جية نحو جديدة لئل
ذي العبلقة  ينزع ، وىذا ممخص حول ما جاء بو کرتفالمرأسمال ، ومن جية أخرى نحو اإل االتراكم الكبير شيئا فشيئ

 1: بالموضوع 
 نظرة كينز الى مكونات النمو االقتصادي  ( :05الشكل رقم )              

 
وارت ستي جونثم الكبلسيكيين ) آدم سميث ، و درسات ، و تيرکو نقتصادي في طيات أطروحات كو مو اإلظير الن

ميل ، و مالتوس ، وريكاردو ، وشومبيتر ويونغ ( ، ىذا ما تم ذكره كمرحمة من مراحل تطور الفكر االقتصادي ، 
وما بعدىا ، ظيرت مشكبلت التوازن إلى غاية نياية  1929تبلىا كينز بقراءاتو حيثيات األزمة االقتصادية العالمية 

مو ، وبدأ التفصيل فيو ما بين المحتمل ناألكبر ، والصريح بموضوع ال تمامالحرب العالمية الثانية ، وبعدىا بدأ االى
 ، الفعمي ، األمثل

 وديناميكية النمو عبر دراسة محدداتو ، العوامل الداخمية والعوامل الخارجية " 
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  " نموذج ىارود دومارHarrod - Domar  : " 
ج ، كما يوضح العبلقة بين النمو والبطالة في ستثمارات والناتدخارات واإلوذج العبلقة بين اإليوضح ىذا النم

المجتمعات الرأسمالية إال أن ىذا النموذج كان مستعمبل بكثرة في البمدان النامية كوسيمة مبسطة بين النمو ومتطمبات 
 رأس المال . 

( والمستثمر في الوحدة  Kويستند النموذج عمى عدة فرضيات أساسيا أن اإلنتاج يعتمد عمى كمية رأس المال ) 
 (Marginal Propensity (يعتمد عمى الميل الحدي لبلدخار  اإلنتاجية ، وأن معدل النمو في الناتج )

to save MPS  )دخار أي :دخار مع الميل المتوسط لئلدي لئلحيل الم، و بافتراض تساوي ال 
  

 ( معدل االدخار . Sحيث أن : ) 
                   ستثمار أي : دخار يساوي اإلوفي حالة التوازن فان اإل

 1وبذلك فان :
 
 :( ىو التعبير الذي يحصل في خزين رأس المال أن 1ستثمار ) ستثمار ، واإل( معدل اإل iحيث )  
  

 :( أي أن  Kيساوي )  Inormantal Capital output ratioوالمعامل الحادي لرأس المال النتائج 
 ومن المعادلة األخيرة تحصل عمى :

  
 قسمة طرفي المعادلة عمى نحصل عمى :بو 
  

ستثمار ) أو معدل االدخار ( مقسوما عمى المعامل الحدي الرأس ل النمو في الناتج يساوي معدل اإلوعميو فان معد
 .المال / الناتج 

 ويمكن صياغة المعادلة بالشكل التالي : 
 حيث أن : 

             g    وتمثل معدل نمو الناتج 
S               دخار .معدل اإل 
            K   المعامل الحدي لرأس المال الناتج 
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دخار مقسوما ن معدل نمو الناتج يساوي معدل اإلوىذه المعادلة األساسية التي توصل إلييا النموذج والتي تقول أ
دخار يساوي حاصل ضرب المعامل المعادلة المذكورة فان معدل اإلن عمى المعامل الحدي لرأس المال الناتج . وم

ن الحدي لرأس المال الناتج ومعدل نمو الناتج ، إذ عمى النمو أن يكون مستقرا ، ومن ىنا فإن معدل النمو يمكن أ
زيادة الكفاءة دخارات في الدخل القومي أو بتخفيض معامل رأس المال الناتج ) أي يزداد إما من خبلل رفع نسبة اإل

 1( .اإلنتاجية لرأس المال
 

 : نظرية صولو 
في مقال لو حبل لمعضمة مسارات النمو المستقرة ) والتي وقع في فخيا  Robert Solowيطرح روبرت صولو  

ىارود ودومار ( ، اعتمادا عمى أعمال ريكاردو ؛ فعندما يتجاوز معدل استثمار رأس المال سوية التوازن مع تنامي 
 ستثمارمن ثم تناقص أرباح اإل عميو ، ترتفع نسبة رأس المال إلى العمل ، مما يؤدي إلى تناقص العوائد ، و الطمب

ستثمار المطموب ، كذلك الحال إذا كان اإلستقرار ستثمار لتعود بو إلى معدل اإل، ما يدفع الشركات إلى تقميص اإل
بيذه الطريقة يمكن تأمين نمو مستقر عمى المدى  التصحيح ؛ وستثمار مؤدية إلى إجراء ضئيبل فسيرتفع معدل اإل

لذي فتح الباب شيئا فشيئا ستبعدىا صولو في نموذجو الرياضي األنيق ، اإ، فيما لم تتدخل التعقيدات التي الطويل 
 ل من نماذج النمو الرياضية . يأمام س

م  1987قتصاد سنة ل عمى جائزة نوبل لئلو ) حصل صولو بفضل ىذا المقال والمقال األ ولعل مقال صولو الثاني

زال يؤمن بذلك حتى و بعضيم ما(قتصاديين يعتقدون البداية ، ففي حينيا كان معظم اإل( كان ذا تأثير أكبر في 

أن تراكم رأس المال ىو السبب الرئيس وراء زيادة إنتاجية ساعة العمل ، وىو ما فنده صولو باختبار ىذه ( اليوم 

لساعة العمل في الواليات المتحدة ما بين سنتي ات السنوية في اإلنتاج اإلجمالي خبلل جمع التغير  الفرضية ، من

م ، مستخدما التقنيات الرياضية المعروفة في إطار النظرية الكبلسيكية الجديدة ؛ حيث توصل  1949م و  1909

ين ، األولى مرتبطة بزيادة رأس المال صولو إلى تحميل نمو اإلنتاج في ساعة العمل الواحد إلى مركبتين منفصمت

 Technicalلتابع انزياح سماه " بالتحول التقني " " ، بينما تعود المركبة الثانية الموظف لكل ساعة عمل 
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Change  وىي مركبة تحوي العديد من العوامل ؛ لقد جاب ىذا مقال لصولو العالم ، وغير طريقة دراسة التحوالت ،

 1يجب أخذه في الحسبان في عممية البحث االقتصادي . منيا موضوع ميمكنولوجية ، ليجعل الت

 البترول عمي النمو االقتصادي أسعارثر تقمبات أالمطمب الثالث: 

: قتصادية لمنمو اإلجتماع يعتقدون أن ثروة الموارد مفيدت والستينيات، كان معظم عمماء اإلالخمسينيافي     
لى المعادن ستواجو ، وأن دول شرق آسيا التي تفتقر إبالمعادن مستقببًل واعداً الغنية بدا أن لمدول اإلفريقية 

: لقد نعمت دول شرق آسيا الفقيرة تسعينيات بدا أن العكس ىو الصحيحلكن في منتصف ال ،صعوبات كبيرة
أما  ،ويا ذريعاية بالموارد فشبًل تنم، فيما عانت معظم دول إفريقيا الغندن بنمو قوي دام عقودًا من الزمنبالمعا

والتي نعمت حتى منتصف السبعينيات بنمو مذىل فقد أمضت معظم دول الشرق األوسط الغنية بالنفط 
كانت نصف الدول  2005في عام  ،القرن العشرين وىي تسجل تراجعاتالثمانينيات وبداية التسعينيات من 

بدأ خبراء  ،لتاريخا ثين عامًا من ذلكبل ثبلعمى األقل أفقر حااًل مما كانت عميو ق« أوبك » األعضاء في 
يمكن أن تحد من النمو االقتصادي  ن ثروة الموارد الطبيعية عموما وثروة النفط بخاصةاالقتصاد يحاججون في أ

 دارة ، واإل ضعف الحكم و ، وإطبلق الفساد ذلك عبر و –عمى نحو ينطوي عمى مفارقة  -في العالم النامي 
 . أول النيب السعي الحثيث وراء الريع،

ال يؤدي النفط عادة إلى تباطؤ النمو االقتصادي، أو عدم  ىذه الحكمة التقميدية مغموط فيو قدر كبير من    
 كان النمو ،أدنى الحدودكفاءة الجياز البيروقراطي، أو مستويات الفساد الصارخة، أو تدني التنمية البشرية إلى 

المغز  قتصادي في الدول األخرىالنمو اإلإال أنو لم يكن أبطأ وال أسرع من  االقتصادي في دول النفط مضطربا
ن في الوقت الذي كا دول النفط تحقق معدالت نمو عاديةالحقيقي يكمن في السؤال عن السبب الذي جعل 

 2.ةإذا أخذنا بالحسبان ثرواتيا الطبيعية اليائم يا أسرع من العاديقتصادإيتعين عمييا فيو أن تحقق نموا 
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 خالصة الفصل

 

 

        لقد تناولنا في ىذا الفصل عموميات حول البترول حيث تطرقنا إلى كل الجوانب النظرية لمبترول       
  األسواق العالمية لمبترول استخمصنا ان البترول مادة استراتيجية تتأثر بالعوامل اإلقتصادية  أسعار البترول و و
لسمع البديمة مما السوق كما يتميز البترول بالعديد من الخصائصالتي تميزه عن غيره من اعوامل  السياسية  و و

 ىمية خاصة عمى الصعيد اإلقتصادي والسياسي ، العسكري والمالي .أعميو 

لك حيث مر البترول واسعاره بعدة تطورات جعمت ليذا االخيرعدة انواع حسب تكمفة اإلنتاج ، نوعية البترول وكذ
 النتاج والتصدير .مناطق ا

يتحدد سعر البترول ويتاثر بالعديد من العوامل والتي لعل اىميا عوامل السوق التي تؤثر عمييا عوامل اخرى 
بالعديد من الخصائص التي تجعميا تحتل مكانة ىامة عمى الصعيد الدولي   حيث تتميز السوق البترولية

 العالمي.

لشركات  ثر سموك االسواق العالمية البترولية بالعديد من األطراف التي تسيطر عمييا كمنظمة األوبك وأيت و
. الكبرى النفطية العالمية
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 تمييد :

وذلك  قتصادي ،نمو اإلسنحاول من خبلل ىذا الفصل إبراز من الناحية التطبيقية أثر أسعار البترول عمى ال   
ة مفسرة. متغيرة النمو كمتغيرة تابعة، وسعر النفط كمتغير قتصادي، حيث ندرج من خبلل بناء نموذج قياسي إ

نحدار الخطي البسيط التي إذا تحققت شروطيا عمى متغيرات عتماد عمى طريقة اإلوليذا الغرض تبين لنا اإل
تقسيم ىذا الفصل إلى ثبلث مباحث ، حيث  نموذج . وليذا الغرض تبين لناالدراسة ننطمق بعدىا إلى تقدير ال

 :إلى ن خبلل ىذا الفصل سنتطرق م

 .المبحث األول : واقع  قطاع المحروقات في الجزائر 
 : عرض منيجية اإلقتصاد القياسي . المبحث الثاني 
 . المبحث الثالث : دراسة تطبيقية باستخدام االنحدار الخطي البسيط 
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 المبحث االول : واقع قطاع المحروقات في الجزائر 
د المالية من جية أخرى حيث أن الموار  تعتبر الثروة النفطية المصدر الرئيسي لمطاقة و                

ستقبلل عممت ذا فإن السمطات الجزائرية منذ اإلقتصاد الجزائري يعتمد وبشكل كبير عمى القطاع النفطي ، لياإل
تأميم قطاع  وناطراك وذلك بتأسيس شركة النفط الوطنية س عمى إعطاء عناية خاصة ليذا القطاع ، و

 لعممية تطوير قطاع النفط الجزائري .لك القائد المحروقات ، كما قامت بإعطاء شركة كل الصبلحيات لتصبح بذ
 المطمب االول : التطور التاريخي لممحروقات في الجزائر 

تنموية ، حيث تم ساسي خبلل مسيرتيا الإعتمدت الجزائر منذ اإلستقبلل عمى ثروة البترول بشكل أ           
ثروة وذلك منذ اإلستقبلل ، في ستغبلل ىذه الز مكانة المحروقات ضمن منظومة اإلنتاج الوطني وتنظيم إتعزي

 ىم المحطات التاريخية التي مر بيا قطاع المحروقات في الجزائر.ىذا اإلطار سوف نتطرق أل
  كتشاف النفط في الجزائر :إ -اوال

 بداية و عشر التاسع القرن نياية إلى الجزائر في البترول عن التنقيب و البحث بدايات أولى ترجع           
 البحث أعمال بدأت ينأ الخمسينات بداية في كان الجزائر في الفعمي النفط إنتاج فتاريخ ، العشرين القرن

 1 ، الجزائرية الصحراء لتشمل تتوسع والتنقيب
 حاسي بمنطقة ىام نفطي حقل أول كتشافإ ثم 1954 عام صالح عين جنوب ببرقة لمغاز حقل أول كتشافبإ

   1956.   سنة ذلك وكان العالم في الكبرى الحقول واحد من يعتبر الذي و كمم 2500 قدرىا بمساحة مسعود
 ذلك وكان SNRepal الجزائر في البترولي التنقيب و لمبحث الوطنية الشركة بإنشاء المرحمة ىذه تميزت وقد
 ، 1952 أكتوبر في التنقيب رخصة عمى حصوليا بعد CEP لمبترول الفرنسية الشركة إنشاء ثم ، 1946 عام
 ستقبللياإ عمى الجزائر حصول وبعد 31953 سنة CREPS بالصحراء الستغبللإ و التنقيب شركة إنشاء ثم
 بو قامت ما وأول ، فرنسا ىي واحدة بدولة مرتبط وىش متردي قتصادإ مواجية عمى أجبرت 1962 عام

 المحروقات وتسويق لنقل الوطنية الشرطة إنشاء ليا ممك ىو ما عمى السيطرة أجل من الجزائرية الحكومة
SONATRACH األوبك منظمة إلى الجزائر ضمتإن 1969 عام وفي ، 1963/12/31 بتاريخ وذلك 

OPEC شريكتيا وطالبت ، األعضاء الدول بين النفطية السياسة توحيد إلى تيدف لمبترول عالمية منظمة وىي 
 األخيرة بيذه دفع مما الجزائرية لممطالب تستجب لم أنيا إال بالضريبة الخاصة البنود تعديل بضرورة جديد من
 كان الذي السابقة اإلدارة من الموروث النظام مراجعة القرار ىذا صاحب وقد . بالتأميمة الجدي التفكير إلى
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 تمك جسدت بحيث الصحراوي البترول بقانون المسمى البترولي القانون مراجعة تمت بذلك و ، الحين لذلك ساريا
 تاريخية سنة 1986 سنة وتعتبر 1986 عام حتى الجزائر في البترولية لمنشاطات األساسي المرجع النصوص

 خفاضبإ السنة ىذه تميزت بحيث ، البترول أسعار لدالة الصغرى النياية تمثل و البترولية السوق تطور في
 قطاع نشاط كان فقد 2000 سنة بعد أما ، مثيل لو ليس كبير الجزائر في المحروقات إيرادات وتدىور

 1 . المحروقات ونقل التنقيب و البحث تضم التي الميادين مختمف في ذلك و مكثف المحروقات
  فريقية المنتجة حالياتاريخ إكتشاف البترول وبدالة اإلنتاج الفعمي في أىم الدول اإل : (02)الجدول رقم

 بذاًت الانتاج جاريخ اكتشاف النفط الذولت

 اليابضت املغمورة 

 0601 0611 0690 مصر 

 0699 0699 -- الجسائر

 0691 0699 0699 انجوال 

ا  0691 0699 0699 نيجيًر

 0691 0699 0699 ليبيا

 

  ثانيا : محاوالت فرنسا في البحث عن النفط :
يرجع تاريخ المحاوالت األولى لمبحث عن النفط في الجزائر إلى الثمث األخير من القرن التاسع             

حتمال وجود مكامن نفطية في الجزائر وتركزت بأولى محاولتيا لمبحث عن إ 1870عشر ، إذ بدأت فرنسا عام 
حال لم ة فوق سطح األرض ، عمى أية تمك المحاوالت في المناطق الشمالية التي كانت تظير فيو طفوح نفطي

نتظام ىذه الجيود التي بذلت لمعثور ميات قميمة من النفط لعدم جدية وا  ستخراج كتسفر تمك الجيود إال عمى إ
مثل عمى النفط كما أنيا لم تكن مدعمة بالوسائل الفنية الحديثة فضبل عن ضعف اإلمكانيات المالية الضرورية ل

كتشف حقل عين الزفت في والية إ 1895فت حقول نفط صغيرة ففي عام كتشذلك أتمك الجيود ، بالرغم من 
كتشاف عالما ، ثم تبل ذلك إ 1925تى عام ألف طن سنوية ح 50غميزان غرب الجزائر الذي ظل ينتج حوالي 

" حقل تميونت الواقع في شمال غرب  Leon African" وليون أفريكان "  Strabonالجيولوجيا سترابون " 
 . 1940ألف طن حتى نضوبو في عام  30وكان ينتج ما يقارب  1914الجزائر الذي بدأ باإلنتاج عام 
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 1932في عام  كما شيدت المدة ما بعد الحرب العالمية األولى محاوالت بذلتيا شركة نفط تميونت التي حصمت
لعثور عمى كميات من النفط غير أن تمك المحاوالت لم تنجح في ا عمى الموافقات البلزمة لمتنقيب عن النفط

 ستخداميا تجاريا .تسمح بإ
تجيت أنظار الحكومة الفرنسية صوب الصحراء الجزائرية بشكل أكثر جدية بعد الحرب العالمية الثانية إ ۔

فرنسا بحاجة ماسة لو أكثر  النفط فييا . فقد أصبحت -وبإمكانيات تكنولوجية ومالية كبيرة ، لعميا تجد ضالتيا 
لنفط والمنتوجات حتياجاتيا من انت تعاني من مشاكل جمة في توفير إمن أي وقت مضى ، خاصة أنيا كا

ستمزمت عممية إعادة إعمار ما ضربتو الحرب جية ، كما إعتمادىا أساسا عمى مصادر خار النفطية إذ كان إ
لمزيد من بذل الجيود لتأمين مصادر النفط لتمبية الطمب المتزايد قتصاد فرنسا االنيوض بإالعالمية الثانية وعممية 

حتياجاتيا من النفط ومشتقاتيا بالعمبلت األجنبية الصعبة مما حكومة الفرنسية إلى تسديد أثمان إضطرار الإ ، و
ل الجزائرية أمبل لرجال الما بالتالي أصبحت الصحراء زاد من الضغط عمى ميزان المدفوعات الفرنسي ، و

 1 قتصاد والسياسة في فرنسا ، بأن تجد تحت يدىا منابع لمنفط لتسد بعض من عطشيا لو . واإل
  كتشاف فرنسا لمنفط الجزائري :إ -ثالثا 

من ثم  التنقيب و الكشف و الفيزيولوجي و لقد شرعت الحكومة الفرنسية بإجراء المسح الجيولوجي و        
الحفر في المناطق التي كان تركيبيا الجيولوجي يشير إلى وجود مكامن نفطية فييا فتم إنشاء مكتب األبحاث 

ذلك  و S.N.REPALستغبلل بترول الجزائر إ . كما قد تم إنشاء الشركة الوطنية لمبحث و BRPlالبترولية 
قد انتيت بالعثور عمى حقمين  الشمال ، و، التي ركزت أعماليا في البدء في منطقة الشمف في  1946عام 

كم  100لمنفط ىما حقل وادي فويطريني " واد القطران " بالقرب من منطقة سور الغزالن بوالية المسيمة عمى بعد 
لدى سكان المنطقة إذ كانوا يستخدمون  قد كان ىذا الحقل معروفا ، و 1948جنوب الجزائر العاصمة في عام 

ألف  48ي مباشرة وبمعدل األرض لبلستعماالت الطبية ، وبدأ اإلنتاج في العام الموالزيتو الطافي عمى سطح 
،  1960كتشافو في عام اقع عمى الحدود التونسية وقد تم إ، أما الحقل الثاني فيو حقل جبل العنق الو طن سنويا

عمى أول حقل لمنفط  ، إذا تم العثور 1955حقق أىداف فرنسا في عام د جرت محاوالت بحث عديدة أخرى ليولق
 في الصحراء الجزائرية وىو حقل عجيمة " جنوب شرق الجزائر " من قبل شركة كريبس الفرنسية ، 

ومنذ ىذا النجاح جندت الحكومة الفرنسية ثمث نفقاتيا التي كانت توجو لؤلبحاث النفطية في مستعمراتيا 
 1956الشرقية ، وفي شير جوان الصحراء  لؤلبحاث التمييدية والتنقيب في 1955وخصصتيا ابتداء من عام 

وشركة سفب  شركة ستريبال كتشاف حقل حاسي مسعود أكبر الحقول البترولية في الصحراء الجزائر من قبلتم إ
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 1958تشاف عام كتم إكتشافات النفطية في الصحراء الجزائرية مما زاد من أىميتيا ، فقد . وتوالت فيما بعد اإل
كتشافيا بعد ذلك حقوال أقل أىمية وىي تين فوي ، و حقل زارزاتين ، فضبل عن إأكبر الحقول إنتاجا وى

 1958/  22/  11في يوم  عشب ، أىانيت ، تابا نكور ، تابا دنيت ، كمتا ، دجوال . واألوتيقانتورين ،  
م قانون قامت فرنسا بصياغة أىدافيا اإلستعمارية و اإلستغبللية لمثروات الوطنية في شكل مواد صدرت بإس

 1وقد شمل ما يمي :  1111/58البترول الجزائري رقم : 
  وضع نظام لئلمتيازات ، مع وضع حد أدنى لئلنتاج يتوافق مع تحقيق أكبر قدر من سمب الثروات

 البترولية ؛
 حساب الضريبة واألرباح عمى أساس األسعار الفعمية وىي ما تفصح بو الشركات وتقل بحوالي    %

 المعمنة ؛عن األسعار  20
 تشجيع رؤوس األموال األجنبية في االستثمارات البترولية ؛ 
  % من إنتاج البترول تحت بند " " صندوق تجديد المخزون " دون أن يدخل في حساب  2745خصم

 الضرائب أو األرباح . 
،  1962مميون طن عام  20.7 ليصل إلى 1958مميون طن سنة  0.4وبدأ االنتاج والتصدير الذي تطور من 

حيث تم أول شحن لمخام بميناء بجاية باتجاه الفيرا ومرسيميا باإلضافة إلى استخدام أول أنابيب في الجزائر 
كمم . كما تم نقل أول شحنة عمى متن ناقمة البترول ريقل في  66الرابط بين حاسي مسعود و بجاية عمى امتداد 

 .1959نوفمبر 
 ركة سوناطراك ودورىا في تطوير قطاع المحروقات المطمب الثاني : ش

 تأسيس الشركة الوطنية سونا طراك : -اوال 
بعد االستقبلل مباشرة اتجيت الجزائر صوب قطاع المحروقات الذي بدأت أىميتو تتضح في االقتصاد الوطني ،  

شركة وطنية تتولى كسر  ومع احتكار الشركات البترولية لمجمل األنشطة البترولية ، قررت الجزائر إنشاء
 وكان من مياميا مايمي :  1964-12-31ماالحتكارات األجنبية فقامت بتأسيس الشركة الوطنية سونا طراك بتاريخ 

 استعادة السيطرة عمى الثروة البترولية وبصفة تدريجية . -
 القيام بجميع أنشطة التنقيب اإلنتاج والنقل وتسويق المحروقات . -
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         كانيات قميمة خاصة اإلطارات المدربة ، واستطاعت أن تشق طريقيا وتتطور لتصبح أكبر ىذه الشركة بدأت بإم
فريقيا ، وتحتل المرتبة  و في مجال البترول عالميا ومن بين أىم المشاريع التي أنجزتيا  12أىم شركة في الجزائر وا 

 ىذه الشركة ما يمي : 
  ه إلى سكيكدة . خط أنابيب البترول الخام الذي يمتد من مصدر 
 ستخبلص غاز البترول في حاسي مسعود .مصفاة اإل 
 مد أنابيب عبر البحر األبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا الغربية 

ضمن إستراتيجيتيا ، إلى فرض نفسيا عمى المستوى العالمي ، وضمن المجموعة التي  فشركة سوناطراك تسعى 
تتحكم في دواليب قطاع البترول ، ولقد تمكنت من ذلك نظرا لما يمثمو ىذا القطاع من أىمية إستراتيجية في التجارة 

 1. الدولية وفي االقتصاد العالمي
 

 : محروقاتدور شركة سوناطراك في تطوير قطاع ال -ثانيا 
يعتبر قطاع المحروقات وعبر شركة سوناطراك العمود الفقري وشريان الحياة بالنسبة لبلقتصاد الجزائري ،  

فجميع السياسات االقتصادية التنموية المنتيجة من قبل السمطات الجزائرية لمنيوض باالقتصاد الجزائري مختمف 
لى غاية يومنا ىذا مرتبطة ارتباطا وثيقا قطاعاتو الزراعية والصناعية والسياحية ... و غيرىا منذ االستق بلل وا 

بقطاع المحروقات ، فمداخيل النفط التي تحنييا سوناطراك ومن ثم الدولة الجزائرية تعتبر المحرك االستراتيجي 
القوي واألساسي في مكافحة التخمف ، والنتيجة تنمية اقتصادية تكبحيا تبعية شديدة لممحروقات بعد نصف قرن 

ل ، وتعتبر شركة سوناطراك ىي الشركة النفطية الوطنية الوحيدة التي تمتمكيا الدولة في ىذا القطاع من االستقبل
، وىذا ىدف بسط  491 63بموجب القانون رقم  31-12-1963، أسستيا الجزائر بعد االستقبلل مباشرة في 

طنية عمومية تعود ممكيتيا لمدولة سيطرتيا عمى الثروة النفطية الوطنية ، وتعرف شركة سوناطراك بأنيا مؤسسة و 
نتاجيا ونقميا وتحويميا  100الجزائرية وبنسبة  % اسميا الكامل المؤسسة الوطنية ألبحاث المنيا روكاربونات وا 

 société nationale pour la recherche la production . Le transport la« وتسويقيا 
transformation et la commercialisation des hydrocarbures sonatrach  وىي الشركة الوحيدة

المسؤولة عن استغبلل الثروة النفطية والغازية في الجزائر ، حيث أعطتيا قوانين المحروقات منذ االستقبلل والی 
يومنا ىذا كامل الصبلحيات في االستحواذ عمى الصفقات النفطية الوطنية ، إنو ومنذ تأسيس شركة سوناطراك ، 
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لمحروقات ومن ثم االقتصاد الوطني بأكممو ، وتعتبر شركة سوناطراك أصبحت غبي المحرك الرئيسي القطاع ا
ىي التي ساىمت في تطوير قطاع المحروقات الوطني ، وبنسبة كبيرة جدا ، سواء كان ذلك بمجيوداتيا 
مكاناتيا الخاصة لوحدىا أو عن طريق الشراكة بينيا وبين الشركات األجنبية ، ولكن بالرغم من أن الشراكة مع  وا 

لشركات األجنبية المختمفة ىي موجودة فعبل عن أرض الواقع لكنيا تتصف بالضالة لخوف الشركات النفطية ا
من كل مشروع ، وىذا ما  51األجنبية من المغامرة في الجزائر من جية ، ولضرورة استحواد سوناطراك عمى 

ادية الرائدة في االقتصاد الوطني ، جعل شركة النفط الوطنية سوناطراك تحتل المرتبة األولى والمكانة االقتص
% من مبادرات الجزائر الجمالية إن شركة سوناطراك أحدة في التطور التدريجي  95حيث تمثل صادراىا 

ونسعى جاىدة إلى كسب مكانة عالمية لكي تصبح العبا أساسيا في السوق النفطية الدولية ، ليذا فالدولة 
اك إلى مجمع نفط وغازي عالي األداء والمنافسة وتحاول دائما الولوج الجزائرية تسعى إلى تحويل مجمع سوناطر 

  1إلى عالم االستثمار في قطع المحروقات خارج الجزائر ، 
 المطمب الثالث :تاميم المحروقات في الجزائر 

ممكية  التأميم ىو نقل الممكية واإلدارة المتعمقة ببعض أو كل وسائل اإلنتاج إلى تأميم المحروقات :  - اوال
دارة األمة بمجموعيا . وىي تستعمل عادة لئلشارة إلى الممكية العامة كمفيوم معاكس لمتممك الفردي . أي أن  وا 

 2المصنع أو المنجم الذي يجري تأميمو ال يعود ممكا لفرد أو جماعة من األفراد ، 
لة ( أو السمطات المحمية ) بل يصبح ممكا لممجتمع بأسره وخاضعا إلدارتو من خبلل سمطتو المركزية ) الدو 

 البمديات والمجالس المحمية والتعاونيات( .
بعد تأميم كمي لقطاع المحروقات وجزء من قطاع التكرير ، توجيت الجزائر نحو  : تأميم قطاع اإلنتاج البترولي

لمقرار التاريخي كافة الشركات غير الفرنسية العاممة في اإلنتاج وقد شمل " إميف " لتكون ىذه القرارات تمييدا 
، بتأميم الشركات الفرنسية  1971نوفمبر  24والشجاع الذي أصدره رئيس الجميورية " ىواري بومدين " في 

 التي تعمل في الصحراء الجزائرية . 
يحظى البترول باألولوية في التأميم من قبل الصناعات  دواعي وأسباب التأميم في قطاع المحروقات : -ثانيا 

األخرى ألن ىناك من الدوافع واألسباب العامة مما يجعل الدول المنتجة تقدم عمى تأميمو وضمو إلى القطاع 
 3العام ، بغض النظر عن التوجيات االقتصادية والسياسية ليذه الدولة أو تمك ، ومن أىم ىذه الدوافع ما يمي : 
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 ة المميزة لمبترول الذي أصبح محرك النشاط الصناعي الدولي . الصف 
 . المدى الواسع الذي بمغتو سيطرة الشركات العالمية من احتكار الجميع مراحل صناعة البترول 
  تحقيق المواساة االجتماعية بواسطة إعادة توزيع العائدات المتأتية من البترول ، وىو أكبر مصدر مالي

 ن غيره من النشاطات االقتصادية األخرى .يحقق ىذه الغاية م
  الرغبة في زيادة االدخار ومن ثم االستثمار ، عمى اعتبار أنو كمما اتسع القطاع العام سيل ذلك عمى

 الحكومة زيادة مواردىا المالية وزيادة معدالت االدخار عن طريق التدخل في توجيو ورفع األسعار .
 في قطاع البترول يسيل ليا التوسع في االستثمارات وتوجيييا نحو  توجيو االستثمار ، ألن تحكم الدولة

 القطاعات التي تخدم االقتصاد الوطني وصناعة البترول عمى الخصوص مصدر التمويل األساسي . 
-مع اإلشارة أن زيادة العائدات المالية قد ال تتحقق دائما وذلك بسبب موانع سياسية واقتصادية               

ن التحكم في تحديد األسعار ، كما أن توجيو االستثمار قد تعوقو كذلك مشكبلت تكنولوجية ال  تستطيع تحول دو 
 الدول النامية توفيرىا إال بمساعدة الدول األجنبية .

  1971فيفري  24قرار تأميم النفط الجزائري في :  ثالثا 
يعرف التأميم اقتصاديا بأنو اإلجراء الذي تتخذه الدولة وتنقل بمقتضاه ممكية مشروع أو مجموعة من المشاريع 
االقتصادية الممموكة لؤلفراد أو الييئات الخاصة بما لو من حقوق وما عميو من التزامات إلى األمة ممثمة في 

ولة أو جياز إداري مستقل وفقا لمصمحة الجماعة شخص الدولة ، وتعيد بإدارتو إلى جياز إداري من أجيزة الد
وتعد التجربة الجزائرية في التأميم أول تجربة كيري يخوضيا بمد عربي اتجاه االحتكارات البترولية ، وبتاريخ يوم 

سنة عمى قرار تأميم البترول الجزائري واسترجاع السيادة الوطنية  42تكون قد مرت  2013فيفري  24األحد 
رىينة بنود  1971 - 1962. لقد ظمت الثروة البترولية الجزائرية بين العامين  1971فيفري سنة  24عميو في 

( التي تنص عمى سيادة جزئية لمجزائر عمى حقوليا من المحروقات ؛ وقد يتساءل  naivEاتفاقيات إيفيان ) 
نتو بتعيدىا بأن الثروات البعض عن سر موافقة الحكومة الجزائرية عمى توقيع تمك االتفاقيات رغم ما تضم

الباطنية بالجزائر ممك لمشركات النفطية الفرنسية مع منح الجزائر حق االنتفاع بجزء من مداخيل الطاقة 
األحفورية بموجب التعاون العضوي ؟ نقول في ىذا الشأن : " لقد تحصل الجزائريون عمى األىم في اتفاقيات 

سي وضمان وحدة التراب الوطني ، ولم يكن تأميم النفط ضمن وىو نيل االستقبلل السيا 1962إيفيان عام 
أولويات تمك المرحمة التي تظميت دفاعا صار ما عن مكتب االستقبلل الميدد نتيجة ضعف الدولة الجزائرية 

رئيس الحكومة األسبق وأحد الفاعمين الرئيسيين في  -المستقمة حديثا ، ، وىذا ما أكده السيد بمعيد عبد السبلم 
معتبرا أن البنود النفطية المتضمنة في اتفاقيات إيفيان كانت اتفاقا ثوريا ولم تكن أبدا تنازال  ۔ميم المحروقات تأ



 الفصل االول :.................... تطور أسعار البترول وعالقته بالنمو االقتصادي
 

57 
 

مثمما أكده بعض المبلحظين ، رغم اعترافو بأن تمك البنود قد حررت في مجمميا حسب الرعية التي عبر عنيا 
 سيادة الوطنية عمى النفط الجزائري ترتيباتالطرف الفرنسي في المفاوضات وىكذا فقد تطمب استرجاع ال

معقدة وقرارات شجاعة وحاسمة فريدة من الحكومة الوطنية استغرقت عقدا کامبل قبل إعبلن قرار التأميم سنة 
1971 .1 

  

                                                             
ي ، شيادة الماجيستير ، تخصص اقتصاد دول استراتيجيات استخالف الثروة البترولية في اطار ضوابط التنمية المستدامة في الجزائرمباركي كريمة ،  - 1

 . 102، ص 2014-2013والتنمية المستدامة ، جامعة سطيف 
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 المبحث الثاني : 

  تعريف االقتصاد القياسي:-

بالتقدير العددي)الكمي( لمعبلقة بين يعد االقتصاد القياسي، أسموب من أساليب التحميل االقتصادي، ييتم 
المتغيرات االقتصادية، معتمدا في ذلك عمى النظرية االقتصادية، والرياضيات، واإلحصاء، لموصول إلى ىدفو 
الخاص باختبار الفروض والتقدير ومن التنبؤ بالظواىر االقتصادية ، كما يعرف البعض االقتصاد القياسي بأنو 

القياس االقتصادي، وبصورة أكثر تفصيبل يعرف االقتصاد القياسي بأنو فرع المعرفة القياس في االقتصاد، أو 
الذي ييتم بقياس العبلقات االقتصادية من خبلل بيانات واقعية بغرض اختبار مدى صحة ىذه العبلقات كما 

رات تقدميا النظرية، أو تفسير بعض الظواىر، أو رسم بعض السياسات، أو التنبؤ بسموك بعض المتغي
 .1االقتصادية

 يمكن التعرف عمى ثبلث أىداف لئلقتصاد القياسي ىي: :أىداف االقتصاد القياسي -2

 :إن تحميل واختبار النظريات االقتصادية، يعد ىدفا رئيسيا من  تحميل واختبار النظرية االقتصادية
ما لم تجتاز اختبارا أىداف االقتصاد القياسي وال يمكن اعتبار النظرية االقتصادية صحيحة ومقبولة 
 كميا عدديا يوضح قوة النموذج ويفسر قوة العبلقة بين المتغيرات االقتصادية.

 :يساىم االقتصاد القياسي برسم السياسات، واتخاذ القرارات عن طريق  رسم السياسات واتخاذ القرارات
جال األعمال الحصول عمى قيم عددية لمعممات العبلقات االقتصادية بين المتغيرات، لتساعد ر 

 والحكومات في اتخاذ القرارات الحالية.
 :يساعد اإلقتصاد القياسي رجال األعمال والحكومات في  التنبؤ بقيم المتغيرات اإلقتصادية في المستقبل

وضع السياسات من خبلل توفير القيم العددية لمعممات المتغيرات اإلقتصادية، والتنبؤ بما ستكون عميو 
مستقببل، إن ىذه التنبؤات تمكن واضعي السياسة ومتخذي القرار من تنظيم الحياة  الظاىرة اإلقتصادية

 .2اإلقتصادية، واتخاذ إج راءات معينة لمتأثير في متغيرات إقتصادية معينة

 

 

                                                             
اإلقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عطٌة ,-

  
.13,ص2111,الطبعة الثانٌة دار الجامعٌة ,اإلسكندرٌة , مصر,

 1  
.15صنفس المرجع ،  -

2  
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   وضعية االقتصاد القياسي من النظرية االقتصادية(: 06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 النظريت
 االقتصادية

 نمورج القياش
 االقتصادي

 يرذقالت

اختبار التخصص 

 والتأكذ من التحليل 

هل النمورج مالئم 

 ال نعم للنظريت الاقتصادًت 

اختبار 

 الفرضيات

اصتعمال 

للتنبؤ  النمورج
 والتحليل 

 طرق القياش
 الاقتصادي 

 

 9ص، 0، ج0777، دًىان املؼبىعاث الجامعُت مذخل لنظريت القياش الاقتصادي الجسائري : جىمي صالح: املصذر

 لبياناث ا
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 الانحذار الخطي البضيط :

دُث ًىحد العدًد مً العالكاث بؼي البظُؽ أبظؽ أهىاع هماذج الاهدداز ، خٌعخبر الاهدداز ال        

الاكخصادًت التي ًمىً كُاطها باطخخدام هرا لاطلىب ، مثل عالكت إلاهفاق الاطتهالوي والدخل املخاح ، وعالكت 

الىمُت املؼلىبت مً الظلعت وطعسها ، وأًظا مظخىي البؼالت مع معدٌ الخضخم ... طدخؼسق ئذن في هرا 

اطُت لهرا الىمىذج مع الفسطُاث لاطاطُت  ًً . وعؼي أوالالفصل ئلى جدلُل الاهدداز ذي مخغير  الصُغت الٍس

لت املسبعاث الصغسي العادًت كصد جلدًس  ف ػٍس خٌى الخؼأ العشىائي زم في الفلسة الثاهُت مً هرا  هلىم بخعٍس

خخمالي ها وفي الجصء الثاوي ، طىدىاٌو دزاطت الخىشَع الا تاخحشدمع امللدزاث  خصائص معالم الىمىذج ودزاطت

 1. مؼبىعت شُخي خخُاز الفسطُاثاللملدزاث وبىاء فتراث الثلت كصد 

ن دزاطت العالكت بين املخغيراث الاكخصادًت ًخؼلب جددًد املخغيراث املإزسة في جلً العالكت ومً أبظؽ واطهل ا 

ً أخدهما املخغير الخابع ،  أهىاع العالكاث في الخلدًس والخدلُل إلاخصائي والاكخصادي ، العالكت بين مخغيًر

Dependent Variable  ، والثاوي املخغير املظخللIndependent Variable ب ً وعلى   و  ، وئذا زمصها للمخغيًر

 الخىالي ، فان العالكت الدالُت التي ججمعهما جيىن واآلحي :

                                                        (0.........)                                                         

ما ئذا  -. ولخددًد شيل العالكت هره  ٌعخمد على املخغير املظخلل   ئلى وىن املخغير الخابع  خُث ٌشير السمص 

اض ي وإلاخصاء  -أم غير خؼي  اوان خؼُ ت الاكخصادًت ، هما ٌظخعان باالكخصاد الٍس ًمىً الاطخعاهت بالىظٍس

شيل العالكت هره ئذ جدىم العالكت بين املخغيراث بعدد لصُاغت العالكت واخخباز املخغيراث ، هما البد مً جددًد 

ً باالهدداز )مً لاشياٌ  الصُغ ( ابظؼها وأهثرها شُىعا الصُغت الخؼُت ، وحظمى العالكت الخؼُت بين مخغيًر

ولخىً لاهفاق   ولخىً دخل لاطسة و   ، فالعالكت الخؼُت بين  Simple Linear Regressionالخؼي البظُؽ ، 

اطُت آلاجُت :  على طلعت معُىت ًمىً أن جىخب بالصُغت الٍس

                                                   (8)                  ........         

 خُث :

اطُت واآلحي :   و        عبازة عً معلماث مجهىلت اللُم وزىابذ ٌشسخان مً وحهت الىظس ٍز

عىدما جيىن كُمت   : جمثل جلاػع خؽ الاهدداز مع املدىز العمىدي وهي عبازة عً اللُمت التي جخخرها    

ت للصفس .     مظاٍو

 : جمثل املُل .     

                                                             
 . 1ص 2111/2111محمد شٌخً , دروس وامثلة محلولة فً االقتصاد القٌاسً , جامعة قاصدي مرباح ورقلة النسخة االولى  -  1

         ( )  
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طتهالن ، وكُمت املُل لال املُل الحدي  (    )خالت الىفاف و  (    )ومً وحهت الىظس الاكخصادًت جمثل 

ادة امل ادة املخغير املظخلل بملداز وخدة واخدة .     خدللت في كُمت املخغير الخابع عبازة عً ملداز الٍص هدُجت ٍش

ً بشيل هلُم ، فهىان أطباب مهمت ججعل هره  غير أن العالكت أعاله ال ًمىً أن حشسح العالكت بين املخغيًر

حعبيرا وامال فلد ًيىن هىان اهدساف بين العالكت الحلُلُت واملعادلت    و    املعادلت غير معبرة عً العالكت بين 

إلاخصائُت التي جمثلها هدُجت أخؼاء في اللُاطاث أو في اخخُاز املخغير املظخلل ، مما ًخؼلب ئطافت مخغير حدًد 

سمص له عادة بالسمص  Random Variableٌظمى بالحد العشىائي ،  ير اللابلت ودوزه امخصاص العىامل غ (   )ٍو

( ًجب أن حعدٌ ليي جظم خد الخؼأ 8لللُاض وهرلً أخؼاء اللُاض ، علُه فان العالكت مً الصُغت )

 لعشىائي خُث ًصبذ : ا

  

 1 : فرضيات النموذج -2
 ىناك مجموعة من الفرضيات التي تم وضعيا لبناء نموذج االنحدار الخطي البسيط وىي  :

 
 :  الفرضية األولى  ( النموذج خطيLinear  بالنسبة لمعالم النموذج وشعاع األخطاء ، ويعني )

 ىذا أنو يمكن كتابتو عمى الشكل :
                i=1.2….n     

 فيذه العبلقة ىي عبلقة خطية يمكن تمثيميا بيانيا في شكل خط مستقيم              
 

 : حقيقية ) غير عشوائية( وغير متساوية جميعا فيما بينيا .   ةقيم المتغير  الفرضية الثانية 
 

 : الفرضية الثالثة  ( األمل الرياضيExpectation  ( لؤلخطاء )Errors  معدوم ، أو بعبارة )
 اء معدوم :أخرى متوسط األخط

 (  )        1       
 تجانس او ثبات تباين األخطاء  الفرضية الرابعة :Homoscedasticity  وتعني أن تشتت :

 األخطاء حول المتوسط ثابت ، ويعبر عنيا رياضيا بالكتابة:
 (  )   (   )         

 الفرضية الخامسة  ( عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء :Autooorrelation  بمعنى أن : )
التباينات المشتركة ألخطاء المبلحظات المختمفة تكون معدومة ، وىذا عمى طول العينة ، ونعبر 

 :عنيا رياضيا كما يمي
                                                             

 . 13ص 2118-2117قوري ٌحٌى عبد هللا , االقتصاد قٌاسً ,لٌسانس , تخصص اقتصاد كمً , جامعة امحمد بوقرة , بومرداس , -  1
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Cov(ui, Uj)= E ( uiuj ) = 0 . i≠j  
 

 : األخطاء مستقمة عن المتغير الشارح :  الفرضية السادسةX : أي ، 
Cov( X i. ui )=0 ,  i   =1  ... ، n                 

 : الفرضية السابعة  ( فرضية التوزيع الطبيعي لؤلخطاءNormal distribution  وىي تعني أن : )
األخطاء تتوزع وفق القانون اإلحتمالي الطبيعيو الفرضية السابعة مع الفرضية األولى والثانية والثالثة 

 ا رياضيا حسب الترميز الموالي :يمكن اختصارى
    (0& ،2 )N                    Ui 

 . تقدير معالم النموذج:
 :iŶ)الحقيقية( بـ iYسنرمز فيما يمي إلى القيمة المقدرة لـ

),(ثنائية :  nعند سحب عينة مكونة من  nn YX,…….., ),( 11 YX  يكون التساؤل حول الخط الذي ُيعبِّر
iiiبكيفية جيدة عن العبلقة :  XY   و 0ولذلك يجب تقدير المعاممين  10

1 فعند تمثيل ثنائيات .
لبحث عن تصحيح ((، يكون ىدفنا ىو ا1المشاىدات في بيان ُيظير لنا تشتت ىذه المشاىدات )الشكل رقم )

 يعبر تعبيرا جيدا عن العبلقة أعبله. في ىده الحالة نقترح طريقة المربعات الصغرى.

 1. طريقة المربعات الصغرى:1.2

إن ىذه الطريقة تحاول إيجاد أحسن تصحيح خطي بتدنئو مربعات االنحراف )بين المشاىدات الفعمية 

والمقدرة( 


n

i
i

1

2̂:حيث ،iii YY ˆˆ ( (.1. )أنظر الشكل رقم) 

 ( : اليدف من طريقة المربعات الصغرى07)الشكل رقم 

 

 

 

 

            
                                                             

 . 21م , ص2111, الطبعة االولى  , الجزائر ,  ياسيطرق االقتصاد القمحمد شٌخً ,  -  1

• • 
• 

• 

• 

• 
• 

• • 
• 

• 

• 
• 

• 

ix 

iŷ 

iy 

1̂ 
0̂ 

Xi 

Yi 

î 

XY
10
ˆˆˆ   



 الفصل االول :.................... تطور أسعار البترول وعالقته بالنمو االقتصادي
 

63 
 

 

اطُا بـ :     وهرا ما ًمىً هخابخه ٍز 



n

i
ii

n

i
i XYMinMin

1

2

10ˆ,ˆ
1

2 ˆˆˆ
10




 

01والشسغ الالشم لخدهئت هره العالكت هى أن جيىن املشخلاث الجصئُت باليظبت 
ˆ,ˆ  : معدومت أي 
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 بعد خل حملت املعادلين الظابلت هخدصل على جلدًس معلمتي الىمىذج :
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:     1̂ومً املفُد اطخخدام صُغت ميافئت لخلدًس 
  

 












n
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1̂ 

يىن  لت املسبعاث الصغسي امللدزة ) الىمىذج امللدز )خؽ الاهدداز(ٍو  ( هما ًلي:OLSبؼٍس

  ii XY 10
ˆˆˆ                                                  

 جقذیر نمورج الانحذار باصتخذام طريقت املربعاث الصغری :

لت املسبعاث الصغسي في املسخلت۔  لاولى هفترض  هىان عدة ػسق لخلدًس معامالث معادلت الاهدداز أهمها ػٍس

وحىد الفسوض الاطاطُه ملعالجت الىمىذج الخؼي . وفي املساخل الالخلت هخعسض للحاالث التي جيىن فيها هره 

 الفسوض غير صحُده . همىذج الاهدداز باالفتراطاث لاطاطُت هما ًلي :

                                                                                    

.  nهي املعادلت لاطاطُت التي جصىز العالكت بين الخابع واملظخلل خُث حعخمد على العُىت التي ًبلغ حجمها 

العشىائي . جلدًس الىمىذج ًخم  n باألطافه ئلى املعادلت لاطاطُه هلٌى أن الىمىذج ًدخىي افتراطاث عً املخغير

لبظُؽ . همىذج الاهدداز البظُؽ ًخظمً زالر معالم هي بغسض الحصٌى على ملدزاث معالم همىذج الاهدداز ا
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، ، ومعلمت اللاػع ، ، معلمت املُل ، و معلمت الخباًً . املساد هى اطخخدام ئخصائُاث املخغيراث الخابعت 

 واملخغيراث املظخللت خظب الؼسق إلاخصائُه املالئمت للحصٌى على ملدزاث لهره املعالم

 

 الصغرى :. خصائص مقذراث املربعاث 

: الخديز هى ذلً الفسق بين ملدزة ما ووطؽ جىشَعها، فاذا وان هرا الفسق ًخخلف عً خاصُت عدم الخديز -أ

الصفس هلٌى عً ذلً امللدز بأهه مخديز. وئذا عدها ئلى ملدزحي املسبعاث الصغسي فاهىا هجد 

    0011
ˆ,ˆ   EE 0ومىه هلٌى أن̂1و̂ 0هما ملدزجين غير مخديزجين  لـ و

1.على الخىالي 

ت  BLUE أفظل ملدز خؼي غير مخديز -ب " مً بين  Gauss-Markov: جىؼلم هره الفىسة مً هظٍس والتي جلٌى

أفظل ملدزجين خؼُخين وغير  1̂و 0̂امللدزاث الخؼُت وغير املخديزة، جيىن ملدزجا املسبعاث الصغسي العادًت 

 مخديزجين، خُث أن لها أصغس جباًً ممىً ملازهت مع بلُت امللدزاث الخؼُت وغير املخديزة لاخسي".

ددر ت الاحظاقخاصُ-ج : ئذا واحهىا مشيلت جديز ملدزة ما، فاهىا هىظس ئلى الخاصُت الخلازبُت لرلً امللدز، ٍو

بأهه ملدز مدظم  1̂عبازة عً مخغير جابع ومبؼأ بفترة شمىُت ما، وهلٌى عً  iXذلً ملا ًيىن املخغير املظخلل 

(Consistent Estimator) ئذا وان:  ولما ،n  1فان جىشَع املعاًىت لـ̂  1ًلترب مً اللُمت الحلُلُت ،

lim)ˆ(11وهىخب :    1هي 1̂وهلٌى أن النهاًت الاخخمالُت للملدز   
n

p 

لىً هرا الشسغ غير واف للحصٌى على ملدز مدظم، بل ًجب أن جيىن كُمخا الخديز والخباًً جلتربان أو 

ان الصفس ولما اكترب   مً ما ال نهاًت أي: nحظاٍو

                                     
0)ˆvar(lim)ˆvar(lim.2

)ˆ(lim)ˆ(lim.1

11

111













nn

nn
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بأهه ملدز مدظم للمعلمت الحلُلُت. ئن امللدزاث املخدصل  1̂وبخدلم هرًً الشسػين، هلٌى عً امللدز 

لت املسبعاث الصغسي أو غيرها هي جلدًساث هلؼُت، ولىً مً املهم أن  2و0 ،1عليها ليل مً  طىاء بؼٍس

لهره امللدزاث وذلً بلبٌى مظخىي زلت  ًيىن لدي الاكخصادي أهثر مً اخخُاز، ولرلً ًجب أن هبني مجاال 

 معين وهى ما وظمُه بالخلدًس املجالي للمعالم.

 . اختبار الفرضياث
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و 0ًمىً ئحساء اخخباز الفسطُاث املىطىعت خٌى معالم الىمىذج  1̂و 0̂بمعسفت جىشَع              
1 على

، وجلترح على العمىم بأهه ال ًىحد أزس على الىمىذج مً كبل H0الخىالي. الاخخباز الشائع حدا هى فسطُت العدم 

مخغير مظخلل ما، وهظسا ئلى أن الباخثين ًخمىىن كبٌى الىمىذج، فان فسطُت العدم جىطع عادة إلزباث زفظها 

ت  H0ئذا أمىً ذلً. وهأمل زفع   والتي جيىن جخخلف عً الصفس، ختى هلبل الىمىذج.باًجاد اللُمت الخلدًٍس

 اختبار املعنويت إلاحصائيت للمعالم. 

خم                كد ًيىن الىمىذج املبني مً ػسفىا صحُدا أو غير صحُذ، و جثبذ صحخه مً خالٌ اخخبازه، ٍو

، وما H0ذلً بىاطؼت فسض معلمت مً معالم الىمىذج حظاوي الصفس أو أي عدد آخس، وحظمى فسطُت العدم 

أطاض الىمىذج الخؼي، فان اوعدام هره العالكت ٌعني بأن خؽ اهدداز  كائمت على Xو  Yدامذ العالكت بين 

املجخمع هى عبازة عً خؽ أفلي، أي  0: 10 H  وبما أن الافتراضH0  خاطع لالخخباز، فاهه ال ًيىن

:0بالظسوزة صحُدا، لامس الري ًخؼلب مىا وطع فسض بدًل 11 H وفي خالت معسفت ئشازة .
1 ًمظبلا م

ت الاكخصادًت فان الافتراض البدًل ًيىن  :0الىظٍس 11 H  0)أو: 11 H: وئذا ػلب مىا اخخباز الفسطُت ،) 
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ct    .وهي اللُمت املدظىبت 

    هىخب: ما دمىا هخخبر فسطُت العدم،
1
ˆ

1

ˆ

ˆ





ct خُث هلبل ،H0  ت بمظخىي معىٍى %  ئذا واهذ
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n
t  1ففي هده الحالت، املعلم ا الصفس  خُث ت ئخصائُت أي ٌظاوي معىٍى لِع له معىٍى

2
,2


n
t 

ت  H0)طخىدهذ( وحظمى باللُمت املجدولت، وهسفع  tمأخىذة مً حدٌو الخىشَع  بمظخىي معىٍى %  ئذا واهذ
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n
t  1أي املعلم  ا عً الصفس. هلىم بىفع الاخخباز مع ت ئخصائُت فهى ًخخلف معىٍى له معىٍى

( فُيبغي اطخعماٌ الخىشَع الؼبُعي و 30nئلى ذلً، عىدما ًيىن حجم العُىت هبيرا ) . ئطافت0الثابخت 

 و ذلً بدظاب املظاخت املظلت للخىشَع الؼبُعي. z/2ًمىً أخر اللُمت الحسحت 

         0: 10 H )فرضية العدم( 

          0: 11 H   )الفرضية البديلة( 
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 R2لافظل بين معامل الخددًد  جىحد عدة حظاؤالث لدي الباخثين في الاكخصاد اللُاس ي في الاخخباز إلاخصائي

ت للملدزاث، فأيهما أفظل؟ كُمت عالُت لـ ت للملدزاث؟   R2ولاخؼاء املعُاٍز أم كُمت مىخفظت لألخؼاء املعُاٍز

ت، لىً جؼبُلُا  R2على العمىم ًيىن الاخخباز طهال ملا هدصل على كُمت عالُت لـ  وكُمت مىخفظت لألخؼاء املعُاٍز

وفي هفع الىكذ على كُم عالُت  R2هادزا ما ًددر ذلً، خُث في أغلب لاخُان هدصل على كُمت عالُت لـ

ت لبعع امللدزاث عؼى لاهمُت أهثر !لألخؼاء املعُاٍز
ُ
سي في هرا الظُاق بعع املخخصصين في املُدان أن ح ؟. ٍو

ت إلاخصائُت لبعع هره العالُت،  R2للُمت  ومً زم ًلبلىن ملدزاث املعالم غير مهخمين بعدم حدًت املعىٍى

 املعالم.

 

 )اختبار املعنويت الكليت للنمورج( Fاختبار التوزيع  .6.9

ت )أزس( املخغير املظخلل            :Xi  (0 ئن اخخباز معىٍى 10 H ًمىً أن ًيىن في شيل جىشَع )Fisher ، خُث

 لدًىا الخىشَع الؼبُعي املعُازي :
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:0وئذا واهذ الفسطُت 10 H  :صحُدت ًيخج أن             
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 واعخمادا على الىخائج الظابلت ًمىً هخابت الصُغت الظابلت مً الشيل :     
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:0وهلٌى أهىا هسفع  10 H  ت بمظخىي معىٍى % :ئذا            
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خُث أن  2,1, nF  هي اللُمت املجدولت، وجإخر مً حداٌو جىشَعF وجلبل الفسطُت ،H0 :ئذا خدر العىع أي 
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    هجد العالكت الخالُت : tوبامللازهت مع الخىشَع     2,1,
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 : جصلح هره الىدُجت ملا هخخبر املعالم الفسدًت لىمىذج الاهدداز فلؽ. مالخظت

وعىد للعالكت:  R2معامل الخددًد  F ،tوإلًجاد العالكت الخاصت بالخىشَعين 
TSS

RSS

TSS

ESS
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~2,1ولىعىض ذلً في العالكت:
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2ًمىً هخابت :  t و Fوهظسا للعالكت املىحىدة ما بين الخىشَعين 
2

~
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 nt
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nr
t. 

ت املُل. اللُمت املجدولت إلخصائُت  ، هخخبر اوعدامFجىشَع في   في  Fisherول املعالم في آن واخد طد فسطُت معىٍى

ت   )في امللام(. 2n)في البظؽ( و  0هده الحالت حعخمد على دزحتي خٍس

يشير ىذا المعامل إلى النسبة التي يمكن تفسيرىا من التغير الكمي في المتغير معامل التحديد المتعدد:  - أ
 :1التابع بداللة المتغيرات التفسيرية المدرجة في دالة االنحدار المتعدد، وىو يعرف بالعبارة التالية

                                                             
 .94، ص 2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، مدخل لنظرية القياس االقتصاديتومي صالح،   1
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إن مقياس معامل التحديد يتأثر بعدد المتغيرات التفسيرية، وليذا يمكن أن نصححو عن طريق أخذ درجات الحرية    
في الحسبان عند حساب معامل التحديد، حيث أن درجة الحرية تقل مع زيادة عدد المتغيرات التفسيرية وثبات حجم 

 العينة.
 كما يمي:  2Rوتصبح قيمة معامل التحديد المصحح  

                                                                            

 

22كبيرا، فإن:   nإذا كان حجم العينة  RR . 

فيذا يعني أن المتغيرات التفسيرية تفسر تتراوح قيمة معامل التحديد بين الصفر والواحد، فإذا كان يساوي الواحد     
جيدا المتغير التابع، وأن جودة التوفيق عند حدىا األقصى، أما إذا كان يساوي الصفر فيذا يعني أن المقدرة 

 التفسيرية لمنموذج منعدمة، وأن جودة التوفيق عند حدىا األدنى.
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 النمو االقتصاديالمبحث الثالث : اثر تقمبات اسعار البترول عمى 

 اوال : دراسة تحميمية لممتغيرات الداخمة في النموذج  :

  ( 2019 - 1989تطور أسعار البترول خالل الفترة : ) 
تبيع الجزائر نفطيا في األسواق الدولية ، حيث يتم تسعيره وفق سعر " خام برنت " الذي يعتبر من أجود أنواع  

االفريقية .  مرجعي لثمثي اإلنتاج العالمي خاصة في األسواق األوربية و الذي يعتبر سعر البترول في العالم ، و
مميار دوالر . ويمثل الشكل الموالي تطور أسعار  30حوالي  2019بمغت صادرات المحروقات الجزائرية سنة 

 بالدوالر األمريكي . 2018-1995البترول خبلل الفترة 
 ( 2008 – 1989اسعار البترول خبلل الفترة )  تطور : (08الشكل رقم )                          
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نتقل السعر إحيث   2008-1989رتفاع في أسعار البترول خبلل الفترة  ستمرار في اإلنى اإلبلحظ من المنحن
       نا خبلل ىذه الفترة موجات من الزيادة شاىددوالر لمبرميل ، حيث  98.6إلى  دوالر لمبرميل 17.31من 
نتاج وصمت إىو أكبر حجم  سنة و 253.9مميون و حوال  2007التراجع في كمية اإلنتاج فقد بمغت سنة  و
دوالر لمبرميل ، ثم تراجع متوسط األسعار السنة  74.664ب  ليو الجزائر مقابل متوسط سعر خبلل السنة قدرإ

مميون برميل يوميا ، لتتجو بعدىا األسعار في منحي  747446راجع اإلنتاج إلى مقابل ت 62.163إلى  2009
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البترول الجزائري . قد  وىو أعمى متوسط سعر بيع ب و 111.5بمتوسط سعر  2012تصاعدي الى غاية سنة 
الف برميل يوميا ، كما  483.5ليصل إلى  2014قابل ذلك تراجع مستمر في حجم اإلنتاج إلى غاية سنة 

مقابل االستمرار في  2017سنة  529.8ألف برميل يوميا و  435.4حوالي  2018غت الصادرات سنة بم
دوالر لمبرميل  109 441فقد تراجعت من  2018- 2013االنخفاض في متوسط أسعار البترول خبلل الفترة 

لؤلسعار الدولية  ، ورغم تحسن نسبي في بعض الفترات األسعار ، اال أن االتجاه العام 2016سنة  44.2إلى 
 .نخفاضبترول دائما تكون نحو اإللم

قات يتميز بدرجة كبيرة من عدم من خبلل ما سبق نسجل مجموعة من المبلحظات أىميا أن سوق المحرو 
قتصاد عميو فإن اإل ستمرار ، وإقتصادية يتغير سعر البترول بإير ستقرار ، فبسبب عوامل أكثرىا تكون غاإل

        قتصادية في تنفيذ ىذه الخطط إقتصادية وغير إونا بعوامل أسعار البترول يكون مرىالذي يخطط عمى أساس 
نقصد ىنا بالتخطط عمى أساس أسعار البترول السعر المرجعي لبرميل البترول التي تعتمده الدولة في  و

لى إأن أي فائض يوجو  دوالر لمبرميل كسعر مرجعي ، و 50معموم أن الجزائر تعتمد سعر  الميزانية العامة ، و
تراجع الحاد في أسعار البترول ، البسبب  2016صندوق ضبط اإليرادات الذي تم استنزافو كامبل في نياية 

حيث يمول ىذه الصندوق كذلك العجز في الميزانية العامة . نبلحظ أن الجزائر تواجو معضمة مزدوجة متمثمة 
مرتبط باألسواق  وىذا أمر خارج عن نطاقيا و 2014ة في تراجع مستمر في أسعار البترول منذ منتصف سن

لكن سعت الجزائر من خبلل منظمة األوبك الى الحد من االنتاج من خبلل االتفاق المبرم بين  الدولية ، و
أعضاء األوبك وأعضاء خارج األوبك ، لكن ىذا االتفاق لم يدم طويبل لعدة عوامل أىميا عدم التزا الدول 

تفق عمييا ، ودخول اإلنتاج األمريكي ليغطي ىذا التخفيض . باإلضافة إلى معضمة بحصص التخفيض الم
تراجع حجم الصادرات من المحروقات في الجزائر ) بترول وغاز ( وىذا بسبب تراجع قدرات اإلنتاج المحمية ، 

سبب كون االقتصاد ومغادرة الكثير من الشركات العاممة في قطاع الطاقة وانسحابيا من االستثمار في الجزائر ب
الجزائري غير مشجع لبلستثمارات األجنبية ، باإلضافة إلى عوامل أمنية تمثمت في األثر الكبير الذي خمفتو 
حادثة " تقنتورين " ، ىذا باإلضافة إلى الزيادة الكبيرة في االستيبلك المحمي لمموارد الطاقوية التي تشكل نسبة 

 كبيرة من حجم اإلنتاج .
 (2019 -1989المحمي الخام في الجزاىر خالل الفترة ) تطور الناتج 
زمات مانينات والتسعينات وىذا راجع األرتفاع محسوس في السنوات الثإقد شيد نمو الناتج المحمي الخام ل       

النفطية في تمك الفترة وحتى غاية يومنا ىذا ، والمنحنى الموالي يوضح تطور الناتج المحمي الخام خبلل الفترة 
 محل الدراسة
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 (2008 -1989تطور النمو االقتصادي خبلل الفترة ) ( :09الشكل رقم )
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 : مً اعداد الباخثين باالعخماد على املصذر

  الى  1989من سنة من خبلل الشكل نبلحظ وجود ارتفاع طفيف في الناتج المحمي االجمالي
دوالر امريكي ، وبعدىا بدا الناتج 62.05دوالر امريكي  الى  55.63حيث ارتفع من حوالي 1990

حسب  1994مرورا بادنى قيمة سنة   2002الى غاية 1990المحمي االجمالي بالتذبذب من سنة 
سواق المالية التي انيارت االزمة المالية التي سببيا المديونية مما سبب ذعر لمدائنين وانتقل ىذا الى اال

دوالر امريكي  ومع ارتفاع اسعار النفط منذ  42.54اسيميا وبالتالي انييار اسعار البترول الى مستوى
دوالر امريكي ىذا ما اثر ايجابيا عمى االقتصاد الوطني  نظرا العتماده  54.75الى حوالي  2001سنة 

المؤشرات االقتصادية الكمية في االقتصاد الوطني الكبير عمى ايرادات صادرات المحروقات اذ تعززت 
حيث وصل  2008بما فييا الناتج المحمي االجمالي وىو ما يعكس ارتفاع في المنحنى الى غاية سنة 

دوالر وىذا االنخفاض راجع الى  137.21الى  2009دوالر امريكي لينخفض سنة  171.00الى 
بحوالي  2010رى ، ليعاود االرتفاع مع بداية سنة االزمة العالمية التي ضربت االقتصاديات الكب

دوالر و نبلحظ انخفاضو في سنة  213.81بحوالي   2014دوالر امريكي الى غاية سنة   161.21
ثم بدا وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط مما اثر سمبا عمى االقتصاد الوطني   165.98بقيمة  2015

 دوالر امريكي 169.99الى  2019يتذبذب الى غاية وصولو سنة 
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ىنا نستنتج ان التغير في قيمة الناتج المحمي االجمالي بااليجاب او بالسمب تابع لمتغير في اسعار النفط الذي 
 يخضع ىو ايضا لتقمبات السوق النفطي الذي يتحكم فيو قوى الطمب والعرض النفطي  .

 

  وسعر البترول تقدير العبلقة بين الناتج الوطني االجمالي ( :03الجدول رقم ) -

 

GDP POIL 

1989 55.63000 17.31000 

1990 62.05000 22.26000 

1991 45.72000 18.62000 

1992 48.00000 18.44000 

1993 49.95000 16.33000 

1994 42.54000 15.53000 

1995 41.76000 16.86000 

1996 46.94000 20.29000 

1997 48.18000 18.86000 

1998 48.19000 12.28000 

1999 48.64000 17.44000 

2000 54.79000 27.60000 

2001 54.75000 23.12000 

2002 56.76000 24.36000 

2003 67.86000 28.10000 

2004 85.33000 36.05000 

2005 103.2000 50.59000 

2006 117.0300 61.00000 

2007 134.9800 69.04000 

2008 171.0000 94.10000 

2009 137.2100 60.86000 

2010 161.2100 77.38000 

2011 200.0200 107.4600 

2012 209.0600 109.4500 

2013 209.7500 105.8700 

2014 213.8100 96.29000 

2015 165.9800 49.46000 
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من  الناتج الداخمي اإلجمالي ، و عبله العبلقة القوية بين أسعار البترول وأنبلحظ من خبلل الجدول           
مالي بشكل خاص ، نمو الناتج الداخمي اإلج ستقرار في النمو االقتصادي بشكل عام واإل الواضح أن أصل عدم

2016 160.0300 40.76000 

2017 167.3900 52.51000 
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ر بتقمبات أسعار البترول في ستقرار في حصيمة قطاع المحروقات التي تتأثر بشكل كبييرجع إلى عدم اإل
مميار دوالر  63.96مقدار  1986األسواق النفطية العالمية ، حيث سجل الناتج الداخمي اإلجمالي في سنة 

دوالر في مقابل مميار  2.78با  1987دوالر لمبرميل ، ليرتفع في  13.53أمريكي عند أسعار بترول تقدر 
مميار دوالر بالتزامن  7.65ر نخفاضا بمقداإ 1988يسجل في  ، و دوالر لمبرميل 4.2رتفاع أسعار البترول ب إ

رتفاعا معتبرا سجمت أسعار البترول إ 1990 دوالر لمبرميل . في سنة 3.49نخفاض أسعار البترول ب مع إ
مميار  62.05متأثرة في ذلك بالتوتر القائم في منطقة الشرق األوسط ، ليرتفع الناتج الداخمي اإلجمالي إلى 

حيث  2000ر ، ثم عاودت اإلنخفاض مرة أخرى وبقيت في تذبذب ارتفاعا و صعودا ، إلى غاية سنة دوال
دوالر لمبرميل ارتفع معيا الناتج الداخمي  27.6كانت اإلنطبلقة إلرتفاعات غير مسبوقة ألسعار النفط فسجمت 

وفاقتيا في سنة  2003ل سنة دوالر لمبرمي 30مميار دوالر ، لترتفع حتي قاربت عتبة  54479اإلجمالي إلى 
مميار  85.01و  68.02دوالر لمبرميل ليرتفع الناتج الداخمي اإلجمالي إلى  36.05لتسجل مقدار  2004

دوالر لمبرميل ليتجاوز معيا الناتج  50تجاوزت أسعار البترول حدود  2005دوالر عمى التوالي . بداية من سنة 
 135.8و  117.17مقدار  2007و  2006، ويسجل في سنتي مميار دوالر  100الداخمي اإلجمالي سقف 

التوالي ، لتحقق أسعار البترول  دوالر لمبرميل عمى 69.08و  61.8مميار دوالر عند معدالت أسعار تقدر ب 
دوالر لمبرميل مقارنة بالعام السابق ، ليرتفع معيا الناتج  25.37قدر ب  2008رتفاعا غير مسبوق في سنة إ

نخفاضا في المعدل إشيدت أسعار النفط  2009. في سنة مميار دوالر  35.19مالي بمقدار الداخمي اإلج
دوالر لمبرميل ، متأثرة في ذلك بإنخفاض الطمب  61.06حيث وصمت إلى  2001السنوي ألول مرة منذ سنة 

، ليتأثر معيا  وتراكم المخزون النفطي العالمي ليصل إلى مستويات تفوق معدالتيا خبلل الخمس سنوات السابقة
عمى العموم فإن الجزائر و بحكم حصص  مميار دوالر . و 140.58ينخفض إلى  الناتج الداخمي اإلجمالي و

بشكل كبير بالتقمبات السعرية لممادة البترولية  الصادرات النفطية المحددة ليا من طرف منظمة األوبك ، تتأثر و
نخفاض األسعار ، وىو ما ينعكس إ ض القيمة الناتجة عن ضافية لتعويما دامت غير قادرة عمى طرح كميات إ
 بالنياية عمى الناتج الداخمي اإلجمالي ، 

(،و قمنا بتسجيل قيم الناتج الوطني GDPفي ىذه المرحمة يتم جمع البيانات المتعمقة بالظاىرة المدروسة )  
 – 1989كمتغير مستقل خبلل الفترة )االجمالي والذي  اعتبرناه المتغير التابع  وسعر البترول الذي عرفناه 

 :تحصمنا عمى الشكل الموالي   08eviewsوباستخدام برنامج  31( وبالتالي حجم العينة 2019

 شكل االنتشار بين الناتج المحمي االجمالي وسعر البترول  :  (10الشكل رقم )     
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 . eviews08املصدز : مً اعداد الباخثين باالعخماد على  بسهامج 

 التفضير : 

ًدبين مً الشيل اعاله ان العالكت بين الىاجج الىػني الاحمالي وطعس البتروٌ هي عالكت خؼُت و ػسدًت ، اذ ان 

ادة الىاجج الىػني الاحمالي  . ادة  في طعس البتروٌ جإدي الى ٍش  الٍص

ت الاكخصادًت ان العالكت بين الىاجج الىػني الاحمالي وطعس البتروٌ عالكت خؼُت وجيىن الصُغت  هما جلٌى الىظٍس

اطُت الخالُت :  الخؼُت في الصىزة الٍس
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 شيل الاهدداز الخؼي البظُؽ لظعس البتروٌ والىاجج املدلي الاحمالي   ( :00الشكل رقم )
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 . eviews 08عتماد عمى برنامج المصدر : من إعداد الباحثين باإل

سعار البترول كان بالتقريب وفق مسار خطي، مما يتيح النمذجة خبلل سحابة النقط يتضح أن تطور أ من
 نحدار الخطي البسيط .القياسية من خبلل تطبيق طريقة اإل

 :  GDPعمى الناتج الوطني االجمالي   POILتقدير النموذج الخطي ألثر تقمب اسعار البترول  -1

 أول عمل نقوم بو إدخال الموغاريتم عمى متغيرات الدراسة وىذا بيدف تصحيح البلتجانس الممكن  مالحظة:

 تواجده في المتغيرات .

 حيث:

LgDp:  .تمثل لوغاريتم الناتج المحمي في الجزائر وىي مقيمة بمميار دوالر جزائري 

LPOIL: .تمثل لوغاريتم سعر البترول الخام وىي مقّيمة بالدوالر لمبرميل 

 :تحصمنا عمى   eviews 08باستخدام برنامج  لتقدير معممات النموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية  و
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حدٌو جلدًس معالم الىمىذج  :  (19الجذول رقم )

 

 .  08eviewsعتماد عمى برنامج من إعداد الباحثين باإل  المصدر :

سعار البترول ( و المتغير المستقل أ (GDPجمالي لمحصول عمى العبلقة اإلنحدارية بين الناتج الداخمي اإل
(POIL نقوم بتقدير النموذج بإ ،)ستخدام برنامج الصغرى ، بإ ستخدام طريقة المربعاتeviews 08   نتحصل

 عمى النتائج التالية :

  الخطي النموذج تقدير نتائج:  (05)رقم الجدول

  eviows 08 بسهامج اعداد الباخثين باالعخماد علىاملصدز : مً 

 

 

 

  كما تبين لنا:

N=31                   R2=0.91                F=330.3055                         DW=0.68                        
معنوية كما يتبين من ، أي أن كل المعممات 0.05( أصغر منProb( فإن قيمة إحصائية )2-3من خبلل الجدول)

مفسرة من قبل المتغيرة المستقمة والباقي عبارة عن األخطاء     من التغير في  %91معامل التحديد أن أكثر من 
 العشوائية أو متغيرات أخرى، كما يتضح أن ىناك عبلقة طردية بين اسعار البترول والنمو االقتصادي .

 % نبلحظ:5ومن خبلل النتائج المتحصل عمييا ، ومن خبلل جدول دربن واتسن عند مستوى معنوية     

 
                                                                                  15096*POIL + 22.1.150966              

                  GDP = 

 (18.17)                   (132.25)                                                                              

           N=31                R2=0.91                Fc= F-statistic= 330.3055                    DW=0.68                        
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 d2و d1% نبلحظ أن قيمة 5(، مستوى الداللة k=1( وعدد المتغيرات المستقمة )(n=31عدد المشاىدات 
 كالتالي:

       
dl = 1.36 

 
du =1.49 

      وكان الشكل كما يمي:  
        1.49                  2                  2.51                 2.64                   4                       0.41         1 

                          0               ?                 0                   0                       ?               0                               

 ازجباغ مىحب      عدم وحىد ازجباغ    عدم وحىد ازجباغ     مىؼلت الشً     مىؼلت الشً          ازجباغ طالب               

   رتباط الذاتي موجب لكون قيمة   ( المحسوبة تقع في منطقة اإلDW)  من خبلل الشكل التالي نبلحظ أن قيمة  
 (DW محصورة بين )1.36<dw<0  ومنو نرفض الفرض العدم (H0  رتباط الذاتي (، أي توجد مشكمة اإل0= 

 من الدرجة األولى.

 (1) مبواقيل (correlogramme)(: دوال االرتباط الذاتي البسيط والجزئي 06الجدول )         

 

  eviows 08برنامج المصدر : من اعداد الباحثين باالعتماد عمى

( الخاص بدوال االرتباط الذاتي البسيط والجزئي لمبواقي يثبت لنا وجود ارتباط 06من خبلل الجدول رقم )    
 القيم خارجة عن مجال الثقة.ذاتي بين األخطاء كون أن بعض 
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ال أنو غير مقبول لوجود مشكمة من خبلل النتائج المتحصل عمييا فإن النموذج  رغم معنوية معمماتو إ    
( Cochrane-Orcuttط الذاتي بين األخطاء والذي يستوجب عمينا تصحيحو، سوف نستعمل طريقة )+رتبااإل

 رتباط الذاتي بين األخطاء.التخمص من مشكمة اإللتي تساعد من والتي تعد من بين الطرق ا
نحدار الذاتي من د في النموذج الثاني تم إدخال اإلرتباط الذاتي بين األخطاء الموجو من أجل معالجة اإل   

                    كانت النتائج كالتالي:  عمى النموذج ومن ثم المفاضمة بين النموذجين، و AR(1)، MA(1)الرتبة  
 

 نتائج النموذج الثاني والثالث                   ( :07الجدول رقم )                     
  

 .  08eviews  من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج  المصدر : 
 
نبلحظ من خبلل الجدول أعبله بأن النموذج الثاني توجد فيو كل الشروط المناسبة لقبولو كأفضل نموذج وذلك  

 من حيث أنو يتوفر عمى:
  أكبر معامل تحديدR

 ؛ 2
 أصغر تباين لمبواقي Scr؛ 
  أقل القيم بالنسبة لمعياريAkaike  وSchwarz.  

                 
 
  
 
 

 معنوية   

 المعالم  

 معنوية  المعالم  
F 

 
   Dw   

 

R2     

 

Scr     

 

Schwarz 
 

Akaike 
 المعايير 

 النماذج            

0.0003 C     0.000 1.867 0.9791 0.2240 1.719- 1.859-  02النموذج 
 إضافة بعد

AR(1) 

0.0000 LPoil  

0.0000 AR(1) 

0.0000 C     0.000 1.300 0.9633 0.403 -1.171 1.310-  03النموذج 
بعد إضافة 

MA(1) 
0.0000 LPoil  

0.0000 MA(1) 
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 ( : نتائج تقدير النموذج الثاني 08الجدول رقم ) 
 

 
 eviews 08من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج   المصدر :

 

 

 

  معامل التحديد : -
% عن العبلقة بين  87.9معنى أن النموذج يعبر بنسبة R2 = 0.879  نبلحظ بأن : قيمة معامل التحديد

% من التغيرات الحاصمة في الناتج  87.9أسعار البترول ، أو بمعنى آخر فإن  الناتج الداخمي اإلجمالي و
ما أير المتغير المستقل سعر البترول كانت نتيجة تغ 2019الى  1989الداخمي اإلجمالي في الجزائر من 

 .  جماليثير عمى الناتج المحمي اإلأخرى تدخل في التألى عوامل إفيرجع  2.1النسبة المتبقية 
 

 

 

 

LGDP = 25.3891048569 + 0.391442230529*LPOIL + [AR(1)=0.987252847937] 
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 اختبار ستودنت -1
 (: معنوية المتغيرات التفسيرية والثابت09الجدول )          

 
التعليق )المالحظة(           Prob المعالم القرار          

الثابت    0.0003 /t-cal/˃t-tab  و  prob<0.05  معنويالثابت  

LPOIL 0.0000 /t-cal/˃t-tab  و  prob<0.05  LPoil معنوي   

MA(1) 0.0000 /t-cal/˃t-tab  و  prob<0.05 AR(1) معنوي   

 .eviews 08عتماد عمى برنامج من إعداد الباحثين باإل  المصدر :
 
كما أن  %5عند مستوى معنوية  t-tabأكبر من   t-calنبلحظ من خبلل الجدول أن القيم المحسوبة   
: H0( وبالتالي نرفض الفرضية )0.05حتمال كل معممة أصغر من )إ 0ia  إذن فإن جل معممات النموذج ،)

 معنوية تختمف عن الصفر.
 
حدار اي اختبار إلختبار المعنوية الكمية لئلن Fنستعمل مقياس (:Test Fischerاختبار المعنوية الكمية ) -2

 . 0الذي يساوي جميع معامبلت الميل الجزئية الفرض العدمي 

 

21...0)انعدام العبلقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع(            kaaa : H0 
0ia )وجود عبلقة معنوية بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع(                  : H0  

 

 فاننا نرفض Prob<0.05اذا كانت  0.05مع Prob(F-statistic)المعنوية الكمية لمنموذج نقارنختبار إل

H0 ونقبل  H1 ،ج .اي ىناك معنوية كمية لمنموذ 

Prob(F-statistic)=0.00000<0.05 فاننا نرفض H0ونقبل  H1  عند حصائيةإاي النموذج ذو معنوية 
5% 
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 اختبار االرتباط الذاتي: -3

لبلرتباط الذاتي لؤلخطاء العشوائية حيث كانت  Breush-Godfreyيوضح الجدول التالي اختبار    
 نتائجو كما يمي:

                           
 LM-Test(: نتائج اختبار 10الجدول )                

 

 

 eviews 08مً اعداد الباخثين باالعخماد على بسهامج   املصذر :                               
  
منو  و  رتباط الذاتي بين األخطاء ، أي ينفي وجود اإل %5( فإن االحتمال أكبر من 10من خبلل نتائج الجدول )  

: H0نقبل فرضية العدم) 0lفي الجدول الموالي: (، وذلك ما يتبين لنا من خبلل دوال االرتباط البسيط والجزئي 
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 (2) مبواقيل (correlogramme)(: دوال االرتباط الذاتي البسيط والجزئي 11الجدول )
 

 
 eviews08من اعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج  المصدر :   
 

ما يثبت ، وىذا 0.05ر من ( أكبProb) ( أن مختمف القيم كانت داخل مجال الثقة كما أن11يوضح الجدول )    
 رتباط الذاتي لؤلخطاء العشوائية.غياب اإل
 اختبار اعتدالية البواقي ) األخطاء العشوائية (:4-

 إلعتدالية البواقي( Histogramme)(: المدرج التكراري 12الشكل )             

 
 Eviows 08من اعداد الطالبتين باالعتماد عمى البرنامج االحصائي المصدر :                    
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  : Jarque- Beraاختبار  -5
H0 توزيع البواقي طبيعي :  
H1 توزيع البواقي غير طبيعي : 

أي   H0، هلبل الفسطُت  .0 19أهبر مً  (prob j – b ) ، فاذا واهذ 1019مع  prob (jarque – bera)  كُمت ن هلاز 

اي لاخؼاء ال جدبع  H1 هلل الفسطُت 1019صغس مً أ probj - b ) ) أن لاخؼاء جدبع جىشَع ػبُعي أما ئذا وحدها

 جىشَع الؼبُعي . 

 Prob ( j - b ) = 0.160175  0 >,05:   لدًىا

جدبع  ي لاخؼاء أ H1 الفسطُتسفع ه و H0الفسطُت هىا هلبل فا Prob ( j - b ) 0.160175  0 >,05 : بما ان

 خىشَع الؼبُعي . ال

 اختبار ثبات تباين األخطاء العشوائية-6

  اختبارARCH-LM : 
 :إذا كان

      
:.......0حيث أن:  H0، نقبل ( )  10  mppH أي تجانس )ثبات( تباين البواقي؛ 

      
   أي عدم )تجانس( ثبات تباين البواقي. H1، نقبل ( ) 

 لمربع البواقي ARCH-LM(: اختبار 13الجدول )  

 
 Eviows 08مً اعداد الؼالبخين باالعخماد على البرهامج الاخصائي املصذر :                    
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            ( أن : 13يتبين من الجدول )

، والذي تؤكده دوال « Absence l’effet d’ARCH »تجانس )ثبات( تباين البواقي أي  ومنو تقبل الفرضية الصفرية 
 البواقي:لمربع  (correlogramme)االرتباط الذاتي البسيط والجزئي 

 

 لمربع البواقي (correlogramme)رتباط الذاتي البسيط والجزئي دوال اإل (: 14الجدول ) 

 

 
 Eviows 08مً اعداد الؼالبخين باالعخماد على البرهامج الاخصائي املصذر :                    

  
يمكن الجزم بتجانس )ثبات( داخل مجال الثقة، أين  pics(، يتبين أن مختمف القمم 14ل )من خبلل الجدو   

 التباين.
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 عامةالالخاتمة 

قتصاد بالنظر إلى الضعف المسجل في مستويات نمو لئليعتبر قطاع البترول المحرك األساسي       
القطاعات االخرى. وبالرغم من المجيودات المبذولة من طرف الجزائر من أجل إصبلح ىذا الوضع إال  أنيا لم 

 تستطع تحرير نفسيا من ىذه الييمنة البترولية. 

ر تقمبات أسعار البترول عمى النمو رتبطت دراستنا في اإلجابة عمى اإلشكالية  التي تدور حول: مدى تأثيإوقد 
 .2019الى 1989االقتصادي في الجزائر في الفترة الممتدة من 

 اإلجابة عمى اإشكاليتنا و و نتيجناىا محاولين ضبط متغيرات الموضوع إخطة العمل التي من خبلل  و
نمو االقتصادي ال قد تناولنا في الفصمين كل ما يمس البترول و و .لمعمومات بخصوصيامحصول عمى ال

 لصحة الفرضيات:  كإختبار

كدت الدراسة أن ىناك عبلقة بين أسعار البترول والنمو االقتصادي بحيث العبلقة عبلقة أ :الفرضية االولى
بالخصوص البترول( بحيث كل ما  مة مرتكز عمى قطاع المحروقات)االجزائري بصفة عطردية ألن اإلقتصاد 

 العكس صحيح.  النمو االقتصادي ورتفع معدل إرتفع سعر البترول إ

تعتبر الجزائر دولة ذات إقتصاد ريعي العتمادىا في نشاطيا اإلقتصادي عمى مورد طبيعي : الفرضية الثانية
%من قيمة الناتج 90أحادي لتوليد الدخل، أي أنيا تعتمد عمى صادرات البترول والغاز التي تمثل حوالي 

 المحمي اإلجمالي. 

ىذا ىو  المصدرة لمبترول و ىو الدفاع عن الدول المنتجة و OPEC)دور منظمة االوبك ) :الفرضية الثالثة
الدور الرئيسي واألساسي لمنظمة االوبك.ومن الجدير ذكره ىو ان األداة الرئيسية التي تممكيا االوبك ىي التحكم 

رفعيا إلى الحد األعمى، في مستويات اإلنتاج ومستويات العرض اما من خبلل تقميصيا إلى الحد األدنى او 
 ومن ىنا يضير دور منظمة  االوبك في استقرار االسعار النفطية.

من اجل اسقاط الجانب النظري عمى اإلقتصاد الجزائري قمنا بدراسة قياسية ،تمييدا أشرنا  إلى أىمية  القطاع 
إلى غاية  1989ممتدة من  النفطي في الجزائر وتأثيره عمى النشاط اإلقتصادي، قمنا بتحميل ودراسة قياسية

2018. 

ستخدام االختبارات إبالنمذجة  األسس الندرية التي تقوم عمييا عممية التحميل و بالتطرق إلى أىم المبادئ و
 التالية:

  إختبار ستودنتTest de student 
  إختبار المعنوية الكميةTest de fisher  
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  إختبار االرتباط الذاتيDurbin-watson test  
 )إختبار اعتدادية البواقي )االخطاء العشوائية 
  إختبار توزيع البوافيJarque-bera 
 .إختبار توزيع ثبات تباين االخطاء العشوائية 

 نتائج الدراسة:

  السعر البترولي يتحدد انطبلقا من مجموعة من المحددات وان الجزائر دولة ريعية بترولية يتأثر
 سعار اما اجابا او سمبا.اقتصادىا بتغيرات التي تطرأ عمى اال

   وجود تأثيرات ذات داللة إحصائية وقيآسية وعبلقة طويمة المدى بين التغير في السعر البترول وبعض
 المتغيرات االقتصادية .

  .تعتبر أسعار النفط المصدر االول المتحكم في النشاط اإلقتصادي 
 انو عند ارتفاع أسعار النفط بوحدة واحدة  أسعار النفط ليا عبلقة طردية وقوية مع النمو االقتصادي اي

 .0.83يرتفع معدل النمو االقتصادي ب 
  من خبلل نتائج التقدير يمكننا القول ان النمو االقتصادي يتأثر بشكل كبير بأسعار البترول. اذ يعتبر

 العامل األكثر تأثير عمى نمو االقتصادي في الجزائر.

النتائج التي توصمنا إلييا من خبلل ىذا البحث يكون بإمكاننا تقديم بناءا عمى  : التوصيات مقترحات و
 االقتراحات وتوصيات التالية:

  عدم اإلعتماد عمى مداخيل المحروقات بشكل كبير والعمل عمى تشجيع الصادرات خارج قطاع
المحروقات من خبلل زيادة  دعم القطاع الزراعي والصناعي وتشجيع خمق مؤسسات صغيرة 

 متصاص البطالة.إ متوسطة التي تعمل عمى خمق قيمة مضافة و ومؤسسات
  تشجيع عممية االستثمار خارج المحروقات  خاصة قطاع السياحة الذي يعد بالكثير نظرا لبلمكانبات

 اليائمة التي تتمتع بيا الجزائر وىذا بالقضاء عمى معوقات االستثمار.
 فط والغاز لضمان موارد مالية لؤلجيال القادمة.يجب ترشيد استغبلل الموارد الطبيعية في صورة الن 
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 خالصة الفصل

 
من خبلل ىذا الفصل المخصص لمدراسة التطبيقية، ومن أجل الوصول لؤلىداف المسطرة وذلك من خبلل     

 1989النمذجة القياسية الثر تقمبات اسعار البترول عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلل الفترة الممتدة من 
الدراسة كانت بإتباع طريقة المربعات الصغرى العادية باالعتماد عمى أسموب االنحدار الخطي  2019الى غاية 

البسيط، حيث توصمنا في األخير إلى قبول النموذج الثاني المقبول من الناحية اإلحصائية واالقتصادية بعد 
 تصحيح مشكل االرتباط الذاتي.

ومن خبلل نتائج التقدير يمكننا القول أن النمو االقتصادي يتاثر بشكل كبير باسعار البترول ، إذ تعتبر     
 .2019إلى سنة  1989العامل األكثر تأثيرا عمى النمو االقتصادي في الجزائر خبلل الفترة المدروسة من سنة
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 ق ائمة  

 راجعالم
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 قائمة المراجع 

 الكتب:-1

،مكتبة لبنان ، ساحة رياض الصمع ،  معجم مصطمحات البترول و الصناعة النفطيةاحمد شفيق الخطيب ، 
 . 1990الطبعة الجديدة ،

 م . 2014-ه  1435احمد جبران بدران ، التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة ، الطبعة االولى ، القاىرة ، 

 

-2013الجزء األول،الطبعة -)اقصاد النفط(  االقتصاد البترولي مدخل الى محاضرات حولامينة مخمفي 
2014 . 

 

، الموارد الطبيعية الناضبة واثرىا عمى النمو االقتصادي دراسة حالة بممقدم مصطفى وبن رمضان انيسة 
 .  2012،  3، العدد  البترول في الجزائر

اس لمطباعة والنشر ، الطبعة االولى ، اربيل ، . دار ئار  اىميتو ، مخاطره وتحدياتو –، البترول بيوار خنسي 
2006 . 

 .  1997. دار زىران لمنشر والتوزيع ، جدة ،السعودية ،سنة  اقتصاديات النفط ،فتحي احمد الخولي

 .  2015. يوليو  النفط والغاز الصخريين واثرىما عمي اسواق النفط العالميةجمال قاسم حسن ، 

 . 2011. دار احياء التراث العربي ، بيروت ،  النفطاقتصاد  ،نبيل جعفر عبد الرضا

،الطبعة الثانية دار الجامعية ،اإلسكندرية ،   اإلقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عطية ،
 2000مصر،

درية ، االسكن – . الدار الجامعية اقتصاديات البترول والسياسة السعرية البتروليةعبد المطمب عبد الحميد ، 
 .  2006،الطبعة االولى 
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 . 1981.  جغرافية النفط والطاقةمحمد ازىر سعسد السماك و عبد المنعم عبد الوىاب ، 

 .  1988.  دار الجامعية المصرية ،الطبعة االولى ،  قتصاديات البتر ل والطاقةمحمد محروس اسماعيل ،ا

 . دار شموع الثقافة ، الطبعة االولى ، ليبيا  .  مبادى اقتصاد النفطمحمد احمد الدوري ، 

 
 .  2003دار النيضة العربية ، القاىرة ،  سياسية . البترول العربي دراسات اقتصاديةحسين عبد اهلل ، 

 

 .  2001. دار القاىرة لمنشر ، القاىرة ،  النظرية والمفيوم-النمو االقتصاديمحمد ناجي حسن خميفة ،

 

. دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ، ط  االساس في عمم االقتصاداىيم خريس واخرون ، محمود الوادي ابر 
 .  2007عربية ،  عمان  ، 

 
. الطبعة االولى ، منشورات  السياسة الشرعية وعالقتيا بالتنمية االقتصادية وتطبيقاتيافؤاد عبد المنعم احمد ،

 . 2001البنك االسبلمي لمتنمية ، 
 

. الطبعة  دراسات في التنمية االقتصادية مكتبة حسن العصرية ف مصطفى ،عبد الرحمان سانية ،عبد المطي
  .م 2014االولى ، لبنان بيروت ، 

(، دار وائل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة لمنفط )أوبكمصمح الطراونو، ليمى لعبيدي مامين، 
 . 2013عمان،  لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،

،االكاديميون في النشر والتوزيع ، الغاز (  –كيرباء  –اساسيات انتاج الطاقة )بترول  ،سعيد خميفة الحموي
 م  .2016-ه 1437الطبعة االولى ، المممكة االوردونية الياشمية ، 
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خة االولى ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة النس دروس وامثمة محمولة في االقتصاد القياسيمحمد شيخي ، 
2010/2011 . 

ليسانس ، تخصص اقتصاد كمي ، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس  ، االقتصاد قياسيقوري يحيى عبد اهلل ، 
،2017-2018 . 

 م .2011، الطبعة االولى  ، الجزائر ،  طرق االقتصاد القياسيمحمد شيخي ، 

 . 2005، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، ، أثر تغيرات أسعار البترول عمى االقتصاد العربيمشد وىيبة

 . 2014، الطبعة االولى ،  نقمة النفطمايكل روس ، 
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 الرسائل واألطروحات-2

دكتوراه اطروحة  ، النفط العربي واستراتيجيات استغاللو في اطار ضوابط التنمية المستدامة ،بميداف رحمة
 . 2015/2016 ،مستغانم ،جامعة عبد الحميد ابن باديس،
 

. مذكرة ليسانس ، قسم العموم  دراسة تحميمية لمعوامل المؤثرة عمى تغيرات سعر النفطفاتح زىار واخرون ، 
 .  1999اقتصادية ، كمية العموم اقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية ، جامعة فرحات عباس ، 

 
ط العالمية عمى معدالت النمو االقتصادي )دراسة حالة اثر تقمبات اسعار النفخويمدات محمد مجاىد ، 

 .   2012/2013. ليسانس ، جامعة قاصدي مرباح ،  ورقمة ،  االيمارات العربية المتحدة (–الجزاىر 
 

اثر النمو االقتصادي عمى عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية )دراسة كبداني سيدي احمد ، 
 . 2012/2013.  اطروحة دكتوراه ، جامعة ابي بكر بمقايد  ، تممسان، تحميمية وقياسية(  

 
لجزائر ، اثر تقمبات اسعار النفط عمى الميزانية العامة لمدولة دراسة حالة اطرشي مريم و مسخر حدة  -  1

-2016، قالمة ،  1945ماي  8. ماستر ،  تخصص نقود ومؤسسات مالية ، جامعة  2016-2000لمفترة 
2017 . 

-2000اثر تقمبات اسعار البترول عمى تمويل االستثمار في الجزائر شتيوي مروة و شتيوي شبيمة ،  -  1
 .2019-2016قالمة  1945ماي 8. ماستر تخصص نقود ومؤسسات مالية جامعة  2016

. ماستر ، جامعة  اثر تغيرات اسعار البترول عمى االقتصاد الجزائريمرسمي رضوان وبورقعة سعاد ،  -  1
 .  2016/ 2015الدكتور موالي الطاىر ، سعيدة ، 

. انعكاسات تقمبات اسعار البترول عمى التوازنات االقتصادية والكمية في الجزائرقويدري قوشيح بوجمعة ،  -  1
 .  2009/ 2008يستير ، جامعة حسيبة بن بوعمي ،  شمف ، ماج
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تغيرات اسعار النفط وتاثيرىا عمى ميزان المدفوعات الجزائري خالل احمد عثماني  ومحي الدين لوزري ،  -
مذكرة مكممة لنيل شيادة ماستر في العموم االقتصادية ، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي  ، 2015-2000الفترة 

 2017-2016الصديق بن يحيى ، جيجل ، جامعة محمد 

، مذكرة ماجيستير ،  دراسة حالة الجزائر –اثر تقمبات اسعار الصرف عمى العائدات النفطمة موري سمية ،  -
 .  2010-2009جامعة تممسان ، سنة 

 

ماستر في ، مذكرة مكممة لشيادة ال التنبؤ بسعر النفط الخام في الجزائررممي نعيمة ومخمفي عبد الحميد ،  -
-2014العموم االقتصادية ، تخصص الطرق الكمية في التسيير  ، جامعة  د . الطاىر موالي سعيدة ، 

2015. 

مذكرة تكممة شيادة الماستر  تخصص  ،تغيرات اسعار النفط وتاثيرىا عمى االقتصاد الوطنيعمراني وىيبة  ،  -
 . 2018-2017مالية المؤسسة جامعة اكمي امحند اولحاج ، البويرة 

اطروحة مقدمة لنيل  ،اثر تقمبات االيرادات النفطية عمى االقتصمد الكمي )النمو االقتصادي (زمال وىيبة ،  -
 . 2018-2017شيادة الدكتوراه  في العموم االقتصادية تخصص مالية جامعة ابي بكر بمقايد ، 

 

واالستراتجيات البديمة لقطاع المحروقات دراسة ، اىمية الثورة النفطية في االقتصاد الدولي وحيد خير الدين  -
، مدكرة مكممة لشيادة الماجيستير في العموم اقتصادية تخصص اقتصاد دولي ، جامعة محمد   حالة الجزائر

 . 2013-2012خيضر ، بسكرة 

 

قتصاد ، شيادة الماجيستير، تخصص ا اثر االنفاق العمومي عمى النمو االقتصادي في الجزائرعدة اسماء ،  -
 . 2دولي ، جامعة وىران 

، دراسة النمو االقتصادي في ظل تقمبات اسعار البترول لدى دول المينا دراسة تحميمية حاج بن زيدان  -
، اطروحة دكتوراه في العموم اقتصادية   2010-1970قياسية حالة الجزائر والمممكة العربية السعودية ومصر 

 يد تممسان .، تخصص اقتصاد ، جامعة ابي بكر بمقا
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، شيادة ماستر في  ، السياسة التسعيرية لمنظمة االوبك وانعكاسيا عمى سوق النفط العالميسالم بوغرارة 
 . 2013-2012 العموم االقتصادية تخصص اقتصاد وتسيير البترول ، جامعة قاصدي مرباح ،  وارقمة 

النمو االقتصادي دراسة قياسية لحالة  اثر تقمبات اسعار البترول عمىبوخشبة ىوارية  ودالس شييناز ،  -
، شيادة ماستر في العموم االقتصادية تخصص اقتصاد مالية دولية جامعة د.الطاىر ( 2015-1980الجزائر )

 . 2017-2016موالي سعسدة  

دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر  ،بياء الدين طويل -
باتنة   ،جامعة الحاج لخضر ،تخصص اقتصاد مالي ،اطروحة دكتوراه في العموم اقتصادية ،1990-2010
2015-2016 . 

، شيادة في ضبط السوق الدولية لمنفط opec دور منظمة الدول المصدرة لمبترول شعبي األمين ،  -
 . 2018-2017سيمة ليسانس في العموم اقتصادية ، تخصص اقتصاد دولي، جامعة محمد بوضياف ، م

 


