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 أ

 :املقدمة العامة

اسنننلي للةجلنننة االقتصنننادية، فهنننو يحظننند باهتمنننام جمينننع دول إن الننننفا كنننان وال ينننزال ا حنننر  األس

أساسنية فني  العالم ملا له من أهمية كبيرة في التطور االقتصادي واالجتماعي على املستوى العالمي ومكاننة

حينث يمثننل أحند أهنم عوامننل االقتصناد الكلنني فني االقتصنناد  اقتصناديات الندول املصنندرة واملسنتوردة لهننا،

لخنام هنو أك نر سنوا للسنلع األساسنية فني العنالم. منا يجعنل تغينرات أسنعار النننفا العنالمي وسنوا الننفا ا

أكثر إثارة لالهتمام ليس فقا تأثيرهنا املباشنر علنى النشناق االقتصنادي، ولكنن أيضنا التغينرات فني أسنعار 

 النفا قد تعكس أو حتى توقع التغيرات في االستقرار ع ر القارات.

بعندم اسنتقرار وكثنرة التقلبنات فني  ساسنية فني العنالم، وتتسنمهني أك نر سنوا للسنلع األ  سوا الننفا

عرفننننا أن الننننفا سنننلعة دولينننة فننني منننداها،  أسنننعار الننننفا نتيجنننة لتأثيرهنننا بالعديننند منننن العوامنننل، وإذا منننا

ن ارتفناع أسنعار الننفا يصبح منن البندي ي القنول، بنأ، في أهميتها بالنسبة لجميع دول العالم استراتيجية

سنا  واردههنا املالينة، ممنا النفطينة، التني هني أ حيث تزداد عوائندها واملصدرة املنتجةيكون لصالح الدول 

 فيكون لصالح الدول املستهلكة. ويكون الوضع معاكسا في حالة انخفاض أسعار  جابيا فيهاتؤثر إي

عار ( ال يزال األداء االقتصادي العنالمي مرتبطنا ارتباطنا وثيقنا بأسنIEAوفقا لوكالة الطاقة الدولية )

النننفا. وعمومننا، تننؤدي الزيننادة فنني أسننعار النننفا إلننى نقننل الثننروة مننن االسننتيراد إلننى البلنندان املصنندرة مننن 

خالل التحول في معدالت التبادل التجاري. زيادة تدفق النقد األجنبي إلى االقتصاد الوطني ممنا ينؤدي إلنى 

 حليننة مقابنل العمننالت األجنبيننة،ا  ارتفناع أسننعار صنرف العملننة ادة النندخل وتحسنين معنندالت البطالننة،زين

ومنننن املتوقنننع  فننني االقتصننناد النننوطني، إلنننى جاننننب ارتفننناع معننندالت التدنننخم بسنننبب زينننادة املعنننروض النقننندي

عكس ذلك في حالة انخفاض أسعار النفا، ويتوقف حجم األثنر املباشنر لزينادة سنعر معنين علنى حصنة 

املسنننتورد وقننندرة املسننننتخدم ال هنننا ي علننننى تكلفنننة الننننفا فنننني الننندخل القنننومي ودرجننننة االعتمننناد علنننى النننننفا 

 (.IEA  2006 خفض استهالكه واالبتعاد عن النفا )وكالة الطاقة الدولية،

بننننالنظر إلننننى األهميننننة االسننننتراتيجية للنننننفا فنننني العننننالم، تختلننننف  ثارهننننا االقتصننننادية وفقننننا لسنننننلو  

ة املاضنننننية، والسنننننيما األسنننننعار فننننني سنننننوا الننننننفا العاملينننننة، النننننذي شنننننهد تقلبنننننات عميقنننننة فننننني العقنننننود القليلننننن

دوالرا أمريكينا، والهنزات الناجمنة عنن  ثنار سنلبية  148، حيث بلغ سعر ال رميل 2008االرتفاع املسجل في 

مننا انعكننس فنني  أو إيجابيننة بالنسننبة للعدينند مننن العوامننل أهمهننا: السياسننية، االقتصننادية والطبيعيننة، وهننو
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 ب

ألن صنننندمة النننننفا يمكننننن أن تجعننننل  رار،تقممننننا تسننننبب فنننني حالننننة مننننن عنننندم االسنننن أسننننعار تقلبننننات النننننفا،

 اقتصاديات العالم مشلولة، السيما اقتصاديات املتصلة بصناعة النفا. 

فننننني السننننننوات األخينننننرة، حننننندد االقتصننننناديون مجموعنننننة منننننن العوامنننننل املسننننناهمة فننننني تقلبنننننات أسنننننعار 

فننني علنننى سنننبيل املثنننال، صننندمات العنننرض النننناجم عنننن أحنننداو سياسنننية مثنننل الحنننروب والثنننورات  ،الننننفا

البلدان األعضاء في منظمنة أوكنك، والتحسنينات فني تكنولوجينا اسنتخراج سنعر الننفا الخنام، واكتشناف 

حقننول جدينندة. كمننا أن هنننا  خطننوات هامننة فنني هننذا الصنندد، علننى سننبيل املثننال، فنني تننايوان  خطننة تنميننة 

. 2020-2002ت الطاقة املتجددة  منن القندرة املركبنة لتوليند الطاقنة الشمسنية ا خطنا لهنا بنين السننوا

وكاإلضافة إلى ذلك، فإن صدمة الطلب على النفا علنى أسنعار الننفا املرتبطنة بحركنات تينر متوقعنة فني 

األزمنة األولنى،  هني: دورة األعمال العاملية. وتشمل الفترة الكثينر منن التذبنذب واثننين منن األزمنات الشنديدة

مننننذ الكسنننناد الكبينننر، بسنننبب التوسنننع فنننني  ، منننا يسنننمى أسننننوأ أزمنننة مالينننة2008مننننن عنننام األخينننرة فننني األشنننهر 

أمننا األزمننة  .2008أدوات املشننتقات املاليننة، التنني تالبننا مننا كانننت مسننؤولة عننن تفنناقم األزمننة املاليننة فنني عننام 

 30إلننى حننوالي  2014دوالر لل رميننل منننذ يونيننو  100الثانيننة، انخفنناض سننعر النننفا بشننكل حنناد أكثننر مننن 

 ديات كبيرة للسياسة املالية والنقدية والهيكلية.دوالر سنويا، ويشكل هذا االنخفاض تح

بينننر علنننى مسنننار باعتبنننار أن النننواردات تمثنننل جنننزءا هامنننا منننن النشننناق االقتصنننادي ملنننا لهنننا منننن تنننأثير ك

بننننننناملواد األولينننننننة  اإلنتنننننننا ية االقتصنننننننادية، فنننننننيمكن أن تكنننننننون النننننننواردات مصننننننندرا لتموينننننننل الجهننننننناز التنميننننننن

، فنني هننذه والتنافسننية اإلنتاجيننة الكفنناءة زيننادةتمكننن مننن  التنني اإلنتاجيننة التجهيننتات وكننذاالضننرورية، 

، بنرتم ذلنك فنالواردات الصنادرات فني زينادة علنى وتعمنل واسنتراتيجية ضنروريةفنالواردات تعت نر الحالنة 

 تعت ر تسركا في أتلب األحيان.

 لألثنر نظنرا سنعر الننفا فني التغينر هنذا دراسنة فني كثينرة جهنودا االقتصناديين منن الكثينر بنذل ولقد

 علنى التوازننات االقتصنادية الكلينة، تنأثير فني يتسنبب إذ بنا جتمع الظناهرة هنذه تلحقنه أن يمكنن النذي

عنند انهينار  األخينرة اآلوننة فني ننهأ املالحنظ فمنن النواردات، يخن  فيمنا واضنحة بصنورة يظهنر أثنر وهنذا

 ومعرفة املستخدمة السياسات في النظر إعادة إلى يدعو مما، رداتالوا انخفاض إلى ىأدأسعار النفا 

 . بالواردات أسعار النفا يركا الذي االرتباق مدى
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أصبحت الجزائر منذ أكثر منن أربعنة عقنود تعتمند علنى قطناع الننفا النذي أصنبح العمنود الفقنري 

لالقتصاد، حيث أن لديها عائدات مالية ضخمة، كما هو املصدر الرئيسلي للعملنة الصنعبة، وأهنم عامنل 

منننننن إجمنننننالي الصنننننادرات ونحنننننو ثل ننننني اإليننننننرادات  ٪95الي لزينننننادة الننننندخل، نسنننننبة الصنننننادرات النفطينننننة حنننننو 

مننننن النننننات   ٪31.5مننننن ضننننريبة النننندخل وحننننوالي  ٪65.5(، مننننا يقننننرب مننننن 2016الحكوميننننة )البنننننك النننندولي، 

أصنننبح االقتصننناد  كمصننندر رئيسنننلي للعملنننة الصنننعبةوبسنننبب هنننذا االعتمننناد علنننى الننننفا  ا حلننني اإلجمنننالي،

، التننننني كنننننان لهنننننا فروقنننننات مقابلنننننة لقيمنننننة السنننننوا العاملينننننةالجزائنننننري عرضنننننة لتقلبنننننات أسنننننعار الننننننفا فننننني 

 املتغيننرات وضننعية علننى سننيؤثر مننا وهننذا، الصننادرات واإليننرادات العموميننة ومنندى تننوفر النقنند األجنبنني

 الصنادرات منن عليهنا املتحصنل املنداخيل علنى أساسا تعتمد التي الواردات ترار على الكلية، االقتصادية

 امليتانينة تموينل فني النفطينة الجباينة علنى ويعتمند ريعني اقتصناد الجزائنري  داالقتصنا أن باعتبنار النفطينة

 .العامة

علنننى النننرتم منننن أن دخنننل الننننفا سننناهم إلنننى حننند كبينننر فننني االزدهنننار االقتصنننادي للجزائنننر منننن خنننالل 

األداء االقتصنادي الشنامل للبلند والتنمينة  توفير املوارد املالية الالزمة لالستثمار في قطاعات أخنرى، فنإن

 لم يصل أبدا إلى مستوياته الكاملة.

فننني  أسنننعار الننننفا وحجنننم النننواردات بنننينالعالقنننة  وتوضنننيحإن ترضننننا منننن هنننذه الدراسنننة هنننو ب نننان 

كنننن ، ومنننن هنننذا املنطلنننق يمالنننوارداتالجزائنننر، وذلنننك بإلقننناء الضنننوء علنننى أسنننعار الننننفا وانعكاسننناهها علنننى 

 كاآلتي: الرئيسية ليةاإلشكا صياتة

 تقلبات أسعار النفط على حجم الواردات في الجزائر؟ تؤثر إلى أي مدى 

 تندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:

  راحل التي مرت هها سياسة االستيراد في الجزائر  املما هي 

 ئيسننية ا حننددة النننفا  ومننا هنني العوامننل الر  أسننعار شننهدهها التنني التطننورات مختلننف هنني مننا

   ألسعار النفا، في ظل سوا النفا العالمي

 الجزائر في أسعار النفا  تقلبات الواردات و بين العالقةا م 
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 :الدراسة فرضيات

ههننندف اإلجابنننة علنننى إشنننكالية الدراسنننة ومجموعنننة األسنننبلة الفرعينننة فقننند قمننننا ببنننناء مجموعنننة منننن 

 يلي:وهي كما الفرضيات 

 النوطني،  تطورت السياسة االستيرادية في الجزائر وفقا ملقتضيات املراحل التي مر ههنا االقتصناد

 ؛باملراقبة إلى احتكار الدولة ثم التحرير التام قد عرفت تطورات عدة بدء

  ال تخضنع التغينرات فني سننعر الننفا لعوامنل الطلننب والعنرض فقنا، بنل تعننود لعوامنل هيكلينة فنني

 ة كبيرة بالقرارات السياسية واألزمات والظروف الطارئة؛السوا لها عالق

  التبعيننننة املفرطننننة للعائنننندات النفطيننننة  ف نننني تعنننناني منننننباعتبننننار أن الجزائننننر دولننننة مصنننندرة للنننننفا

فنننني أسننننعار النننننفا  الحاصننننل أي تغيننننروكالتننننالي  الننننوطني، اإلنتننننا يمرونننننة الجهنننناز عنننندم إضننننافة إلننننى 

 .سينعكس على حجم الواردات

 الدراسة: هميةأ

 الرئيسنلي ا حنر  اباعتبارهن ،الننفا أسنعار بنه تضنطلع النذي الندور  منن ةراسنالد أهمينة تنبنع 

 االقتصنادية اآلثنار أهنم علنى الضنوء ةراسنالد تسنلا إذ الجزائنر، فني واالجتماعينة االقتصنادية للتنمينة

 الرئيسنلي ا حندد باعتبارهنا الننفا أسنعار تقلبنات عنن متننج أن يمكنن التنيعلنى تنرار النواردات  الكلينة

األمنر النذي يحنتم ضنرورة البحنث عنن بندائل تمويلينة جديندة واتخناذ التندابير الالزمنة ، النفطية للعائدات

 .املنشود االقتصادي لتنويعا الهادفة إلىاالقتصادية  األوضاع إلصالح

 الدراسة: أهداف

 :يلي ما تحقيقها إلى البحث هذا يسعى التي افاألهد بين من إن

  إبنننننراز املراحنننننل التننننني منننننرت ههنننننا السياسنننننة االسنننننتيرادية فننننني الجزائنننننر وأهنننننم العوامنننننل التننننني تنننننؤثر علنننننى

 الواردات الجزائرية؛ 

 ؛في تسعيرهفا وأهم العوامل ا حددة نعير التساملراحل التي مر هها براز إ 

  النننذي  ألثنننرامنننع تحديننند التننني تنننركا بنننين أسنننعار الننننفا وحجنننم النننواردات، طبيعنننة العالقنننة معرفنننة

 تقلبات أسعار النفا على الواردات الجزائرية؛ حدثهت
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  مننن خننالل وذلننك ،واقننع االقتصنناد الجزائننري صننحة النظريننة االقتصننادية علننى إسننقاق محاولننة 

 ؛القياسلي التحليل أدوات على باالعتماد بي هما العالقة اختبار

 علمية إضافة تقديم خالل من املكتبة إثراء. 

 حدود الدراسة: 

 فنيلجزائنر، حجم النواردات فني ا وقيا  ليلتح إلى التطرا  في املوضوع لهذا دراستنا تتمحور  سوف

 سنتركز أينن ،الطوينل أو املتوسنا أو القصنير املندى علنى ال ثباتنا تنر لنم التني نفاالن أسنعار تقلبنات ظنل

 شنهدت الفتنرة هنذه ألن ، 2017-1970 الفتنرة خنالل الجزائنر علنى معنا والقياسنية التحليلينة الدراسنة

 1986لسننة  النفطينة منةباألز  منرورا ،1973 سننة األولنى النفطينة بنالطفرة بندء عديندة نفطينة صندمات

 النفطينة الصندمةالعاملينة، وصنوال إلنى  املالينة األزمنة مع تزامنت والتي 2008النفطية سنة  حتى الصدمة

. وفيمنا يتعلنق باإلطنار املكناني فقند حنددنا 2014 سننة فني الننفا ألسنعارينرة لالنخفناض تينر املسنبوا األخ

عتمنند بشننكل كبيننر علننى الصننادرات النفطيننة، أي أن تالجزائننر التنني تعت ننر دولننة ريعيننة  مجننال الدراسننة حننول 

 اقتصادها مرهون بتقلبات أسعار النفا مما يجعلها عرضة ألي هزة.

 الدراسات السابقة: 

 إليهنا نشنير والتني دراسنتنا، منن جانبنا تمنس دراسنات عندة علنى اإلطنالع منن البحنث خنالل منن تمكننا

 :يلي فيما

 تقلبنات تنأثير مندى فني بالبحنث الدراسنة هنذه لنتعم: 1(2009بوجمعةة ) قوشةيح قويةدري  دراسةة-1

 الوصنفي املننج  علنى معتمندا الجزائنر، فني الكلينة االقتصنادية التوازننات مختلنف علنى البتنرول أسنعار

 قصنير األثنر لدراسنة ،(OLS)الصنغرى  املربعنات طريقنة باسنتخدام 2007-1986الفتنرة  خنالل التحليلني

 االجمنالي ا حلني الننات  التجناري، املينتان فني: واملتمثلنة تاملتغينرا منن مجموعنة علنى باالعتمناد األجنل

 .للدولة العامة وامليتانية

                                                                                       
ماجسنتير فني العلنوم  رسنالة الجزائةر، فةي الكلیةة االقتصةادةة التوازنةات علةى البتةرول أسةعار تقلبةات انعكاسةات ،(2009بوجمعنة ) قوشنيح قويندري  1

 االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.
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 أسنعار لتقلبنات الحقيقينة اآلثنار معرفنة علنى الدراسنة هنذه ركنزت: 1(2012دراسةة مههةوب مسةعود )-2

 ي،اإلجمنال النداخلي الننات  تشنمل والتني الجزائنر فني الكلينة االقتصنادية بعنض املتغينرات علنى البتنرول

، باالعتمناد 2010- 1986العامنة، اعتمندت علنى بياننات سننوية للفتنرة  االحتياطينات والنفقنات النواردات،

 عنن االستقرا ي املدروسة، كما استخدمت املنج  الظاهرة وصف أجل من التحليلي الوصفي املنج  على

 .بالدراسة اصةالخ املعطيات اإلحصائية والقياسية الستقراء اإلحصائية األدوات استعمال طريق

 للننفا األسنعار العاملينة تطنورات تنأثير وكيفينة حجنم تقندير حناول : 2(2007دراسةة جمعةة رضةوان )-3

 .(2004-1970الفترة ) خالل الجزائرية الواردات على

 املتغيننرات وبعننض النننفا أسننعار بننين العالقننة بدراسننة قننام: 3(2010دراسةةة بوعوينةةة مولةةود )-4

 علنى باالعتمناد الجزائنر والنواردات فني الكلينة اإلينرادات الخنام، ات  ا حلنيالكلينة م هنا: النن االقتصنادية

الفتنرة  طنول  علنى تمتند سننوية بياننات عيننة وكاسنتخدام VARالذاتينة  االنحندارات أشنعة نمناذج مقاركنة

، بتحلينننل وصنننفي للسالسنننل الزمنينننة، ودراسنننة اسنننتقرائية لهنننذه املتغينننرات بتطبينننق مختلنننف 1970-2008

 االختبارات.

 االقتصناد علنى الننفا أسنعار تغينرات انعكاسنات بتقندير اهتمنت :4(2009دراسةة لبةاني يسةمينة )-5

 .كسنة مرجعية (2002السنة ) باعتبار–للحساب  القابل العام التوازن  نموذج وفق الجزائري 

 أسنعار النخفناض املتوقعنة اآلثنار بتحديند الدراسنة هنذه اهتمنت :5(2015) صةاليي صةالح دراسةة-6

 املوازننة االحتياطنات، الخنام، النداخلي الننات  فني: املتمثلنة الجزائنري  االقتصناد مؤشنرات أهنم لنىع الننفا

 البديلننة واالسننتراتيجيات الشننرائية القنندرة الصننرف، أسننعار املديونيننة، الخارجيننة، التجننارة العامننة،

 التقليدية. تير والطاقات املتجددة للطاقات

 
                                                                                       

علةى بعةض متغيةرات االقتصةاد الكلةي الجزائةري للفتةرة املمتةدة بةين  البتةرول أسةعار تقلبةات النعكاسةات قياسةية دراسةة(، 2012مسنعود ) ميهنوب 1

 رسالة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر.، 1986-2010
رسنننننننالة ماجسنننننننتير، العلنننننننوم (، 2004-1970لةةةةةةةواردات دراسةةةةةةةة حالةةةةةةةة الجزائةةةةةةةر )تطةةةةةةةورات أسةةةةةةةعار الةةةةةةةنفط وت ثيرا هةةةةةةةا علةةةةةةةى ا(، 2007جمعنننننننة رضنننننننوان ) 2

 االقتصادية، جامعة الجزائر.
رسننالة ماجسننتير، ، VARالعالقةةة بةةين سةعر البتةةرول وبعةةض املتغيةةرات االقتصةةادية الكليةةة فةةي الجزائةر باسةةتخدام من جيةةة (، 2010بوعويننة مولننود ) 3

 العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر.

دراسة تحليلية باسةتخدام نمةوذج التةوازن العةام القابةل -انعكاسات تغير أسعار البترول العاملية على االقتصاد الجزائري (، 2009اني يسنمينة )لب 4 

 رسالة ماجستير، العلوم االقتصادية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر.، -2002للحساب للسنة 

 وعلننوم االقتصننادية العلننوم مجلننة، -نعمةة املةةوارد ولعنةةة الفسةاد-تةةرول علةى االقتصةةاد الجزائةةري آثةةار انخفةاس أسةةعار الب(، 2015صنالح صننال)ي ) 5 

 ، جامعة سطيف، الجزائر.14العدد  التسيير،
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 :من جية الدراسة

 كوننه الوصنفي األسنلوب علنى اعتمندنا السنابقة اإلشنكالية علنى اإلجابنةو  الفرضنيات هنذه الختبنار

 أسنعاره تقلنب وأسنباب بتسنعيره صنلة لنه منا وكنل الننفا موضنوع يلخن  النذي النظنري  للجاننب املناسنب

بصنفة خاصننة  بصنفة عامنة واالسنتيراد التجنارة الخارجينة بماهينة للتعرينف ثانينة جهنة ومنن جهنة، منن

 منع الينوم تاينة إلنى اسنتقاللها مننذ الجزائنر سياسة االستيراد في تطور  سرد ثم به املرتبطة العناصر وأهم

 التحليلني األسنلوب اسنتخدمنا ثنم الجزائنر،فني  النواردات علنى تنؤثر التني العوامنل أهنم تحديند محاولنة

 التني التطنورات أهنم عنرض ومحاولنة وحجنم النواردات الجزائرينة الننفا أسنعار منن كنل مسنار لتحلينل

 يسناعدنا النذي الكمني القياسنلي باألسنلوب األخينر فني لنختنتم الدراسنة، فتنرة خنالل املتغينرات هنذه شنهدهها

 نمنوذج علنى ذلنك فني معتمندين حجنم النواردات فني الجزائنر علنى الننفا أسنعار تقلبنات أثنر قينا  علنى

   .VARالعشوا ي   الذاتي االنحدار

 :تقسيمات الدراسة

 فصننلينوف تتضننمن دراسنننتنا علننى ثالثننة فصننول، مننن أجننل اإلجابننة علننى اإلشننكالية املطروحننة سنن

 .تطبيقي وفصل نظريين

املوسنوم  مندخل إلنى التجنارة الخارجينة واالسنتيراد  فنتم تقسنيمه إلنى  األول  الفصنل خصن  حينث

ثنننننالو مباحنننننث: املبحنننننث األول جننننناء لشنننننرح مصنننننطلح التجنننننارة الخارجينننننة وإبنننننراز أهنننننم العوامنننننل املؤدينننننة إلنننننى 

ياهها، بينما اهنتم املبحنث الثناني بشنرح الطلنب علنى النواردات وأهنم منا جهنا قيامها، أنواع سياساهها ونظر 

والعوامننننل ا حننننددة لهننننا، أمننننا املبحننننث الثالننننث فقنننند خصنننن  لدراسننننة تحليليننننة للننننواردات الجزائريننننة بننننذكر 

 مختلف تطورات التي مرت هها سياسة االستيراد في الجزائر واتجاه وارداهها منذ استقاللها إلى يومنا هذا.

 الننفا تناري  لسنرد  وأسنعاره لنفاسوا ا اإلطار النظري ل عنوان تحت املدرج الثاني الفصل اأم

 حينث منن الننفا منادة توضنح التني العناصنر أهنم بعنرض انفنرد األول  مباحنث، املبحنث ثنالو خنالل منن

 كافنة صنعيد علننى اكتسنهها التني الكبينرة واألهمينة مراحنل اسنتخراجه خصائصنها، أصنلها، تسنميتها،

 الننفا واألننواع بأسنعار النفطينة، التعرينف السنوا  لدراسنة ماهينة خصن  الثناني واملبحنث الجواننب،

 نصنيب كنان حنين فني الننفا، أسنعار فني التقلنب الننفا ومسنببات تسنعير طريقنة وتحدينداتخنذهها  التني

  بإبراز مالمح قطاع النفا في الجزائر. الثالث املبحث



العامة املقدمة  
 

 
 ح

بعننوان   دراسنة قياسنية لتقلبنات أسنعار الننفا علنى  كنان النذي الثالنث الفصنل اشنتمل حنين فني

 املتغينرات عنرض إلنى فينه تطرقننا أينن البحنث، ملوضنوع القياسنية الدراسنة النواردات فني الجزائنر  علنى

دراسنتنا  فني علينه املعتمند للنمنوذج النظنري  الجاننب تناولننا ثنم األول، املبحنث فني الدراسنة فني املعتمندة

 الننفا أسنعار تقلبنات أثنر بقينا  واألخينر الثالنث املبحنث فني قمننا حنين فني الثناني، املبحنث فني اسنيةالقي

 .ا حددة الدراسة فترة خالل على الواردات في الجزائر
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 الفصل األول: مدخل إلى التجارة الخارجية واالستيراد

 تمهيد:

الم، ألنننه مهمننا بلغننت مننوارد وإمكانيننات أي دول العنن اقتصننادياتللتجننارة الخارجيننة أهميننة بالغننة فنني 

دولنننة منننن الننندول، فإنهنننا ال تسنننتطيع أن تعنننيا بمعنننزل عنننن العنننالم الخنننار ي، وقننند زادت هنننذه األهمينننة منننع 

 تقدم املنتجات وتطورها واتساع درجة التكامل والتفاعل االقتصادي واالجتماعي بين الشعوب.

 سياسنة وتجسنيد مكانتهنا خاصنة، بصنفة توالنواردا عامنة، بصنفة الخارجينة التجنارة إعطناء إن

 النمننو وبعننث التنميننة عمليننة لنجنناح ضننرورية االقتصننادية، السياسننات بننا ي مننع اسننتيرادية مالئمننة

االقتصنننننادي، منننننن خنننننالل تنننننوفير مسنننننتلزمات اإلنتننننناج واملنننننواد الخنننننام واملعننننندات واآلالت الالزمنننننة لقطاعنننننات 

لسنننلع االسنننتهالكية هامنننة لتغطينننة احتياجنننات النشننناق االقتصنننادي ا ختلفنننة، كنننذلك فنننإن النننواردات منننن ا

 ا جتمع املتتايدة نتيجة االرتفاع الدخول والزيادات السكانية.

تشننكل الننواردات أهميننة كبيننرة فنني االقتصنناد الجزائننري لكونهننا أداة هامننة لتمننوين العمليننة اإلنتاجيننة 

خالل تجركتها فني مجنال تنظنيم  باملواد األولية وتجهيتات اإلنتاج، لذلك أعدت لها السلطة ترسانة قانونية

 التجارة الخارجية.

 كما يلي: ثالو مباحثوإلملام أكثر باملوضوع من كل جوانبه، تم تقديم هذا الفصل إلى 

 الخارجية؛ التجارة حول  مفاهيم ونظريات :األول  املبحث

 الواردات؛ حول  عامة مفاهيم الثاني: املبحث

 ي الجزائر.دراسة تحليلية للواردات ف :الثالث املبحث
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 .الخارجية التجارة حول  ونظريات مفاهيم :األول  املبحث

 ملنا نظنرا بلند، ألي االقتصنادي التطنور  عليهنا يعتمند التني األساسنية الركينتة الخارجينة التجارة تعت ر

 اعتبارهنا يمكنن كمنا اإلنتناج، عناصنر وانتقنال والخندمات السنلع من تبنادل االقتصادية الحاجة تقتضيه

 منن حاجياههنا اسنتيراد أو منن إنتاجهنا الفنائض بتصنريف لهنا وتسنمح الندول، بنين ينركا ذيالن الجسنر

 تزيد التجارية الروابا فزيادة مهمة، الدول  بين التجارية العالقات فإن وكالتالي .أخرى  دول  إنتاج فائض

 .املعيشة مستويات وتحسين اإلنتاجية تعزيز على الدولة قدرة من

 عنن اختالفهنا وأوجنه وأهميتهنا الخارجينة التجنارة مفهنوم إلنى تطنرا ال املبحنث هنذا فني سننحاول 

 االقتصاد. على تأثيراهها ومختلف الخارجية التجارة قيام أسس إلى سنتعرض الداخلية، كما التجارة

 والعوامل املؤدية لقيامها الخارجية التجارة ماهية األول: املطلب

 يحتناج منا لالقتصناد فتنوفر الدولينة، صنادياتاالقت معظنم فني هامنا دورا الخارجينة التجنارة تلعنب

 منن تمكننه الوقنت نفنس وفني االسنتيراد أنشنطة خنالل منن حالينا متنوفر تينر وخندمات السنلع منن إلينه

ونتيجنة  التصندير. نشناق خنالل منن ا ختلفنة والخندمات السنلع منن فنوائض منن لدينه ممنا النتخل 

أهمينننة هنننذا القطننناع باعتبننناره أهنننم محنننددات لتطنننور نظنننم املعلومنننات واالتصننناالت الدولينننة، فقننند تزايننندت 

 النمو االقتصادي، وتحقيق الرفاهية للشعوب لبلوغ املستويات املتقدمة من التنمية االقتصادية.

 : الخارجية التجارة مفهوم-أوال

تعنننددت الصنننيغ ا ختلفنننة لتعرينننف التجنننارة الخارجينننة بنننناءا علنننى الهننندف منننن دراسنننتها، فقننند عرفنننت 

ل أهم صنور العالقنات االقتصنادية التني يجنري بمقتضناها تبنادل السنلع والخندمات بنين تاريخيا بأنها:  تمث

 1الدول في شكل صادرات وواردات .

ارة الخارجينننة، يالحنننظ أن هنننذا التعرينننف اقتصنننر علنننى الجاننننب االقتصنننادي متجننناهال مكوننننات التجننن

 اردات.طار العام ملفهوم التجارة املتمثل بتبادل الصادرات والو حيث ركز فقا على إ

 سننحاول  االقتصناديين املفكنرين منن مختلفنة مجموعنة اهتمنام الخارجينة التجنارة موضنوع ثنارتأ 

 :اهه املتعلقة املفاهيم أهم إدراج

                                                                                       

 .13، عمان، ص 1، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، قاقتصاديات التجارة الخارجية(، 2002حسام علي داود و خرون )1 
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 املعنامالت بدراسنة تخت  التي االقتصاد علم فروع أحد": انهأ على السريتي أحمد محمد يعرفها

 عنن فضنال ا ختلفنة الندول  بنين األمنوال رؤو و  والخندمات السنلع حركنة فني ممثلنة الدولينة االقتصنادية

 الدول  بين األموال ورؤو  والخدمات السلع حركات في للتأثير العالم دول  تطبقهاالتي  التجارة سياسات

 1 .ا ختلفة

 السننلع تبننادل للبلنندان يمكننن التنني نظننام هننو  :الخارجيننة التجننارةAdam Gonnelli يعننرف 

 السنلع تكلفنة. وأقنل أفضنل جنودة ذات هني التني األشنياء علنى للحصنول  النبعض بعضنها منع والخندمات

 إلى بيعها يتم التي والخدمات السلع وتسمى الواردات،تسمى  أخرى  بلدان من بلد يشتري  التي الخدماتو 

 2.الصادرات أخرى  دول 

 منن وتيرهنا والخندمات السنلع فني التجناري  التبنادل عملينة:  نهنابأ الخارجينة التجنارة تعنرف كمنا

 3التبادل . ألطراف متبادلة منافع تحقيق ههدف دول  عدة ا ختلفة بين تاجاإلن عناصر

 التبنادل عملينات مختلنف عنن عبنارة الخارجينة التجنارة أن إلنى نخلن  السنابقة املفاهيم خالل من

 سياسنة وحندات يقطننون  أفنراد بنين أمنوال رؤو  أو أفنرادسنلع أو  صنور  فني الخنار ي سنواء التجناري 

 .ممكنة حاجات  رأك إشباع دفهه مختلفة

  أهمية التجارة الخارجية:-ثانيا

تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع من ا جتمعات، ف ني تنركا الندول منع 

بعضنها الننبعض إضنافة إلننى أنهنا تسنناعد فني توسننيع القنندرة التسنويقية عننن طرينق فننتح أسنواا جدينندة أمننام 

 مجناالتاالختينارات فيمنا يخن  قاعندة  توسنيع طرينق عنن النبالد رفاهينة زينادة تنمي كما ،منتجات الدولة

 التجنارة أهمينة تنأتي ذلنك إلنى باإلضنافة .عنام بشنكل اإلنتاجينة املنوارد وتخصني  واالسنتثمار االسنتهال 

 الندولي السنوا  فني التنافسنيةو  اإلنتاجينة الندول  قندرة علنى جوهرينا مؤشنرا اعتبارهنا خنالل منن الخارجينة

 مسنتوياتو  التصندير علنى الدولنة وقندرة املتاحنة، اإلنتاجينة باإلمكانينات ملؤشنرا هنذا الرتبناق وذلنك

 وانعكاسنات األجنبينة العمنالت منن الدولنة رصنيد علنى و ثارهنا االستيراد على كذلك وقدرهها ،افيه الدخول 

 .التجاري  امليتان على ذلك

                                                                                       

 .08مصر، ص  ،1مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع، ق ،الخارجية التجارة اقتصاديات(، 2009)السريتي  أحمد محمد1 
2 Adam Gonnelli (1993), THE BASICS OF FOREIGN TRADE AND EXCHANGE, Federal Reserve Bank of New York, Public 

Information Department, Printed, p 06. 

 .103الجزائر، ص  الجامعية، املطبوعات ديوان ،الكلي االقتصادي التحليل الى مدخل، (2010خلف )ي بن وزهرة بونوة شعيب3 
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 :يلي فيما الخارجية التجارة أهمية حصر يمكن سبق ما خالل من

 ا حلني اإلنتناج يكنون  حينث ا حلينة، حاجنة السنوا  عنن اإلنتناج فنائض لتصنريف ذامنفن تحقينق 

 الصنرف منن امليتانينة تعزيز في ذلك واالستفادة من استيعابه، ا حلية السوا  تستطيع مما أك ر

 ؛األجنبي

 التخصن  ملبندأ نتيجنة تكلفنة، بأقنل والخندمات السنلع منن مزيند علنى الحصنول  فني تسناعد 

 ؛الدولي

 لزينادة أجنبني، منال رأ  صنورة فني مكاسننب علننى الحصنول  فني يسناهم ادراتالصنن تشنجيع 

 بالتنمينة لل هنوض النامينة، لندول ا خاصنة ساسنيةاأل  البنينة باعتبارهنا املصنانع وانشناء االسنتثمار

 ؛االقتصادية

 اإلنتاجينة  باإلمكاننات الرتباطنه الدولينة السنوا  فني والتنافسنية اإلنتاجينة الندول  قندرة على مؤشرا

 علنى كلنه ذلنك وانعكنا  فيهنا، الندخول  ومسنتويات واالسنتيراد التصندير علنى وقندرهها ة،املتاحن

 ؛األجنبية العمالت من رصيد الدولة

 ة؛الشامل التنمية عملية وتعزيز متينة اقتصادات لبناء األساسية واملعلومات التكنولوجيا نقل  

 منن خنالل  االسنتهال  مجنال يخن  فيمنا االختينارات قاعندة توسنيع طريق عن األفراد رفاهية رفع

 ؛الصادرات والواردات

 ؛الحاجات وإشباع والرتبات املتطلبات كافة تحقيق 

 إلينه توصنلت منا وأحسنن أفضنل اسنتيراد خنالل منن الندول  فني الدفاعينة األساسنية البننى تعزينز 

 ؛والتكنولوجيا العلوم

 1؛امعه املتعامل األخرى  الدول  مع الصداقة وعالقات الودية العالقات إقامة 

 كونينة قرينة إلنى العنالم لتحنول  املسنافات، وتقلني  الحندود إلزالنة تسنعى التني السياسنية العوملنة 

 2؛للحدود العابرة الخارجية التجارة ومسالك الحديثة التكنولوجيات من استفادة جديدة،

                                                                                       

 .16و 14-13، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ص التجارة الخارجية(، 2000رشاد العصار و خرون )1 

 .20، دمشق، ص 1، ق1والتوزيع، جللنشر  الرضا ، داراملعاصرة الدولية التجارة أساسيات(، 2000الصرن ) حسن رعد2 
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 مثنننننل رؤو  تنننننأمين احتياجنننننات الننننندول النامينننننة منننننن املتطلبنننننات األساسنننننية للتنمينننننة االقتصنننننادية ،

 ؛ل والتكنولوجيااألموا

 .1زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخص  في االنتاج وتقسيم العمل الدولي 

 الرأسنمالية وتطنوير منيالد فني السنابق فني سناهمت الدولينة التجنارة أن القنول  يمكنن كخالصنة

 ،(منثال  سنيا شنرا  جننوب دول ) الجديندة الصنناعية كالندول  الندول  العديند منن تقندم فني حالينا وتسناهم

 منن الندول  منداخيل ارتفعنت التجنارة هنذه تطنورت فكلمنا صنادراهها باألسنا ، حجنم بفضنل تطنورت تنيال

 .2الداخلي اقتصادها على ينعكس إيجابيا مما األخرى  اإلنتاج وسائل ومن الصعبة العملة

  :قيام التجارة الخارجيةل العوامل املؤدية-ثالثا

القتصننننادية أو مننننا يسننننمى بمشننننكلة املشننننكلة ايرجننننع قيننننام التجننننارة الخارجيننننة بننننين النننندول إلننننى جننننذور 

   ، ويعود ذلك لعدة أسباب م ها: رة النسبيةالند

 الزراعني اإلنتناج ونفقنات عامنة بصنفة اإلنتناج تكناليف فني ثنرأ لنه املننا  الطبيعيةة: الظةروف .1

 تنأثيرا تنؤثر ف ني ولنذا أخنرى  إلنى دولنة منن تختلنف األمطنار كمينة ومتوسنا فنالحرارة خاصنة، بصنفة

 التخصن  تحديند فني بندوره ينؤثر مما العوامل هذه على يتوقف الذي الزراعي اإلنتاج على ملحوظا

 فني وكالنذات الندولي التخصن  وقينام أساسنلي كعامنل املننا  أهمية ورتم ذلك ومع الدولي، والتبادل

 باإلمكنان أصنبح كمنا العلمني، بسبب التقدم تدريجيا يضعف بدأ العامل هذا أن إال الزراعي اإلنتاج

 .املطلوكة اإلنتاجية والظروف للتالؤم املناخية الظروف من مصطنع تغير اوإحد

 نيمكن وكالتنالي السنلع أسنعار فني بنالطبع ينؤثر عمومنا اإلنتناج نفقنات فني التفناوت: األسةعار فةروق .2

 التجنارة لقينام املبند ي األسنا  فنإن ولهنذا األخنرى، الندول  منن أقنل بأسنعار إنتناج سنلع منن الدولنة

 3الخارج. من املستوردة والسلع محليا املنتجة السلع بين فروا األسعار في نحصري يكاد الدولية

 فني املنؤثرة العوامنل أحند ف ني الدولينة، التجنارة فني هامنا دورا النقنل نفقنات تلعنب النقةل: نفقةات .3

 أو األسنواا منن بنالقرب أو الخنام املنادة منن بنالقرب إمنا ينتم فنالتوطن الندولي للصنناعات، التنوطن

                                                                                       

 .18حسام علي داود و خرون، مرجع سبق ذكره، ص 1 

رسنالة ماجسنتير فني العلنوم االقتصنادية، جامعنة ، 2012-1980بةالجزائر للفتةرة  الةواردات لتطةور  قياسةية اقتصةادية دراسةة(، 2015سنلمي رشنيد ) 2 

 .6الدكتور ي)ي فار ، املدية، الجزائر، ص 
 .249، عمان، ص 1وائل للنشر، ق دار (،الكلي االقتصاد )التحليل مبادئ(، 2006عريقات ) سلىمو  محمد حربي 3
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 الندولي التخصن  قينام النقنل علنى سناعد . وقند1القنوة الكهركائينة أو الوقنود منوارد نمن بنالقرب

 إنتاج في تتخص  أن يمك ها الدول  ا ختلفة، فبعض الدول  منتجات أمام السوا  لدائرة بتوسيعه

  التخص . هذا ميتة يفقدها قد الخار ي للعالم السلع هذه نقل تكلفة ارتفاع ولكن معينة سلع

 املنوارد علنى يتركنزال  ةمعينن سنلعة إنتناج في التخص  إن :املال ورأس العمل عرس في فاوتالت .4

 الدول  فبعض الدولة، هذه في املال رأ و  العاملة اليد من طاقة توفر يجب بل فحسب، الطبيعية

 املنال رأ  إلنى تفتقنر ولك هنا املزدحمنة بالسنكان، كالندول  العاملنة اليند منن هائلنة طاقنة علنى تتنوفر

 رؤو  الو  عالينة فنينة مهنارات تتطلنب ال وهني الصنناعات الخفيفنة إنتناج إلنى فتتجه ناعةللص الالزم

 الندول  بعنض فني العمنل عنرض يقنل فقند العكنس وعلنى الثقيلنة بالصنناعات مقارننة ضنخمة أمنوال

 فهنذه وعلينه الك نرى  الصنناعية الندول  بعنض مثنل األمنوال رؤو  حنين يزيند فني األدنند الحند عنند

 . الثقيلة صناعاتال إلى ستتجه الدول 

 لهنا تنوفرت إذا الدولنة أن وهنو العنصنر هنذا عنن أن نسنتغني يمكنن ال: التكنولوجيةا تةوافر .5

 يسنمح وضنع فني فإنهنا تصنبح البتكناروا االختنراع عنن طرينق جديندة تكنولوجينا اسنتخدام في إمكانيات

 أخنرى، دولنة طنرف منن إنتاجهنا يسنبق ولنم فني األسنواا تشنهدها لنم إنتاجية ومعدات سلع بإنتاج لها

 .2اقتنائها على اإلقبال يتم فإنه عرضها لقلة ولكن اإلنتا ي التعقيد جانب على السلع هذه فتكون 

السنننعي إلنننى زينننادة الننندخل القنننومي، اعتمنننادا علنننى الننندخل املتحقنننق منننن التجنننارة الخارجينننة، وذلنننك  .6

 ههدف رفع مستوى املعيشة محليا، وتحقيق الرفاه االقتصادي.

 اإلنتاجينة املواصنفات ذات للسنلعة الننوعي التفضنيل عنن الننات  ذواا،واأل  املينول  اخنتالف .7

 عالينة املواصنفات ذات السنلعة علنى للحصنول  يسنعون  بلند كنل فني املسنتهلكين أن حينث املتمينتة

 دخنل متوسنا تزايند منع العامنل هنذا أهمينة وتنزداد م هنا، ممكننة منفعنة أقصنلى لتحقينق الجنودة،

 البلد. في الفرد

تيجية والسياسنننننية، املتمثلننننننة فنننننني تحقينننننق النفننننننوذ السياسننننننلي منننننن خننننننالل الننننننندرة األسنننننباب االسننننننترا .8

 3النسبية للسلعة املنتجة واملتاجر هها عامليا.

 

                                                                                       

 .24مصر، ص  الجديدة، الجامعة دار ،الدولية االقتصادية العالقات(، 2000حشيا ) أحمد عادل1 

 .5، ص 3العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر  رسالة ماجستير في، 2005-1970عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالل (، 2011ههلول مقران ) 2 

 .17حسام علي داود و خرون، مرجع سابق، ص 3 
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 : سياسات التجارة الخارجيةنياملطلب الثا

أمام حتمية التبادل التجاري بين مختلف الدول، كان البد من وضنع إجنراءات ووسنائل توجنه هنذا 

 أدوات أهنننم إحنندىهنننذه األخيننرة تعت ننر و ا أطلننق عليننه بالسياسننات التجاريننة، التبننادل وتسننيره، وهننذا منن

 املتبعنة السياسنة ننوع حسنب تطبيقهنا أدوات وتختلنف النراهن، الوقنت فني للندول  االقتصنادية السياسنة

 إبنراز ثنم التجارينة، املقصنود بالسياسنة توضنيح املطلنب هنذا فني وسننحاول  انفتاحينة، أو كاننت حمائينة

 األنواع. هذه من نوع كل عن املدافعين لحج  طرا الت مع أنواعها

 مفهوم السياسات التجارية وأهدافها:-أوال

 مننن مجموعننة الخننار ي العننالم مننع تجارههننا فنني النندول  جميننع تتبننعمفهةةوم السياسةةة التجاريةةة: -1

 السياسنية وتوجهاههنا حسنب ظروفهنا أخنرى  إلنى دولنة منن تتننوع أن يمكنن التني التجارينة السياسنات

 السائد. االقتصاد وطبيعة اديةواالقتص

 ألنواعها. التطرا  قبل التجارية للسياسات التعاريف من مجموع بإعطاء سنقوم وعليه

 واإلجنراءات واألسناليب واألدوات القواعند منن أنهنا:  مجموعنة علنى التجارينة السياسنة تعنرف 

 تنمينة لتحقينق كنذاو  العائند لتعظنيم الدولينة التجنارة مجنال فني الدولنة تقنوم ههنا التني والتندابير

 الخنار ي ضنمن التنوازن  هندف تحقينق إطنار فني العنالم دول  بنا ي منع التعامنل خنالل منن اقتصنادية

  1معينة .ة نرة زمنينالل فتناالقتصادية األخرى للمجتمع خ األهدافتحقيق  منظومة

 ل الندو  منع التبادلينة عالقتهنا نطناا فني الدولنة تتخنذها التني اإلجنراءات أنهنا:  مجمنوع علنى تعنرف 

 2 . معينة أهداف األخرى، ههدف تحقيق

 فنني الدولننة تباشننرها التنني اإلجننراءات كمننا يمكننن تعريننف السياسننة التجاريننة علننى أنهننا:  مجمننوع 

 وأسنعار والخندمي السنلعي التبنادل منن لكنل شناملة األخنرى، العنالم دول  منع عالقاههنا االقتصنادية

                                                                                       

، 1، ق2مجموعننننة النيننننل العركيننننة، ج )تحليةةةةل كلةةةةي(،السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي (، 2003املطلننننب عبنننند الحمينننند )عبد 1 

 .124القاهرة، ص 

أطروحننة دكتنننوراه فننني املاليةةةة العربيةةة فةةةي تمويةةةل التجةةةارة الخارجيةةةة ادراسةةة بعةةةض الةةةدول العربيةةةةا،  دور األسةةةواق(، 2015سنننميحة بننن محيننناوي ) 2 

 .162العلوم التجارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص 
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 االقتصنادية السياسنة أهنداف يبنا  منع تتفنق معيننة أهنداف بقصند تحقينق واالسنتثمار، الصنرف

 1للمجتمع . العامة والسياسات

 تسنتخدمها التني الرسنمية واللنوائح التشنريعات أيضنا:  مجموعنة التجارينة بالسياسنة ويقصند 

 املتقدمنة العنالم دول  مختلنف فنني الخارجيننة التجننارة نشنناق علننى للننتحكم والسننيطرة الدولنة

 التني ا ختلفنة العقبنات منن الخنار ي التجناري  اقتقييند النشن أو تحرينر علنى تعمنل والتني والنامينة،

 2الدول . من مجموعة بين الدولي املستوى  على تواجهه

من خنالل التعناريف السنابقة يمكنن تعرينف السياسنة التجارينة بشنكل مختصنر علنى أنهنا مجموعنة 

 مننن ، وتحنندداإلجننراءات والوسننائل التنني تلجننأ إليهننا الدولننة فنني نطنناا عالقاههننا التجاريننة مننع النندول األخننرى 

تحقينق بعنض األهنداف  إلنى حينث تسنعى العنالم دول  بنا ي منع الدولنة لهنذه التجناري  التبنادل كيفينة خاللهنا

 وحماية اقتصادياهها الوطنية.

تسننعى السياسننة التجاريننة املنتججننة إلننى تحقيننق أهننداف وكلننوغ تايننات  أهةةداف السياسةةة التجاريةةة:-2

 سياسنة أو حمائينة املطبقنة السياسنة نوعينة بناختالف أهندافها تختلف من دولة إلنى أخنرى، كمنا تختلنف

 حرينة سياسنة أهنداف بنين تفرينق دون  الدولية التجارية السياسة نذكر أهداف أن يمكن وعليه الحرية،

 :3وهي سياسة حمايتها أو الدولية التجارة

 :في وتتلخ  االقتصادية، األهداف-أ

 ؛بكافة أشكالها وأنواعها العامة النفقات ويلتم في واستخدامها للدولة، املالية املوارد زيادة -

 تنوفير خنالل منن الناشنبة الصنناعات خصوصا األجنبية، املنافسة من الوطنية الصناعة حماية -

 الظروف املالئمة لها ودعم حركة التنمية؛

 التوازن؛ إلى وإعادته املدفوعات ميتان في الةجز إصالح على العمل -

 ذلك؛ وتير واالنكماش كالتدخم الخارجية، التقلبات من االقتصاد الوطني حماية -

 تخفيض معدالت البطالة؛ -

                                                                                       

 رسالة، 2201-1970ة لفترل ائر خالالجزامة في المستداةة دالقتصاالتنمیة اجیة على رلخارة التجات اثر سیاساأ(، 2014فيصل لوصيف )1 

 .15، الجزائر، ص 1ماجستير في علوم التسيير، جامعة سطيف

 .70، األردن، ص 1زمزم ناشرون وموزعون، قاستراتيجيات التجارة الخارجية، (، 2016فوزي عبد الرزاا ) 2 

 .73-71نفس املرجع، ص  3 
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 .الدول  بعض تتبعها قد التي اإلتراا سياسة من الوطني االقتصاد حماية -

 :فيمايلي وتتمثل االجتماعية، األهداف-ب

 نر تعت معيننة التني سنلع بعضلن املنتجنين أو كناملزارعين االجتماعينة، الفبنات بعنض مصنالح حماينة -

 ضرورية أو أساسية للمجتمع؛

 للمجتمع؛ ا ختلفة الفبات بين الوطني الدخل توزيع إعادة -

 أو املضنرة السنلع بعنض اسنتيراد مننع خنالل منن للمجتمنع العامنة الصنحة حماينة علنى العمنل -

 وا خدرات. كالكحول  السلع استيراد فرض القيود على أو للمعايير الصحية ا خالفة

 :مايلي أبرزهاولعل  واالستراتيجية، ياسيةالس األهداف-ج

 والعسكرية؛ والغذائية االقتصادية الناحية من الدولة في ا حافظة على األمن -

 الغذا ي؛ األمن وخصوصا الذاتي، االكتفاء االستقالل وتأمين من قدر أك ر توفير -

 .االستراتيجية السلع من وتيرها الطاقة مصادر من الدولة احتياجات توفير على العمل -

 :ة الخارجيةالتجار  سياسات أنواع-ثانيا

 تركينب ومسنتوى  االقتصنادي لتطورهنا تبعنا ألخنرى  دولنة منن تختلنف التجارينة السياسنات إن

 األسنواا فني املنافسنة علنى وقنادرا متنوعنا االقتصنادي النشناق يكنون  فعنندما واملنوردي، اإلنتا ي نشاطها

 طور  في يزال ما إنتاجها كان إذا أما والتساهل، االنخفاض الى تميلالتجارية  السياسة قيود نفإ العاملية

 مشنددة، تجارينة سياسنات تطبينق معه يستلزم الخارجية مما املنافسة من حمايته لىإ يحتاج فهو النمو

 نوعين هما:  التجارية السياسات تأخذ

Ⅰ-الخارجية التجارة تقييد سياسة. 

 والتندابير واإلجنراءات القواعند منن مجموعنة أنهنا علنى رةالتجنا تقييند بسياسنة يقصند : مفهومهةا 1-

 التجنارة تندفق علنى تعريفية تير أو تعريفية كمية، تير أو كمية مباشرة، تير أو قيودا مباشرة تضع التي

  1معينة. اقتصادية أهداف لتحقيق .الدولة حدود ع ر الدولية

                                                                                       

 .410، مرجع سابق، ص الحميد عبد املطلب عبد 1 
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افسة األجنبية عنن طرينق التعريفنات كما تعرف على أنها سياسة حماية الصناعات ا حلية من املن

أو اإلعانننننات أو حصنننن  االسننننتيراد أو تيرهننننا مننننن القيننننود أو املعوقننننات املفروضننننة علننننى واردات املنافسننننين 

األجانننننب. تننننم تنفيننننذ سياسننننات الحمائيننننة مننننن قبننننل العدينننند مننننن النننندول علننننى الننننرتم مننننن حقيقننننة أن جميننننع 

 1ا من التجارة الحرة.ي يستفيد عمومأن االقتصاد العالماالقتصاديين السائدين يتفقون على 

  التجارة: تقييد أنصار حجج-2

 عنادة تقندم التني  نرراتامل أهنم منن الحجنة هنذه تعت نر :الناشةةة أو الوليةدة الصةناعات حمايةة .1

الخارجينة، وتقنوم هنذه الحجنة علنى أن الندول  التجارة على القيود الدول لفرض حكومات جانب من

 منن فإننه لنذلك العاملينة، األسنواا فني ومواجهتهنا املتقدمنة الندول  نتاجإ منافسة على تقوى  النامية ال

 علنى قنادرة لتصنبح تقويتهنا منن تنتمكن حتنى معيننة فتنرة خنالل الحماينة لصنناعاهها تنوفير الضنروري 

عنام  ليسةت فريةدريك األملناني بناملفكر هنذه الحجنة ارتبطنت لقند 2املتقدمنة. الندول  منتجنات منافسة

 ة الصناعات األملانية على األقل في مراحلها األولى.عندما نادى بحماي 1840

في حالة احتياج بلد منا إلنى رؤو  األمنوال لتنمينة صنناعة معيننة  :األجنبية األموال رؤوس جذب .2

 الرسننوم فننرض ذلنك أن فيهنا، األجنبنني االسننتثمار تشنجيع الحمايننة ههندف إجننراء فإننه يسنتخدم

 معندل ارتفناع إلنى ينؤدي ممنا داخلينا الصنناعة هنذه منتجنات ارتفناع أسنعار إلنى سنيؤدي الجمركينة

 فني لالسنتثمار واسنتجابته األجنبني املنال رأ  إتنراء عنن ذلنك ويننت  فيهنا، من االستثمار املتوقع الركح

 حماينة سياسنة فنإن هننا ومنن النركح املتوقنع، معندل منن يسنتفيد لكني النوطني اإلنتناج منن الفنرع هنذا

 تجننب بغنرض النداخل وذلنك فني لها فروع إنشاء على يةاألجنب الشركات ستشجع الصناعة الوطنية

 .املفروضة الجمركية الرسوم

ينننرى بعنننض أنصنننار الحماينننة أن تننننوع االقتصننناد  تنةةةوع اإلنتةةةاج وتحقيةةةق االسةةةتقرار االقتصةةةادي: .3

الننننوطني وعنننندم تخصصننننه فنننني إنتنننناج عنننندد محنننندود مننننن السننننلع التنننني تتمتننننع فيهننننا بميننننتة نسننننبية كأسننننا  

ضننمانا ألخطننار الهننزات االقتصننادية العنيفننة التنني قنند تزعننزع مركننز الدولننة للتجننارة الخارجيننة، تمثننل 

فاعتمنننننناد الدولننننننة علننننننى نننننننوع واحنننننند أو بضننننننعة أنننننننواع مننننننن املنتجننننننات تصنننننندرها وتسننننننتورد بننننننا ي  املننننننالي،

 احتياجاهها في الخارج، قد يجعلها خاضعة لحالة األسواا العاملية وتقلباهها. 

                                                                                       
1 KIMBERLY AMADEO (2019), Trade Protectionism Methods With Examples, Pros, and Cons, 

https://www.thebalance.com/what-is-trade-protectionism-3305896, consulte 19/07/2019, 20:03. 

 .121سابق، ص مرجع  و خرون، داود علي حسام2  

https://www.thebalance.com/what-is-trade-protectionism-3305896
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ه فني حالنة فنرض الرسنوم الجمركينة سنوف ينتم تحوينل مفاد هذه الحجة هو أن معالجة البطالة: .4

طلننب املسننتهلكين مننن السننلع األجنبيننة املسننتوردة إلننى السننلع ا حليننة، األمننر الننذي يشننجع علننى التوسننع 

فننننني اإلنتننننناج ا حلننننني واسنننننتغالل الطاقنننننات العاطلنننننة وتوظينننننف عمنننننال جننننندد قصننننند تنننننوفير االحتياجنننننات 

 1بطالة.الوطنية محليا، وكالتالي التقليل من مستوى ال

يقصنند بنناإلتراا قيننام إحنندى الصننناعات ببيننع منتجاههننا فنني  الحمايةةة مةةن أجةةل مكافحةةة اإلغةةراق:  .5

وكالتنالي يعت نر وسنيلة تينر بسعر يقل عنن السنعر النذي تبينع بنه فني سنوقها ا حلني.  سوا دولة أجنبية

شننكل حيننث أنننه يمباشننرة لكسننب السننوا الخارجيننة علننى حسنناب املنتجننين ا حليننين فنني هننذه السننوا، 

ههدينندا للمنتجنننين ا حليننين وذلنننك بسننبب أسنننعار الننواردات املنخفضنننة، وعلننى ذلنننك تلجننأ الدولنننة التننني 

يننتم اإلتننراا فيهننا باتخنناذ اإلجننراءات الكفيلننة بحمايننة اقتصننادها القننومي كننأن تفننرض رسننوم جمركيننة 

لعة بشننكل عاليننة فتصننبح علننى قنندم املسنناواة مننع مثيلتهننا املنتجننة محليننا أو أن تمنننع اسننتيراد هننذه السنن

 كلي.

منننن بنننين منننا ينننت ج  بنننه أنصنننار الحماينننة هنننو ذلنننك املكسنننب املنننالي  :تحقيةةةق إيةةةراد للخزينةةةة العامةةةة  .6

املمكننن تحقيقننه مننن وراء فننرض الرسننوم الجمركيننة أو الضننرائب علننى الننواردات أو كليهمننا عننند مننرور 

ة يزيند منن قندرهها السلع ع ر الحدود، هذا املكسب الذي يزيند منن االينرادات العامنة للدولنة وكالتبعين

على تمويل اإلنفاا العام بأنواعه ا ختلفة، أو بتعبينر  خنر العمنل علنى إشنرا  التجنارة الخارجينة فني 

تمويل التنمية ا حلية للدولة، تير أن ما يعاب على هذه الحجة هنو أن زينادة الرسنوم الجمركينة قند 

 2توى رفاهيته.تؤدي إلى تحمل املستهلك هذه الزيادة بما ينعكس في انخفاض مس

Ⅱ- الخارجية التجارة حرية سياسة. 

إن املقصنود ههنذه السياسنة هنو عندم تندخل الدولنة والحكومنات فني التجنارة بنين الندول،  : تعريفهةا 1-

مننننن خننننالل إلغنننناء كافننننة القيننننود والحننننواجز والرسننننوم علننننى التجننننارة الداخليننننة والخارجيننننة وإفسنننناح ا جننننال 

                                                                                       

أطروحنننة مصةةةر(، -دراسةةةة حالةةةة )الجزائةةةر–املنظمةةةة العامليةةةة للتجةةةارة وانعكاسةةةا ها علةةةى قطةةةاع التجةةةارة الخارجيةةةة (، 2011 ينننات هللا مولحسنننان )1 

 .28دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة حاج لخضر، باتنة، الجزائر، ص 

 .28، ص نفس املرجع2 
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تصننندير واسنننتيراد منننا يرتبنننون فينننه منننن سنننلع مختلفنننة دون تننندخل  للمنافسنننة الحنننرة، وههنننذا يمكنننن لألفنننراد

 1الدولة أو قيود تفرضها عليهم، ف ي إطالا حرية املبادالت التجارية الدولية دون تدخل الدولة.

  دم منع أفكنار وانتعشنت الفزيوقراطينة، االقتصنادية املدرسنة عصنر فني السياسنة هنذه ظهنرت قند

 لألفنراد واملؤسسنات يحنق حينث عمومنا االقتصنادية بالحرينة نناديت كاننت التني وتيرهم، وريكاردو سميث

كلمنا  االقتصنادي النشناق فني التندخل عنن بابتعناد الحكومنة يرتبنون  كمنا االقتصنادي، بالنشناق القينام

 يعملون. فيما أحرار واملؤسسات األفراد وتر  ذلك أمكن

 للتجارة العاملية املنظمة عليها تقوم التي املبادئ من أساسيا مبدءا  الخارجية التجارة تحرير يشكل

 .تعريفية قيود إلى وتحويلها الكمية القيود أشكال مختلف محاركة على املنظمة تعمل هذه حيث

 الحجن  منن مجموعنة علنى املنذهب هنذا أنصنار يعتمند : الخارجيةة التجةارة حريةة أنصةار حجةج 2-

 :يلي ما في تتمثل

 فني تتخصن  بنأن التجنارة تسنمح لكنل دولنة رينةح إناإلنتةاج:  فةي التخصةص علةى تسةاعد الحريةة-أ

 اإلنتناج عوامنل وفنرة ونتيجنة الطبيعينة ظروفهنا بسنبب نسنبية مينتة فيهنا تنرى  السنلعة التني إنتناج

 اسنتغالل وحسنن املنتجنة، للسنلع الكلني الحجنم بزينادة ممنا يسنمح ،2السنلعة هنذه إلنتناج املناسنبة

ارة الدولينننة واضنننطرت كنننل دولنننة إلنننى االكتفننناء الدولنننة. أمنننا إذا أقيمنننت العقبنننات فننني وجنننه التجننن منننوارد

وارتفنناع تكلفننة إنتاجننه، الننذاتي فننإن هننذا سننيؤدي علننى إفقننار العننالم مننن حيننث ضننعف حجننم املنتننوج 

 لى اإلضرار برفاهية كل دولة.مما يؤدي إ

إن الحريننة التجاريننة تعمننل علننى خلننق جننو تنافسننلي دولنني ممننا يننؤدي إلننى تحقيننق : التنافسةةية زيةةادة-ب

 رفنع علنى ا حلينين املنتجنين علنى املسنتهلكين واملنتجنين معنا، فاملنافسنة تعمنل علنى دفنعمننافع جمنة 

 اإلنتناج األجنبينة، فيعمندون إلنى اسنتخدام  وسنائل املنافسنة حجنم لزينادة وذلنك كفناءة منتجناههم

 تحنول  املسنتهلكين ناحينة ومنن النفقنة، وخفنض الننات  زينادة سنعيا وراء وفعالينة تطنورا األكثنر

 النذي السنوا  اتسناع علنى وعاتاملشنر  فني حجنم التوسنع ويعتمند االحتكنارات قينام دون  املنافسنة

                                                                                       

، عمنان، ص 1دار النفا س للنشر والتوزينع، قالسياسة التجارية الخارجية في النظام االقتصادي االسالمي، (، 2012طارا يوسف حسن جابر ) 1 

111. 

 .412عبد املطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 2 
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 نتيجنة املسنتهلكين لصنالح األثمنان خفنض وكالتنالي النفقنة خفنض فيتحقنق التجنارة، حرينة تتيحنه

 1الكبير. اإلنتاج وفورات من االستفادة

 األقنل علنى أو تكناراتاالح قينام شنأنها مننع منن التجنارة حرينة أن االحتكةارات: قيةام مةن الحةد-ج

 الحماينة، فحرينة ظنل فني إال يقنوم ال اإلقليمني أو النوطني االحتكنار ألن أكثنر صنعوكة قيامهنا تجعنل

 تضنييق إلنى ينؤدي منا هنذا املننت ، ونوعينة سنعر عليهنا تفنرض ف ني ا حلينة املنافسنة تخلنق التجنارة

 بنأي تتمتنع ال التني ملشنروعاتا منن كثينرا فنإن أمنا فني حالنة الحماينة .قينام االحتكنارات علنى الخنناا

 منن تقلنل وأن سنلعها أسنعار مسنتوى  منن ترفنع أن منن يمك هنا احتكناري  وضنع فني تنذكر تصنبح كفناءة

 اإلسنراف علنى تعمنل وكالتنالي جودههنا، ساءت مهما املستهلكين إلى تبيع منتجاهها وأن اإلنتاج، كميات

 قينام منن تمننع التجنارة ك فنإن حرينةوعلى النقيض منن ذلن واستغالل املستهلك، املوارد استخدام في

 .األجنبية بشرائه للسلع نفسه عن يدافع أن املستهلك إذ يستطيع الداخل في احتكارات

ظهرت هنذه الحجنة فني األوسناق االقتصنادية بعند الحنرب الحماية تؤدي إلى سياسة إفقار الغير: -د

إلنننننى إضنننننعاف حجنننننم التجنننننارة ينننننة تننننندعو سنننننها هنننننو أن الرسنننننوم الجمركينننننة العالالعاملينننننة الثانينننننة، وأسا

الدوليننة بوجننه عننام، فالتقليننل مننن حجننم الننواردات ينت نني عننادة بنننق  فنني حجننم الصننادرات، وكمننا أن 

التجارة ماهي إال وسيلة للتبادل أو املقايضة في السلع والخدمات بين الدول، فلنن تسنتطيع دولنة أن 

 .2لم الخار يتصدر فائض إنتاجها بصفة مستمرة دون أن تستورد فائض إنتاج العا

 : نظريات التجارة الخارجيةلثالثا طلبامل

 وراء تقنف التني الدولينة، واألسنباب التجنارة عليهنا تقنوم التني األسنس التجنارة تحرير نظريات تفسر

 أنهنا بمعننى والخندمات، السنلع منن محنددة إنتناج أننواع فني دولنة كنل وتخصن  الندولي، العمنل تقسنيم

 تبعنا املفكنرين نظنر وجهنات تعنددت حينث .اسنتيرادها ينتم التني لنكتصنديرها، وت ينتم التني السنلع تحندد

 املبحنث هنذا فني سننتناول  وعلينه الندولي. التبنادل هنذا تفسنير فني من هم كنل ههنا ينؤمن التني واملدرسنة للعصنر

 إلنى وصنوال النيوكالسنيكية النظرينة ثم الكالسيكية بالنظريات بدءا الخارجية للتجارة املفسرة النظريات

 .الخارجية التجارة تفسير في لحديثةا النظريات

 

                                                                                       

 .292-291ص ، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، القضايا بعض على عامة الدولي، نظرة االقتصاد (،1999هللا ) عوض حسين زينب1 

 .202دار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية، ص العالقات االقتصادية الدولية، (، 2005عادل أحمد الحشيا، مجدي محمود شهاب )2 
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  :النظرية الكالسيكية )التقليدية(-أوال

 تنتلخ  التجناريين كاننت  راء حينث الدولينة، التجارة في مفصلة نظرية التجاري  للمذهب يكن لم

 هني عليهنا للحصنول  الرئيسنة والوسنيلة )ذهنب وفضنة(، نقنود منن لنديها بمنا تقنا  الدولنة ثنروة أن فني

 راء  انطنوت هننا ومنن .النواردات عنن الصنادرات فني فنائض بتحقنق إال يتنأتد ذلنك وال جينة،الخار  التجنارة

 الحياة في الدولة تدخل دعوا إلى إذ الخارجية، التجارة وجه في والعقبات القيود مختلف حول  التجاريين

 النذهب بتندفق يسنمح فنائض تحقينق أجنل الخارجينة منن التجنارة مجنال فني وكالنذات االقتصنادية،

منن  األفكنار هنذه األخنرى. )شناعت الندول  مواجهنة فني قوههنا زينادة وكالتنالي الدولنة، ثنروة وزينادة فضنةوال

 فرنسننا بريطانيننا، إسننبانيا، ل:مثنن دول  فنني عشننر الثننامن القننرن  منتصننف إلننى عشننر السنناد  القننرن 

 1.(وهولندا

 ء التجناريين را التقلينديون  هناجم حينث ،18 القرن  أواخر في الكالسيكية النظرية جاءت وقد هذا

 إلنى التجناري  التبنادل قينام ألسنباب تفسنيرها فنني تسنتند كمننا املبنادالت، ودعنوا إلننى حرينة وسياسناههم

 االتجاهات وهي كالتالي: من مجموعة النظرية هذه وتتضمن .اإلنتاج تكاليف في االختالف

 Absolute Advantage Theoryاملطلقة  )امليزة( املنفعة نظرية-1

سنميت، فني كتابنه ثنروة األمنم سننة   دم االقتصنادي إلنى النظرينة هنذه ضنيحتو  فني الفضنل يرجنع

  ا ختلفة. الدول  بين الدولية التجارة قيام أسباب تفسير عن البحث حاول  من أول  يعت ر الذي ،1776

 املتناجرة، الندول  لجمينع الثنروة لزينادة الحنرة الدولينة التجنارة أهمينة علنى سنميث  دم ركنز قند

 لنديها الدولنة تكنون  فقند املطلقنة، املينتة أسنا  علنى تقنوم للتجنارة املشنتركة املنفعنة فنإن ينرى  منا وحسنب

 سنميث ينرى  لنذا أخنرى، بندول  مقارننة أخنرى  سلع إنتاج في قليلة وكفاءة السلع بعض إنتاج في أك ر كفاءة

 السنلع منع ذلنك عنن وتمتننع وتصنديرها، السنلع هنذه إلنتناج كافنة مواردهنا توجنه أن عليهنا يتوجنب أننه

 سنبب عنن النظنر األخنرى. وبغنض الندول  منن عليهنا تحصنل أن علنى مطلقة، ميتة فيها لها ليس التي األخرى 

 بكفناءة السنلع إنتناج فني م همنا كنل تخصن  إذا يسنتفيدا أن يمكنن البلندين كنال فنإن الكفناءة في االختالف

 .2األخر البلد من أك ر

                                                                                       
سورية منشورات الهيبة العامة ال أهمية النفط في االقتصاد والتجارة الدولية )االقتصاد السوري أنموذجا(،(، 2010قصلي عبد الكريم إبراهيم ) 1

 .16للكتاب، دمشق، ص 

 .68، األردن، ص 1عالم الكتب الحديث، قالتجارة الدولية النظرية وتطبيقا ها، (، 2009خالد محمد السواعي ) 2 
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 إنتناج تسنتطيع وال وكفعالينة القمنح تننت  املناخينة الظنروف وبسنبب كنةدا فنإن املثنال سنبيل علنى

 فنإن أخنرى  جهة ومن إلنتاجه، الالزم املنا  لتوفير البالستيكية البيوت استعمال م ها الذي يتطلب املوز 

 فني املطلقنة املينتة تملنك كنندا فنإن وكالتنالي إلنى القمنح، بالنسنبة والعكنس املنوز  زراعنة تصنلح ههنا نيكةاراغوا

 وكالتنالي .1كنةدا إلنى بالنسنبة لنيكةاراغوا املنوز  ملنتنوج الشنليء ونفنس ،اغوانيكةار  منع باملقارننة القمنح إنتناج

 عملينة وتنتم املنتنوجين إنتناج فني التخصن  منن تسنتفيدان الندولتين كلتنا فنإن الظنروف هنذه وتحنت فإننه

 .بي هما التبادل

 :التالي املثال خالل من سميث دمن  ل املطلقة امليتة نظرية توضيح ويمكن

 مكانيات االنتاج لوحدة واحدة من السلعتين بساعات العملإ: 01 الجدول رقم

 السودان مصر الدولة

 40 60 رجل(-القمح )كغ/إنتاج ساعة عمل

-عمل قصب السكر )كغ/إنتاج ساعة

 رجل(
30 60 

 .35األردن، ص  ،7ق امليسرة، دار ،وسياسات نظريات الدولي االقتصاد(، 2010علي عبد الفتاح أبو شرار )املصدر: 

 إنتناج فني مطلقنة مينتة والسنودان القمنح، إنتناج فني مطلقنة مينتة لهنا مصنر أن نالحنظ الجندول  نمن

 فني تتخصن  السنودان بينمنا القمنح، إنتناج فني مصنر تتخصن  النظرينة حسنب وكالتنالي السنكر، قصنب

 .السكر قصب إنتاج

 دولنة، )رالسنك قصنب كنغ30+قمنح كنغ 60) كنغ 90 هنو مصنر دولنة: إنتناج مجمنوع كنان التجنارة قينام قبنل

 بنن فيقندر الندولتين إنتناج ملنردود بالنسنبة، )السنكر قصنب كنغ 60 +قمنح كنغ 40) كنغ 100 هنو السنودان

 )كغ 100 +كغ 90 كغ )190

 :نجد )التخص  بعد(التجارة  قيام من مكاسب حساب

 التجارة. قيام قبل كغ 30 بزيادة ، أي)كغ 60 +كغ 60 (القمح من كغ 120 تنت  أن تستطيع :مصر دولة

 قبنل كنغ 20 بزينادة أي ،)كنغ 60 +كنغ 60 (السنكر قصنب منن كنغ 120 تننت  أن تسنتطيع :السنودان ولنةد

 .التجارة

                                                                                       
1 Dominick Salvator (2011), international economics, John Wiley and Sons, tenth edition, Singapore, p 35-36. 
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 أن سنميث ادم ينرى  وعلينه، (190-240 (كنغ 50 بزينادة كنغ، أي 240 فيصنبح الندولتين ملنردود وكالنسنبة

 .الدولتين على باملكاسب يعود دلالتب

 بنين منا أو الواحندة، الدولنة داخنل سنواء العمنل تقسنيم إعاقنة شنأنه منن منا كنل سةميث انتقند لقند

 التني السنلع أو سنلعة إنتناج فني تتخصن  أن دولنة لكنل يتنيح العمنل تقسنيم أن ينرى  ألننه مختلنف الندول،

 التكناليف فني االخنتالف أسنا  علنى تنتم دولتنين بنين املتناجرة إنتاجهنا، أن فني مطلقنة مينتة لهنا تكنون 

 لكنل االقتصادية املوارد استغالل ثم ومن الدولي العمل قسيموت التخص  إلى يؤدي ما وهذا، 1املطلقة

 فني واسنعة دولينة إلنى ضنيقة محلينة سنوا  منن السنوا  نطناا واتسناع اإلنتناج، وزينادة فعالنة، بلند بطريقنة

 :2هامتين بطريقتين تقوم سميث يرأ في الدولية فالتجارة حرة، خارجية تجارة ظل

 خنر  بشنليء وتسنتبدله ا حلني االسنتهال  حاجنة عنن ئضالفنا اإلنتناج لتصنريف مجناال تخلنق أوال: -

 ؛كبير نفع ذي

     وترفنع  أقصناه إلنى العمنل بتقسنيم لنذلك كنتيجنة وتصنل ا حلني، السنوا  ضنيق علنى تتغلنب :ثانيةا -

 .السوا  حجم اتساع خالل من املتاجر البلد من إنتاجية

فني  دولنة كنل تتخصن  بنأن ديتننا أنهنا مبادئنه على وأخذ ،سميث آدم ألفكار انتقادات عدة هتوج

بنأي  تتمتنع ال التني للندول  بالنسنبة التخصن  هنذا إلنى السنبيل تبنين ال ولك هنا فيهنا تتفنوا  التني السلع إنتاج

 مينتة الدولنة أي تحنرز  لنم لنو مناذا أبرزهنا ومنن إجابنة، بندون  األسنبلة منن الكثينر تحليلنه تنر  فقند مينتة،

 اآلخنر  منن أقنل بنفقنات السنلعتين كنل منن يننت  لبلندينا أحند كنان إذا فيمنا سنلعة  أي إنتناج فني مطلقنة

 التجنارة أسنا  أن أثبنت النذي (David Ricardo) وهنو االقتصناديين منن واحند السنؤال هنذا وقند أشنار

 .سلعة أي إنتاج في مطلقة ميتة بأي تتمتع ال التجارة في املشتركة الدول  إحدى كانت وإن حتى قائم

 Comparative Advantage Theoryالنسبية(  التكاليف) ةالنسبي (امليزة) املنفعة نظرية-2

 كاننت ولنو مناذا سنميث  دم عليهنا يجنب لنم التني األسنبلة علنى لإلجابنة النظرينة هنذه جناءت لقند

 مطلقنة، بمزاينا الندول  إحندى تتمتنع لنم إذا منا حالنة السنلعتين، كنذا فني كلتنا فني مطلقنة مينتة تملنك الدولنة

 ضنخمة مشناريع بنناء منن تمك هنا عندم ركمنا أو اإلنتناج فني التقليدينة الطنرا  بسنبب النامينة الندول  كحالنة

 وفنرض الناشنبة صنناعاهها حماينة إلنى الحنال بطبيعنة يندفعها وهنذا التكناليف، فني النوفرة منن لالسنتفادة

                                                                                       
1 MICHEL RAINELLI (2002), le commerce international, édition la DECOUVERTE, 8ème édition, PARIS, France, p 45. 

 .17قصلي عبد الكريم إبراهيم، مرجع سابق، ص 2 
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 جنواب جناء املشنكلة لهنذه وكحنل .الدولينة التجنارة قينام عندم يعنني منا الجمركينة، والتعريفنات الرسنوم

 النسنبية التكناليف اخنتالف علنى سنيعتمد املركحنة التجنارة وقينام النسنبية، بنامليتة رةالع ن بنأن ريكناردو

 .املطلقة التكاليف وليس

 مبندأ تطبينق علنى املترتبنة االقتصنادية واملكاسنب االعتبنارات علنى النظرينة ف ني تقنوم لهنذه طبقنا

 فنإن الحنرة التجنارة ظنل يوفن النسنبية املزاينا ملبندأ وتبعنا الندولي، املسنتوى  علنى العمنل وتقسنيم التخصن 

 بتصنديرها وتقنوم األخنرى  الندول  منن أقنل نسنبية بنفقنات التني تنتجهنا السنلع إنتناج في تتخص  دولة كل

 التجناري  التبنادل ينتم .أقنل نسنبية بنفقنات بإنتاجهنا الخنارج فني دول أخنرى  تتمتنع التني السنلع تسنتورد لكي

 منن خاصنة حالنة تمثنل التني املطلقنة التكناليف يسولن بي هنا، التكناليف النسنبية اختلفنت إذا الدولتين بين

 للتكنولوجينا، الرئيسنلي الندور  النمنوذج هنذا يعطني كمنا عمومينة وشنمولية، األكثنر النسنبية التكناليف

  1املنتجة. البلدان بين اإلنتاج عملية في النسبية تشكل امليتة التي هي ا ختلفة فالتقنيات

 :التالي التطبيقي باملثال يكاردور  لدافيد النسبية امليتة نظرية شرح يمكن

 : تكلفة انتاج وحدة واحدة من كل السلعتين بساعات العمل02 الجدول رقم

 النفقة النسبية ب القماش )لكل وحدة( الخمر )لكل وحدة( املنتج            الدولة     

 0.88 ساعة عمل 90 ساعة عمل 80 البرتغال

 1.2 ساعة عمل 100 ساعة عمل 120 انجلترا

  0.9 0.66 النفقة النسبية أ
 .38ص األردن،  ،7امليسرة، ق دار ،وسياسات نظريات الدولي االقتصاد(، 2010علي عبد الفتاح أبو شرار )املصدر: 

 .البلدين في نفسها للسلعة اإلنتاج نفقة بين النسبة :أ النسبية بالنفقة يقصد* 

 .الواحد البلد في للسلعتين اإلنتاج قةنف بين النسبة هها فيقصد ب: النسبية النفقة أما* 

 نالحظ: الجدول  من

 إنتناج فني لل رتغنال مطلنق تفنوا  هننا  املطلقنة( املينتة سنميث )نظرينة  دم نظرينة تطبينق حالنة فني .1

 .السلعتين كلتا تستورد ألنها تستفيد انجلترا وال السلعتين

 لل رتغنال النسنبية النفقنة نمن أقنل الخمنر إنتناج فني إلنجلتنرا بالنسنبة لل رتغنال النسنبية النفقنة .2

 .القماش إنتاج في إلنجلترا بالنسبة

                                                                                       
1 PATRICK A. Messerlin (1998), commerce international, THEMIS Economie, 1ère édition, Paris, p 18. 
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 بالنسنبة للخمنر النسنبية النفقنة منن أقنل ال رتغنال فني للقمناش بالنسنبة للخمنر النسنبية النفقنة .3

 .انجلترا في للقماش

 الخمنر، بينمنا إنتناج فني انجلتنرا علنى نسبية ميتة لل رتغال أن نستنت  أن يمكن السابق التحليل من

 إذا وانجلتنرا، ال رتغننال بننين سنيقوم الندولي فالتبننادل وعليننه .إنتنناج القمناش فنني نسنبية مينتة جلتنراإلن

 إنتاج القماش. في انجلترا وتتخص  الخمر إنتاج في ال رتغال تتخص 

 بندأت ثنم النزمن، منن طويلنة مندة الدولينة للتجنارة كأسنا  النسنبية التكناليف نظرينة اسنتخدمت

 :االنتقادات أهم نعرض يلي وفيما ،األولى العاملية الحرب بداية في إليها االنتقادات توجه

فني  املبذولنة العمنل بكمينة قيمتهنا أو السنلعة تكلفنة تحديند فني للقيمنة العمنل نظرينة علنى تعتمند -

 .السلعة تكلفة في اإلنتاج عناصر مشاركة إهمال يعني وهذا إنتاجها،

 تفتنرض إذ وهني املنال، رأ  وخاصنة الندول  ينبن اإلنتناج عناصنر انتقنال إمكانينة تغفنل النظرينة -

 التغيننرات النظريننة وتغفننل الكبيننر، اإلنتنناج عننن الننناجم انخفاضننها تغفننل فإنهننا النفقننة ثبننات

 التجنارة الدولينة، فني إهمالهنا يمكنن ال بحينث األهمينة منن وهني النقنل، ونفقنات التكنولوجينة،

 .اإلنتاج في النسبية امليتة فقدان إلى يؤدي قد التكاليف هذه فارتفاع

 إذ الكامنل، التوظينف حالنة فني مسنتغلة الدولنة فني االقتصنادية املنوارد جمينع أن النظرينة تفتنرض -

 قنوى  ألن لالقتصناد الدائمنة الطبيعينة الحالنة هني الكامنل حالنة التوظينف أن النظرينة تفتنرض

ألن  عني،واق تينر الفنرض هنذا أن االقتصناد، إال فني تنوازن  خلنل أي بإصنالح كفيلنة الحنرة السنوا 

 .الكامل التوظيف مستوى  دون  يحدو أن يمكن ما في بلد التوازن  أن أثبت كينز

علنى  قينود تفنرض الندول  معظنم ألن للواقنع مغناير أمنر فهنذا التجنارة، حرينة النظرينة افتنراض -

 .التجارة حرية يقيد مما والواردات الصادرات حركة

وتجريندي  مبسنا فنرض وهنذا بي همنا التجناري  التبنادل ينتم ودولتنين سنلعتين النظرينة تفتنرض-

 .والسلع الدول  من العديد بين يتم التبادل أن حيث الواقع، مع يتعارض

التني  السنلع وتحندد والعنرض، اإلنتناج جاننب علنى مرتكنزة النسنبية النفقنات نظرينة فنإن عمومنا

بعند  فيمنا أكملنه امن وهنذا الندولي، التبنادل نسنبة تحديند كيفينة تعنال  ال لك هنا الدولينة، التجنارة فني  تندخل

 .ميل ستيوارت جون 
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 Theory of International Valuesالدولية(  القيم) املتبادل الطلب نظرية-3  

 بنسنبة عالقتنه فني النسنبية النفقنات قنانون  تحلينل فني كبينر دور ( 1848) مينل سنتيوارت لجنون  كنان

 ههنا ينتم التني املعنادالت تحديند كيفينة بخصنوص هنام سنؤال علنى أجناب حينث الدولينة التجنارة فني التبنادل

 مينل سنتيوارت جنون  أن ننرى  حينث " املتبنادل الطلنب " نظريتنه خنالل منن وذلنك التبنادل، أساسنها وعلنى

 الرسنوم م هنا إضنافية أخنرى  مصناريف تسنتوجب التبنادل عملينة أن باعتبنار أهمينة النقل لتكاليفأعطد 

 .الجمركية والحقوا 

 التبنادل نسنبة عندها تستقر التي النقطة تحديد في نمن البلدي كل طلبال إبراز أهمية ساهم في 

 علنى دولنة كنل جاننب منن املتبنادل الطلنب النظرينة، فبالنسنبة لهنذه الندولي، التبنادل معندل أو الدولينة

 النذي التبنادل معندل فنإن لهنا وطبقنا ي،الندول معندل التبنادل يحندد النذي هنو األخنرى  الدولنة منتجنات

 دولنة كنل صنادرات وواردات قيمنة يجعنل املعندل النذي ذلنك هنو الدولينة التجنارة فني التنوازن  يحقنق

 يخضنع الندولتين بنين املكسنب هنذا الدولينة وتوزينع التجنارة قينام عنن يننت  مكسنب فهننا  متسناوية،

 معندل منن كثينرا الندولي التبنادل اقتنرب معندل فكلمنا والسياسنية، االقتصنادية العوامنل منن للعديند

 .صحيح والعكس ضئيال التجارة الدولية مكسب من ههانصي كان ما، لدولة ا حلي التبادل

الدولنة  وسنع ففنيالندولي،  الكسنب باسنم الخنارج فني التوسنع محاولنة إلنى النظرينة هنذه دعنت كمنا

 علينه، تنؤثر أن دون  األخينرة الدولنة فني السنائد التبنادل ملعندل وفقنا الكبينرة الدولنة منع تتبادل أن الصغيرة

 .1الكبيرة الدولة في طلهها خامةوض املعيشة مستوى  نظرا الرتفاع

 للطلنب" مينل سنتيوارت جنون  تحلينل تنناول  منن أول  مارشنال ألفريند اإلنجلينتي  االقتصنادي يعت نر

 نظرينة لشنرح مارشنال منحنينات أو املتبنادل الطلنب بمنحنينات يعنرف بمنا وأتند بيانينة، بطريقنة "املتبنادل

 معندل تحديند علنى تسناعد املتبنادل الطلنب منحنينات تحلينل أن مارشنال لفريندأ ويشنير الدولينة، القنيم

 .الدولية التجارة من دولة كل على تعود التي والفائدة الدولي، التبادل

الخنا  مينل يمثلهنا األول  البلند فني النداخلي التبنادل نسنبة أن نجند (،01) رقنم الشنكل خنالل منن

(AE)، الخنا  مينل يمثلهنا الثانينة الدولنة فني النداخلي التبنادل ونسنبة(AF) التبنادل نسنبة خنالل منن، و 

 الثانينة السنلعة علنى الحصنول  منثال( )القمناش األولنى السنلعة مننت  يسنتطيع البلند األول  فني النداخلي

 مننت  يسنتطيع حنين فني " AB ".مقندارها األولنى السنلعة منن كمينة مقابنل "BE" مقندارها منثال( )القمنح

                                                                                       

 .51-50مرجع سابق، ص زينب حسين عوض هللا، 1 
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 مقابنل " BD "مقندارها  القمنح منن أك نر كمينة علنى العاملينة السنوا  خنالل منن الحصنول  األولنى السنلعة

 الندولي التبنادل منن كسنبا يحقنق األولنى السنلعة مننت  أن أي .(القمناش) األولنى السنلعة منن الكمينة نفنس

  .)القمح( الثانية السلعة من وحدة " ED "مقداره 

 : منحنيات الطلب املتبادل01 الشكل رقم

 

 .87دار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ص  أساسيات االقتصاد الدولي،(، 1987عادل أحمد حشيا، مجدي محمود شهاب، )املصدر: 

 ،(لقمنح)ا الثانينة السنلعة مننت  يسنتطيع الثانينة، الدولنة فني النداخلي التبنادل معندل لنسنبة طبقنا

 الثانينة السنلعة منن كمينة مقابنل "CF "مقندارها  (القمناش) األولنى السنلعة منن كمينة الحصنول علنى

 " مقندارها األولنى السنلعة منن كمينة علنى العاملينة السنوا  فني الحصنول  حنين يسنتطيع فني   "AC"مقندارها

CD" التبنادل منن كسنبا يحقنق الثانينة السنلعة مننت  أن الثانينة، أي السنلعة منن الكمينة نفنس مقابنل 

 1األولى. السلعة من وحدة  "FD"مقداره  الدولي

عنن  ابتعندت فقند للنقند، أيضنا نظرينةال هنذه تعرضنت فقند السنابقة النظرينات منن وكغيرهنا لكنن

 متكافبنة فمنن تينر دول  بنين ينتم الندولي التبنادل كنان منا فإذا املبادلة، أطراف تكافؤ افترضت حين الواقع

 الدولنة فني وسنع حينث الندولي، التبنادل نسنبة تحديند فني ينذكر دور  أي املتبنادل للطلنب يكنون  أال ا حتمنل

 2غيرة.شروطها على الدولة الص تملي أن الكبيرة

                                                                                       

 .90عبد الرحمان يسري أحمد، مرجع سابق، ص  1 

 .59منشورات الحلبي، لبنان، ص أسس العالقات االقتصادية الدولية، (، 2006مجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشد )2 
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 النظرية النيوكالسيكية: -ثانيا

 تختلنف عنندما يقنوم الندولي التبنادل أن الدولينة التجنارة فني الكالسنيكية النظرينات أوضنحت

 اإلنتناج عناصنر أو وحنده العمنل نفقنات فني تمثلنت سنواء ا ختلفنة، الندول  فني لإلنتناج النسنبية التكناليف

 أن الندول، أي هنذه بنين النسنبية التكناليف اخنتالف أسنباب توضنح لنم النظرينات هنذه لكنن مجتمعنة،

وقند وقعنت مهمنة تفسنير الندول،  بنين الخارجية التجارة قيام في السبب فقا تفسر الكالسيكية النظرية

هذا االختالف في الواقع على عاتق اثنين من االقتصاديين السويد هما هكشر وأولنين منن خنالل نظريتهمنا 

 التخصن  ظناهرة تفسنير فني تعتمند النظرينة هنذه فنإن عامنة ةوكصنفاملسنماة  نظرينة عناصنر اإلنتناج . 

 :1هما أساسيين عاملين على الدولية التجارة وقيام

 ؛دولة كل داخل اإلنتاج عناصر وفرة درجة 

  اإلنتاج في بالتوسع الغلة وتزايد النفقة تناق. 

 علنى االعتمنادب التجنارة فكنرة االقتصناديون  طنور : اإلنتةاج( عناصةر وفةرة) وأولةين هيكشةر نمةوذج- 1

 مسنميات بعندة النمنوذج هنذا وسنمي اإلنتناج، عناصنر منن عنصنرا واعتبارهنا الطبيعينة املنوارد وفنرة

 وجميعهنا اإلنتناج، عناصنر وفنرة ونمنوذج سامويلسنون -أولنين-هيكشنر ونمنوذج أولنين –هيكشنر كنمنوذج

 العشنرين القنرن بداينة  فني السنويديين االقتصناديين طنرف منن املطنورة األفكنار مجموعنة نفنس إلنى يشنير

 HO.2النموذج ب  هذا إلى ( ويشار1933)  Bertil Ohlin( و1919) Eli Hecksherوهما: 

 اخنتالف إلنى يرجنع الندول  بنين النسنبية التكناليف اخنتالف أن مفادهنا نتيجنة هامنة إلنى توصنال قند

 اإلنتناج، وامنلع فني النوفرة حينث منن بي هنا فيمنا تختلنف فالندول  .الدول  هذه بين االقتصادية املوارد وفرة

 املنال رأ  عنصننر فني وأخننرى  األرض عنصنر فنني وأخنرى  العمننل عنصنر فنني وفنرة تشننهد دول  فهننا 

 باختالفنات وركطهنا املنوارد فني االختالفنات هنذه تحلينل فني وأولنين هيكشنر اعتمند وقند 3والتكنولوجينا،

 منع مقارننة الزراعينة اضنلياألر  منن منثال كبينرة وفنرة لهنا التني فالدولنة االقتصنادية، السنلع أسعار في مقابلة

 م هنا، أصنغر أخنرى  بدولنة مقارننة منخفضنا فيهنا الزراعينة األراضنلي سنعر يجعنل ممنا عليهنا، ا حلني الطلنب

 سنعر يكنون  وكالتنالي والتكنولوجينا املنال رأ  فني وفنرة لهنا والتني املتقدمنة للندول  بالنسنبة الشنليء ونفنس

 عنصنر تتطلنب التني فالسنلع وكالتنالي املتخلفنة، ل بالندو  مقارننة نسنبيا أقنل التكنولوجينا وهنذه املنال رأ 
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 الشنليء ونفنس العامنل، هنذا علنى تتنوفر التني الندول  فني أرخن  سنتكون  الزراعينة ا حاصنيل مثنل األرض

 فني نسنبيا أرخن  سنتكون  الدقنة، العالينة والتكنولوجينا الكثينف املنال رأ  تتطلنب التني للسنلع بالنسنبة

 .األخرى  بالدول  رنةمقا العوامل هذه على تتوفر التي الدول 

 ينؤدي ممنا بكثافنة، إنتاجهنا عامنل تملنك التني السنلعة إنتناج فني بتفنوا  تتمتنع دولنة كل أن يعني هذا

 عنن األخنرى  السلع على وتحصل بكثافة، إنتاجها عامل تتطلب التي السلع إنتاج في دولة كل تخص  إلى

 عوامنل تنوافر مندى وهنو املعينار بننفس أنتجتهنا التني األخنرى  الندول  منن الخارجينة بالتجنارة قيامهنا طرينق

 .السلع إنتاج

 :1ضا لم تسلم من االنتقادات حيث أخذ عليهاهذه النظرية هي أي

 اإلنتناج، والنوفرة لعوامنل النندرة علنى اعتمادهنا عنند الننوعي للجاننب وإهمالهنا الكمني بالجاننب اهتمامهنا -

 .اإلنتاج عملية عند مزجها ونسب

 وقينود وجنود عقبنات فمنع دولينا، اإلنتناج عناصنر انتقنال ريكةاردو نظرينة ارتنر  علنى النظرية هذه أهملت -

 الدول. بين املال ورأ  عنصر العمل كةر ح أثر تجاهل يمكن ال فإنه اإلنتاج عناصر حركة حرية على

 ضنرورة علنى النظرينة نصنت واحندة، فقند لسنلعة بالنسنبة لإلنتناج الفنينة األسناليب اخنتالف إمكانينة -

منن  كثيفنة بكمينات معيننة سنلعة إنتناج ينتم أن يمكنن ال ذلنك وعلنى الواحندة، للسنلعة نتناجاال  دالنة تماثنل

 ما والعكس في بلد  خر. بلد في املال رأ  من نسبيا قليلة وكميات العمل

 عديندة محناوالت أن تينر صنحيحة النظرينة هنذه أن يعتقند كنانإننه  القنول  يمكنن ا جنال هنذا فني

 لنمنوذج امتنداد إال هنو منا املفكنرين هنذين مسناهمة أن إلنى نشنير أن بقني .صنحتها مندى الختبنار جنرت

 .الدولي التبادل قيام أسباب لتفسير ريكاردو دافيد

 أبنرز  ومنن صنحتها، الختبنار محناوالت عندة ظهنرت أولةين-هكشةر نظرينة صنياتة مننذ: ليونتيةف لغةز-2

       إلنتناج املطلنوب املنال ورأ  العمنل كمينة بتقندير فقنام ، 1953عنام ليونتينف ههنا قنام التني تلك ا حاوالت

 األمريكينة، املتحندة الوالينات فني للنواردات املنافسنة والسنلع الصنادرات، سنلع منن دوالر ملينون  قيمتنه منا

 عامنل فني نسنبية بنوفرة تتمتنع األمريكينة املتحندة الوالينات أن الوقنت ذلنك فني السنائد االعتقناد كنان فقند

 أن يجنب فإنهنا ( H-O )نظرينة  وحسنب أخنرى، دول  منع مقارننة العمنل، عامنل فني نسنبية ونندرة رأ  املنال
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 أن أوضنحت قند ليونتينف إليهنا توصنل التني النتيجنة أن إال املنال، رأ  كثيفنة السنلع تصندير إلنى تتجنه

  1املال. رأ  كثيفة سلع تستورد بينما العمل كثيفة السلع بتصدير تقوم الواليات املتحدة

 أن صنحيحا فلنيس، أولنين-هكشنر نظرينة ضنوء علنى تنائ الن هنذه ي نرر أن ليونتينف حناول  قند

 كفناءة مسنتوى  االعتبنار عنين فني أخنذ منا إذا املنال رأ  هنو املتحندة الوالينات فني نسنبيا املتنوافر العنصنر

 العمنل فني النسنبية النوفرة فني السنبب يرجنع وال، العمنال منن تينره أمثنال ثالثنة تبلنغ التني األمريكني العامنل

 ،2األخنرى  بالندول  باملقارننة السنكان عندد إلنى بالنسنبة العمنل قنوة عندد فني زينادة إلنى املنال رأ  إلنى بالنسنبة

 األمريكينة، العمالنة مهنارة إلنى العمنل لعنصنر املتحندة الوالينات صنادرات كثافنة سنر أرجنع ليونتيف أن أي

 .إنتاجيتها مستوى  من للرفع املستمر والتدريب للتطوير نتيجة وذا 

 منع تتعنارض التني االنتقنادات منن العديند أمنام البناب فتحنت قند ليونتينف محاولنة فنإن ههنذا

 .اإلنتاج عوامل وفرة نظرية عليها بينت التي االفتراضات

 النسنبية ينازاامل تفسنير حاولنت التني والنيوكالسنيكية الكالسنيكية النظرينات إن القنول  وخالصنة

 بالسنكون  تمينتت اإلنتناج، للعوامن النسنبية والنوفرة النسنبية التكناليف أسنا  علنى الدولينة والتجنارة

 التني االقتصنادية، العنالم حقنائق تفسنير عنن وعناجزة الواقنع، عنن البعند كنل بعيندة جعلهنا ممنا والثبنات

 التجنارة تفسنير مجنال فني بنذلك تعننى التني الحديثنة هناتالتوج بعض ظهرت لذلك املستمر، يربالتغ تتميت

 .الخارجية

 : النظريات الحديثة-ثالثا

الدولينة،  لقينام التجنارة تفسنير إعطناء النيوكالسنيكية النظرينة ثنم لكالسنيكيةا النظرينة حاولنت

 الحديثة النظريات هذه ظهرت أرض الواقع، على للتطبيق قابليتها عدم لكن وجهت لها انتقادات خاصة

 .الواقع إلى أكثر واالقتراب االنتقادات تلك تجاوز  محاولة

لجاننب  ودورا فعناال هامناذه النظرية هنا اعتبارا تعطي هنظريات معدل التبادل الدولي لليندر:  -1

الطلنب، وتسنتند علننى افتراضنين همننا أن احتمنال تصنندير الدولنة لسنلعة يننزداد منع تننوافر األسنواا ا حليننة 

 .للسلعة وأن مجموعة السلع املوجودة في األسواا ا حلية تعتمد على معدل دخل الفرد

                                                                                       

 .86ص  سابق، أحمد، مرجع يسرى  الرحمان عبد1 

 .60ض هللا، مرجع سابق، ص زينب حسين عو 2 
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لتبننننننادل النننننندولي منننننننج  التحليننننننل الننننننديناميكي فنننننني نظريتننننننه عننننننن معنننننندل ا سةةةةةةتيفان لينةةةةةةدرلقنننننند اتبننننننع 

فباإلضنننافة إلنننى مقارنتنننه لوضنننع التنننوازن قبنننل التجنننارة وبعننندها، اهنننتم كنننذلك بدراسنننة املسنننار القنننومي عنننند 

االنتقنننال منننن املرحلنننة األولنننى إلنننى املرحلنننة الثانينننة، وعلينننه تختلنننف هنننذه النظرينننة عنننن النظرينننة الكالسنننيكية 

عتمنننندان علننننى التحليننننل االسننننتاتيكي املقننننارن فحسننننب. هننننذا ومننننن ونظريننننة نسننننب عناصننننر اإلنتنننناج، اللتننننين ت

ناحيننننة أخننننرى يننننرى ليننننندر أنننننه مننننن الخطننننأ علميننننا افتننننراض أن التجننننارة الدوليننننة تقننننوم بننننين دول متجانسننننة، 

والصننننحيح أنننننه بينمننننا تتميننننت اقتصنننناديات بعننننض النننندول بدرجننننة عاليننننة مننننن القنننندرة علننننى إعننننادة تخصنننني  

ألسننننعار وفننننرص التجننننارة، فننننإن اقتصنننناديات النننندول األخننننرى تتميننننت مواردهننننا اسننننتجابة ألي تغيننننر فنننني هيكننننل ا

 بدرجة عالية من الجمود وعدم القدرة على تخصي  املوارد.

أن تغييننر التجننارة الدوليننة بنناختالف نسننب عناصننر  لينةةدروفنني تفسننيره لقيننام التجننارة الدوليننة يننرى 

رى، ولقند فنرا لينندر بنين تجنارة اإلنتاج قيمته محدودة، ولذا فنإن األمنر يتطلنب البحنث عنن اعتبنارات أخن

فبالنسننننبة للمنتجننننات األوليننننة يننننرى أن تبادلهننننا يننننتم طبقننننا ، املنتجننننات الصننننناعية وتجننننارة املنتجننننات األوليننننة

للميننننتة النسننننبية، أمننننا فيمننننا يتعلننننق بالسننننلع الصننننناعية فيننننرى أن األمننننر أكثننننر تعقينننندا فهنننننا  مجموعننننة مننننن 

تملننننة، وهنننننا  مجموعننننة أخننننرى مننننن العوامننننل تحنننندد العوامننننل تحنننندد الصننننادرات ا حتملننننة والننننواردات ا ح

الصنننننادرات الفعلينننننة والنننننواردات الفعلينننننة ك جنننننم الطلنننننب ا حلننننني النننننذي يحننننندد الصنننننادرات ا حتملنننننة، أمنننننا 

فتتحنننننندد بالطلننننننب ا حلنننننني عننننننند األسننننننعار الجاريننننننة، فنننننني حننننننين أن الصننننننادرات  منننننناالننننننواردات ا حتملننننننة لبلنننننند 

 .لخالقة للتجارة والقوى املعيقة للتجارةوالواردات الفعلية هي محصلة ما يسميه القوى ا

الطلب ا حلي علنى السنلع يعت نر شنرطا ضنروريا ولنيس كافينا ألن تكنون هنذه السنلع قابلنة للتصندير، 

وعليه فإن السوا الخنار ي إنمنا هنو امتندادا للسنوا النداخلي، فني حنين أن املبادلنة الدولينة ال تمثنل سنوى 

  .توسع للمبادالت اإلقليمية

ه النظريننة فننإن التجننارة الدوليننة تحفننز علننى النمننو فنني النندول ذات الهيكننل االقتصننادي كخالصننة لهننذ

املنننرن، أي الننندول املتقدمنننة، وال تحفنننز ذات الهيكنننل االقتصنننادي الجامننند، أي الننندول النامينننة، ويترتنننب علنننى 

بقننا ذلنك اتجناه الفجننوة بنين متوسننا دخنل الفننرد فني كنل مننن الندول الناميننة واملتقدمنة، فالتبننادل الندولي ط

لنظريته ليس وسيلة لتضييق الهوة في الداخل بين الدول املتقدمة والنامية، بل أنه ينؤدي إلنى زينادة حندة 

 التفاوت بي هما.
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أولنننننين هنننننو أن كنننننال و منننننن بنننننين فنننننروض نظرينننننة هكشنننننر  نمةةةةةوذج اقتصةةةةةاديات )وفةةةةةورات( ال جةةةةةم: -2

ادة عائنند الحجننم فإنننه السننلعتين تنتجننان فنني ظننل ظننروف ثبننات عائنند الحجننم فنني كننل مننن النندولتين، ومننع زينن

يمكننن قيننام تجننارة دوليننة ذات نفننع متبننادل حتننى ولننو كننان كننل مننن النندولتين متطننابقتين مننن كافننة النننوا ي، 

 .1أولين-هو ما لم يتم شرحه في نموذج هكشرو 

تستند هذه النظرية علنى ظناهرة تتمثنل فني أننه كلمنا زاد حجنم اإلنتناج بالنسنبة لنبعض السنلع، كلمنا 

لوحنندة م هنا، وتشنكل نظريننة اقتصناديات الحجنم فني التجننارة الخارجينة تطنويرا لنمننوذج قلنت تكلفنة إنتناج ا

أولننين لنسننب عناصننر اإلنتنناج، بإدخالهننا وفننورات اإلنتنناج الكبيننر كأحنند املصننادر الرئيسننية للمزايننا -هكشننر

 .النسبية املكتسبة

ينتم إنتاجهنا تعت ر هذه النظرية أن توفر سوا داخلية ضخمة شرطا ضنروريا لتصندير السنلع التني 

فنني ظننل اقتصنناديات الحجننم، واملتمثلننة فنني زيننادة العائنند مننع زيننادة اإلنتنناج )نتيجننة انخفنناض النفقننات(. كمننا 

تننرى هنننذه النظرينننة أن النندول الصنننناعية الصنننغيرة الحجنننم تتجننه إلنننى الحصنننول علننى مزاينننا نسنننبية مكتسنننبة 

ثير علنى أذواا املسنتهلكين فني مصدرها اقتصناديات الحجنم فني السنلع نصنف املصننعة لعندم قندرهها فني التنأ

الننندول األخنننرى، علنننى العكنننس منننن ذلنننك فنننإن الننندول الصنننناعية الكبينننرة الحجنننم تحصنننل علنننى مزاينننا نسنننبية 

مكتسننبة مصنندرها اقتصنناديات الحجننم فنني إنتنناج السننلع التامننة الصنننع أو االسننتهالكية بسننبب قنندرهها علننى 

مكننننن القننننول بننننأن نظريننننة اقتصنننناديات الحجننننم وعليننننه ي 2التننننأثير علننننى أذواا املسننننتهلكين فنننني النننندول األخننننرى.

تسننعى إلننى تفسننير هيكننل التجننارة الخارجيننة بننين النندول الصننناعية املتقدمننة ذات السننوا الننداخلي الكبيننر، 

 وكين الدول الصناعية ذات السوا الداخلية الصغيرة.

فني  ، معتمندا 1961هذا النموذج فني سننة  POSNER بوسنروضع نموذج الفجوة التكنولوجية:  -3

سنننيره علننننى أن جننننزءا كبيننننرا مننننن التجننننارة الدوليننننة بننننين النننندول الصننننناعية مبننننني علننننى تقننننديم سننننلع جدينننندة تف

للمنشنننأة ا خترعنننة والدولنننة مينننتة احتكارينننة مؤقتنننة فننني السننننوا  وخطنننوات إنتاجينننة جديننندة، وهنننذا يعطننني

أن هنننذه السنننلعة، حينننث ينننرى أن التجديننند يمكنننن  العنننالمي تنننزول بانتشنننار التكنولوجينننا الجديننندة وتقليننند

يخلننق ميننتة نسننبية جدينندة لدولننة مننا، وأن هننذه الدولننة يمك هننا أن تسننتفيد مننن هننذه امليننتة طاملننا أن التبننادل 

وكمنننا أن التجديننند ننننات  عنننن 3الننندولي ال يلغيهنننا عنننن طرينننق انتشنننار املعلومنننات الخاصنننة ههنننذا التجديننند دولينننا. 

                                                                                       

 .240، القاهرة، ص 1دار ال هضة العركية، ج، -نظرية التجارة الدولية–االقتصاد الدولي (، 2001سامي خليل )1 

 .48ص مصر،  ، القاهرة،1ق األول، الكتاب اللبنانية، الدار املصرية ،والتنظيم التنظير بين الخارجية التجارة (،1991)سامي عفيفي حاتم  2 
3 J.-L. Mucchielli (1991), Relations économiques internationals, Hachette supérieur, Paris, P 56-64. 
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منننا يكسنننهها مينننتة تنافسنننية فننني التطنننور التكنولنننو ي فهنننذا يعنننني أن منننن يسنننتفيد مننننه هنننو الننندول املتقدمنننة، 

حيننث إن النندول املتقدمننة تتبننع طننرا  ،السنلع أو املنتجننات التنني تتننأثر بننالتطوير علننى حسنناب النندول الناميننة

متطننورة الشننليء الننذي يمك هننا مننن تخفننيض تكنناليف اإلنتنناج وكالتننالي تخفننض مننن أسننعار منتجاههننا  إنتاجيننة

 .مما يكسهها ميتة تنافسية

 :1نولوجية على وجوداستند تحليل الفجوة التك

هنني الفتننرة التنني تفصننل بننين ظهننور املنننت  الجدينند وكدايننة إنتاجننه فنني النندول املقلنندة،  : الطلةةبفجةةوة  1-

 .وخاللها تحتكر الدول املتقدمة إنتاج املنت  وتصديره

هنني الفتننرة التنني تفصننل بننين ظهننور اإلنتنناج فنني النندول املتقدمننة، وظهننوره فنني النندول  : التقليةةدفجةةوة  2-

 ية، حيث تشار  الدول النامية في اإلنتاج. النام

حسننب هننذا التحليننل فننإن حصننول أو تمتننع النندول املتقدمننة بننامليتة النسننبية هننو  ننليء مؤقننت أي أن 

هذه امليتة النسبية تزول عند تحصل الندول النامينة علنى طنرا إنتناج أو تقليند هنذا املننت ، والشنكل التنالي 

 يشرح ذلك بوضوح:

 التكنولوجية: الفجوة 02 الشكل رقم

 

     ،1ق األول، الكتاب اللبنانية، الدار املصرية ،والتنظيم التنظير بين الخارجية التجارة (،1991حاتم، ) عفيفي سامياملصدر:                      

 .221 مصر، ص القاهرة،

                                                                                       

 .87األردن، ص  ،1 ق للنشر، البيارا  مؤسسة ،الدولية االقتصادية العالقات(، 2004خلف ) حسن فليح1 
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 املنتنوج إنتناج بنين الفاصنلة املندة هني 2وت 1ت بنين األولنى املرحلنة يتدنح منن الشنكل السنابق أن

 ع هنا مع نرا التكنولوجينة الفجنوة هني3 ت و2 ت بنين الثانينة املرحلنة أمنا الخنارج، ىإلن تصنديره ثنم ألول منرة

 بلند فني املواصنفات بننفس إنتاجنه أو وتقلينده للمنتنوج األصنلي البلند منن التصندير الفاصنلة بنين باملندة

 املنتنوج تصندير تعنني والتني4 ت و3 ت بنين الشنكل فني ع هنا مع نرا مرحلنة أخنرى  تتبعنه والنذي االسنتيراد،

 واسنتبداله املنتنوج إلنى نهاينة الحلقنة وتسنتمر األول، منن البلند تكنولوجينا أقنل أخنرى  بلندان إلنى املقلند

 .بآخر

بنننالرتم منننن أهميتهمنننا الك نننرى، فنننإن نظرينننة الفجنننوة التكنولوجينننة لنننم تسنننتطع توضنننيح مننندى الفتنننرة 

فتننرة التنني تسننتغرقها الفجننوة ال الزمنيننة التنني ينتقننل فيهننا االنتنناج مننن النندول املنتجننة إلننى النندول املقلنندة همننا

التكنولوجية أي انتقال االنتاج من الدول املنتجة إلى الدول املقلدة واملزايا النسنبية التني تصناحهها، األمنر 

 الذي شكل ثغرة فيه، فكان على نموذج دورة حياة املنتوج أن يتصدى لإلجابة عليها.

مننننننننا وامتنننننننندادا لنمننننننننوذج الفجننننننننوة يعت ننننننننر هننننننننذا النمننننننننوذج أكثننننننننر تعمينظريةةةةةةةةة دورة حيةةةةةةةةاة املنتةةةةةةةةوج:  -4

بنظريننننة دورة حينننناة املنتننننوج فنننني التجننننارة الدوليننننة  1966سنننننة  R.Vernon فرنةةةةون التكنولوجيننننة قنننند تقنننندم 

واالسننتثمار ليظهنننر أن هيكنننل املبنننادالت الدوليننة ليسنننت نهائينننة بنننل تتغينننر بتغيننر مراحنننل حيننناة هنننذا املنتنننوج، 

ههننا بوسننحر، حيننث تعتمنند هننذه جنناء ولوجيننة التنني وهننذا النمننوذج األوسننع واألعننم مننن نمننوذج الفجننوة التكن

النظرية على أن امليتة النسبية تعتمد على القدرة تير املتكافبنة لألمنم علنى اسنتيعاب التطنور التقنني، وإلنى 

تحوينننل هنننذا التطنننور إلنننى اختراعنننات تكنولوجينننة تنننؤدي إلنننى إنتننناج سنننلع جديننندة وإلنننى نشنننر هنننذه االختراعنننات 

تعت نننر هنننذه النظرينننة أول تفسنننير دينننناميكي للعالقنننة بنننين التجنننارة  1ارجينننة.تننندريجيا منننن خنننالل التجنننارة الخ

 .واالستثمار األجنبي

 واملينتة للمننت  الزمنني التطنور  حسنب الندولي التبنادل وتحلينل بدراسنة يقنوم النمنوذج هذا إن حيث

 أطلنق لمراحن عندة إلنى املننت  حياة تقسيم خالل من الجديد، املنت  صاحبة تتحقق للدولة التي النسبية

إلنى أربعنة مراحنل ويمكنن إيضناحها فني  املننت  دورة نمنوذج مراحنل وقسنم .املننت  حيناة دورة اسنم عليهنا

 الشكل التالي:

 

 

                                                                                       
1 D. Phan (1980), le commerce international, Economica, paris, p 202. 
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 : دورة حياة املنتوج03 الشكل رقم

 

-)الجزائردراسة حالة –املنظمة العاملية للتجارة وانعكاسا ها على قطاع التجارة الخارجية (، 2011 يات هللا مولحسان )املصدر: 

 .14ص أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة حاج لخضر، باتنة، الجزائر، مصر(، 

 املرحلة األولى: مرحلة املنتج الجديد-

فني هنذه املرحلنة ينتم طنرح املننت  الجديند كثينف التكنولوجينا بسنعر مرتفنع ومروننة الطلنب ضننعيفة 

 قصننيرة دورات شننكل اإلنتنناج ختننراع، ويأخننذوككميننات محنندودة وحصننريا فنني سننوا الدولننة صنناحبة اال 

التغير. في هذه املرحلة ال توجد تجارة دولية، وهكذا يصبح السوا الداخلي السنوا األكثنر قابلينة  سريعة

 على أن يستعمل كسوا اختياري للمنتوج الجديد.

 املرحلة الثانية: مرحلة النمو والتطور -

السنلعة،  تلنك علنى الخنار ي الطلنب فني كبينرة ادةزين تحندو السنلعة، حيناة دورة منن املرحلنة هنذه فني

 فنني تسننهيالت إنتاجيننة إقامننة فنني املبتكننر يفكننر وعندئننذ النخفنناض سننعرها بسننبب ك ننر حجننم االنتنناج،

 منافسنة فني مواجهنة نفسنها املبتكنرة الشنركة تجند حتنى طوينل وقنت يمنر وال. بالخنارج الرئيسنية األسنواا

 .املقلدة املنشآت من شديدة

 لثة: مرحلة النضجاملرحلة الثا-

تكلفنة  اإلنتناج منواطن أقنل عنن املنتجنون  يبحنث وهننا نمطينة تمامنا، السنلعة تصبح في هذه املرحلة

ومنن هننا تفقند الدولنة صناحبة  النمنو، اآلخنذة فني الندول  فني املنواطن هنذه تتمثنل وقند فيهنا، السنلعة إلنتناج

 إلنى السنلعة بتصندير الجديندة تناجاإلن مراكننز تقننوم االختنراع ميتههنا التكنولوجيننة بصنفة تدريجينة ثننم

 ذلنك ومعننى لهنا، مسنتورد إلنى النمطينة مرحلنة فني التني تتحنول  املتقدمنة، الندول  فني الرئيسنية األسنواا
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 ولكنن تقندما أقنل دول  إلنى االبتكنار صناحبة املتقدمنة الندول  السنلعة منن إنتناج فني النسنبية املينتة انتقنال

 .نمطية اإلنتاج مع تتفق أخرى  بمؤهالت تتمتع

 املرحلة الرابعة: مرحلة الزوال-

تتسننم هنننذه املرحلننة بتقنننادم املننننت  وكننروز منتجنننات جديننندة منافسننة لنننه فيتراجنننع سننوقه فننني البلننندان 

املتقدمة كما أن تكلفته تنخفض، ومنه يحدو انتقال جديند إلنتاجنه ليسنتقر فني الندول النامينة، وكنذلك 

 بية ما تبقد من طلهها املتراجع.تصبح هذه األخيرة مصدرة له نحو البلدان املتقدمة لتل

فهو يحناول إعطناء تفسنير ألسنس قينام التجنارة الدولينة، كمنا بنين  Vernon من خالل نظرية فرنون 

بننننأن تنننننوع التقنننندم التكنولننننو ي يعنننند مصنننندرا للميننننتات النسننننبية، كمننننا أنننننه يشننننير ضننننمنيا بعنننندم التكننننافؤ فنننني 

 .عالقات التبادل الدولي

 الواردات ل حو  عامة مفاهيم الثاني: املبحث

دورا هامننا فني التنميننة االقتصننادية، لغننة فني تسننيير النشنناق االقتصنادي و تكتسنلي الننواردات أهمينة با

من حيث كونها أداة هامة لتموين العملية اإلنتاجية، وسيلة لتصريف اإلنتاج املوجه للتصدير، كمنا أنهنا 

 .تعت ر مصدرا مهما للعملة الصعبة

 هنذا حجنم تحدد التي العوامل وتبيان الواردات، على الطلب جزء سنحاول في هذا املبحث دراسة

 تنؤثر أن يمكنن التي العوامل بعض استعراض والطلب عليها ثم الواردات مفهوم الطلب، من خالل إبراز

 .الواردات على الطلب حجم في

 الواردات ماهية الطلب على :األول  املطلب

 اريف نذكر م ها ما يلي:هنا  مجموعة من التعالواردات:  مفهوم الطلب على-1

 1الخارج . من الدولة إلى تجلب التي والخدمات السلع إجمالي "تعرف على أنها:

 النوطني، االقتصناد داخنل بالخنارج واملسنتهلكة املنتجنة والخندمات السنلع  :النواردات كمنا تمثنل

 تطنرح فإنهنا لنذا والخندمات ا حلينة السنلع علنى الطلنب تخفنيض إلى تؤدي سوف الواردات زيادة حيث أن

 2 . الوطن حدود داخل املنت  اإلنتاج يمثل الذي الوطني النات  قيمة من

                                                                                       

 .45الجزائر، ص  والتوزيع، للنشر الكتاب عالم ،العام االقتصاد في مقدمة (،2004عثمان ) العزيز عبد سعيد1 

 .132الجزائر، ص  ،5الجامعية، ق املطبوعات ، ديوانالكلي االقتصادي التحليل (،2005صخري ) عمر2 
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 تلنننك العملينننات املتعلقننة بالسنننلع والخننندمات التننني يؤديهننا تينننر املقيمنننين للمقيمنننين فننني  :الننواردات هننني

البلننننند، وذلنننننك بغنننننض النظنننننر عنننننن تينننننر املقيمنننننين إن كنننننانوا متواجننننندين داخنننننل الحننننندود اإلقليمينننننة للبلننننند أو 

 1ارجها .خ

 ع هنا، نظنرا االسنتغناء يمكنن ال بالغنة أهمينة للنواردات إنأهميةة الةواردات فةي التجةارة الخارجيةة: -2

 تتمثنل العنالم، حينث عنن معنزل  فني تعنيا أن الينوم دولنة ألي يمكنن ال للندول إذ تحققنه الذي املهم للدور 

 :يلي فيما أهميتها

 تتمتنع فمنا األخنرى، الندول  مزاينا من تستفيد أن من دولة كل يمكن االستيراد الدولية التجارة في  .1

 2جميعا. الدول  تصرف تحت الدولية تضعه التجارة ما دولة به

 تسمح التي والبشرية املادية اإلمكانيات توفر لعدم املواد مختلف لالستيراد الدول  بعض تحتاج .2

 عنن فضنال الخنارج منن باسنتيرادها قامنت لنو ممنا أك نر بتكناليف تنتجهنا أو إنهنا محلينا، بإنتاجهنا لهنا

 .واملعرفة الخ رة وتبادل وحديثة متقدمة تقنيات على الحصول  في الفرصة منحها

 الشنديد بنالتنوع الطلنب يتمينت حنين فني السنلعي، التننوع بعندم النامينة الندول  تتمينت اقتصناديات .3

 النوطني، باالقتصناد لل هنوض خاصنة الصنناعية السنلع االسنتيراد منن للمزيند الحاجنة يتطلنب ممنا

 .املصنعة الصادرات نحو والتوجه

وهني  النوطني، والندخل النواردات بنين البسنيا بنالنموذج االسنتيراد دالنة عنن تع نر الةواردات: دالةة-3

 3صحيح. والعكس الواردات تزداد الدخل زاد إذا بمعنى طردية عالقة

M= ƒ(y) 

 : تمثل الدخلyحيث: 

M      تمثل قيمة الواردات : 

 خطينة، عالقنة هني النوطني الندخل مسنتوى  منع النواردات تركا التي قةالعال أن نفترض وللتبسيا

       my+ 0M= M             كاآلتي:  ا ج ري ع ها التعبير وكالتالي يمكن

                                                                                       
1 Kada Akacem, (1991), comptabilité national, OPU, Alger, p 135. 

 .93األردن، ص  والتوزيع، للنشر الجامعية الدار ،الكلي االقتصاد مبادى (،2002واخرون ) مقلد محمد رمضان بكري، كامل 2

 .276ص  سابق، مرجع أحمد، يسري  الرحمان عبد3 
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 امليل تمثل (m) و الدخل، عن املستقلة للواردات مستوى  تمثل )0M(و الواردات تمثل (M) حيث

   (y) الندخل فني التغينر عنن الننات  (M)النواردات  مسنتوى  فني التغينر عنن عبنارة هنو النذي لالسنتيراد، الحندي

𝑚 =
∆ M

∆Y
 علنى النواردات قيمنة قسنمة حاصنل أي  (M / y) فيسناوي  لالسنتيراد املتوسنا املينل أمنا، 

 .للواردات الخطية الدالة منحنى التالي الشكل ويبين الدخل

 : منحنى دالة الطلب على الواردات04 الشكل رقم

 

 .132ص الجزائر،  ،5الجامعية، ق املطبوعات ، ديوانالكلي االقتصادي التحليل (،2005خري )ص عمراملصدر: 

النوطن،  داخنل مسنتهلكة ولك هنا بالخنارج املنتجنة والخندمات السنلع تلنك هني النواردات كاننت إذا

بنين  الفنارا  نفنإ الخنارج، فني يبناع النذي النداخلي النوطني الننات  منن املقتطنع الجنزء ذلنك والصنادرات

 التجاري. امليتان اسم عليه الخار ي ويطلق العالم بين املبادالت رصيد إلى يشير والواردات لصادراتا

 بنين العكسنية العالقنة الطلنب علنى النواردات يبنين منحننى: الةواردات علةى الطلةب منحنةى اشةتقاق-4

 ارتفناع عنند أننه ثابتنة، حينث األخنرى  بقناء العوامنل منع السنلعة تلنك وسنعر سنلعة منن املطلوكنة الكمينة

 يبنين النواردات علنى الطلنب منحننى وكالتنالي يكنون  صنحيح، والعكنس املطلوكنة، الكمينة تننخفض سنعرها

 أو تننخفض املسنتوردة فنإن الكمينات لنذلك وكميتهنا، املسنتوردة السنلعة سنعر بنين العكسنية العالقنة

 هنذا ة اشنتقااكيفين والشنكل التنالي يشنرح املسنتوردة، السنلع أسنعار انخفناض أو ارتفناع حسنب ترتفنع

 :املنحنى
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 : اشتقاق منحنى الطلب على الواردات05 الشكل رقم

 .22ص ، عمان، 1، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، قاقتصاديات التجارة الخارجية(، 2002حسام علي داود و خرون )املصدر: 

 بنين التنوازن  ةنقطن عنند لنذلك ا حلني، والعنرض ا حلني الطلنب منحننى رسنم تنم )أ( الشنكل فني

 أي هننا  لنيس التنوازن  هنذا ظنل ، فني *P هنو التنوازني السنعر فنإن Dا حلني  والطلنب Sالعنرض ا حلني 

 قند العنالمي السنعر أن افترضننا إذا أمنا صنفرا، تسناوي  النواردات أن خنر،  بمعننى أو لالسنتيراد، مكنان

 منن أننه حينث التجنارة، بناب فتح شأنه من وهذا محليا، ا حقق السعر هذا من أقل سعر عند أي تحقق

 منحنى مع يتقابل السعر هذا ، فإن1Pهو  ا حقق السعر كان فإذا الخارج، من استيراد السلعة املفضل

 يكنون  التني الكمينة فان لذا، Bالنقطة  عند ا حلي الطلب منحنى ، ومعAالنقطة  عند (S)ا حلي  العرض

. وكنناء 3Qهني  املسنتهلكون  يطلههنا التني الكمينة أن حنين ، فني1Qهني  محلينا اسنتعداد لعرضنها علنى املنتجنون 

 محليا، املعروضة الكمية من أك ر املطلوكة الكمية أن حيث زائدا، طلبا هنا  إن القول  يمكن ذلك على

 .السعر هذا عند M)1(الواردات  كمية توضح ، والتي(ب) الشكل في نفس الكمية تعادل وهي

 ههنا يمكنن جديندة، نقطنة علنى نحصنل بنذلك فإنننا 2P إلنى العنالمي السنعر انخفنض إذا أننه كمنا

سنتكون  املطلوكنة الكمينة ، فنإن2P الجديند السنعر هنذا وعنند ا حلينين، والطلنب العنرض كمينة تحديند

4Qهني  امحلين املعروضنة الكمينة أن حنين ، فنيQ 4 ممنا يسنتوجب اسنتيرادQ-Q اسنتخراج يمكنن فإننه 

 األسنعار عنند النواردات هنذه عنندها تتعنادل التني قاالنن هنذه وكإيصنال جديندة للنواردات، كمينات منحنى

 املنحننى هنذا خنالل ومنن ،(ب) الشنكل فني املبنين النواردات، علنى الطلنب اسنتخراج منحننى يمكنن ا ختلفنة،
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 األخنرى  العوامنل بقناء منع املسنتوردة الكمينة تننخفض السنعر بارتفناع حينث أن سنالب، ميلنه أن يتدنح

 1ثابتة.

 الواردات على الطلب ةدراس املطلب الثاني: مناهج

 مننج  املننا   تلنك ولعنل أهنم النواردات، علنى الطلنب بدراسنة ههنتم التني املننا   منن عندد هننا 

 للسنلعة بنديال املسنتوردة ليسنت السنلعة أن يفتنرض األول  حينث فائض الطلنب، ومنج  التام تير البديل

 لتعظنيم هنو نتيجنة املننج  هنذا فني النواردات علنى الطلنب أن يعنني منا وهنو لنذاهها، تطلنب وإنمنا ا حلينة

 .الطلب ا حلي فائض لتلبية تطلب الواردات أن فيفترض الثاني أما املنت . أو املستهلك سلو 

 :The imperfect substitute approachالتام  غير البديل من ج-1

 ذههن تتمينت إذ محلينا، املنتجنة للسنلعة تنام تينر بنديل املسنتوردة السنلعة تعت نر حسنب هنذا املننج 

 بنناء السنلعة علنى املسنتهلك طلنب يكنون  وهننا لنذاهها، تطلنب بأنهنا ا حلينة السنلعة عنن السنلعة املسنتوردة

 .نفسه في حاجة تشبع السلعة أن هذه على

الطلننب  دالننة صننياتة ههنندف النيوكالسننيكي التحليلنني علننى االعتمنناد باملنفعننة ويعننني الطلننب

 املسنتهلك إشنباع تجعنل التني املنفعنة بدالنة ملسنتهلكا لسنلو  النيوكالسنيكية النظرينة وتبندأ للمسنتهلك،

 :أي ،2يستهلكها التي السلع كميات يعتمد على

)n,…..,xi,….,x2,x1= ƒ(xU 

  املستهلك منفعة دالة U:حيث: 

: xi        السلعة من املستهلكة الكمية.i  

وع االنفناا علنى مجمن أن أي امليتانينة، قيند حندود فني Uاملنفعنة  تعظنيم هنو املسنتهلك هندف أن بمنا

 هي: القيد هذا ومعادلة دخله. تتجاوز  أال كل السلع يجب

∑ p𝑖 𝑥𝑖 = 𝑦

𝑛

𝑖=1

 

: Pi   ا ختلفة السلع أسعار i، األخرى. السلع أو البديلة السلع أسعار سواء  

                                                                                       

 .23حسام علي داوود و خرون، مرجع سابق، ص  1 

 .229الجزائر، ص  الجامعية، املطبوعات ديوان ،الجزئي التحليل :االقتصادية النظرية (،2004كساب ) علي 2 
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: Y   للمستهلك النقدي دخل. 

 للسنلعة jاملسنتهلك  طلب دالة إلى التوصل يمكن امليتانية قيد وجود ظل في املنفعة دالة فبتعظيم

i التالي الشكل تتخذ التي: 

)i,yn,….,Pi,….,P2,P1(Pj= ƒijX 

 وكذلك واملكملة البديلة السلع وأسعار نفسها السلعة سعر في دالة يمثل املستهلك طلب يعني أن

أسعار  لكل مرجح متوسا استخدام خالل من إليها التوصل يمكن أخرى  صيغة هنا  أن إالدخله، 

 حيث: Pملستهلك ا السلع

𝑃 = ∑ 𝑤𝑖 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

              أوزان ثابتة، بحيث يكون: :iw :حيث
1

1
n

i

wi


        

… ,الشكل التالي:على  jوكذلك تكون دالة الطلب املستهلك  ,
𝑃𝑖

𝑃
, … . ,

𝑃𝑛

𝑃
,

𝑦𝑖

𝑃
) ,

𝑃2

𝑃
 

𝑃1

𝑃
= ƒ(ijx 

حيث أن: 
𝑃𝑖

P
 ير السعر النسبي.: متغ((

(
𝑦𝑖

𝑃
   : متغير الدخل الحقيقي.           (

 Excess demand approachالطلب  فائض من ج-2

النواردات  حركنة محنددات بدراسنة االهتمنام إلنى املتخلفنة الدول  مدفوعات موازين في األزمات أدت

 والدخل السعر جعل ما وهذا ا حلية، املوارد على بالضغا مرتبا على الواردات الطلب أن أسا  على

 هننا  أن للواردات، حينث الدورية الحركة كافيين لتفسير ليسا الكالسيكية هي محددات للنظرية اطبق

 االقتصنادي التحلينل نفنإ وكالتالي1االعتبار، بعين يؤخذ أن يجب الطلب فائض يسمى بما متغيرا مرتبطا

 على الطلب دالة في مستقلة كمتغيرات لحقيقيا والدخل النسبية األسعار على يقتصر الكالسيكي الذي

                                                                                       

، القناهرة، ص 1دار ال هضنة العركينة، قمن جيةة القيةاس، -السياسةات-اقتصاديات الطلةب علةى الةواردات، النظريةة(، 2006محمود رضا فنتح هللا )1 

7. 
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 إلنى ينؤدي أن ويمكنن الطلنب دالة عالقة في هامة تكون  قد التي املتغيرات بعض حذف يؤدي إلى الواردات

 .للنموذج التنبؤية وضعف القدرة التحيت

فنإن  محلينا، املنتجنة للسنلع تامنة بندائل املسنتوردة السنلع كاننت إذا أننه الطلنب فنائض مننج  يقنرر 

 الطلنب يتضنمن فنائض مننج  فنإن وكالتنالي الكلني، العنرض علنى الكلني الطلنب بفنائض تمثنل النواردات

 التالي: الشكل على الواردات دالة وتصبح ا حلي، العرض

sQ-dQ M= 

 : الواردات.Mحيث: 

       dQ.الطلب ا حلي : 

      sQ)العرض ا حلي )السلع املنتجة محليا : 

 حينث ا حلني، والطلنب ا حلني العنرض بنين الفجنوة لسند تطلنب  املننج هنذا حسنب فنالواردات

 اخنتالف فني يحندو أن يمكنن فنال ا حلينة، للمنتجنات تامنة بندائل هني النواردات أن املننج  يفتنرض هنذا

 تعت نر ا حلينة والسنلع املسنتوردة فالسنلع. النسنبي السنعر متغينر هننا  يكنون  ال     وكالتنالي  أسنعارهما،

إن  القنول  يمكنن بالتنالي جندا. عالينة تكنون  لهمنا السنعرية املروننات بحينث أن بنةمتكاف أو تامنة بندائل

 البنديل حالنة فني بينمنا النواردات، علنى مباشنر أثنر لنه-الطلنب فنائض مننج -الحالنة  هنذه فني ا حلني العرض

 يجعنل منا وهنذا ا حلينة، األسنعار علنى تنأثيره خنالل منن النواردات علنى ا حلني ينؤثر العنرض فنإن التنام تينر

 1الواردات. على الطلب دالة في املفسرة كأحد املتغيرات ا حلي العرض أخذ

 الواردات على الطلب الثالث: محددات املطلب

 الطلنب سنلو  وتحلينل بدراسنة الصنلة ذات األدبينات منن كبينر بنزخم االقتصنادية النظرينة تحفنل

 الطلنب لتفاعنل نتيجنة تحنددي التنوازني النواردات مسنتوى  أن إلنى األدبينات هنذه وتشنير علنى النواردات

 يكنون  أن يفتنرض النواردات عنرض محنددات معرفنة ولصنعوكة والخندمات السنلع فني سنوا  والعنرض

 فقنا منرتبا التنوازني النواردات مسنتوى  يصنبح وعلينه (infinite elasticite) النهائينة للعنرض مروننة

 .الطلب في بالتغيرات

                                                                                       
واإلدارة، ا جلند  مجلنة االقتصناد (،1997-1969ية )السةعود العربيةة اململكةة ،الواردات على الطلب دالة تقدير (،2000تزالي خياق ) نجيب محمد1

 .16العزيز، ص  عبد امللك ، جامعة2العدد  ،14
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 النواردات هيكنل أو حجنم فني منا تغيينر إحنداو يمك هنا التني العوامنل مجموعنة با حنددات يقصند

 زمنينة فتنرة فني م هنا املطلوكنة الكمينة إجمنالي إلنى النواردات حجنم يشنير حينث معيننة، زمنينة خنالل فتنرة

 .معيننة فتنرة خنالل للنواردات والجغرافني السنلعي التوزينع منن كنل إلنى النواردات هيكنل بينمنا يشنير ،معيننة

 :يلي كما أقسام الثةث إلى العوامل تلك تقسيم هنا سنحاول  ومن

 : الواردات على الطلب حجم في تؤثر التي لعواملا-أوال

 علنى الطلنب محنددات هننا  سنلعة، أي علنى للطلنب التقليدينة تلنك ا حنددات أن عنن زينادة

األسنعار  الندخل النوطني، :فني النواردات علنى الطلنب حجنم محنددات أهنم وتتمثنل بشنكل خناص، النواردات

 .األجنبي الصرف ادرات واحتياطاتالص الصرف، سعر النسبية،

 محددات حول  االقتصادي الفكر في الحديثة لالتجاهات وفقا أتلب االقتصاديين يؤكد :الدخل-1

 حيث املفتوحة، االقتصاديات في رئيسلي كمحدد الوطني عامل الدخل على أهمية الواردات على الطلب

                                                       yb +ɑ =M  :فإن خطية الدالة هذه وكافتراض 1الدخل، في دالة على الواردات الطلب يعت ر

 مقندار عنن يع نر وهنو لالسنتيراد، الحندي املينل الدالنة هنذه فني bالندخل  معامنل علنى يطلنق حينث

 حنتي الكي النمنوذج يقنرر  واحندة. وحندة بمقندار الندخل زينادة عنن تننت  التني الحقيقينة النواردات فني الزيادة

 منن أقنل تكنون  أن بند ال النواردات علنى الطلنب دالنة فني الندخل ملعامنل املطلقنة القيمنة التجنارة أن فني

  املطلوكة. الكمية زيادة الى تؤدي الحقيقي الدخل زيادة ذلك أن وتفسير الواحد،

 النةد أن حيث الواردات، على الطلب تعت ر أسعار الواردات من ا حددات الهامة في دالةاألسعار: -2

 أسنعار إلنى باإلضنافة السلعة، تلك وسعر ما سلعة من املطلوكة الكمية بين عالقة عام هي بشكل الطلب

 ويعلنل عليهنا، الطلنب انخفناض إلنى ينؤدي أسنعار النواردات ارتفناع أن ، حينثالبديلنة واملكملنة السنلع

 :أسباب بثالثة ذلك االقتصاديون 

ممنا  ا حلينة البندائل علنى الطلنب انتقنال سنتهال ، أياال  فني (substitution effect)اإلحنالل  أثنر- أ

 .الواردات انخفاض إلى يؤدي

الندخل  انخفناض إلنى ينؤدي النواردات أسنعار ارتفناع أن حينث (incom effect) الندخل أثنر- ب

 .الواردات انخفاض وكالتالي الحقيقي

                                                                                       

 .161الجزائر، ص  ،أسامة دار ،الكلي االقتصادي التحليل مبادئ(، 2013صالح تومي )1 
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 منن املنوارد جنذب لنىإ ينؤدي النواردات أسنعار ارتفناع أن أي (production effect)اإلنتناج  أثنر- ت

 .إجمالي الواردات انخفاض إلى يؤدي الذي األمر ،التنافسلي الواردات قطاع إلى األخرى  القطاعات

 أن أولهمنا، جنانبيين: منن النواردات علنى تأثيرهنا تمنار  الصنادراتإن  القنول  يمكنن :الصةادرات-3

 علنى لإلنفناا تسنتخدم احتياطنات تكنوين فني عنادة سنتخدمت األجنبينة العملنة منن عائندات الصنادرات

 االسنتيرادية، القندرة زينادة يؤدي إلى األخرى  العوامل ثبات مع الصادرات زيادة وكالتالي فإن الواردات،

 تحتناج منا عنادة الصنناعية الصنادرات أن هنو اآلخنر، الجاننب أمنا .النواردات الى زيادة يؤدي الذي األمر

 فنإن وكالتنالي اسنتيرادها، يسنتدعي النذي األمنر محلينا متنوفرة ال تكنون  قد وسيطية وسلع خام مواد الى

 .األولية واملواد الوسيطية السلع من زيادة الواردات يلزم التصديرية الصناعات زيادة

 يجعنل قند ممنا التجنارة، تندفقات علنى سنريعة أثار لها الصرف سعر في التغيرات إن :الصرف سعر-4

 أسنعار فني التغينرات تنأثير منن أك نر ون يكن القصنير األجنل فني الحقيقني الصنرف تغينرات سنعر تنأثير

 أسنعار فني للتغينرات النواردات تكينف سنرعة تكنون  وكالتنالي النواردات، علنى حجم الطلب على الواردات

 فتنرات تطينل املنخفضنة السنعرية املروننات أن حينث النواردات، أسنعار فني حالنة مننه أك نر الصنرف

 .أو التعديل التكييف

 الصنرف الحتيناق خناص بشنكل النامينة الندول  فني النواردات تسنتجيب :األجنبةي الصةرف احتيةاط-5

 احتياطنات تعت نر حينث الندخل، ملسنتوى  اسنتجابتها درجنة منن تكنون أك نر قند بدرجنة وذلنك األجنبني

 .1الواردات لتمويل املصدر الرئيسلي هي الدول  هذه في الصرف

 2: للواردات السلعي التركيب في تؤثر التي العوامل-ثانيا

أهمهنا:  منن ننذكر والتني للنوردات، السنلعي التركينب فني تنؤثر التني العوامنل منن مجموعنة توجند

 .الدخل توزيع وسياسات الجمركية الحماية هيكل االقتصادية، التنمية الديمغرافية، التغيرات

 التركينب تحندد التني الهامنة العوامنل منن الديموترافينة الزينادة تعت نر :الديموغرافيةة التغيةرات .1

 املنواد علنى الطلنب فني زينادة يعنني مرتفعنة بمعندالت فنالنمو السنكاني ارجينة،الخ للتجنارة السنلعي

                                                                                       

، جسنتير فني العلنوم االقتصنادية، جامعنة الجزائنرما رسنالة(، 2006-1970الفتةرة ) الجزائةر خةالل في للواردات قياسية دراسة(، 2009مدياني محمد )1 

 .24ص 

 .19-16محمود رضا فتح هللا، مرجع سابق، ص 2 
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 األمنر فنإن الزيادة، هذه لتغطية النات  من كمية ا حلية في عرض اإلمكانيات نق  في ومع الغذائية،

 .فائض الطلب إلشباع الخارج على االعتماد سيتطلب

 زينادة النى ينؤدي واالجتماعينة قند ديةاالقتصنا التنمينة بنرام  إن تنفينذ :االقتصةادية التنميةة .2

 دخنول  فني عننه زينادة يترتنب ممنا وخدمينة، اسنتثمارية مشناريع إقامنة علنى الحكنومي اإلنفناا فني كبينرة

 فني تغينرات فتحندو االسنتهالكي، اإلنفناا مجنال فني  ثارهنا تننعكس وجينتة زمنينة فتنرات خنالل األفنراد

 األفراد. استهال  وسلو  نما

 االسنتهالكي الطلنب فني كبينرة عننه زينادة يترتنب لألفنراد املعيشنة مسنتوى  رتفناعا فنإن ذلك الى إضافة

 املتتايند النمنو ملواجهة العالم الخار ي الى التوجه يستلزم محدودة، وكالتالي إنتاجية إمكانيات يقابلها

 اإلنتاج طرا  واستحداو القابلة للزراعة األراضلي استصالح فإن العكس وعلى االستهالكي. الطلب في

 فني النسنبية أهميتهنا تسنتورد فتقنل كاننت التني الغذائينة السنلع منن الننات  زينادة النى ينؤدي الزراعني

 .للواردات السلعي الهيكل

 النواردات هيكنل دورا مهمنا فني التنأثير علنى الندخل توزينع سياسنة تلعنب سياسةة توزيةع الةدخل: .3

 الندخل، محندودي فبنة متندع السياسنات كاننت تلنك فنإذا ،أخنرى  دون  فبنة اتجناه تحيتهنا خنالل منن

 ظنل وفني النواردات، ببنا ي سنوف ترتفنع باملقارننة عنام بشنكل االسنتهالكية السنلع منن النواردات فنان

 باإلضنافة تنزداد، االسنتثمارية والوسنيطية السنلع منن النواردات فنإن للدخل عادل توزيع وجود عدم

 .الرفاهة وسلع املعمرة االستهالكية السلع من الواردات ارتفاع الى

 بشنكل يتنأثر النواردات علنى الطلنب أن االقتصناديين بعنض ينرى  :1الجمركيةة الحمايةة يكةله .4

 والقينود الجمركينة التعريفنات خنالل منن الدولنة تنتججهنا التني التجارينة السياسنات بطبيعنة مباشنر

 والتراخي . الحص  مثل األخرى 

التجاريننننة فنننني نهايننننة ثننننر ميننننتان املنننندفوعات ركمننننا يجعننننل السياسننننة أ( أن Kindleberger1973يعتقنننند )

األمنننر تقنننود إلنننى زينننادة حجنننم النننواردات. فعلنننى سنننبيل املثنننال، التعريفنننات الجمركينننة تحننند منننن اإلنفننناا علنننى 

السنلع الخارجيننة، ونتيجننة لننذلك يننزداد اإلنفناا علننى السننلع ا حليننة علننى افتنراض أن مننا ال ينفننق فنني الخننارج 

  عنن تخفننيض اإلنفناا علنى النواردات، تفىنلي إلننى ال يندخر محلينا، وكالتنالي فنإن زيننادة اإلنفناا محلني الننات

                                                                                       

 صنالح مركنز مجلنة ،السةعودية فةي إطةار التكامةل املشةترك وتاةحيح الخطة  العربيةة اململكةة واردات علةى الطلةب محةددات (،2007العبندلي ) عابند1 

 .06، ص 32عدد ال األزهر، جامعة اإلسالمي، كامل لالقتصاد
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زيننادة النندخل محليننا حتننى يصننل إلننى مسننتوى يتطلننب عنننده املزينند مننن اإلنفنناا علننى الننواردات بالقنندر الننذي 

انخفناض النواردات نتيجنة لتعريفنات الجمركينة قند  إنيعيد توازن ميتان املدفوعات. وعليه يمكنن القنول 

 الواردات.يقود في نهاية املطاف إلى فائض في 

 :للواردات الجغرافي التوزيع على تؤثر التي العوامل-اثالث

االقتصنادية،  التكنتالت م هنا للنواردات، الجغرافي التوزيع على تؤثر التي العوامل من العديد يوجد 

 أخرى. عوامل إلى باإلضافة للدول، والتنافسية النسبية وامليتات النقل تكاليف

 الخارجينة، التجنارة تحرينر علنى االقتصنادية التكنتالت عظنمم تعمنل :االقتصةادية التكةتالت .1

األمنوال،  رؤو  وحركنة األفنراد انتقنال تحرينر وكنذا األعضناء بنين الندول  السنلع انتقنال تحرينر حينث

 التجارينة بين هم سياسناهها فيمنا األعضناء الندول  تنسنق كمنا ووضنع سياسنة موحندة لل هنوض باإلنتناج،

 واالتفاقينات التجارينة، الجمركينة الرسنوم يخن  فيمنا خنارجال منع مشنتركة سياسنة إيجناد أجنل منن

زينادة  علينة يترتنب ا ختلفنة االقتصنادية ا جموعنات منع عالقاههنا االقتصنادية بتوطيند منا دولنة وقينام

 .1ا جموعة هذه دول  مع التجاري  التبادل

 تعت نر ردةاملسنتو  الدولنة النى املصندرة الدولنة منن النقنل تكلفنة أن املعلنوم منن :النقةل تكةاليف .2

 منن املسنتوردة السنلع جنودة تعادلنت إذا خاصنة للنواردات الجغرافني تحديند التوزينع فني هامنا عنامال

 فني رئيسنيا سنببا يعند معيننة دول  منع معيننة منتظمنة نقنل خطنوق فإن وجنود وكالتالي ا ختلفة، الدول 

 تزيند النقنل لفنةتك وجنود ومنن جهنة أخنرى هننا  منن يفسنر أن .الندول  تلنك منع التجناري  التبنادل زينادة

 .استيرادها من أفضل محليا إنتاجها يجعل مما املستوردة السلعة تكلفة من

 التجارة لحركة ا حددة العوامل أهم من هي النسبية امليتة :للدول  والتنافسية النسبية امليزات .3

  تتخصن حينث التجنارة الخارجينة، فني الكالسنيكية )نظرينة املينتة النسنبية لريكناردو( النظرينة حسنب

 تتمتنع التني منن الندول  السنلع بنا ي وتسنتورد نسنبية بمينتة فيهنا تتمتنع التني السنلعة إنتناج فني الدولنة

 .ا ختلفة السلع هذه إنتاج في نسبية بميتات

                                                                                       

العلنوم االقتصنادية،  رسنالة ماجسنتير فني، 2009-1970للفتةرة  الجزائريةة الةواردات علةى الطلةب ملحةددات قياسةية دراسةة(، 2011بنن جندو سنامي )1 

 .55ص  جامعة الجزائر
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 دراسة تحليلية للواردات في الجزائر :الثالث املبحث

ن سنننننننحاول فننننننني هننننننذا املبحنننننننث التطنننننننرا إلننننننى تطنننننننور الننننننواردات الجزائرينننننننة، علنننننننى ضننننننوء مجموعنننننننة مننننننن

اإلصننننالحات التنننني قامننننت ههننننا الجزائننننر، وذلننننك مننننن خننننالل دراسننننة تطننننور امليننننتان التجنننناري، البنيننننة السننننلعية، 

 والتوزيع الجغرافي للواردات ومعرفة االتجاهات التي اتخذهها

 الجزائر في االستيراد سياسة املطلب األول: تطور 

 الدولة احتكار لنظام ريجيالتد التطبيق فبعد تطورات، عدة الجزائر في االستيراد سياسة عرفت

لكنن بعند ثبنوت فشنل  الثمانيننات، خنالل التنام االحتكنار ثنم خنالل السنبعينات، الخارجينة فني املبنادالت

السياسة االحتكارية، اتخذت الجزائر فني أواخنر الثمانينات وكداينة التسنعينات مسنارا مغنايرا، حينث تبننت 

 ملواكبننة اسننعي القطنناع الخننار ي، وهننذا إصننالحات اقتصننادية شنناملة مسننت كننل القطاعننات مننن أهمهننا

 .السوا  اقتصاد إيديولوجية وإتباع العاملية االقتصادية التحوالت

 وتتضمن مرحلتين:(: 1989-1970حتكارية لالستيراد )السياسة اال -أوال

بنين  املمتندة الفتنرة تنوح لنم االسةتيراد: لعمليةات الدولةة احتكةار لنظةام التةدرييي التطبيةق مرحلةة 1-

 بنل االسنتيراد تجنارة وكالخصنوص الخارجينة التجنارة علنى للدولنة شنديد احتكنار بوجنود1963-1970

 تنوينع وكنذا املنافسنة األجنبينة منن النوطني اإلنتناج حماينة إلنى تنو ي اإلجنراءات منن مجموعنة تضنمنت

 النديوان منن خنالل تجسندت الخارجينة للتجنارة الدولنة رقابنة أن حينث التبنادل. معهنا ينتم التني األطنراف

 هنو األخينر هنذااإلذن،  لنظنام 188-63 رقم املرسوم بموجب أسس والذي (ONACO)  للتسويق وطنيال

 هنذه ههنا التني تقنوم االستيراد عمليات مجمل ليغطي للمؤسسات الدولة تصدره سنوي  تصريح عن عبارة

 األخينر رسومهذا امل تطبيق فترة ولكن العملية، هذه لتحقيق الالزم املالي الظرف يمثل كما   املؤسسات،

 .فيه املوجودة للنقائ  راجع وهذا قصيرة كانت

 عنن عبنارة وهني (GPA)للشنراء  الحنرفيين بمجموعنة  ننذا  عنرف منا إحنداو تنم 1964 سننة فني

برأسنمال  شنركات شنكل فني مجتمعنين خنواص ومسنتوردين الدولنة تضنم التجناري  للقانون  تخضع شركات

 رسنمية بصنفة (GPA)إلغناء  تنم 1970 سننة فني لكنن ،دواالسنتيرا التصندير بأنشنطة مكلفنة عمنومي أتلبنه

 20 يقنارب منا أننه حينث الخارجينة للتجنارة الدولنة قبنل منن تنام شنبه احتكنار 1971سننة  ذلنك بعند ليكنون 

 1الخارجية. التبادالت من  % 80ومراقبة احتكار تمار  كانت عمومية مؤسسة

                                                                                       
1 H.Benissad (1991), La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, P 77. 
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اسنتيراد  عملينة الوطنينة ؤسسناتامل بموجههنا تحتكنر تنراخي  إعطناء تنم التنظيمني، املسنتوى  علنى

امليكانيكيننة  للصننناعات الوطنيننة الشننركة مثننل ،اإلنتننا ي تخصصننها دائننرة فنني تنندخل التنني املننواد

(SONACOM)، البنناء ملنواد الوطنينة الشنركة (SNMC) ،الحديدينة  للمنواد الوطنينة والشنركة(SNS) ،

 أو توزيعينة وطنينة مؤسسنة أو نتاجينةإ وطنينة مؤسسنة االحتكنار مهمنة لها توكل التي املؤسسة أين تكون 

 الدولنة احتكنار نظنام ظنل فني جديندة بسنلطات تتمتنع أصنبحت مؤسسنات وهنيمعنا،  تقنوم بنالوظيفتين

 .االقتصادي للنشاق

 واملؤسسنات الوطنينة العمومينة املؤسسنات قبنل منن االحتكنار ملهمنة العملينة املمارسنة أن تينر

 1في: تمثلت النقائ  من جملة أفرزت قد الوصية

قند  حينث النبعض، بعضنها مهنام فني تنداخل للمؤسسنات النوظيفي التقسنيم هنذا علنى ترتنب لقند -

 أدى وقند التوزيعينة، املؤسسنة تسنتوردها التني تلنك مثينل أو السنلعة نفنس إنتاجينة مؤسسة تستورد

 منن فردينة بصنورة السنلعة لننفس اسنتيرادها عنند بي ها فيما املؤسسات هذه تنافس التداخل إلى هذا

 ؛منه املنتظر الهدف حيث من جدوى االحتكار من الحد وكالتالي املورد األجنبي، نفس طرف

 بسنلع االسنتهال  التمنوين مجنال فني انقطاعنات إلنى أدى قند النواردات مجنال فني صنارمة برمجنة تيناب -

 ؛استيرادها عند النوعية حيث من الصنع ملعايير احترامها وبعدم السوا الداخلية، من ال ها ي

 صناحبة الوطنينة املؤسسنة أن نجند حينث التوزينع، شنبكة مسنتوى  علنى زائندة تكناليف لتشنكي -

 م نرر تينر هاما اقتطاع مع منتجات مباشرة تستورد بأن أخرى  ملؤسسة ترخ  أن االحتكار يمك ها

 وامليكانينك الصنلب فنروع فني تطبنق كاننت ممارسنات وهني قيمنة النواردات، منن5% و 1% منا بنين يتنراوح

(Sidérurgie) ،االقتصادية الفروع جميع تشمل ال لك ها وتيرها. 

اتسنننمت هنننذه املرحلنننة باالحتكنننار الفعلننني للتجنننارة : االسةةةتيراد لعمليةةةات الدولةةةة احتكةةةار مرحلةةةة-2

الخارجينننة منننن طنننرف الدولنننة ههننندف تحقينننق رقابنننة صنننارمة السنننيما علنننى النننواردات، تجسننند ذلنننك منننن خنننالل 

 2إصدار مجموعة من القوانين من بي ها:

                                                                                       

 جامعنة العلنوم االقتصنادية، ،تينر منشنورة دكتنوراه أطروحنة ،الجزائةر حالةة :الخارجيةة التجةارة وتطةور  تنظةيم (،0320الرشنيد ) عبند دينب بنن1 

 .270-269الجزائر، ص 

رسالة ماجسنتير (، 2010-1990أثر اإلنفاق الحكومي وعرس النقود على اتجاهات الواردات، تطبيق على الجزائر في الفترة )(، 2015كلثوم صافي )2 

 .123-121علوم االقتصادية، جامعة وهران، ص في ال
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واملتعلنق بننالرخ  اإلجماليننة لالسنتيراد وتننتلخ  هننذه  1974جننانفي  30املنؤر  فنني  12-74ر رقننم األمن -

 الرخ  في أربعة أصناف حسب نوع املواد املستوردة وهي كالتالي: 

 : هننننني النننننرخ  التننننني تمننننننح للمؤسسنننننات العمومينننننة  الرخصةةةةةة االجماليةةةةةة لالسةةةةةتيراد  االحتكاريةةةةةة

 حاجيات االقتصاد الوطني؛ املكلفة باستيراد املواد الالزمة لسد

  :هنني النننرخ  التنني تمننننح الرخصةةة االجماليةةة لالسةةةتيراد الخاصةةة بالتسةةيير الةةةداخلي للمؤسسةةة

للمؤسسات الوطنية املنتجة للسلع والخدمات، والتي تسنمح لهنا بتمنوين نفسنها بناملواد تينر املتنوفرة 

 في السوا الوطنية؛ 

  هي الرخ  التي تمننح للمؤسسنات املخططة: الرخصة االجمالية لالستيراد بالنسبة لألهداف

 املكلفة بتحقيق االستثمارات ا خططة وذلك باستيراد السلع والخدمات الضرورية لذلك؛ 

 : هننني النننرخ  التننني تمننننح لكنننل مؤسسنننة أجنبينننة  الرخصةةةة االجماليةةةة لالسةةةتيراد  بةةةدون تسةةةديد

سنلع االسنتهالكية واالسنتثمارية تشتغل في الجزائنر فني إطنار تعناون ثننا ي، حينث يسنمح لهنا باسنتيراد ال

الضنننننرورية اإلنجننننناز مشننننناريعها، وال تخضنننننع ألي ننننننوع منننننن اإلجنننننراءات املصنننننرفية، وهنننننذا خنننننالل الفتنننننرة 

 .الزمنية ا حددة مسبقا

، واملتعلنق بتوسنيع نطناا احتكنار التجنارة الخارجينة إذ 1978ف راينر  11املنؤر  فني  02-78قانون رقم  -

لننننننى مسننننننتوى التجننننننارة الخارجيننننننة مننننننن طننننننرف األعننننننوان الخننننننواص، أو تننننننم منننننننع جميننننننع أشننننننكال التنننننندخالت ع

 االقتصاديين الذين يمارسون عمليات الوساطة لحساب الشركات األجنبية؛

، واملتعلننننق بممارسننننة الدولننننة للتجننننارة الخارجيننننة 1984ديسننننم ر  22املننننؤر  فنننني  390-84مرسننننوم رقننننم  -

ب وبعنننض التجمعنننات فننني إطنننار مبنننادالت النننذي سنننمح للمؤسسنننات العمومينننة بالتعامنننل منننع الشنننركاء األجانننن

 التجارة الخارجية؛ 

، جنننناء ليكننننر  احتكننننار الدولننننة للتجننننارة الخارجيننننة عننننن 1988جويليننننة  19الصننننادر فنننني  29-88قننننانون  -

طريق منح حقوا امتياز إلى املؤسسنات والهيبنات العمومينة أو إلنى مجموعنات املصنالح املشنتركة الخاصنة 

وذلنك باسننتخدام  لينة امليتانيننة  ،حقنوا وواجبننات صناحب االمتيننازعنن طريننق دفتنر الشننروق النذي يحنندد 

 :بالعملة الصعبة التي ترصدها الدولة، وإذ يهدف هذا القانون إلى

 تنظيم الخيارات واألولويات في املبادالت التجارية الخارجية بإتباع التوجيهات الحكومية؛ 



 الفصل األول: مدخل إىل التجارة اخلارجية واالسترياد
 

 
44 

 رفع اإلنتاج الوطني وتقليل تكاليف الواردات؛ 

 رات خارج ا حروقات؛ترقية الصاد 

 .تسهيل وتنظيم دخول املؤسسة العمومية والخاصة إلى األسواا الخارجية  

والننذي يحنندد كيفيننات تحدينند دفنناتر الشننروق املتعلقننة  ،1989جننانفي 15املننؤر  فنني  10-89املرسننوم  -

 بامتيازات احتكار الدولة للتجارة الخارجية.

 منن بندأت والتني عامنة بصنفة الخارجينة التجنارة بنل دلالسنتيرا الدولنة احتكنار مرحلنة في األخير فنإن

 الدولنة قبنل منن قنوى  اتجناه شنهدت( 1989-1970الثمانيننات ) حتنى نهاينة واسنتمرت السنبعينيات أوائنل

 صنارمة رقابينة إجنراءات إلنى أخضنعتها أينن الدولينة، التجنارة ممارسنة فني الحماينة سياسنة إتبناع إلنى

بةجلنة  لندفع االسنتيراد ترشنيد محاولنة ذلنك وراء منن كاننتو  العمومينة احتكنار املؤسسنات باسنتنناء

 تحمني وكالتنالي شناملة، تنموينة سياسنة إطنار فني املتبعنة الوطنينة ا خططنات إطنار فني الوطنينة التنمينة

 .أخرى  جهة من به وال هوض تنميته على وتعمل جهة من األجنبية املنافسة من اإلنتاج الوطني

 ستيراد: اسة التحرير لعمليات اال سي-ثانيا

 والسياسنة عامنة االقتصنادية السياسنة علنى البنالغ األثنر ع هنا، أنجنر ومنا 1986 الننفا أزمنة كاننت

 الضنعف جواننب وكنذلك الناشنبة ا حلينة الكلينة االقتصنادية أبنرزت االخنتالالت حيث خاصة، التجارية

 1985 عنامي بنين النصنف بمقندار الجزائنري  الننفا الخنام صنادرات انخفضنت حينث االقتصناد فني

 التصنحيح تجركنة فشنل تأكندت بنذلك، %38 بنسنبة الكلينة الصنادرات إينرادات وانخفضنت، 1986و

 مرحلنة تخطني ضنرورة السنلطات علنى اسنتدعى النذي األمنر الندولي، النقند صنندوا  عنن بعيندا الهيكلني

 منع التفناوض السنلطات فبندأت التحرير، منطق توافق مرنة تجارية سياسة انتهاج على والعمل االحتكار

 اتصناالت إجنراء إلنى الجزائنر فاضنطرت التندريجي، التحرينر نحنو التوجنه لتعزينز الندولي النقند صنندوا 

 ،30/05/1989فني   Stand-By اتفناا  إلنى التوصنل تنم أن إلنى 1988مننذ  الندولي النقند صنندوا  منع سرية

 :1املرحلة هذه خالل املتخذة اإلجراءات وأهم

 الوطنية؛ العملة قيمة تخفيض -

                                                                                       

، مجلنة الباحنث، (2002-1970الفتةرة ) خةالل الجزائةر فةي الخارجيةة التجةارة لقطةاع القياسةية النمذجةة(، 2006شنقدقب ) وعيسنلى تنومي صنالح1 

 .32، ص 04جامعة ورقلة، العدد 
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 األسعار؛ عن الدعم رفع -

 التحرير؛ سياسة مئيال  بما الجمركية السياسة تغيير -

 الواردات؛ عن والكمية اإلدارية القيود رفع -

 .وتحريرها الخارجية بالتجارة خاص قانون  انشاء -

والقنرض  بالنقند املتعلنق القانون  بصدور  املرحلة هذه تبدأ: 1993-1990رير املقيد لالستيراد التح-1

 بمجنال يتعلنق ومنا األجنبني االسنتثمار حرينة ليعنزز  جناء ، النذي1990أفرينل  14فني املنؤر  101-90رقنم 

، النذي مننح الحنق لتجنار الجملنة والنوكالء 1990 أوت فني املالينة التكميلني والتصندير، وقنانون  االسنتيراد

إجننننننراءات  املعتمننننندين املقيمنننننين داخنننننل التنننننراب النننننوطني، باسننننننتيراد البضنننننا ع إلعنننننادة بيعهنننننا، واعفائهنننننا منننننن

  2إال أن هذا االنفتاح كان له طابع تقييدي وجز ي وذلك لعدة أسباب أهمها: الرقابة.

  كانننننت تخنننن  فبننننة معينننننة مننننن املتعنننناملين االقتصنننناديين يعرفننننون بننننامللتتمين أو البننننا عين بالجملننننة

 والذين كان يستوجب نشاطهم موافقة البنك الجزائري ال اإلدارة التجارية؛

 رؤو  األمنننننوال، ذلنننننك ألن تسننننديد ثمنننننن البضنننننا ع يسنننننتوجب وجنننننود رصنننننيد  ألنننننه يتطلنننننب انتقنننننال

 بالعملة الصعبة؛

 .لم يكن االستيراد يخ  كل البضا ع، فقد تم تحضير قائمة مقيدة 

 النذي ،1991 فيفنري  13 فني املنؤر  37-91رقنم  التنفينذي املرسنوم بإصندار الدولنة قامنت وعلينه

 يلغني كمنا الخارجينة، للتجنارة الدولنة احتكنار يلغني ينثح الخارجينة، التجنارة فني التندخل بشنروق يتعلنق

 الجزائنر بننك جعنل ممنا املنافسنة، حرينة لتشنجيع بالكنافي يكنن لنم النذي األمنر تنراخي  االسنتيراد أيضنا

 بالعملنة امليتانينة تلغني والتني ،تعليمنة بنشنر 21/04/1991فني  قنام حينث قواعند الصنرف، فني النظنر يعيند

 الوطنينة السنوا  مسنتوى  علنى الصنعبة بالعملنة الندفع إلغناء تنم كمنا العمومينة، للمؤسسنات الصنعبة

                                                                                       

 .والقرض بالنقد املتعلق 9019 أفريل 14 في املؤر  10-90رقم  القانون  ،16 رقم الرسمية الجريدة1 
أطروحننة دكتنننوراه تيننر منشنننورة، علننوم التسنننيير، جامعننة بنننن يوسننف بنننن دور الجمةةةارك فةةةي صةةل اقتصةةةاد السةةةوق: حالةةة الجزائةةةر، (، 2006زاينند مننراد ) 2

 .187خدة، الجزائر، ص 
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 فني وذلنك بالندينار، بالتسنوية وتعويضنه ( 1990 لنن التكميلني املالينة لقنانون  تطبيقنا)املسنتوردة  للسنلع

 .1الصرف مخاطر ضد املستوردين لحماية  لية تياب

 بشنكل جناءت أنهنا إال لخارجينة،ا التجنارة لتحرينر والداعينة الفتنرة تلنك فني الصنادرة القنوانين رتنم

 فلنم النركح، علنى الحصنول  هنو االسنتيراد عملينات فني املسنتثمرين هندف جعنل منا وفوضنوي، مضبوق تير

 سنن إلنى اسنتدعى النذي األمنر للتحرينر، املرجنوة الغاينة منع متماشنية املفروضنة والشنروق اإلجراءات تكن

 .الخارجية التجارة تحرير مسار على جديدة صبغة أعطت قوانين واتخاذ

علنى  مشنددة قينود بوضنع العمومينة السنلطات قامنت ، 1992سننة فني املالينة االخنتالالت تجندد منع

 والعملنة الخنار ي الندين علنى سنلبا التني أثنرت النواردات، نطناا مجنال األجنبينة وضنبا العملنة مننح

 التجننارة عملينات بتمويننل املتعلقننة 1992 أوت 18 فنني املؤرخننة( 625) التعليمننة تننم إصنندار الصنعبة.

الخارجيننننة، حيننننث يننننتم تحدينننند معننننايير دقيقننننة ونظننننام أولويننننات للحصننننول علننننى العملننننة الصننننعبة مننننن جهننننة 

وإدارة وسننائل النندفع الخننار ي بدقننة أك ننر وحمايننة اإلنتنناج الننوطني مننن جهننة أخننرى، وكننذا تحدينند النفقننات 

 لتنفيننذ حسنننة بننةمراق جننلأ ومننن بالعملننة الصننعبة إلننى أقننل مننا يمكننن بالنسننبة للمتعنناملين التجنناريين.

 1992 ننوفم ر 29فني  (HOC-AD)الخارجينة  التجنارة عملينات ملتابعنة خاصنة لجننة إنشناء تنم التعليمنة

للمنوارد  األمثنل والتسنيير حندوهها، يمكنن التني االختالفنات وتصنحيح التجارينة العملينات بمتابعنة مكلفنة

 .الصعبة بالعملة املالية

 إلنى التجارينة بالسياسنة تعنود أنهنا نجند الدولنة، صندرههاأ التني اإلجنراءات تلنك خنالل فمنن بالتنالي

 نندرة إلى باإلضافة االقتصادية األزمة نتيجة إجراءاهها، تجسيد الدولة لم تستطع أنه إال الرقابة، مرحلة

 وكمنا داخلينا املصنلحة يخندم بمنا املتخنذة طبيعنة اإلجنراءات فني النظنر تعيند جعلهنا منا املالينة، املنوارد

 .الخارجية للتجارة التام التحرير نحو متجهة خارجيا، واقعال عليها يفرضه

 سنلبيات ملعالجنة املرحلنة هنذه جناءت الحنال هنو كمنا: 1994التحريةر التةام لالسةتيراد ابتةداء مةن -2

 الخارجينة العوامنل منع تتما نلى مرننة تكنون  حتنى التجارينة يخندم السياسنة بمنا سنبقتها التني املرحلنة

م منع املؤسسنات النقدينة واملالينة الدولينة حينث تنم التوقينع فني مرحلنة أولنى وهنذا بعند اتفناا تن والداخلينة،

علننننى اتفاقيننننة  سننننتاند بنننناي  ثننننم االتفنننناا فنننني مرحلننننة ثانيننننة علننننى برنننننام  للتمويننننل املوسننننع مصننننحوكا ب رنننننام  

 إلعادة جدولة الديون الخارجية مدته ثالو سنوات.
                                                                                       

 .53، ص مدياني محمد، مرجع سابق1 

 *AD-HOC التجارة وزير يرأسها الصحة ووزارة يةالخارج وزارة الجزائر، بنك عن ممثلين تضم لجنة. 
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ألغينت  بموجههنا التني النينة حسنن درةبمبنا الجزائنر قامنت الندولي النقند صنندوا  منع االتفناا قبنل

القاعننننننندة التننننننني تقىنننننننلي بتموينننننننل بعنننننننض النننننننواردات االسنننننننتهالكية بشنننننننكل مطلنننننننق بالنقننننننند األجنبننننننني الخننننننناص 

واملتعلننننننق  1994 أبريننننننل 11الصننننننادر مننننننن بنننننننك الجزائننننننر بتنننننناري   11-94للمسننننننتورد اسننننننتنادا للنظننننننام رقننننننم 

  (AD-HOC)الخاصنة  اللجننة حنل تنمكمنا  ،بشنروق القينام بعملينات اسنتيراد السنلع إلنى الجزائنر وتمويلهنا

 واملتعلقنة 1994 أبرينل 12 فني املؤرخنة 20-94رقنم  بالتعليمنة واسنتبدالها النواردات تمويل بعملية املكلفة

 كممنول  للبننك االعتبنار يعنود التعليمنة هنذه خنالل فمنن الجزائنر، بننك أصندرها التني النواردات، بتموينل

 متعامنل كنل قبنل منن األجنبينة العملنة علنى الحصنول  حرينة مبندأ وتجسنيد الخارجينة، للتجنارة رئيسنلي

 .1معينة شروطا فيه تتوفر اقتصادي

 مضطرة نفسها الدولة وجدت الهيكلي التعديل برنامج إطار وفي السائدة لألوضاع تبعا أنه كما

 أهنم خنالل فمنن وعلينه 1998 مناي 21 إلنى 1995 مناي 22 منن الندولي النقند صنندوا  منع التفناوض إلعادة

 فيه الخارجية التجارة تحرير يكاد رواا في التجارية السياسة وضعت السلطات انتججتها التي إلجراءاتا

 النظنام إصنالح، للخوصصنة وههيبتهنا العنام القطناع مؤسسنات إصنالح خنالل منن وذلنك كنامال، يكنون  أن

 قطنناع جخننار  لتفعيلهننا الصننادرات والسننعي وتحريننر الننواردات علننى املاليننة القيننود إلغنناء، الضننريبي

 .ا حروقات

 : تحليل اتجاهات الواردات الجزائرية نيالثا طلبامل

سننننتطرا فننني هننننذا املبحنننث إلنننى تحليننننل تطنننور النننواردات الجزائريننننة خنننالل فتنننرة الدراسننننة، وذلنننك مننننن 

خننننالل اسننننتعراض تطننننور الننننواردات اإلجماليننننة، ثننننم التطننننرا إلننننى تركيههننننا السننننلعي، ثننننم بعنننند ذلننننك إلننننى تتبننننع 

 توزيعها الجغرافي.

 (2017-1980تحليل تطور الواردات اإلجمالية ومعدل التغطية )-والأ

منننننن  2017-1980ن نننننرز تطنننننورات واردات وصنننننادرات الجزائنننننر وكنننننذا معننننندل التغطينننننة خنننننالل الفتنننننرة 

 خالل الجدول املوالي:

 

                                                                                       
 .44عبد الرشيد بن ديب، مرجع سابق، ص 1

  وتشنمل توسنعية سياسناته وتكنون  والطويلنة، املتوسنطة بنالفترة وتتعلنق العنرض، جاننب إدارة حينث الندولي، البننك الهيكلني: يرعاهنا التعنديل برننام 

 داخلية، أو كانت خارجية سواء املتغيرة، االقتصادية واملعطيات ضاعاألو  مع للتكيف والالزمة الضرورية اإلجراءات من مجموعة
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 )الوحدة: مليون دوالر( (:2017-1980: تطور الصادرات ومعدل تغطيتها للواردات للفترة )03 الجدول رقم

 الصادرات الواردات نةالس
معدل 

 التغطية)%(
 الصادرات الواردات السنة

معدل 

 التغطية)%(

1980 10558.7 13719.35 129.93 1999 9164 12522 136.64 

1981 11302.66 14559.76 128.28 2000 9173 22031 240.14 

1982 10754.12 13170.01 122.46 2001 9940 19132 192.47 

1983 10396.16 12680.8 121.98 2002 12009 18825 156.76 

1984 10285.34 12793.82 124.39 2003 13534 24612 181.85 

1985 9843.27 12841.15 130.46 2004 18308 32083 175.24 

1986 9213 7820 84.88 2005 20357 46001 225.97 

1987 7056 8233 116.68 2006 21456 54613 254.53 

1988 7324 8105 110.66 2007 27631 60163 217.74 

1989 9208 8968 97.39 2008 39479 79298 201 

1990 9684 11304 116.73 2009 39294 45194 115 

1991 7681 12101 157.54 2010 40473 57053 141 

1992 8406 10837 128.92 2011 47247 73483 156 

1993 8788 10091 114.83 2012 50376 71866 143 

1994 9365 8340 89.05 2013 54903 65823 119.88 

1995 10761 10240 95.16 2014 58330 61172 104 

1996 9098 13375 147.01 2015 51646 35138 68 

1997 8687 13889 159.88 2016 46727 29698 63 

1998 9403 10213 108.61 2017 46059 35132 76 

 .(2019 ،2017 ،2011-1962 التقرير السنوي:) ة العامة للجمار  وكنك الجزائراعتمادا على احصائيات املديرياملصدر: 

ملينننون دوالر سننننة  10558.7يالحنننظ منننن الجننندول أعننناله أن النننواردات الجزائرينننة كاننننت تقننندر سننننة 

وتبقنند فنني التراجننع ليصننل إلننى أقننل قيمننة فنني الثمانينيننات والتنني  ننجلت سنننة  1985، لينننخفض سنننة 1980

 .1989مليون دوالر سنة  9208ة البترولية لتعود وترتفع من جديد إلى نتيجة األزم 1987



 الفصل األول: مدخل إىل التجارة اخلارجية واالسترياد
 

 
49 

مليننون دوالر، هنني حصننيلة مرتفعننة،  9684بقيمننة  1990إن الحصننيلة التنني  ننجلتها الننواردات سنننة 

والسننبب فنني ارتفاعهننا يعننود إلننى تنندابير التحريننر التنندريجي للتجننارة الخارجيننة التنني تننندرج ضننمن اإلصننالحات 

، لترتفنع سننتي % 20.68بنسنبة  1991شرعت فيها الجزائر، بينما عرفت انخفاضا سننة االقتصادية التي 

مليون دوالر علنى التنوالي، لكنن حصنيلتها بقينت منخفضنة  8788و 8406مسجلة ما قيمته  1993و 1992

 نسبيا، وهذا راجع إلى عودة سياسة الضغا على الواردات.

ملينننننننون دوالر علنننننننى التنننننننوالي، وهننننننني  10761و 9365منننننننا قيمتنننننننه  1995و 1994فيمنننننننا  نننننننجلت سننننننننتي 

، والسننبب فنني ذلننك يعننود إلننى اإلجننراءات التنني اتخننذهها الجزائننر فنني 1997و 1996 نحصننيلة مرتفعننة مقارنننة بنن

سبيل تحرير قطاع التجنارة الخارجينة، ودخولهنا مرحلنة التحرينر الكلني، كمنا أوردنناه فني املطلنب األول منن 

 هذا املبحث.

ارتفاعنا مسنتمرا فني حصنيلة النواردات، حيننث  2014إلنى تايننة  2000 عرفنت الفتنرة املمتندة منن سننة

، وذلنننك راجنننع بالدرجنننة 2014ملينننون دوالر سننننة  58330إلنننى  2000ملينننون دوالر سننننة  9173انتقلنننت منننن 

األولى إلى االرتفاع املستمر في حصيلة الصادرات، والذي يعود بدوره إلى ارتفاع في أسعار النفا، كمنا أن 

هنننننا يعنننننود إلنننننى السياسنننننة التنموينننننة املعتمننننندة فننننني الجزائنننننر واملتمثلنننننة فننننني برننننننام  اإلنعننننناش جنننننزءا منننننن ارتفاع

تراجعنننت النننواردات بسنننبب تراجنننع حننناد فننني  2015فننني سننننة  االقتصنننادي وكرننننام  دعنننم النمنننو االقتصنننادي.

 .2014الصادرات بعد أزمة انهيار أسعار النفا لسنة 

ات، والسننننبب راجننننع فنننني ذلننننك إلننننى اعتمنننناد تميننننتت حصننننيلة الننننواردات بالتذبننننذب مثلهننننا مثننننل الصننننادر 

حصننننيلتها فنننني األسننننا  علننننى الصننننادرات، وهننننذه األخيننننرة هنننني األخننننرى متعلقننننة بأسننننعار النننننفا والتنننني تعننننرف 

 تذبذبات مستمرة، كما أن جزءا  خر م ها يعتمد على السياسة التنموية التي يعتمد عليها البلد.

ة الواردات بالصنادرات، شنهدت معندالت أما فيما يتعلق بمعدل التغطية والذي يفسر مدى تغطي

التغطينننة فننني الثمانيننننات منننن القنننرن العشنننرين نسنننبة تغطينننة الصنننادرات للنننواردات تحسننننا بمقننندار النسنننبة 

، ثننننننم عرفننننننت تذبنننننننذبات أخننننننرى نحننننننو الزينننننننادة 1989و 1986التنننننني تفننننننوا مسنننننننتوى التننننننوازن إال فنننننني سننننننننتين 

فننننت تحسنننننا ملحوظننننا ومسننننتمرا رتننننم عر  1996مننننن سنننننة  اقنننن، ثننننم انطال1995و 1994واالنخفنننناض سنننننتي 

، وتجنننندر %200تجنننناوز  2008إلننننى  2000مننننن سنننننة   قصننننلى معنننندللنمننننو امللحننننور للمسننننتوردات، ليبقنننند أا

 2016سنننة  % 63اإلشننارة إلننى أن هننذا االرتفنناع مننرتبا بارتفاعننات أسننعار النننفا، ليعننود وينننخفض ليبلننغ 

 بسبب انهيار سعر النفا.
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  (:2017-2000زائرية خالل الفترة )التركيب السلعي للواردات الج-ثانيا

إن التركيننب السننلعي للننواردات فنني الجزائننر ال يختلننف عمومننا عننن تيننره مننن التركيننات السننلعية لبننا ي 

الننندول النامينننة، وهنننو يتمينننت بالثبنننات النسنننبي ملكوناتنننه، حينننث نجننند سنننيطرة التجهينننتات الصنننناعية واملنننواد 

تهالكية الصننناعية، علنى إجمننالي النواردات الجزائريننة، الغذائينة وتليهنا السننلع نصنف املصنننعة والسنلع االسن

وهنننذا كفينننل بنننإبراز مننندى تبعينننة االقتصننناد الجزائنننري إلنننى الخنننارج وضنننعف هيكلنننة جهنننازه االنتنننا ي، وهنننو منننا 

 خصوصا في استيراد الغذاء من الخارج. يتجل

 )الوحدة: مليون دوالر(         (:2017-0020: التركيب السلعي للواردات خالل الفترة )04 الجدول رقم      

 السنوات
املواد 

 الغذائية

الطاقة 

 والزيوت

املواد 

 الخام

منتجات 

نصف 

 مصنعة

التجهيزات 

 الفالحية

التجهيزات 

 الصناعية

سلع 

 استهالكية

مجموع 

 الواردات

2000 2415 129 428 1655 85 3068 1393 9173 

2001 2395 130 478 1872 155 3435 1466 9940 

2002 2740 145 562 2336 148 4423 1655 12009 

2003 2678 114 689 2857 129 4955 2112 13534 

2004 3597 173 784 3645 173 7139 2798 18308 

2005 3587 212 751 4088 160 8452 3107 20357 

2006 3800 244 843 4934 96 8528 3011 21456 

2007 4954 324 1325 7105 146 10026 3751 27631 

2008 7813 594 1394 10014 174 13093 6397 39479 

2009 5863 549 1201 10165 233 15139 6145 39294 

2010 6 027 9 45 1409 9 944 330 15573 5 987 40473 

2011 9 805 1 164 1 776 10 431 2 29 15 951 7 944 47247 

2012 9 023 4 955 1 839 10629 329 13604 9997 50376 

2013 9572 4356 1766 10810 499 15745 12205 54903 

2014 11005 2851 1884 12740 657 18906 10287 58330 

2015 93329 2352 1508 11512 579 16593 9773 51646 

2016 8224 1292 1559 11482 501 15394 8275 46727 

2017 8438 1992 1528 10985 611 13992 8513 46059 
Source : - Direction Générale des douanes centre National de l’informatique et de statistique C.N.I.S. 

                  - Bank of Algeria (période : 2008, 2013, 2017, 2019) 
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يوضننننح الجنننندول أعنننناله أن التجهيننننتات الصننننناعية قنننند احتلننننت املرتبننننة األولننننى مننننن إجمننننالي الننننواردات 

ملينننون دوالر أي  3086 بنننن 2000طنننوال السننننوات، باعتبارهنننا ضنننرورية لعملينننة اإلنتننناج، حينننث قننندرت سننننة 

ون ملينن 18906مننن الننواردات وظلننت فنني االرتفنناع مننع احتياجننات التنميننة لهننا حيننث بلغننت  % 33.41بنسننبة 

ملينننون دوالر وهنننذا راجنننع إلنننى سياسنننة التقشنننف  16593بقيمنننة  2015، لتننننخفض سننننة 2014دوالر سننننة 

. هنننذا االرتفننناع املسنننجل فننني قيمنننة هنننذا 2014التننني انتججتهنننا الجزائنننر بعننند أزمنننة انهينننار أسنننعار الننننفا لسننننة 

الكبيننر علننى النننوع مننن الننواردات يفسننر ضننعف صننناعات التجهيننت الصننناعي فنني الجزائننر إضننافة إلننى الطلننب 

 التجهيتات الصناعية في إطار برنامجي اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو االقتصادي.

مليننون دوالر لترتفنننع  6551 نبنن 2000تننأتي فنني املرتبننة الثانيننة املننواد نصننف املصننننعة التنني قنندرت سنننة 

ائينننة التننني تشنننكل واحتلنننت املرتبنننة الثالثنننة املنننواد الغذ .2017ملينننون دوالر سننننة  10985منننا قيمتنننه     وتبلنننغ 

مننن قيمننة الننواردات  % 18.32إلننى نسننبة  2017لتنننخفض سنننة  2000مننن الننواردات سنننة  % 26.32 نسننبة

اإلجماليننة، ثننم املنننواد االسننتهالكية تينننر الغذائيننة، ثنننم تننأتي تواليننا إنتننناج الخننام، الطاقنننة، السننلع التجهيتينننة 

 الفالحية.

لخارجيننة واالسننتيراد فنني نمننو مسننتمر، خاصننة نالحننظ أنننه منننذ قيننام الجزائننر بتحريننر قطنناع التجننارة ا

 ما تعلق منه باملواد الغذائية والسلع االستهالكية تير الغذائية.

  التوزيع الجغرافي للواردات الجزائرية:-الثثا

 ومنا االقتصنادية عن الضغوق بمنأى كانت كلما ما، دولة واردات مصادر في تنويع هنا  كان كلما

 .الدولة لهذه االقتصاد وانبج مختلف على تأثيرات من لها

إن الهننننندف منننننن دراسنننننة التوزينننننع الجغرافننننني للنننننواردات الجزائرينننننة هنننننو دراسنننننة اتجاههنننننا بنننننين الجزائنننننر 

وتيرها من البلدان وكذا التكتالت االقتصادية واألقاليم واملناطق األخرى ا ختلفة، بغنرض معرفنة مندى 

ولني معنين فني الحصنول علنى النواردات. ويمكنن االعتماد على دولة واحدة أو مجموعة منن الندول أو تكتنل د

الجزائننر فنني ذلننك تنننتج  مسننار جننل النندول الناميننة فنني ارتباطهننا الوثيننق بأسننواا النندول الصننناعية إن القننول 

املتقدمننة حيننث انحصننرت وارداههننا فنني ينند مجموعننة قليلننة مننن املننناطق يترأسننها االتحنناد األوربنني. والجنندول 

 التالي يوضح ذلك:
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 )الوحدة: مليون دوالر(      (: 2017-2000: التوزيع الجغرافي للواردات خالل الفترة )05 قمالجدول ر        

 السنوات
االتحاد 

 األوروبي

منظمة 

التعاون 

والتنمية 

االقتصادية 

O.C.D.E 

دول 

أوروبية 

 أخرى 

أمريكا 

 الجنوبية

آسيا 

دون 

الدول 

 العربية

دول 

 املحيط

الدول 

 العربية

دول 

املغرب 

 العربي

 قياإفري

2000 5256 2194 603 142 599 64 144 52 119 

2001 5903 2125 636 259 579 92 179 72 85 

2002 6732 2485 757 385 943 127 366 127 87 

2003 7676 2316 988 478 938 46 413 108 48 

2004 10109 3110 1526 1071 1554 66 474 160 129 

2005 21219 3506 1088 1248 2504 - 427 217 148 

2006 14427 3738 777 1281 3055 - 493 235 148 

2007 14427 5363 715 1672 4318 - 621 284 231 

2008 20985 7246 659 2179 6916 - 705 394 395 

2009 20644 6401 726 1851 7501 1 1155 468 356 

2010 20704 6519 388 2380 8280 - 1262 544 396 

2011 24616 6219 579 3931 8873 - 1760 691 578 

2012 26333 6160 1652 3590 9538 - 1555 807 741 

2013 28724 6965 1213 3466 10623 - 2414 1029 594 

2014 29494 8443 886 3796 12576 26 1958 711 440 

2015 25 485 7 363 1 225 2 822 11 850 - 1918 680 359 

2016 22 179 6 295 909 2 857 11 618 - 1934 697 238 

2017 20 298 5 953 1 910 3 209 12 369 - 1 542 592 186 
Source : Statistique du commerce extérieur de l’Algérie (période : année 2017). 

مننننن خننننالل الجنننندول نالحننننظ أن التقسننننيم حسننننب املننننناطق االقتصننننادية بننننين دول االتحنننناد األوروبنننني 

 )دون  أسنيا لندول  تعنود الثانينة واملرتبنة ،منن النواردات % 44,03جزائنر بنسنبة تظنل الشنريكة الرئيسنية لل

 أهنم الصنين ، وتعت نر%  26,86معندل حصنتها مثلنت حينث للجزائنر، املنوردين ضنمن العركينة( البلندان
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 أوروكنا أرهبنت دول  جبنارة تنموينة نهضنة حققنت الصنين أن واملالحنظ املنطقنة، هنذه فني للجزائنر منورد

 مستقبال. الجزائر صادرات في حصتها ترتفع أن واملتوقع والصناعة، جارةالت في العريقة

 نأمننا بلنندان منظمننة التعنناون والتنميننة االقتصننادية )خننارج االتحنناد األوربنني( فتحتننل املرتبننة الثالثننة بنن

مليننننون دوالر لتبلننننغ  2194تمثننننل  2000مننننن الننننواردات. أمننننا الننننواردات فقنننند ارتفعننننت، فكانننننت فنننني    12.93%

ملينننون دوالر. وأكننندت الجمنننار  أن املبنننادالت التجارينننة بنننين الجزائنننر وكنننا ي بلننندان  5953قيمنننة  2017سننننة 

 العالم تبقد ضئيلة.

 144أما مع البلدان العركية )خارج املغرب العربي( حيث أن الحجم اإلجمنالي للمبنادالت انتقنل منن 

ت التجاريننة مننع بلنندان املغننرب مليننون دوالر. ومننن جهتهننا عرفننت املبننادال  1542الننى  2000مليننون دوالر سنننة 

منننننننن إجمنننننننالي  %1,28ملينننننننون دوالر بمعننننننندل  592إلنننننننى  2000ملينننننننون دوالر سننننننننة  52العربننننننني ارتفاعنننننننا منننننننن 

 الواردات. 

جندا،  ضنعيف فهنو إفريقينا وكلندان العربني املغنرب ودول  العركينة الندول  منع التعامنل فيمنا يخن 

 :األسباب من جملة إلى ذلك ويرجع

 ؛ل الدو  هذه بين مليةتكا استراتيجيات تياب 

 الدول؛ لهذه واإلنتاج االقتصادي الهيكل وتشابه تماثل 

 واملذهبية. السياسية الصراعات 

 : 2017 سنة خالل للجزائر بالنسبة األوائل العشر املوردين يوضح جدول  يلي وفيما

 :2017: املوردين العشر األوائل للجزائر خالل سنة 06 الجدول رقم

 الهيكل )%( دوالر(القيمة )مليون  الدول 

 18.08 8309 الصين

 9.35 4295 فرنسا

 8.17 3754 إيطاليا

 7.00 3215 أملانيا

 6.81 3128 اسبانيا

 4.35 1998 تركيا

 3.95 1816 الواليات املتحدة األمريكية
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 3.64 1675 جمهورية كوريا

 3.30 1518 األرجنتين

 2.99 1374 البرازيل
Source : Statistique du commerce extérieur de l’Algérie (période : année 2017).                                 

 بالضنعف، تتمينت الجزائرينة الخارجينة التجنارة أن نسنتنت  سنبق، منا علنى واعتمنادا القنول  خالصنة

منن  أكثنر تمثنل ا حروقنات تنزال وال وكاننت التجناريين، الشنركاء منن محندود عندد بنالتركز علنى تتمينت كمنا

 وتؤكند .الدولينة األسنواا فني لتقلبنات األسنعار عرضنة يجعلهنا منا فهنذا الصنادرات، إجمنالي منن 97%

 لتغطينة املورد الرئيسلي تمثل ف ي األوروبي االتحاد لدول  الجزائر تبعية مدى الذكر، السالفة املعطيات

 الجزائرية. السوا  احتياجات

 الواردات من للحد لدولةا طرف من املتخذة اإلجراءات :الثالث املطلب

أقنننرت وزارة التجنننارة الجزائرينننة إجنننراءات مشنننددة لتنظنننيم نشننناق االسنننتيراد منننن الخنننارج فننني خطنننوة 

مليننار دوالر للمننرة األولننى فنني تنناري  الننبالد سنننة  58جدينندة ههنندف لكننبح فنناتورة واردات التنني تجنناوزت حنناجز 

، الننننذي 2005نننننوفم ر  30املننننؤر  فنننني  458-05مننننن املرسننننوم التنفيننننذي رقننننم  5طبقننننا ألحكننننام املننننادة  ،2014

يحنندد كيفيننات ممارسننة نشنناطات اسننتيراد املننواد األوليننة، املنتوجننات والبضننا ع املوجهننة إلعننادة البيننع علننى 

أنهنم ملزمنون ابتنداء  ،20132 أبرينل 10املؤر  في  141-13املعدل املتمم باملرسوم التنفيذي رقم ، 1حالتها

ادة تسنننلم مننن طنننرف مديرينننة التجننارة ا ختصنننة إقليمينننا أن تثبنننت بالحصنننول علننى شنننه 2014 أبرينننل 23مننن 

 3احترام الشروق املذكورة.

تتجننه الحكومننة الجزائريننة إلننى فرملننة أك ننر للننواردات، لضننمان الحنند مننن الةجننز فنني امليننتان التجنناري 

وتغطيننة الننواردات بالصننادرات، حيننث تننم دا ننناقو  الخطننر جننراء ارتفنناع مسننتمر لةجننز امليننتان التجنناري 

ملينار دوالر منا  9.7ي إصندار إجنراءات لفرملنة النواردات وتسنطير هندف تخفيضنها بنن التفكير ف ا دعاها إلىم

 .2019و 2015بين 

وعلننننننننى هننننننننذا األسننننننننا ، فننننننننان السننننننننلطات العموميننننننننة باشننننننننرت تنننننننندابير منننننننننذ بدايننننننننة السنننننننننة الحاليننننننننة 

تننننني مسنننننت واعتمننننناد رخننننن  االسنننننتيراد ال بالخصنننننوص، منننننن خنننننالل فنننننرض قينننننود علنننننى عملينننننات النننننواردات،

                                                                                       

 .2005ديسم ر  04املؤرخة في  78الجريدة الرسمية رقم  1 

 .2013أبريل  23املؤرخة في  21الجريدة الرسمية  2 
3 http://www.mincommerce.gov.dz/arab/  consulte 01/07/2019, 15 :30. 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/
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منتجنننات م هنننا السنننيارات واالسنننمنت وأتذينننة املوا نننلي، وارتقننناب اتسننناع التننندابير املرتبطنننة بنننواردات بعنننض 

 املواد الكمالية.

ووفقنننننا للمعطينننننات املتنننننوفرة، فنننننان السنننننلطات العمومينننننة تصنننننبو لتخفنننننيض مسنننننتوى النننننواردات فننننني 

 2014ار دوالر عنننننننام مليننننننن 58.580 نملينننننننار دوالر، مقابنننننننل مسنننننننتوى يقننننننندر بننننننن 42لنننننننى حنننننننوالي إ 2019تضنننننننون 

، لضمان الحفار على التوازن بين الصادرات والنواردات وكالتنالي تنوازن 2015مليار دوالر سنة  51.702و

 1أطراف التبادل.

قال عبد الحميد بوكحننون، مندير املراقبنة االقتصنادية وقمنع الغنا بنوزارة التجنارة الجزائرينة، فني 

فنني تطبينننق إجنننراءات جديننندة  2014 أبرينننل 23داينننة منننن تصننريحات ملراسنننل األناضنننول إن النننوزارة شننرعت ب

تلننزم جميننع املتعنناملين فنني قطنناع اسننتيراد السننلع واملننواد األوليننة املوجهننة للبيننع علننى حالتهننا بنناحترام شننروق 

جدينندة تحنندد كيفيننات ممارسننة نشنناق االسننتيراد للمننواد األوليننة واملنتجننات والسننلع املوجهننة إلعننادة البيننع 

 على حالتها.

بوكحننننون، أن الشنننروق الجديننندة تتمثنننل فننني إلنننزام كنننل مسنننتورد تنننوفير البنينننة التحتينننة أضننناف كمنننا 

الالزمنننننة واملناسنننننبة لتخنننننزين وتوزينننننع السنننننلع موضنننننوع النشننننناق وتنننننوفير وسنننننائل النقنننننل والتسنننننليم وااللتنننننتام 

وفنني حننال عنندم تننوفر أحنند  ،بمراقبننة مطابقننة نوعيننة املنتجننات والسننلع أو املننواد األوليننة موضننوع االسننتيراد

لشنننروق موضنننوع التنظنننيم الجديننند ال يسنننمح إطالقنننا للشنننركة املسنننتوردة بتنننوطين عملياههنننا علنننى مسنننتوى ا

وأضنننننناف أن التنظننننننيم الجدينننننند يهنننننندف لتطهيننننننر نشنننننناق التجننننننارة الخارجيننننننة والحنننننند مننننننن عمليننننننات  البنننننننو .

ال عنن املضاركة وتوفير مراقبة ذكية للحد من التفاقم الحاد لواردات البالد خالل السنوات األخينرة، فضن

 2منع املتدخلين الظرفيين في عمليات التجارة الخارجية.

 

 

 

 

                                                                                       
1 https://www.eco-algeria.com/content/, consulte le 01/07/2019, 15 :40. 
2 https://www.arabi21.com/story/744057/ , consulte le 25/05/2018, 17:25. 

https://www.eco-algeria.com/content/
https://www.arabi21.com/story/744057/
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 خالصة الفصل: 

 تناولتهنا، التني والنظرينات وأهميتهنا الخارجينة التجنارة مفهنوم تقنديم الفصنل هنذا خنالل منن حاولننا

 .الواردات على بالطلب املتعلقة الهامة النظرية املالمح بعض وكذا السياسة التجارية إلى باإلضافة

الكالسنيكية،  بالنظرينة بندءا االقتصنادي، الفكنر فني وتطورهنا الخارجينة التجنارة مفهنوم اولننافتن

 جناءت ثنم. اإلنتناج تكناليف اخنتالف إلنى التجناري  التبنادل قينام تفسنيرها ألسنباب فني اعتمندت حينث

 يةالنسنب التكناليف الخنتالف يرجنع الخارجينة التجنارة قينام أن علنى أقنرت التني النيوكالسنيكية النظرينة

 واقعينة ولعندم لكنن .الندولي التبنادل أطنراف دول  منن دولنة لكنل النوطني االقتصناد يملكهنا لإلنتناج التني

 جناءت نظرينات إليهنا، توصنلت التني النتنائ  محدودينة وكالتنالي النظرينات، هنذه عليهنا قامنت التني الفنروض

 النظريننة ذهاتأخنن لننم التنني التجنناري  التبننادل لهياكننل املفسننرة العوامننل علننى ركننزت حيننث جدينندة،

 واعت رههنا والتطنوير، البحنث البشنري، املنال رأ  الحجنم، اقتصناديات مثنل فني االعتبنار النيوكالسنيكية

 إلننى تطرقنننا قبننل ذلننك .التجنناري  التبننادل وقيننام النسننبية املكتسننبة املزايننا الخننتالف أساسننية عوامننل

التجنارة  مجنال فني اقتصنادية أهنداف بنين منزج تكنون  أن تعندو ال أنهنا حينث وأدواههنا، التجارينة السياسنة

 .تحقيقها املراد األهداف باختالف تختلف خصوصية، ذات محددة أدوات وكين الخارجية

 الطلنب بدراسنة ههنتم التني املننا   وأهنم تعريفهنا خنالل منن للنواردات املفناهيمي اإلطنار تناولننا كمنا

 ا حلينة للسنلعة بنديال ليسنت ردةاملستو  السلعة أن يفترض األول  منججين، في تتمثل الواردات، التي على

 النواردات علنى الطلنب أن يفتنرض الثناني املننج  أمنا التنام، تينر بمننج  البنديل ويسنمى لنذاهها تطلنب وإنمنا

 أهنم عرضننا كمنا ا حلني، الطلنب فنائض تطلنب لتلبينة وكالتنالي ا حلينة، املنوارد علنى بالضنغا منرتبا

 والتوزينع السنلعي الطلنب والتركينب حجنم فني ؤثرةاملن العوامنل حينث منن النواردات علنى الطلنب محنددات

 الجغرافي.
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( عننندة تغينننرات منننن االحتكنننار 2017-1970عرفنننت السياسنننة االسنننتيرادية فننني الجزائنننر خنننالل الفتنننرة )

 الننواردات تطننور  يخنن  فيمننا . أمننا1994التننام خننالل السننبعينات والثمانينننات إلننى التحريننر التننام منننذ 

 التجهينت سنلع منن كنل فني تمثلنت، حينث متنوعنة كاننت للنواردات سنلعيةال التركيبنة أن نجند الجزائرينة

 الجغرافنني فقنند للتوزيننع بالنسننبة أمننا االسننتهالكية، والسننلع املصنننعة النصننف واملنتجننات الصننناعية

 و سيا. األمريكي والشمال األوروكية القارة في تمثلت مناطق في موردينا مع تعامالتنا انحصرت

 فني الخنارج منن االسنتيراد نشناق لتنظنيم مشنددة إجنراءات الجزائرينة التجنارة وزارة أقنرت ولقند

 .2014 أبريل 23 األربعاء من بداية واردات لكبح فاتورة ههدف جديدة خطوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 ينالفصل الثا
اإلطار النظري لسوق النفط 

 سعارهأو 



اإلطار النظري لسوق النفط وأسعارهالفصل الثاين:   
 

 
60 

 اإلطار النظري لسوق النفط وأسعارهالفصل الثاني: 

 تمهيد:

 تتمتنع دولينة اسنتراتيجية ةسنلع ويشنكل العنالم، فني الطاقنة مصنادر أهنم منن الخنام الننفا يعند

 وتزايندت وتوزيعنه، نقلنه وسهولة وكفاءته النسبية وفرته من أهميته تأتي حيث عالية، اقتصادية بقيمة

 النذي الحقيقني األسنا  الننفا كنان األمنر لقند واقنع فني .التكنلنو ي التطنور  مسنايرة حتمينة بتتايد أهميته

 فني البشنري  التقندم دوران محنور  وهنو السياسنيةو  واالقتصنادية االجتماعينة الحيناة تطنوير علنى سناعد

 يننظم النذي سنوقه واالقتصناد، وكنذلك آللينات السياسنة ا حنر  زال ومنا واملسنتقبل، والحاضنر املاضنلي

 قند أسنباب لعندة وذلنك الزمنان منر علنى املسنتمرة بتغيراههنا أسنعاره وتعنرف السنلعة، هنذه تبنادل عملينات

 .سياسية أو اقتصادية تكون 

تواجننه  ف نني النننفا أسننعار تقلبننات خطننر مننن خاصننة والجزائننر الريعيننة ادياتاالقتصنن تعناني

الرتبناق  راجنع وهنذا النقدينة أو سنواء املالينة سياسنات االقتصناديةال مختلنف علنى تنؤثر نفطينة صندمات

 نقمنة جعلتهنا إلنى ههنا هللا التني وهههنا النعمنة تلنك محنوال والزوال، بالنضوب مهدد واحد بمصدر مداخيلها

 .اقتصادي الالتقدم دوامة في تدور 

 :التالية املباحث إلى الفصل هذا في سنتطرا  املنطلق هذا من

 ماهية النفا؛املبحث األول: 

 مسح تاريخي لتطور سعر النفا؛املبحث الثاني: 

 مالمح قطاع النفا في الجزائر.املبحث الثالث: 
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 املبحث األول: ماهية النفط

 ولكننه القديمنة، الحضنارات منن العديند اسنتعماله علنى قبتوتعا منذ قديم الزمان، النفا عرف

اآلن، حيث استخدموه ألتراض تختلف عن استخداماته الحالينة، فمنثال  عليها هو التي باملكانة يتمتع لم

  استخدمه قدماء املصريين في التحنيا، والعراا في أتراض البناء... إلخ.

 بأهمية األخرى  املصادر بين من للطاقة أساسلي كمصدر خاصة النفا حظي الحديث، عصرنا في

نظننرا ملنا يتمتننع بنه مننن خصنائ  ومزايننا فرينندة  العشنرين، القننرن  طنوال  خنر منتننوج أي ينلهنا لننم بالغنة

 الوقننت فنني للنننفا أصننبحسنناعدته فنني مواكبننة التقنندم فنني القطاعننات الصننناعية والخدماتيننة األساسننية. 

 بسنبب العاملينة الصنراعات وقنا ع تحرينك وفني صنادي،االقت النمنو عجلنة إدارة فني املباشنر الندور  النراهن

، النديمغرافي والنمنو واالجتمناعي االقتصنادي التطنور  يفرضنها التني الطاقنة منن املتنامينة العنالم حاجنة

 هني منا صنولها،أ نسنبت مناذا إلنى املنادة، هنذه طبيعنة منا     املبحنث معرفنة هنذا خنالل منن سننحاول  لنذلك

 طريقها. اعترضت التي العراقيل

 ملطلب األول: مفاهيم عامة حول النفطا

 مفهوم النفط: -أوال

 تحديند إلى التطرا  قبل لكن نشأته، وكيفية ماهيته عن العالم حير تعددت تعاريف النفا الذي

 وهننو أال "الننفا" ملصننطلح منالزم  خننر مصنطلح هننا  يوجند أننه إلنى اإلشنارة أوال سننحاول  مفهومنه

من اللغة الفارسية تحت اسم نافنت أو نافتنا والتني تعنني قابلينة جاء  النفا مصطلح حيث أن ،"البترول"

 هني التني "Petroleum" اسنم تحنت الالتينينة اللغنة إلنى بتنرولال مصنطلح أصنول  تعنود السنيالن، فني حنين

تعننني الزيننت  oleumالصننخر أمننا  Petrتعننني كلمننة  oleumو Petrكلمتننين  مركننب مننن مصننطلح عننن عبننارة

 1بمعنى زيت الصخر.

 بي هنا منن سننذكر التني تعناريف عندة هنا  توجد أنه إلى فنشير النفا مفهوم تحديد إلى وكالرجوع

 :يلي ما

 

  

                                                                                       

 .199، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، ص اقتصاديات املوارد والبيةة(، 2003رمضان محمد مقلد و خرون )1 



اإلطار النظري لسوق النفط وأسعارهالفصل الثاين:   
 

 
62 

 وذات 1خاصنة برائحنة تتمينت لالشنتعال قابلنة سنائلة دهنينة منادة:  بأننه النفا يعرف األول: التعريف 

 تواجندةامل والكركنون  الهيندروجين ذرات إلنى نسنبة تتحندد التني كثافتهنا نوعينة حسنب مختلفنة لزوجنة

 2 . املصفر البني إلى ا خضر وداأل  بين لونه ويتنوع فيه،

 قند السننين مالينين ع نر اجيولوجين يتكنون  أرضنلي منتنوج:  بأننه كنذلك النفا ويعرف :الثاني التعريف 

 املركبنات منن خلنيا عنن عبنارة وهنو باط هنا، فني أو األرضنية القشنرة منن العلينا الطبقنة فني    يوجند

إضنافة  "الهيندروكركونات" باسنم تعنرف التني والكركنون  ذرتي الهيندروجين على اأساس تعتمد العضوية

 3."منه خرج الذي املكان باختالف ونقاوته تركيبتهو  مظهره إلى مركبات أخرى، ويختلف

 حينث النبناتي، العضنوي  املصندر علنى تنقسم النظريات املفسرة لتكون الننفا إلنى نظرينات تعتمند

 منادة لتكنون  األرض باطن في وتحللت السنين  الف ع ر األرض باطن في طمرتو  النباتية اندثرت املواد أن

األسنما   بعنض انندثرت حينث الننفا تكنون  أصنل فني الحينواني العضنوي  املصندر تعتمند، وأخنرى الننفا

 السننين  الف ع نر وا حيطنات البحنار قناع تحنت وانندثرت انقرضنت فقند كبينرة، وكأعنداد والزواحنف

 4.النفا مادة مكونة األرض أعماا وتحللت في

 أشكال النفط:-ثانيا

، أو يأخنننذ شنننكال Crude Oilيأخنننذ الننننفا عننندة أشنننكال م هنننا شنننكل السنننائل ويسنننمى الننننفا الخنننام 

وفننني هنننذه الحالنننة يتكنننون منننن مجموعنننة منننواد تازينننة أهمهنننا  Natural Gaz،5 تازينننا ويسنننمى الغننناز الطبيعننني

أو يأخننذ شنكل صننلب ويتكننون منن عننروا إسننفلتية امليثنان، ال روكننان، البوتنان والك ريننت وكنسننب متفاوتنة، 

صننلبة عبننارة عننن صننخرة القننار*، لكننن هننذا النننوع مننن النننفا يننتم اسننتغالله بتكلفننة مرتفعننة جنندا لهننذا ال 

   6يتم اللجوء إليه.

                                                                                       
 الندولي:  متطلبنات امللتقند أعمنال مجمنع ،الجزائةر فةي املسةتدامة التنميةة تحقيةق فةي ودورها املتجددة الطاقات (،2016نوفم ر  30-29عامر ) كمال 1

البنويرة،  جامعنة التسنيير، وعلنوم رينة والتجنا االقتصنادية العلنوم كلينة ،"ا حروقنات ظنل انهينار أسنعار فني النامينة الندول  فني اإلقنالع االقتصنادي تحقينق

 .5الجزائر، ص 
 .2لخامسة، الكويت، ص ا السنة ،27 للتخطيا، العدد العربي املعهد التنمية، جسر مجلة ،العاملية النفط أسواق (،2005خضر )نوفم ر  حسان 2
 ،الجزائةر فةي البتةرول حالةة دراسةة االقتصةادي: النمةو علةى وأثرهةا الناضةبة الطبيعيةة املوارد (،2014أنيسة، بلمقدم مصطفد )جوان  رمضان بن 3

 .296، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص 15العدد  اقتصادية وإدارية، أبحاو مجلة
رسنالة (، 2010-1986قياسية النعكاسات تقلبات أسعار البترول على بعض متغيرات االقتصاد الكلي الجزائةري )دراسة (، 2012ميهوب مسعود ) 4

 .05ماجستير في العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر، ص 
 .03، القاهرة، ص 02دار ال هضة العركية، ق اقتصاديات البترول، (، 1979حسين عبد هللا ) 5

ف التي الثقيلة املنتجات أحد الزفت،ار: *الق
ّ
ب جسم وهو الخام، البترول تقطير من تتخل

َ
 أسود. ولونه املعتادة، الحرارة درجة في ُصل

 .09ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص محاضرات في االقتصاد البترولي، (، 1983محمد أحمد الدوري ) 6
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 وفني (الطبيعني الغناز) الغازينة الحالنة منع موجنودة تكنون  منا تالبنا للننفا السنائلة للحالنة بالنسنبة

 أحياننا مصنحوكا يكنون  قد رتوي، شكل على النفا فيها يكون  ما تالبا التواجد من املزدوجة الحالة هذه

 ذلنك ضنوء وعلنى ،(بنرافين) الشنمعية واملنواد الك رينت وبعنض واألمنالح امليناه مثنل الشنوائب، بنبعض

 :سنتطرا إلى تصنيفات النفا

 أسنا  علنى األسنلوب هنذا حسنب الننفا يصننف: الكيميةائي التركيةب أسةاس علةى التصةنيف -1

 :ع ها ينت  التي النفا م ها يتكون  التي املركبات الكيميائية طبيعة

هنننو الننننفا النننذي يتكنننون منننن عننندد ذرات الكركنننون تينننر املشنننبعة بالهيننندروجين، النةةةوع البرافينةةةي:  -أ

الذي يحتوي على شمع ال رافين ويعطي قدرا معت را من هذا الشمع وأول مركنب منن هنذا الننوع هنو 

، ومننننن 1لنننه درجنننة عالينننة منننن الكثافنننة ويتمينننت هنننذا الننننفا بنننأن ،النننخ ن...امليثنننان، اإليثنننان وال روكنننا

 الزيوت املمتازة، ويعت ر من أجود أنواع الزيت الخام.

 ونسنبة العطرينة الهيندروكركونات منن عالينة نسنبة علنى يحتنوي  النذي الننفا هنوالنةوع األسةفلتي:  -ب

 أردأ أنواع النفا.يعت ر من منعدمة، و  األحيان كثير من في تكون  التي ال رافين شمع من ضئيلة

 واملننواد  نرافينال شنمع منن معت ننرة نسننبة علننى يحتننوي  الننذي النننوع ذلننك وهننو النةوع املخةةتلط: -ت

 معا. اإلسفلتية

 التني كلمنا كثافتنه درجنة قينا  خنالل منن الننفا يتحنددالتصنيف علةى أسةاس درجةة الكثافةة:  -2

 منن كبينرة نسنبة علنى الننفا يحتنوي  أن إلنى فيشنير انخفاضنها أمنا الخفيفنة، فيه املشتقات زادت ارتفعت

حسناهها  وينتم املسنتخرج الننفا منادة جنودة تحندد مندى النوعينة الكثافنة الثقيلنة، فدرجنة املشنتقات

  :2التالية املعادلة في املتمثل *(API)للنفا  األمريكي املعهد قانون  باستخدام

 131.5 −  
131.5

درجة الكثافة النوعية عند حرارة 60° ف
= (𝐴𝑃𝐼)درجة 

 

                                                                                       
 .12جامعة الجزائر، ص  رسالة ماجستير، العلوم االقتصادية، ،واملستهلكين املنتجين بين الحوار صل في البترولية السوق (، 2002الحاج ) بورنان1

*API: American Petroleum Institute. 
 .142اإلسكندرية، ص  الجامعية، الدار ،واقتصاديا ها املوارد(، 2001) و خرون السعود أبو فوزي محمد2
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 :1وحسب هذا املعيار ينقسم إلى

 منن أكثنر أو درجنة API" 50"كثافنة  درجنة فينه تكنون  النذي الننوع ذلنك هنو :اجةد خفيةف نفةط -أ

   ذلك؛

 احتوائنه نتيجنة درجنة 45-37بنين  منا فيه "API"كثافة  درجة تتراوح الذي النفا هو :خفيف نفط -ب

 الكيروسنين البحنتين، :منن كبينرة اتكمين م هنا سنتخرجي التني الخفيفنة املركبنات من عالية نسب على

 والجازولين؛

 متقاركنة نسنب علنى يحتنوي  درجنة، وهنو 37-25بنين  فينه "API"كثافنة  درجنة تتراوح :متوسط نفط -ت

 التشحيم؛ وزيوت الغاز زيت منه ستخرجي والثقيلة، الخفيفة املركبات من

الخفيفنة،  ملركبناتا منن ونسنب ضنئيلة الثقيلنة املركبنات منن عالينة نسنبعلنى  يحتنوي  :ثقيةل نفةط -ث

 .ال رافين وشمع الوقود زيت :منه ستخرجوي درجة 25-10فيه بين  "API"كثافة  درجة تتراوح

 ممنا وجودتنه خفتنه علنى ذلنك دل للننفا "API"كثافنة  درجنة ارتفعنت كلمنا أننه إلنى اإلشنارة تجندر

 سعره والعكس في حالة ارتفاع درجة الكثافة. يرتفع

 يحتويهنا التني الهيدروكركونينة العناصنر إلنى باإلضنافة كبريتةي:ال املحتةوى  أسةاس علةى التصةنيف -3

 أو النيتننروجين أو كالك ريننت الهيدروكركونيننة تيننر أخننرى  عناصننر علننى ايحتننوي أيضنن نجننده النننفا

 جنودة منن التقلينل إلنى ينؤدي الننفا فني تواجنده ا حتمنل منن الك رينت النذي هنذا النخ،... األكسنجين

 :2التالي وفق لتصنيفه كمؤشر النفا في الك ريت تواجد بةنس اعتماد تم لذلك النفا، منتجات

 ؛%0.5هو الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الك ريت تكون أقل من  نفط حلو: -أ

 [؛0.5-1هو النوع الذي تكون فيه نسبة الك ريت محصورة بين ] نفط متوسط الحموضة: -ب

 .%1هو ذلك النوع الذي تتجاوز نسبة احتوائه الك ريت  نفط حامض: -ت

                                                                                       

 ماجسنتير فني العلنوم ، رسنالة-"استشةرافية تحليليةة دراسةة -الطبيعةي والغةاز الةنفط "للمحروقةات العةالمي االقتصةاد (،0820مبناني ) املالنك عبند1 

 .22، ص 3االقتصادية، جامعة الجزائر 
 اإلقنالع قينقتح الندولي:  متطلبنات امللتقند أعمنال مجمنع ،البترولةي والريةع االقتصةادي الريةع ديناميكيةات (،2016ننوفم ر  30-29لخضنر ) ديلمني2

-9البنويرة، الجزائنر، ص  جامعنة التسنيير، وعلنوم رينة والتجنا االقتصنادية العلنوم الندول النامينة فني ظنل انهينار اسنعار ا حروقنات ، كلينة فني االقتصنادي

10. 
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 املطلب الثاني: الصناعة النفطية

 العلمينة ا ختلفنة الوسنائل علنى تشنمل والتني الننفا الستكشناف الطنرا  منن مجموعنة هننا 

 أننواع علنى للحصنول  املتسلسنلة املراحنل منن مجموعنة هننا  أن كمنا املنادة، هنذه عنن للكشنف والفنينة

 .والشوائب الك ريت نسبة وكذا الكثافة درجة حسب نوعيتها تختلف نفاال من معينة

 :الطرا  هذه وأهم النفطية املناطق الستكشاف طرا  عدة هنا طرق استكشاف النفط: -أوال

 عنن لالستشنعار الطنائرات باسنتخدام الطريقة هذه تبدأاملسح الجوي واالستشعار من البعد:  -1

 منن الننفا عنن فيهنا البحنث املنراد املنطقنة تصنوير حينث ينتم وجندت، إن الصنناعية األقمنار أو      بعند

 توضنح خنرائا وضع من تمكن التي هذه الصور  دراسة يتم ثم خاصة،ال تصويرال  الت باستخدام الجو

 األمناكن لهنذه أفضنل تحديند والفنينون منن الجيولوجينون  ينتمكن وكنذلك الجيولوجينة، السنطح مالمنح

 1فيها. النفا عن للبحث

 الننفا وجنود الحتمنال األمناكن أفضنل وتحديند الجنوي  املسح بعداملسح الجيولوجي السطيي:  -2

 الصنخور  دراسنة منن خنالل الننفا وتواجند تجمنع أمناكن لتحديند الجيولنو ي املسنح عملينة فيهنا، تبندأ

 الخنرائا علنى مننابع للننفا تكنون  أن حتمنلي التني املنناطق تسنجيل لينتم األرض، سنطح علنى املكشنوفة

 وتسنجيل قينا  ذلنك ينتم دبعن ثنم الننفا، علنى احتوائهنا سنتبعدي التني الصخور  مواقع تحديد إلى إضافة

 لينتم مختلنف الصنخور  عنن عيننات تجمينع منع وانحندارها اسنتوائها حينث من الصخرية الطبقات أوضاع

 منن منا تحتوينه معرفنة خنالل منن النسبي عمرها تحديد من يتمكن حتى خبير الحفريات قبل من فحصها

وضنع  منن الجيولوجينون  ينتمكن ذلنك منن املستخلصنة املعلومنات قديمنة، ومنن ونباتينة حيوانينة  ثنار

 .2النفا لتجمع املالئمة األماكن تحدد خريطة

 النفا على تحتوي  أن املمكن من التي األماكن وتحديد الخرائا رسم بعداملسح الجيوفيزيائي:  -3

 ا حنددة الكبينر املنناطق حجنم تقلني  علنى يعمنل النذي الجيوفيتينا ي مهمة لتبدأ الجيولو ي، ينت ي دور 

لباط هنا كاملنناطق  معاكسنا ظاهرهنا يكنون  التني املنناطق علنى الغطناء بنذلك ارافعن أدا إلنى تحديند للتوصنل

املغناطيسنلي  املسنح الجاذبينة، بقينا  املسنح التالينة: األسناليب علنى ذلنك فني مسنتعينا بامليناه، املغمنورة

                                                                                       

 .143مرجع سابق، ص  و خرون، السعود أبو فوزي محمد1 

 .17-16األردن، ص -عمان  ،10 ق وائل، دار ،النفط محاسبة (،2001هللا ) عبد أمين خالد2 
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 إلنى بندورها تنقسنم وهني الننفا عنن الكشنف عنند اسنتعماال األكثنر الطريقة هذه واملسح الزلزالي، وتعت ر

 1كاآلتي: طرا  عدة

 هنذه تتغينر حينث األرضنية الجاذبينة قنوة فني البسنيا التفناوت قينا  عنن تعتمد الجاذبية: طريقة -أ

 .البحث مكان في املوجودة الصخور  نوع تغير الجاذبية حسب

 التني األرضنية املغناطيسنية واتجناه درجنة قينا  علنى الطريقنة هنذه تعتمنداملغناطيسةية:  طريقةة  -ب

 مغناطيسنية خنواص الطبقنات هنذه منن طبقنة لكنل أن حينث األرضنية، طبقناتال تعكنس بندورها

 النفا. عن للكشف لوحدها تكفي ال الطريقة تيرها، وهذه عن تختلف

 زلزالينة هنزات إحنداو علنى وتقنوم الزلزالينة، الطريقنة أيضنا : وتسنمىالسيسةموجرافية الطريقةة -ث

 علنى العمنل ثنم منثال، يناميتكالند املتفجنرات بعنض باسنتخدام األرضنية الطبقنات صنناعية فني

 الصنناعي، الزلنزال يحندهها التني الهنزات هنذه صنوت لصندى أجهنزة االسنتقبال وتسنجيل اسنتقبال

 النفا. عن الكشف في املستخدمة الطرا الجيوفيتيائية أدا من الطريقة هذه وتعت ر

 مراحل الصناعة النفطية: -ثانيا

لعمليننننننات اإلنتاجيننننننة ذات الطننننننابع الفننننننني تتمثننننننل الصننننننناعة النفطيننننننة فنننننني مجموعننننننة النشنننننناطات أو ا

 إيجناد منن التي تبدأ ،والتكنولو ي والتنظيمي اإلداري املتعلق باستغالل املادة النفطية أو املورد النفطي

لالسنتهال ، كمنا أنهنا تتضنمن  قابلنة سنلعية منتجنات إلنى تحويلنه تاينة إلنى الخنام شنكله فني الننفا منادة

سنننننتخراج الننننننفا ونشننننناطات املصنننننب والتننننني تنننننأتي بعننننند اسنننننتخراج نشننننناطات املنبنننننع والتننننني تكنننننون سنننننابقة ال 

  2النفا.

 في: النفطية الصناعة عليها تقوم التي املراحل تتمثل

 املرحلننة هننذه وتتضننمن واالسننتطالع، باالستكشناف أيضنا وتعننرفمرحلةة البحةةث والتنقيةب:  -1

 إجنراء خنالل منن الننفا، وجنود إلنى تشنير بيولوجينة تراكينب علنى التني تشنتمل املواضنع تحديند وجنوب

 واالقتصننادية والجيولوجينة الفنينة الجوانننب فنني التطبيقينة التحليليننة واألعمنال الدراسنات مختلنف

                                                                                       

ماجسنتير فني العلنوم  ، رسنالةالجزائةر فةي الكليةة االقتصةادية التوازنةات علةى البتةرول أسةعار تقلبةات انعكاسةات (،2009بوجمعنة ) قوشنيح قويندري 1 

 .09االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص 

، جامعنننة 12مجلنننة الباحنننث، العننندد ، -حالةةةة الجزائةةةر-الةةةنفط علةةةى البيةةةةة خةةةالل مرحلةةةة النقةةةل  تةةة ثير (، 2013رحمنننان أمنننال، محمننند التهنننامي طنننواهر )2 

 .19قاصدي مركاح، ورقلة، الجزائر، ص 
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 ونوعيتهنا كميتهنا منن ناحينة كاننت املواقنع تواجند الننفا، سنواء أنسنب تحديند بغينة وذلك والتكنولوجية،

 .الطبيعية الثروة لتلك صادياالستغالل االقت سالمة مدى ناحية من أو والجغرافي الجيولو ي وموقعها

وتتمثننننل فنننني حفننننر اآلبننننار البتروليننننة، بننننالحتول إلننننى مسننننافات بعينننندة فنننني جننننوف مرحلةةةةة االسةةةةتخراج:  -2

األرض عنننن طرينننق أنابينننب وحفنننارات خاصنننة، ثنننم اسنننتخراج أو ضنننخ الننننفا إلنننى سنننطح األرض، وذلنننك عنننن 

 طريق التجهيتات واملعدات الالزمة.

 منن بناطن النقا الستخراج اإلنتاج مرحلة تأتي النفا على تحتوي  التي املكامن موقع تحديد بعد

 :التالية بالخطوات تمر التي النفطية اآلبار حفر عملية بانطالا وذلك السطح إلى ورفعه األرض

 لنقنل الالزمنة الطنرا  وشنق األرض وتسنوية املكنان بتنظينف املتعلقنة النشناطات في تتمثل :اإلعداد-أ

 1  واملنشآت األخرى ذات األهمية.Rigال ريمة  " الحفارة وإقامة ا حددة األماكن إلى و الت الحفر أجهزة

 االستكشنافية املراحنل إليهنا توصنلت التني للنتنائ  تأكيند النفطينة اآلبنار حفنر عملينة تعت نر :الحفةر-ب

 فني تسنتخدم التني واألجهنزة ينردم، أو البئنر يتنر  ذلك تحقق عدم حالة وفي عدمه، من النفا حول وجود

 منن جهناز معنداهها امليكانيكينة واخنتالف عملهنا طريقنة تننوع إلنى أدت تطنورات األخنرى  عرفنت هني الحفنر

 2التوركيني. الحفر جهاز إلى الدوراني الحفر جهاز بالدا ثم الحفر

 إنتاجنه منناطق منن الخنام صنورته فني نقلنه ينتم الننفا واستخراج اآلبار حفر بعدمرحلة النقل:  -3

 األنابينب طرينق عنن ذلنك وينتم اسنتهالكه، إلنى أمناكن التكرينر مراكنز منن نقلنه وكنذا تكرينره، مراكنز إلنى

 3النفا...الخ. وناقالت

 االستفادة يمكن مختلفة بأنواع منتجات إلى وتحويله النفا تصفية يقصد هها مرحلة التكرير: -4

ي، بحنتين الخفيفنة كالغناز الطبيعن املنتجنات علنى املنتجنات تلنك وتشتمل ا جاالت، شتى في واستهالكها م ها

السنننيارات والكيروسنننين وبعضنننها املتوسنننا كزينننت النننديزل وزينننت التشنننحيم، وبعضنننها ثقينننل كزينننت الوقنننود 

  4واإلسفلت والشمع.

                                                                                       

 .18خالد أمين عبد هللا، مرجع سابق، ص 1 

 .28-26محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص 2 

 املصةدرة العربيةة الةدول  فةي العامة املوازنة على النفط أسعار  لتقلبات رغوبةامل غير االقتصادية اآلثار من الحد سياسات(، 2015بلقلة بنراهيم )3 

 .12أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص ، -الجزائر حالة إلى اإلشارة مع- للنفط

 .13بورنان الحاج، مرجع سابق، ص 4 
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 املنتجات، هذه على للحصول  متباينة حرارية بدرجات النفا تسخين خالل من العملية هذه تتم

علنى  للحصنول  التسنخين ةعملين فني طنرا  عندة اعتمندت أننواع، عندة إلنى الننفا يصننف أن وكاعتبنار

 التكسنير الحنراري وطريقنة التكسنير طريقنة الحنراري، التقطينر فني: طريقنة تتمثنل املرتوكنة املنتجنات

 1بالعامل املساعد. الحراري 

 ينتم التني النفطينة الصنناعة فني األخينرة ا حطنة املرحلنة هنذه تعت نرمرحلةة التسةويق والتوزيةع:  -5

 اسنتخرجت التني املتعنددة منتجاتنه شنكل فني أو الخنام شنكله فني وتوزينع الننفا تسنويق عملية تسهيل فيها

 األسنعار وتحندد 2العاملينة. أو ا حلينة األسنواا فني عرضنه طرينق أماكن اسنتعماله واسنتهالكه عنن إلى منه،

 .اقتصادية وجغرافية أخرى  إلى باإلضافة فنية، اعتبارات على بناء املكررة املنتجات من ألي عادة

 ية النفط املطلب الثالث: أهم

 فهنو مصنادرها أهنم عت نري الننفا أن يالحنظ النزمن ع نر الطاقنة اسنتعمال تطنور  لتناري  املتتبنع إن

وسننلعة  للطاقننة مصنندر لكونننه فقننا لننيس العننالمي، والنمننو االقتصننادي تحقيننق التطننور  أسننا 

 لسياسنيةا االجتماعينة، مكانتهنا لهنا ظناهرة بكوننه ذلنك يتعندى بنل االقتصنادية، مكانتهنا لهنا اسنتراتيجية

 الصنعيد علنى اكتسنهها التني الكبينرة والقيمنة ههنا تمينت التني الخصنائ  نتيجنة وذلنك العسنكرية، وحتنى

 متعددة. رئيسية جوانب في وتتجسم تنعكس وأهميته العالمي،

 أهمية النفط كمصدر للطاقة: -أوال

 املصندر النذي أن إال ا ختلفنة بأنواعهنا االقتصنادية التنمينة لتحقينق رئيسنلي عامنل الطاقنة تمثنل

 الطاقنة تنوفير فني األفضنل الخينار عت نري النذي الننفا هنو االستخدامات لكافة الطاقوي  االستهال  يؤمن

للعنننننالم، فعلنننننى النننننرتم منننننن تننننننوع مصنننننادر الطاقنننننة املتنننننوافرة عاملينننننا فننننني الوقنننننت الحنننننالي وكننننندء دخنننننول بعنننننض 

لننننى أن النننننفا سننننيبقد الخيننننار املصننننادر املتجننننددة إلننننى حيننننت االسننننتخدام التطبيقنننني، إال أن النننندالئل تشننننير إ

الرئيسلي لتوفير الطاقة في العالم لعقود قادمنة، وذلنك بنالنظر إلنى مسناهمته الكبينرة فني مجمنوع إمندادات 

 :3هها يتمتع التي العديدة للمزايا نظرا امليتة هذه اكتسب الطاقة على النطاا العالمي، وقد

  خر؛ طاقوي  مصدر أي من أكثر النفا عن املتولدة الحرارية القيمة ارتفاع  -

                                                                                       
 متطلبنات" :الندولي امللتقند أعمنال مجمنع ،-البيةةة وحمايةة األخالقيةات، -البتروليةة املؤسسةات حوكمةة (،2016ننوفم ر  30-29الندين ) عنز حملنة1

-البنويرة جامعنة التسنيير، وعلنوم والتجارينة االقتصنادية العلنوم فني الندول النامينة فني ظنل انهينار أسنعار ا حروقنات، كلينة االقتصنادي اإلقنالع تحقينق

 .10-09الجزائر، ص 

 .05مرجع سابق، ص حسان خضر، 2 

 .231ورقلة، الجزائر، ص  ، جامعة09الباحث، العدد  مجلة ،املتجددة وغير املتجددة البديلة والطاقات النفط (،2011أمينة ) مخلفي3 
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 األخرى؛ الطاقوية البدائل كل إنتاج تكاليف من بكثير أقل إنتاجه تكاليف  -

 النفطية(؛ )املشتقات األخرى  املنتجات من للعديد مصدر -

 توفره بكميات كبيرة رتم خاصية النضوب؛  -

 مرونة حركته السريعة؛  -

 .ية األخرى و طاققيمته االستعمالية العالية مقارنة مع املصادر ال -

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 )الوحدة: مليون طن(        : الطلب على مصادر الطاقة        07الجدول رقم                          

 السنة

 الطاقة
1980 2000 2008 2020 2030 2035 

 4662 4550 4346 4059 3647 3106 النفط

 3934 3984 3699 3315 2292 1786 الفحم

 3748 3550 3132 2596 2089 1237 الغاز

 1273 1178 968 712 675 186 الطاقة النووية

 476 450 376 276 226 147 الطاقة الحيوية

 1957 1780 1501 1225 1041 753 الطاقة الكهرومائية

 699 521 268 89 53 12 الطاقات األخرى 

 العربية الدول  في العامة املوازنة على النفط أسعار  لتقلبات املرغوبة غير االقتصادية اآلثار من الحد سياسات(، 2015بلقلة براهيم )املصدر: 

 .16ص أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ، -الجزائر حالة إلى اإلشارة مع- للنفط املصدرة

 مرتفعنة زينادة يشنهد األخنرى  لطاقوينةا املصنادر علنى الطلنب أن نالحنظ أعناله الجندول  خنالل منن

 الطاقنة تبقند ذلنك منن النرتم علنى لكنن خنالل فتنرات مختلفنة، النفطينة الطاقنة علنى بالطلنبمقارننة 

 علنى الطلنب بقناء يعنني منا وهنو األخنرى، الطاقنات نظيراههنا منن عنن وكفنارا كبينر الصندارة فني النفطينة

 هذه بكلفة استعمال عالقة له ما أبرزها لعل ،كثيرة وذلك العتبارات منخفضا البديلة الطاقات مصادر

 .النووية كالطاقة األخر استعمال البعض عليها ينطوي  التي وا خاطر املصادر
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 األهمية االقتصادية للنفط:  -ثانيا

 علمناء رأي فحسنب يزخنر ههنا، التني الكثينرة املزاينا نتيجنة عاملينة اسنتراتيجية سنلعة الننفا يمثنل

 اإلنتناج عوامنل منن اجديند عنامال الننفا يصننف أصنبح "Frankl"و   "Aldmanبين هم  ومنن االقتصناد

 تنوفر بمندى مرهنون  االقتصناد ونمنو تطنور  وأن والتنظنيم، املنال رأ  العمنل، األرض، :جاننب إلنى وذلنك

 تطنور  أسنا  يعت نر فإننه الطاقنة مصنادر فني األول  املركنز يحتنل الننفا أن اعتبنار وعلنى الطاقنة، مصنادر

 أننواع وأسنهل وأفضنل أوفنر عت ري النفا أن لكون  وذلك االقتصاد، استقرار على يؤثر وتيابه االقتصاد

 للتقندم معينار اسنتهالكه واعت نر وثيقنة أصنبحت الننفا حينال العصنري  ا جتمنع تبعينة كمنا أن الطاقنة،

 .االقتصادية القطاعات مختلف في استخدامه إمكانية عن ناهيك االقتصادي

 الوالينات فني االقتصنادي أن التقندم "Michel Posner"و "Richard Eden"الباحثنان،  ينرى  كمنا

 تطنور  إلنى باإلضنافة السنتخدام الننفا الفحنم اسنتخدام منن والتحنول  بنالنفا ارتنبا أيضنا املتحندة

 األسنا  فني ارتنبا الوالينات املتحندة فني النقنل وطنرا  السنيارات صنناعة تطنور  أن كمنا ا حركنات، صنناعة

 1النفا. صناعة تطور  مع

 عندة فني علينه ينؤثر أننه إذ دولنة، ألي النوطني االقتصناد علنى كبينرا أثنرا للننفا إن القنول  يمكنن

 :يلي فيما إيجازها يمكن اتجاهات

 واملصندرة املنتجنة الندول  اقتصناديات فني جلينة بصنفة الندور  هنذا يتدنحالةنفط كمةورد مةالي:  -1

 الرأسنمالي، نتيجنة والتنراكم النوطني الندخل في النفا على رئيسية بصفة يعتمد اقتصادها ، والتيلنفال

 قيمنة وتكنون  الندول، هنذه منوارد ميتانينات منن كبينرة نسنبة تحتنل التني مننه املتأتينة املالينة اإلينرادات

 سننلع يننتم تصنننيع عننندما تتحقننق والتنني العاليننة املضننافة القيمننة حالننة فنني مرتفعننة املاليننة إيراداتننه

 فناإليرادات التنمينة االقتصنادية، خطنا الخنام. وفني حالتنه فني بيعنه بندل وذلنك الننفا منن مستخلصنة

 االسنتهال  على شكل ضرائب في املستهلكة الدول  كذلك وإنما له املنتجة بالدول  فقا تتعلق النفطية ال

 مثال.

 تتحصنل والتني الصنعبة بالعملنة تقييمنه ينتم عاملينة سنلعة الننفا عت نريتةوفير النقةد األجنبةي:  -2

 الننفا تصندير منن العائند األجنبني، حينث أن بالنقند عائندات شنكل فني لنه واملصندرة املنتجنة الندول  عليهنا

                                                                                       

، -الجزائةر حالةة إلةى اإلشةارة مةع واألفةاق الواقةع-النفطیةة  اقتصةادةات الةدول  تمویةل فةي السةیادةة الثةروة صةنادةق دور (، 2011بنوفليح نبينل )1 

 .65، ص 3أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر 
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 تمويل في مباشر يؤثر بشكل حيث النامية الدول  في خاصة األجنبي للنقد هام فهو مصدر وكالتالي مرتفع

 البلدان. لهذه االقتصادية التنمية

 وذلننك الصننناعة قطنناع لتشننغيل أساسننية مننادة النننفا يمثننلالةةنفط والقطةةاع الصةةنا ي:  -3

 صنيانة فني التشنحيم زينوت واسنتخدام املصنانع،  الت تحرينك فني مننه سنتخرجي النذي الوقنود مباسنتخدا

 الزينوت هنذه منن رقيقنة بطبقنة طالئهنا خنالل منن وذلنك العمنل فني اسنتمراريتها لضنمان اآلالت محركنات

 بشنكل االستمرار تستطيع ال الصناعية العملية إن القول  ويمكن الدائم، احتكاكها بسبب تلفها لتجنب

 .النفا دون  منتظم

 وكبينر واسع صناعي نشاق تعت ر التحويلية أو االستخراجية سواء اههذا حد في النفطية الصناعة

 النوطني، والندخل اإلنتناج فني بنه تسناهم بمنا ككنل الصنناعي القطناع فني فعاليتهنا لهنا مكاننة تحتنل بحينث

 التني البتروكيماوينة كالصنناعاتالنفطينة  املنتجنات علنى تعتمند التني الصنناعية األنشنطة إلنى باإلضنافة

 .1محدودة تير وكصورة باستمرار عددها يتتايد

قبننننل ظهننننور النننننفا واسننننتخدامه كانننننت الزراعننننة تعتمنننند علننننى الجهنننند الةةةةنفط والقطةةةةاع الزرا ةةةةي:  -4

العضننلي اإلنسنناني والحيننواني فنني مختلننف مراحلهننا وهننذا مننا جعلهننا محنندودة اإلنتنناج وكالكنناد تسنند حاجننات 

عنننننند اكتشننننناف النننننننفا وقيننننننام الثننننننورة الصنننننناعية اكتسننننننحت اآلالت مجننننننال العمننننننل سنننننكان أي بلنننننند، لكننننننن ب

علنننى الننننفا ومشنننتقاته كمحنننر  لهنننا، أخننننذ القطننناع الزراعننني يواكنننب بنننا ي القطاعنننات األخنننرى فنننني  معتمننندة

 تطلنق أن يمكنن النذي الحنديث طنوره الحاضنر الوقنت في حيث دخل ،النمو والتطور ورفع حجم اإلنتاج

 :2نقطتين خالل من وذلك الزراعي للنشاق النفا قدمه ملا راجع وذلك  "ةزراع-البترو"اسم  عليه

 الحديث؛ الزراعية لآلالت ا حركة الطاقة لتوليد كمصدر النفا -

 .الزراعي التقدم على وأثرها البتروكيماوية كاألسمدة واملبيدات الحشرية املنتجات استعمال -

 مطلوكنة تجارينة سنلعة كوننه فني القطناع هنذا فني الننفا أهمينة تكمننالةنفط والقطةاع التجةاري:  -5

 لهنا ينوفر رئيسنلي كمصندر الننفا علنى تعتمند التني الصنناعة تطنور  نتيجنة وذلنك العنالمي املسنتوى  علنى

 على مستهلك للنفا أك ر هي الك رى  الصناعية الدول  أن معروف هو وكما تحتاجه، الذي الالزم الوقود

                                                                                       

 .13-12ميهوب مسعود، مرجع سابق، ص 1 

، رسنننالة ماجسننتير، العلنننوم االقتصنننادية، -دراسةةة حالةةةة الجزائةةةر–فعاليةةةة السياسةةة املاليةةةة ملواجهةةةة تقلبةةةات أسةةةعار الةةةنفط (، 2009ضنننالع دليلنننة )2 

 .33شلف، الجزائر، ص جامعة حسيبة بن بوعلي، ال
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 كبينروك جنم  تواجندها اقتصنر التني الحيوينة املنادة لهنذه فتقنرت نجدها املقابل أنها في إال العالم، مستوى 

العنرض والطلنب  علنى هنذا التفناوت بنين معندالت ترتنب وقند الضنعيفة، الصنناعة ذات النامينة الندول  فني

 التجارة في الكبيرة األهمية ذات الوحيدة السلعة النفا التي جعلت من عاملية تجارية حركةعلى النفا 

 1.وقيمة حجما الدولية

  األهمية االجتماعية للنفط:-ثالثا

 تنأمين فني عننه االسنتغناء يمكنن ال أساسنلي عنصنر أننه فني االجتمناعي ا جنال فني الننفا دور  يتمثنل

 التدفبنة الكهركناء، كاملواصنالت، مجتمنع، لكنل الضنرورية االسنتهالكية والحاجنات االجتماعينة الخندمات

 بفضنل أعيند بناؤهنا قند الثانينة العاملينة الحنرب دمرههنا لتنيا الغركينة أوركنا بلندان أن حتنى وتيرها، والت ريد

 :االجتماعي ا جال في    دوره يتألق الذي النفا

 حالنة يعنرف النذي الحنديث، للنقنل الندم بمثابنة إن الننفادور الةنفط فةي قطةاع املواصةالت:  -1

 دف تسننهيلتقندم ا جتمعنات وارتقائهنا نتيجنة الخنندمات التني تحصنلت عليهنا ههن إلننى أدت مسنتمر تطنور 

 املواصالت حوالي قطاع في من النفا املستخدمة الكميات الخار ي. تقدر بالعالم وركطه اإلنسان حياة

 وسنائل النقنل منن وتيرهنا والبنواخر والطائرات فالسيارات العالم، في املستهلك النفا مجموع من % 35

 .ديزل وال املازوت البترين، مثل لعملها ضرورية كطاقة النفا مشتقات تستعمل

 اليومينة الحيناة فني كبينر البتروكيمياوينة دور  تلعنب املنتجناتدور املنتجةات البيتروكيميائيةة:  -2

لكونهنا تسنتخدم فني  حياتننا ع هنا فني االسنتغناء الصنعب منن بنات الطبيعينة، أي املنتجنات حينث حلنت محنل

مننواد و دة األسننم املطنناق، املنظفننات، الصننناعية، األلينناف ،البالسننتيك مننواد معظننم ا جنناالت مثننل

 الخ. التجميل...

 منن النفطني القطناع فني تعمنل التني الشنركات لكنون  نظنرادور الةنفط فةي تشةغيل اليةد العاملةة:  -3

 املسننتويات مختلننف مننن العاملننة الينند مننن كبيننر عنندد توظيننف فنني تسنناهم فإنهننا الكبيننرة، الشنركات

 البطالنة معندالت لنىع إيجابنا يننعكس منا وهنو العمنل مناصنب لتوليند تح ا جنالفن واالختصاصنات، ممنا

 ا جتمع. أفراد معيشة مستوى  تحسن وعليه العمل مناصب زيادة مع تنخفض التي

                                                                                       

 األمريكةي -الصةيني التنةافس حالةة املسةتقبلية االسةتراتيجية والرهانةات العةالم فةي الةنفط منةابع أهةم علةى الةدولي التنةافس (،2013أسنماء ) دريسنلي1 

 .57-56، ص 3دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر  أطروحةنفط الخليج العربي،  على
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 املبحث الثاني: مسح تاريخي لتطور سعر النفط

يعت نننر سنننعر الننننفا مهمنننا بالنسنننبة للمسنننتهلكين واملنتجنننين علنننى حننند سنننواء ولنننه تنننأثيرات كبينننرة علنننى 

 والخندمات، السنلع كبنا ي العاملية السوا  النفا في عرس ويتحددالطلب والعرض العامليين على النفا، 

 النمنو معندل عليهنا يتوقنف مهمنة اسنتراتيجية بسنلعة بتعلقهنا األسنواا بنا ي عنن الننفا سنوا  ويختلنف

 العالم. دول  من لكثير االقتصادي

 اقتصناديات فني الصندارة مكنان واحتاللنه العنالمي، املسنتوى  علنى الحيوينة الننفا أهمينة تزايند منع

 وتحديند النفطينة السنوا  دراسنة امللحنة الضنرورة منن ، كان-املستهلكة أو املنتجة سواء-   الدول  مختلف

 مختلنف علنى التعنرف ومحاولنة نفطنيال والتسنعير األسنعار تطنورات واسنتعراض فيهنا األطنراف الفاعلنة

 فيها، وهذا ما سنتطرا إليه في املباحث التالية: املؤثرة العوامل

 حول األسواق النفطية املطلب األول: عموميات

تستحوذ سوا النفا العاملية على قندر كبينر منن االهتمنام، وتحظند تطوراههنا بمتابعنة مسنتمرة ملنا 

 االقتصننادية النظريننة فنني السننوا  يقننوم بننه النننفا فنني تحريننك عجلننة االقتصنناد العننالمي. حيننث تعننرف

 تخصني  وفعالينة السنعر دتحدين كيفينة فني واملنؤثرة والطلنب العنرض بنين املتبادلنة العالقنات بمجموعنة

 بي هنا لألسنواا ومنن أننواع عندة وهننا  ا ختلفنة االسنتخدامات فني اقتصنادي مورد أو خدمة أو سلعة أي

 .القلة ومنافسة االحتكارية املنافسة سوا  املطلق، االحتكار الكاملة، سوا  املنافسة سوا 

 تعريف األسواق النفطية: -أوال

 السنلعة وهمينة لتبنادل أو فعلينة بصنورة املعلنوم الجغرافني املكنان بأنهنا:  النفطينة السنوا  تعنرف

 أو وسنعر فني زمنن والطلنب العنرض قنوى  لتال ني الجغرافني املكنان هنو أو معلنومين، وزمنن سنعر فني النفطينة

 .1معلومة  أسعار

 هنذه يحنر  الننفا، وهنو أال الطاقنة مصنادر منن مهنم بمصندر التعامنل فيهنا ينتم التني السنوا  هني

االقتصنادية،  العوامنل منن مجموعنة فيهنا وتنتحكم التحفظنات، بعنض منع والطلنب ضالعنر  قانون  السوا 

 والشنركات النفطينة، هنذا واملنتجنين املسنتهلكين بنين املصنالح وتضنارب واملناخينة العسنكرية، السياسنية

 الننفا أن إلى إضافة في العالم والعسكري  السياسلي االجتماعي، لها وزنها االقتصادي، سلعة النفا ألن

 يمكنن التني تبناع السنلعة ننوع فنإن ولنذلك الدولينة، السناحة علنى تطنرأ التني بنالتغيرات حساسة جد سلعة

                                                                                       

 . 15، ليبيا، ص 1، دار الشموع الثقافة، قمبادئ اقتصاد النفط(، 2003) محمد أحمد الدوري 1 
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 عن هم مختلفنة لتصنبح املوجنودة األخنرى  األسنواا بنا ي تنرار علنى تحتويهنا التني السنوا  صنفات من تغير أن

  1عامليتها. ومستوى  العالم على تأثيرها أهميتها، من حيث

 :2التالية العناصر من النفطية السوا  تتكون  عموما

 املعلوم؛والزمان  املكان -

 للنفا بصورة مباشرة أو تير مباشرة؛ والطالبون  العارضون  التبادل: أطراف -

 مشتقاته أو االثنين معا؛ أو الخام شكله في النفا كان سواء املتبادلة: السلعة -

 التبادل؛ لعملية ومكملة مسهلة وأدوات وسائل -

 .وا حدد وماملعل السعر وجود -

 :3خصائ  بثالثة النفطية السوا  تتميتخصائص السوق النفطية العاملية: -ثانيا

 االحتكنار منن ننوع وهنو الشنركات، منن قلينل عندد الننفا السنوا  يحتكنر :القلةة احتكةار سةوق -1

 تنؤثر التني الدنخمة املشنروعات منن قلينل عندد علنى بنالتركيت الشنركات منن القلنة هنذه وتعمنل الجز ني،

 .الكلي العرض على باشرةم بصورة

كنل  املنتجنين منن قلينل عندد عليها يسيطر السوا  أن أي املنتجين، عدد بقلة القلة احتكار يتصف

 املنتجنين فعنل وردود  ثنار تحلينلو  بدراسنة يقنوم أن املننت  السنوا، يجنب علنى علنى التنأثير يسنتطيع من هم

 تخفيضه(. أو البيع برفع) ما قرار باتخاذ يقوم حين اآلخرين

تكرينره  نقلنه، الننفا، إنتناج فني يتحكمنون  القلنة منتجني أن حينث :الرأسة ي التكامةل نحةو االتجةاه-2

 نهاية إلى الخام النفا استخراج بداية من الرأسلي التكامل من نوع يركطها العمليات هذه فإن وتسويقه،

 .مختلفة مشتقات شكل على مظهره

                                                                                       
 مجلنة، (Granger)وسةببية  املشةترك التكامةل باسةتخدام الةدوالر صةرف وسةعر الخةام الةنفط أسةعار بةين العالقةة (،2013الخبنابي ) مهندي نبينل 1

 .05-04، جامعة بابل، العراا، ص 20بابل، ا جلد  جامعة
 الجامعنة واالقتصناد، اإلدارة كلينة ،02واالقتصناد، العندد  اإلدارة مجلنة ،والواقةع النظريةة بةين البتروليةة السةوق  (،1996دورى )الن أحمند محمند 2

 .30ص  بغداد، املستنصرية،

 .54قويدري قوشيح بوجمعة، مرجع سابق، ص  3 
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 وعلى بي ها فيما املسبقة االتفاقات على لنفاا سوا  في الشركات حركة تدل :التكتل نحو االتجاه-3

 تتجه يجعلها مما األسواا إلى ومشتقاته النفا سلعة وصول  حتى م ها، واحدة كل تتبعها التي الخطوات

 الكامل. التكتل نحو

 أنواع األسواق النفطية: -ثالثا

 عرفتهنا التني خينةالتاري التغينرات بفعنل النزمن ع نر النفطينة الصناعة عاشته الذي التطور  إثر على

 تطنورات بندورها النفطينة السنوا  عرفنت سنواء، حند علنى للننفا املنتجنة النفطينة والندول  الشنركات

 :في تتمثل النفطية األسواا من عديدة أشكاال أنت  مما كبير بشكل النفا تسويق قنوات في يراتوتغ

 ليسنت ينةالنفط الصنناعة نشنأة مننذ ظهنرت حنرة سنوا  هني: (Spot Market)السةوق الفوريةة  -1

 أو الحنرة السنوا  املشتري، تعرف بأنها تلنك انتظار في النفطي فيه املعروض يتواجد معين بمكان محددة

 التني الفورينة ويقصد هها مجمل الصنفقات 1كالهما، أو الحالي أو املكان الوقت سوا  تعنى التي املفتوحة

 ،2منتجنات عندة أو منتنوج علنى رةللتجا هام فيها نشاق يتمركز منطقة في أسبوعين أقصاها مدة في تنفذ

 والشنراء البينع عملينة ذلنك يسنهل ممنا إلبنرام العقند والتفناوض واملشنتري  البنا ع بالتقناء فيها التداول  ويتم

 .تراضلي كونها سوا 

 التطنورات منع تزايندت أهميتنه أن تينر ، 1970سننة الفنوري هامشنيا حتنى السنوا  دور  ظنل وقند

  3خام.لا للنفا سعار النفا وفي مختلف املعامالت املاديةدوره رئيسيا في تحديد أ وصار النفطية

للننننفا،  املنتجنننة والخاصنننة العامنننة الشنننركاتاملتعننناملون الرئيسنننيون فننني السنننوا هنننم مختلنننف 

 4الجانبين. كال من باإلضافة إلى املفاوضين للنفا، واملشترون

 لحنل نناتالثماني منتصنف فني ظهنرت مسنتحدثة سوا  هي: (Forward Market)السوق اآلجلة  -2

 ،مسننتقبلية عقننود نفطيننة ههننا شننراء واملقصننود للنننفا الفوريننة السننوا  فنني األسننعار تطنناير مشننكلة

                                                                                       
1 Giraud André et Xavier boy de la tour (1987), Géopolitique du pétrole et du gaz, édition technip, paris, p 287. 
2 Olivire Riebel (janvier/février 1999), l’OPEC : une organisation face a ses défis pétrole et technique, association française de 

technicien et professionnels du pétrole, N° 418, paris, p 95. 
3 Nicolas Carnot et Catrine Hagège (Novembre 2004), le Marche Pétrolière, Française/Economie Prévision 2004/5, N° 166, p 

129. 
4 Elitza Melva and Nicolaus Segfried (Décembre 2007), Oil Market Network Effects and the Choice of Currency for Oil 

Invoicing, Occasional Paper Series, N° 77, European Central Bank, p 13. 
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 تنداول  خنالل منن السنوا  تلنك تحنددها وكأسنعار الشنراء، تناري  منن سننوات أو أشنهر لعدة ابه واالحتفار

 مستقبال. يكون  والتسليم اآلن االتفاا فيها يتم، بمعنى اآلخر العقود هذه

 والتسنيير األسنعار فني التذبنذبات أخطنار منن الحماينة تنوفر حينث اآلجلنة األسنواا ائفوظن تتعندد

 علنى اآلجلنة األسنواا تسناعد كمنا بالسنوا، للمتعناملين املبنادالت اسنتمرار وضنمان للمخنزون الحسنن

 هنذا منن شنكالن ويوجند شنفافية، وككنلنفطية ال بالسلعة املتعلقة والكافية الضرورية املعلومات تقديم

 .اآلجلة املالية النفطية والسوا  اآلجلة املاديةسوا النفطية ال هي األسواا من عالنو 

الفورينة  النفطينة األسواا عمل طريقة بنفس السوا  هذه تعمل اآلجلة: املادية النفطية السوق -أ

 االحقن تكنون  واالسنتالم التسنليم عملينة املوحند. إن الننما ذات العملينات بعنض ومنع أطنول  لكنن بآجنال

 منع بالتراضنلي هنذه السنوا  فني الننفا سنعر تحديند ينتم شنهر، تتجناوز  وقند أسنبوعين من ألكثر تمتد لفترة

لنزم أنهنا تينر ا،الحقن التسنليم ينتم أن علنى االتفاا
ُ
 ألنف500عنن  يقنل ال شنحنةال حجنم بتحديند املشنتري  ت

 1ومشتقاته. النفا من محدود بعدد متواجدة وهي توفرها، تاري  يحدد البا ع أما برميل

 ووجنوب الطنرفين بنين االتفناا بعقند الرتباطنه املروننة بعندم للننفا اآلجنل املنادي السنوا  مينتيت

 2ثالث يحل محله في االلتتام. طرف وجود مع إال ينسحب أن لطرف ال يمكن إذ شروطه، احترام

 النفطينة األزمنة بعند منرة ألول  ظهنرت :النفطيةة( اآلجلةة )البورصةة املاليةة النفطيةة السةوق  -ب

 فتنرة فني الننفا ألسنعار الشنديدة التقلبنات ظنل فني كبينرا تطنورا وعرفنت نيوينور ، فني 1973  األولنى

 بتحوينل فيهنا التعامنل ينتم منظمنة مسنتقبلية مالينة سنوا  املاضلي، هي القرن  من والتسعينات الثمانينات

 ادلتبن لينتم ور ني أي ينتم التعامنل فني شنكل سنندات مالينة، نفطني برمينل إلنى الحقيقني النفطني ال رمينل

 أشنهر حندود فني عنادة يكنون  علينه تفنقي املسنتقبل فني الحنق بتناري  عليهنا متفنق وشراء بكمينات بيعا النفا

 هنو األسنواا منن الننوع هنذا خلنق منن الغنرض ألن وذلنك شنهر، 72 إلنى األحينان بعنض فني تصنل قند التني

 املضناركة بغنرض أو حنادة جند الحناالت منن العديند فني تكنون  التني النفطينة األسنعار تقلبنات منن التحنوق

 .األركاح وتحقيق

 املضناركين منن فرينق أخنذ فقند فقنا، الننفا تجنار علنى يقتصنر األسنواا هنذه فني التعامنل يعند لنم

 فعلنى الننفا، أسنعار لحركنة تنبنؤاههم سنالمة علنى باملراهننة النركح تحقينق ههندف األسنواا تلنك يتعامل في

                                                                                       

رسنالة ماجسننتير فنني ، 2008-1986تقلبةةات أسةةعار الةةنفط وانعكاسةا ها علةةى تمويةةل التنميةةة فةةي الةةدول العربيةةة خةةالل الفتةةرة (، 2009حمنادي نعيمننة )1 

 .58العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص 
2 Nicolas Carnot et Catrine Hagège, Op. Cit, P 129.  
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 1982 عنام عقند ألنف 7.3 منن نيوينور  بورصنة فني املتداولنة املسنتقبلية العقنود عندد املثنال ارتفنع سبيل

 الطبيعني، والغناز بنالنفا يتعلنق أتلهها ،2002عام  من األول  النصف خالل عقد ألف 467 يقارب إلى ما

 1العاملية. التجارة من  %55 يمثل بحيث أكثر النوع منتشر هذا أن كما

 املطلب الثاني: سعر النفط وأهم العوامل املحددة له

 عليها والطلب العرض خالل من يتحدد خاص هها سعر سلعة لكل أن عامليا روفمع هو ما حسب

 شترى ي سعر له فإن األسواا في املتوفرة األخرى  السلع كبا ي سلعة عن عبارة النفا أن وكما السوا، في

 األسنواا فني األساسنية املنواد منن تينره عنن الننفا سنعر يتمينت العاملينة. النفطينة فني األسنواا بنه بناعوي

 .قيمته تحديد في العوامل من العديد ومساهمة السريع، تذبذبه حيث من عامليةال

 التناريخي تغيرهنا الننفا، أسنعار مفهنوم :مننكنال  تنناول  املطلنب هنذا خنالل منن سننحاول  لنذلك

 .النفا أسعار التي اكتسبتها ا ختلفة واألنواع

 سعر النفط:  تعريف-أوال

معيننة  زمنينة مندة خنالل الننفا ل رمينل النقدينة الصنورة أو النقدينة القيمنة هنو سنعر الننفا

 باإلضنافة مناخينة،و  اجتماعينة سياسنية، اقتصنادية، عوامنل عدة تأثير األمريكي، نتيجة بالدوالر املقا 

 الننفا سنوا  طبيعنة بسنبب مسنتمرة لتقلبنات يخضنع السنعر السنائدة حي هنا. وهنذا السنوا  طبيعنة إلنى

 أسنعارا وجعلهنا الننفا أسنعار علنى ذلنك انعكنس ممنا السنتقرار،ا بالديناميكينة وعندم تتسنم التي الدولية

 . 2املستمرة وتخضع للتقلبات مستقرة تير

 فني حندد إذ التناريخي، تطنوره مراحنل حسنب املنؤثرة فينه العوامنل تحدينده ومختلنف طنرا  تختلنف

 السنعر وممفهن تغينر السنوا  طبيعنة وكتغينر املتوسنا. النركح إليهنا مضنافا االنتناج أننه تكلفنة علنى البداينة

 محتكنرا منن سنعرا أصنبح السنتينات وفني الك نرى، النفطينة الشركات عليه تسيطر احتكاريا ليصبح سعرا

  .3والطلب شروق العرض وفق يحدد أصبح النفطية السوا  ميكانيتمات تغير وبعد املنتجة، الدول  قبل

 

                                                                                       
1 Etienne Amic, Gilles Darmois, Jean-Pierre Favennec (2006), L’énergie, A’ Quel Prix ?, Editions Technip, Paris, p 42. 

دمنة ضنمن امللتقند مداخلنة مق، العامليةة األسةواق فةي الةنفط أسةعار انهيةار علةى املةؤثرة العوامل (،2015أكتنوكر  07/08موالي مصطفد سارة )يومي  2

 .5-4ا خاطر والحلول ، جامعة ي)ي فار ، املدية، الجزائر، ص -الدولي، انعكاسات انهيار أسعار النفا على االقتصاديات املصدرة لها 
 انهيارهةا صةل فةي والطويةل املتوسةط املةديين علةى ومسةتقبلها الةنفط ألسةعار واملحةددة املةؤثرة العوامةل (،2015أكتنوكر  07/08طيبني حمنزة )ينومي  3

ا خناطر والحلنول ، -مداخلنة مقدمنة ضنمن امللتقند الندولي، انعكاسنات انهينار أسنعار الننفا علنى االقتصناديات املصندرة لهنا ، 2014عةام  منتصةف منةذ

 .3جامعة ي)ي فار ، املدية، الجزائر، ص 
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 النفط:  أسعار أنواع-ثانيا

 منن أشنكال عندة اتخنذ الثالثنة األلفينة إلى ظهوره بداية منذ النفا عرفه الذي الزمني التطور  بعد

  النفا. التي مر هها األسعار أنواع إلى التطرا  خالل من عرضه سيتم معين لسبب م ها ظهر كل األسعار

 تتجناوز  ال فتنرة خنالل الننفا ل رمينل الفنوري التسنليم سنعر هنو: (Spot Price)السةعر الفةوري -1

 قرارات من تتخذه فيما تامة باستقاللية تتمتع التي األطراف ينب يتحدد الذي السعر وهو ،1أسابيع 2-3

 فعنال، أي ينت ني الصنفقة إتمنام عنند السنائد السنعر هنو وكاختصنار معيننة، نفطينة إنجناز صنفقة بشنأن

فني  السنائدة والطلنب العنرض بأوضناع متنأثرة األسنعار هنذه وتكنون  والشنراء، البينع عملينة بانتهناء مفعولهنا

 بمسنتوى  ارتباطنه بسنبب مسنتقر تينر سنعرا اعتبناره يمكننو . 2والشنراء البينع لينةعم إجنراء ينوم السنوا 

 ومننذ للننفا، الفورينة( أو) الحنرة السنوا  بظهنور  منرتبا سنعر والطلنب، وهنو العرض قوى  بين االختالل

 النفطية. للسوا  أساسلي جزء إلى تحولت 20 القرن  وثمانينيات سبعينيات

     الننفا لوحندة النقدينة بالقيمنة يتحندد سنعر هنو Official Price):اإلداري ) أو الرسةمي السةعر-2

 فتنرة بداينة منع السنعر هنذا بنرز  إدارينة أو حكومينة رسنمية أو جهنة طنرف منن ويتحندد معلنوم، زمنن فني

 فني قبلهنا منن رسنميا املعلننة األوكنك منظمنة بلندان علنى أسنعار للداللنة العشنرين القنرن  منن    السنبعينات

 .3للنفا الفورية السوا  في تحدو التي بالتغيرات السعر هذا ايرتب وحاليا، الفترة تلك

 خنالل مع نرا ع هنا بالندوالر الننفا ل رمينل النقدينة القيمنة هنو (Nominal Price): السةعر االسةمي-3

 العربني الننفا سنعر أو برننت سنعر مثنل مختلفنة إلنى أسنواا األسنعار تنسنب ، وقند4زمنينة معيننة لحظنة

 دوالرا لل رميل. 80ر األوكك يساوي ن سعإ، فنقول مثال 5وتيرها

 األسنا  أي هنو سننة إلنى منسنوكا الحنالي االسنمي السنعر هنو: (Actual Price) السةعر الحقيقةي-4

 بعند الحنالي االسنمي حسنب السنعر حسناهها وينتم زمنينة، فتنرة ع نر السنعر تطنور  عنن يع نر النذي السنعر

املعتمندة  األسنا  بنين سننة املاثلنة رالندوال  صنرف سنعر فني التغينر أو التدنخم عوامنل تنأثير اسنتبعاد

                                                                                       
 ، 132العربني، العندد والتعناون  الننفا ، مجلنةالعةالمي صةاداالقت علةى وانعكاسةا ها العامليةة الةنفط أسةعار فةي التطةورات (،2010زيتنوني ) الطناهر 1

 .17ص  الكويت، )وابك(، للبترول املصدرة العركية األقطار ، منظمة36مجلد لا
 .46بغداد، ص  ،03 العدد والتنمية، النفا منشورات والتنمية، النفا مجلة ،للنفط الفورية أو اآلنية األسعار (،1978القريشلي )ديسم ر  فوزي 2
 .85ص  مرجع سابق، بوفليح نبيل، 3
 .24، ص بلقلة براهيم، مرجع سابق 4
 ا جلندسلسنلة العلنوم اإلنسنانية،  األزهنر، جامعة مجلة ،العاملية النفط أسعار تقلبات على أثرت التي العوامل (،2013املزیني ) محمد الدین عماد 5

 .330ص  فلسطين، تزة، ،01العدد ، 15
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 فني الننفا الواحند برمينل عينب عنن املتحققنة الشنرائية القندرة بنين املقارننة ينتم وكموجههنا الحالينة، والسننة

 يبقند بنل العنام للنرأي أبندا ينشنر ال الحقيقني السنعر أن لنىإ ونشنير، 1األسنا  سننة فني ع ها الحالية السنة

 .النفطية الشركات لدى

 املتحنندة الواليننات فني األسننعار مننن الننوع هننذا اسننتخدام بنندأ: (Posted Price) ملعلةةنالسةعر ا-5

 منوان  إلنى اإلعنالن عملينة انتقلنت ثنم اإلنتناج،  بنار عنند البترولينة الشنركات تعلننه كاننت حينث األمريكينة،

 ينةالعامل الحنرب حتنى الننفا لتسنعير العنالمي النظنام فني املعتمندة األسنعار أهنم منن وكنان التصندير،

 عنن النظنر بغنض املكسنيك خلني  دول  منن ينأتي الننفا أن اعتبنارب األسنعار هنذه تحديند فكنان الثانينة،

 2.لتصديره األساسلي املورد

 املعلننن السننعر بننين وسننطي سننعر هننو: (Reference Price)السةةعر املرجعةةي أو سةةعر اإلشةةارة -6

 بنين نفطينة اتفاقينات إبنرام نتيجنة السنتينيات، خنالل األسنعار منن الننوع هنذا ظهنر الحقيقني، والسنعر

 بعند السنعر هنذا ويحندد النفطينة، للندول  االحتكارينة والشنركات املسنتقلة األجنبينة الشنركات منن العديند

  املعلن. السعر إلى الحمولة وتكلفةبالكثافة  املتعلقة العالوات إضافة

 العاملنة نفطينةال الشنركات منع السنعر ههذا العمل يتم: (Tax cost Price)سعر الكلفة الضريبية -7

 يعنادل بسنعر م هنا شنرائه ثنم ومنن الننفا باسنتخراج تقنوم حينث املنتجنة نفطينةال البلندان أراضنلي علنى

 وهو سعر متداول داخل البلد فقا. ،والرسوم ا ختلفة الضريبة إليها مضافا اإلنتاجية الكلفة

 العوامل املحددة لسعر النفط:-الثاث

تنني تننن  علننى أنننه إذا فنناا الطلننب )االسننتهال ( علننى سننلعة مننا مننن النظريننة االقتصننادية الانطالقننا  

عرضها )اإلنتاج(، فمن الطبيعني أن يرتفنع سنعرها والعكنس صنحيح، وكالتنالي فنإن سنعر أي سنلعة يتحندد 

بالطلننننننب والعننننننرض، والعوامننننننل ا حننننننددة لهمننننننا، والتنننننني هنننننني فنننننني حالننننننة النننننننفا تتمثننننننل فنننننني مسننننننتوى النشنننننناق 

 تمار  دورها في التأثير في السوا  االقتصادي والعوامل الخارجية أخرى 

 منن كنان ثنم ومنن العنالمي، االقتصنادي االسنتقرار تحقينق فني كبينرا دورا تلعنب الننفا فأسنعار

 أخنذ منن مسنتهلكة أو منتجنة ككنل العنالم دول  تنتمكن حتنى فيهنا املنؤثرة العوامنل دراسنة الضنروري 

 .كبير بشكل اقتصادياهها تتأثر اللكي اههاحتياطا

                                                                                       
 .331، ص نفس املرجع 1

2 Chitour Chems Eddine (1995), La politique et le nouvel Ordre Pétrolier International, Dahlab, Alger, P 114. 
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 جانههنا فني املنعكسنة اإلنسنانية الحاجنة مقندار يالنفطن يقصند بالطلنبنفط: الطلةب علةى الة -1

 زمنينة فتنرة خنالل وفني معنين سنعر عنند ينة،نفط منتجنات أو كخنام ينةالنفط السنلعة علنى والننوعي الكمني

 كنالبحتين اسنتهالكية ألتنراض كاننت سنواء اإلنسنانية، الحاجنات تلنك وتلبينة وسند إشنباع ههندف محندودة

 1البتروكيمياوية. الصناعة في املستخدمة يةالنفط ، أو ألتراض انتاجية كاملنتجاتالسيارة لتحريك

 منن بأننه مجموعنة منن الخامنات املوجهنة للتوزينع املباشنر IEAللطاقنة  الدولينة الوكالنة عرفتنه قند

 املسنتخرجة املنواد تلنك منن تيرهنا أو بتروكيماوينة الخنام الننفا منن مسنتخرجة منواد من التكرير مصانع

 2الخام. األولي بشكلها وليةاأل  املادة هذه من توزيعه يتم ما لىإ باإلضافة الخام، لنفاا من

فني  واملؤسسنات األفنراد وقندرة رتبنة ومشنتقاهها بمندى النفطينة السنلعة علنى الطلنب إذ ينرتبا

 فني الزينادة هنذه السنلعة، هنذه علنى الطلنب زينادة ع هنا يننت  التني حاجناههم املتتايندة لتلبينة عليهنا الحصنول 

 ارتفناع ألن ذلنك إلينه وصنلت النذي والنمنو االقتصنادي التطنور  بمندى مرهوننة الندول  قبنل منن الطلنب

 علنى العنالمي الطلنب ارتفناع إلنى يؤدينان االقتصنادي النشناق حجنم وتوسنع االقتصنادي النمنو معندالت

 فناضانخ نتيجنة الننفا علنى الطلنب انخفناض حالنة فني أمناأسنعاره،  ارتفناع ينؤدي إلنى منا وهنو الننفا

 أسعاره. تنخفض النمو االقتصادي معدالت انخفاض أو استهالكه

 العنالم، منناطق مختلنف فنيمنن الننفا  تمنع جا يحتاجهنا التني الكمينة يمثنل النفطني الطلنب إذن

 سنواء محندد سنعر وعنند معيننة زمنينة فتنرة وذلنك خنالل مكنررة، أو خامنة الكمينة هنذه كاننت سنواء

  جية.انتا ألتراض أو املباشر لالستهال 

 النفطينة الكمينات أو الكمينة عنن عبنارة هنو الننفا لعنرض االقتصادي املعنى إنعرس النفط:  -2

 الننفا عنرض ويشنمل معلنوم، زمنن وفني معنين بسنعر وتنداولها تبادلهنا بغنرض السنوا  فني املمكنن عرضنها

 بحسنب آلخنر مكنان ومنن آلخنر مننت  منن تختلنف املنتجنة الكمينة هنذه .النفطينة املنتجنات وعنرض الخنام

املسنموح  اإلنتناج كمينة بخصنوص املننت  البلند يتبعهنا التني السياسنة أو السنتخراجه املتاحنة اإلمكانينات

 هها.

 الكمينةف السنوا  فني تتنداول  التني السنلع كبنا ي سنلعة خنراآل  هنو الننفا ولكنون  هنذا منن انطالقنا

 وسنعر عروضنةامل الكمينة منن كنل بنين فالعالقنة الننفا، أسنعار علنى كبينر أثنر لهنا الننفا منن املعروضنة

                                                                                       

 .147محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص 1 
2 Joël Maurice (2001), Prix du Pétrole, La Documentation Française, Paris, P16. 
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 فني بينمنا األسنعار، انخفناض النى ينؤدي النفطينة السنلعة منن املعنروض فزينادة عكسنية، عالقنة هي النفا

 الندول  قبنل منن الننفا عنرض انخفناض أدى حينث، العكنس فيحندو املعروضنة الكمينة انخفناض حالنة

 انخفضنت أينن األخينرة اآلوننة فني العكنس حندو بينمنا الننفا أسنعار ارتفناع إلنى 1973عنام  فني العركينة

 رأسنها وعلنى املنتجنة الندول  قبنل منن السنوا  فني العنرض حجنم زينادة نتيجنة رهينب بشنكل الننفا أسنعار

 انخفنض النذي الوقنت فني السنوا  أترقتنا اللتنان األمريكينة املتحندة والوالينات السنعودية العركينة اململكنة

 املالينة األزمنة بعند عاشنته الندول  النذي االقتصنادي الركنود بسنبب الننفا علنى العنالمي الطلنب فينه

 .2008 العاملية 

 عملينة مراحنل ضنمن رئيسنلي عنصنر عامنة بصنفة والطاقنة الننفا يعت نرالنمةو االقتصةادي:  -3

 علنى مؤشر تعد التي الطاقة باستعمال اأساس مرتبا حاليا الحاصل االقتصادي التقدم أن إذاإلنتاج، 

 االقتصنادي النمنو معندالت ارتفناع أن كمنا العنالم، دول  مختلنف فني االقتصنادي والنمنو التنمينة مسنتوى 

 ارتفناع وكالتناليالننفا  علنى العنالمي الطلنب ارتفناع إلنى حتمنا يؤدينان االقتصنادي النشناق حجنم وتوسنع

 الطلنب انخفناض إلنى ينؤدي االقتصنادي النمنو معندالت تبناطؤ أو انخفناض فنإن املقابنل وفني ،السنعر

 .1النفا سعر انخفاض وكالتالي العالمي

 والنذي األرض بناطن فني ا خزنة النفا كمية النفطي االحتياطي يمثلي النفطي: حجم االحتياط -4

 الننفا منن املتقدمنة الندول  مخزوننات بمسنتوى  الننفا أسنعار تتنأثر اكتشنافه، حينث عنند إنتاجنه ينتم

 اسنتقرار عندم إلنى ينؤدي ممنا باسنتمرار ويتغينر مسنتقر تينر ا حزوننات مسنتوى  أن العلنم منع ومشنتقاته

 انخفناض وكالتنالي الننفا علنى الطلنب تراجنع عننه يننت  ا خزوننات حجنم ارتفناع أن ذإ الننفا، سنعر

 .2صحيح والعكس السعر

املسنننتهلكة  الننندول  لجنننأت إليهنننالقننند كنننان منننن أهنننم األدوات التننني الرسةةةوم والضةةةرائب النفطيةةةة:  -5

، هننو 1974-1973األولننى  النفطيننة األزمننة إثننر علننىالرئيسننية لكننبح جمنناح الطلننب العننالمي علننى النننفا، 

 ضنمن بإدراجهنا األخينرة قامنت ممنا املنتجنة، الندول  منن شنرائه عنند الننفا علنى مختلفنة رسنوم فنرض

 ارتفاع إلى األخير في أدى الذي األمر لنفطها املناسب السعر تحديد عند الحسبان في ؤخذت التي العوامل

 النفا. سلعة على املفروضة الرسوم ازدادت كلما تزداد والتي األسعار

                                                                                       
 .92بوفليح نبيل، مرجع سابق، ص  1
 .92بوفليح نبيل، مرجع سابق، ص  2
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تنؤثر نوعينة الننفا فني تحديند سنعره ذلنك أن جودتنه ليسنت هني  كثافةة النوعيةة للةنفط:درجة ال -6

ذاههننننا عننننند جميننننع النفننننوق املسننننتخرجة مننننن األرض، مننننن هننننذا املنطلننننق يعت ننننر النننننفا الخفيننننف مننننن حيننننث 

القيمننة االقتصنننادية لسنننهولة اسنننتخراجه، كمنننا يحتنننوي علنننى نسنننبة عالينننة منننن املنننواد الهيدروكركونينننة التننني 

جيدة من أفضل مشتقات النفا على عكنس الننفا الثقينل، لنذلك نجند أن أسنعار هنذين  تعطي كميات

النننننوعين ليسننننت هنننني نفسننننها فكلمننننا زادت جننننودة الننننننفا زاد سننننعره ليتميننننت عننننن بننننا ي األنننننواع األخنننننرى ذات 

 1الجودة األقل.

أن ذلنك  الننفا أسعار على األمريكي الدوالر صرف سعر تغير ُيؤثرسعر صرف الدوالر األمريكي:  -7

بالتنالي فنإن أي والسنلع،  الندوالر بنين املوجنودة العكسنية العالقنة وكحكنمبرمينل الننفا مقنوم بالندوالر، 

انخفنننناض فنننني سننننعر صننننرف العملننننة األمريكيننننة سننننيؤدي إلننننى ارتفنننناع الطلننننب علننننى النننننفا ومنننننه يرتفننننع سننننعر 

 مكلننف الطاقننة اسننتخدام صننبحي فإنننهالنننفا والعكننس فنني حالننة ارتفنناع سننعر صننرف النندوالر األمريكنني 

 فني عننه ينجنر منا وهنو اسنتهالكه منن التخفنيض إلنى يندفعها النذي األمنر للننفا املسنتهلكة للندول  بالنسنبة

فني الواقنع، الندوالر هنو أعلنى  2.أسنعاره انخفناض وكالتنالي األسنواا فني الننفا علنى الطلنب انخفناض املقابل

ر األمريكننني وانخفننناض أسنننعار عامنننا، ممنننا أدى إلنننى ارتفننناع فننني مؤشنننر الننندوال  12مسنننتوى مقابنننل الينننورو مننننذ 

النننفا، وهننذا يضننع السننوا تحننت الكثيننر مننن الضننغوق، ألنننه عننندما تكننون قيمننة النندوالر مرتفعننة، تتراجننع 

فننني  2014قيمنننة السنننلع األساسنننية. فعلنننى سنننبيل املثنننال، تسنننبب ارتفننناع الننندوالر فننني النصنننف الثننناني منننن عنننام 

 3انخفاض حاد في مؤشرات السلع األساسية م ها النفا.

 الننفا أسننعار اتجناه فنني ومننؤثر هنام دور  الجيوسياسننية للعوامنلامةل الجيوسياسةةية: العو  -8

 عرقنلت ممنا املنتجنة واملصندرة للننفا، الندول  م هنا تعناني التني والحتاعنات التنوترات االضنطرابات بواسنطة

 مباشنرة يننعكس الوضنع هنذا املسنتهلكين، إلنى النفطينة اإلمندادات تندفق أمن بذلك لتمس اإلنتاج عملية

 العالم هها يمر التي السياسية بالظروف مرهون  دائما الجيوسياسلي العامل لذلك يبقد األسعار اتجاه يف

 بدايننة مننن العنالم عرفهننا التنني النفطيننة الصنندمات تنناري  لننىإ نظرنننا وإذا، 4معينننة زمنيننة فتننرة خنالل

                                                                                       
أطروحننة دكتننوراه فنني العلننوم الجزائریةةة،  االقتصةةادةة السیاسةةة قةةرارات علةةى الةةنفط أسةةعار تقلبةةات انعكاسةةات(، 2015عيننة عبنند الرحمننان ) 1

 .23، ص 3االقتصادية، جامعة الجزائر 

 الدراسنات مجلنة الجزائةر، حالةة -املةدفوعات وميةزان العامةة ازنةةالو  برصةيدي وعالقتهةا الةنفط أسةعار تقلبةات (،2016مصنطفد )جنوان  هللا جناب2 

 .10، جامعة الوادي، الجزائر، ص 09، العدد 01االقتصادية واملالية، ا جلد 
3 Evan Tarver, 4 Reasons Why the Price of Crude Oil Dropped, https://www.investopedia.com/articles/investing/102215/4-

reasons-why-price-crude-oil-dropped.asp, consulte le 25/11/2017, 10:30. 
البنويرة،  جامعنة ،20العندد  معنارف، مجلنة ،لجزائةري ا لالقتصةاد الكليةة املؤشةرات علةى الةنفط أسةعار تقلبةات أثةار (،2016حمنزة )جنوان  ضنويفي 4

 .272الجزائر، ص 

https://www.investopedia.com/articles/investing/102215/4-reasons-why-price-crude-oil-dropped.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/102215/4-reasons-why-price-crude-oil-dropped.asp
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صندمة، ال داوحنإ فني األساسنلي السنبب هنو األمنني االضنطراب أن فنجند هنذا يومننا تاينة لنىإ السنبعينات

 سناهم بينمنا فيهنا، الثنورة انندالع بسنبب (1979) إينران منن كنل اههن منرت التني السياسنية فاالضنطرابات

الفتنرة،  نفنس خنالل الننفا أسنعار رفنع فني 2003 سننة خنالل للعنراا األمريكينة املتحندة الوالينات احنتالل

 فني سنببا كاننت كلهنا ومصنر ونسوتن وسنوريا ليبينا فني أمنن ال حالنة منن العركينة الندول  عرفنت كمنا وكاملثنل

 .النفا سعر على التأثير

 حندوت التني السننة خنالل املسنجلة املناخينة التغيراتبن املرتبطنة العوامنل هنيالعوامةل املناخيةة:  -9

 البننى تعطينل انهشأ من التي واألعاصير، ال راكين الزالزل، مثل إنتاج النفا مناطق في الطبيعية الكوارو

 الحجنم بندوره ويننخفض املتضنررة املنناطق هنذه إنتناج حجنم يتنأثر ممنا والتكرينر اإلنتناج ملنناطق التحتينة

 علنى العنالمي الطلنب أن لنوحظ فقند أخرى  جهة ومن جهة، من هذا األسعار وترتفع النفا من املعروض

 زينادة إلنى الندول  جمينع تتجنه أينن الحرارة درجة انخفاض ترتفع في فصل الشتاء نتيجة النفا ومشتقاته

أن تنؤثر  الطبيعينة كمنا يمكنن للكنوارو األسنعار، وترتفع الطلب حجم يزيد مما الطاقة صادراستخدام م

 األثنر لنه كنان 2005 سننة األمريكينة الوالينات املتحندة ضنرب النذي كاتريننا علنى الطلنب النفطني، كإعصنار

 النفا. من العالمي الطلب على الكبير

 إلنى حندوو البشنرية واألخطناء طنور الت ونقن  الدورينة الصنيانة سنوء ينؤديالعوامةل الفنيةة:  -10

محندودة، حينث شنهد العنالم العديند منن  زمنينة لفتنرة اإلنتناج تحند منن عملينة حرينق أو فنينة مشنكالت

 فني حندو النذي العطنل: ذلنك أمثلنة ومنن عندة منناطق، فني اإلنتناج وقنف لنىإ أدت واألعطنال التني الحرائنق

مريكينننة، وقنننوع الحرائنننق فننني عننندة منننناطق النفطينننة مثنننل منننا حننندو فننني لويزياننننا األ  التكرينننر مصنننافي بعنننض

 1الواليات املتحدة األمريكية(. Chevronبريطانيا،  Exxonالسعودية،  Aramcoلشركات مختلفة )

 املطلب الثالث: التطور التاريخي ألسعار النفط

 تاينة إلنى الندول  بنين كسنلعة وتداولنه تسنعيره بداينة منن ابتنداء كبينرة تغيرات النفا أسعار شهدت

 سننبين فإنننا سنبق ملنا وفقنا العنالم. علنى طنرأت التني واالقتصنادية السياسية باملتغيرات نتيجة تأثره اليوم

 :التالية باملراحل املرور خالل النفا أسعار تطورات أهم

 

 

                                                                                       

 .340-339عماد الدين محمد املزيني، مرجع سابق، ص 1 
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 :1960و 1946 بين النفط أسعار-أوال

 طرةسني ميتهنا منا أهنم ،1960 تاينة إلنى الننفا  اكتشناف سننة  1850سننة  منن املرحلنة هنذه تمتند

 بداينة فني السنيطرة أن العلنم منع مراحلهنا، بمختلنف النفا صناعة على الك رى  الشركات من ضئيل عدد

 1أوركية. شركات إلى الحقة مرحلة في لتتوسع األمريكية من الشركات جموعة  كانت املرحلة هذه

 خاصنة العنالم دول  معظنم توجهنت الثانينة، العاملينة الحنرب أعقبنت التني السننوات حينث بعند

 ينتالءم يعند لنم النذي الفحنم منن املسنتهلكة الكمينات وتقلني  ،الننفا منن اسنتهالكها رفنع إلنى الصنناعية

 وتندهورا متدنينة مسنتويات شنهدت الننفا أسنعار فنإن هنذا رتنم لكنن الحديثنة الصنناعة احتياجنات منع

 الردو  10.5 حندود فني العربني نفنا الخلني  سنعر بلنغ حينث أسنباب لعندة نظنرا ألخنرى  سننة منن مسنتمرا

 .دوالر 2.75 حدود إلى األمريكي النفا سعر ارتفاع نتيجة 1947 سنة ضئيلة لل رميل، ليعرف زيادة

 فني سنعر إعطناءه تنم العربني والخلني  األوسنا الشنرا  أقطنار فني كبينرة نفطينة احتياطنات ظهنور  منع

 منن بنالقرب يتحندد كنان أننه منن النرتم علنى والنذي املكسيك، خلي  في املعلن النفا لسعر مقاركة حدود

 العربني الننفا اكتشناف مننذ السنعرين بنين كبينرة فروقنات هننا  كاننت أننه إال األمريكني الننفا سنعر

 .النفطين أسعار بين املوجود الفرا  يوضح الياملو  والجدول 

               : 1960-1945للفترة  األمريكي والنفط العربي للنفط املعلنة األسعار : تطورات08الجدول رقم 

    دوالر للبرميل(ة: )الوحد

 النفط األمريكي النفط العربي السنوات

1945 1.05 1.36 

1949 1.75 2.76 

1950 1.75 2.76 

1953 1.97 3.00 

1956 1.97 3.00 

1957 2.12 3.25 

1959 1.94 3.14 

1960 1.80 3.14 
                    للدراسات تشرين جامعة مجلة ه،وعوائد العربي النفط أسعار تغيرات (،2007و خرون ) هرمز الدين نور املصدر: 

 .92ص جامعة تشرين الالذقية، سوريا، ، 01، العدد 29ا جلد ، العلمية والبحوو

                                                                                       

 .86بوفليح نبيل، مرجع سابق، ص 1 
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 عنن جندا بعيند العربني الننفا سنعر وأن السنعرين بنين فنرا  أن هننا  يالحنظ الجندول  خنالل منن

 الننفا بينمنا وسنة،الفتنرة املدر  خنالل دوالر، 2 يتجناوز  لنم العربني النفا األمريكي، حيث أن النفا سعر

 تزايند فني بي همنا املوجنود الفنارا  ، وهنذا1960إلنى  1956 منن الفتنرة خنالل لل رمينل دوالر 3 تجناوز  األمريكني

 .العركية النفوق استحتاف وحكوماهها في العاملية النفطية الشركات من رتبة وذلك الوقت مرور مع

  :2000إلى  1970تطور أسعار النفط من -ثانيا

 جند تعنرف مسنتويات كاننت متضناعف بعندما نمنو الننفا أسنعار شنهدت 1970 معنا بداينة منع

 طبقته الذي الحظر بسبب وذلك 1974في نهاية  ب/د 10 السابقة، حيث تجاوز  السنوات خالل متدنية

     ب/د 10.73 بنين األسنعار ذلنك بعد لتستقر األمريكية املتحدة والواليات الغركية الدول  على"OPEC" دول 

 ارتفعنت اإليرانينة العراقينة والحنرب اإليرانينة الثنورة ظهور  ومع، 1978-1974 الفترة خالل ب/د 12.70و

 السنبعينات صندمتين فتنرة شنهدتحينث  ،1979 عنام ب/د17.56 إلنى السنبعينات فني نهاينة الننفا أسنعار

 األولنى الننفا أسنعار بصندمتي عرفتنا والتني ال رمينل، سنعر فني كبينر ارتفناع فني تجلنت حنادتين يتنيننفط

 من الرتمعلى  1986-1983 الفترة طول  قبل من تشهده لمبشكل  ذلك بعد االنخفاض والثانية، لتعاود

فني  تننحح لنم إال أنهنا اإلنتناج حصن  تخفنيض خنالل منن األسنعار فني اسنتقرار تحقينق "OPEC"محاولنة 

 1.ب/د  10إلى   1986عام في األسعار لتصل ذلك

 للتوقنف نتيجنة ب/د 22.26 إلنى جديند منن األسنعار تارتفع 1990 عام الثانية الخلي  حرب وبعد

 -16مسنتوى  إلنى الحنرب هنذه مباشنرة بعند نهاينة انخفضنت الكويتي، لك هاو  النفا العرا ي لصادرات التام

 حتنى انخفاضنها واصنلت بنل األسنعار منن املسنتوى  هنذا عنند تتوقنف لنم لك هنا ، 1995عنام حتنى ب/د 18

 مسنبقة، دراسنة دون  إنتاجهنا رفنع منن األوكنك بنه دول  قامنت املن وذلنك 1998 عنام ب/د 9,47 سنعر بلغنت

 علنى العنالمي الطلنب تراجنع إلنى  سنيا شنرا  دول جننوب ضنركت التني املالينة األزمنة فينه سناهمت كمنا

 وصنل األسنعار فني ارتفناع لتحقنق برمينل مالينين  3بمقندار اإلنتناج بخفنض األوكنكبعندها  لتقنوم ،2الننفا

 . 2000 عام ب/د 27.6 إلى ثم 1999 عام في ب/د 17.4 إلى

                                                                                       
 مجمنع ،0152 إلةى  1990مةن قياسةية دراسةة -الجزائةر فةي الصةرف سةعر علةى الةنفط أسةعار تة ثير (،2016ننوفم ر  29-30الوليند ) بنن خالند قنندوز  1

 والتجارينة االقتصنادية العلنوم كلينة ،"ا حروقنات ظنل انهينار أسنعار فني النامينة الندول  فني االقتصنادي اإلقنالع تحقينق  متطلبنات :الندولي امللتقند أعمنال

 .08البويرة، الجزائر، ص  جامعة التسيير، وعلوم
 امللتقند أعمنال مجمنع، 2014-1985للفتةرة  الجزائةري  االقتصةادي لنموبةا الةنفط سةعر لعالقةة قياسةية نمذجةة (،2016ننوفم ر  29-30علني ) قنرود 2

 التسنيير، وعلنوم والتجارينة االقتصنادية العلنوم كلينة ،"ا حروقنات ظنل انهينار أسنعار فني النامينة الندول  فني االقتصنادي اإلقنالع تحقيق  متطلبات :الدولي

 .05البويرة، الجزائر، ص  جامعة
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  :اليوم إلى 2000 عام من النفط أسعار تغير-ثالثا

 منن علينه املتتايند الطلنب نتيجنة الننفا أسنعار فني محسنو  ارتفناع الثالثنة األلفينة بداينة عرفنت

 الركنود نتيجنة طنويال تندم لنم لك هنا اقتصناديتين، كقنوتين والهنند الصنين بنروز منع  سنيا شنرا  دول  قبنل

 علنى وأثنرت األمريكينة املتحندة الوالينات فني وقعنت التني 2001 سنبتم ر أحنداو بعند المالعن سناد النذي

 بعند شنهد ثنم ،1العنالم دول  بنا ي إلنى وانتقل ذلنك %0.4إذ تراجع النات  ا حلي اإلجمالي بنسبة  اقتصادها

 2003عنام  منن مباشنرة، األحنداو تلنت التني املضناركة عملينات نتيجنة فورينا ارتفاعنا الننفا أسنعار ذلنك

 إلنى االرتفناع فني واسنتمرت، 2005 عنام ب/د 50 مسنتوى  متجناوزة ب/د 28 حندود فني األسنعار كاننت أينن

 واالقتصنادية السياسنية االضنطرابات نتيجنة ب/د 145 مسنتوى  بلغ 2008تاية النصف الثاني من سنة 

 العرقينة راباتاالضنط إلنى األمريكينة املتحندة والوالينات العنراا بنين حنرب منن الفتنرة هنذه فني جنرت التني

 بسنبب ب/د 52,5 إلنى 2008 عنام منن األخينر الفصنل فني ذلنك بعند األسنعار لتهنوي  نيجيرينا، فني والقبلينة

عنند  االرتفناع لتعناود ب/د 61 مسنتوى  عنند 2009 عنام فني تسنتقر ثنم العاملينة، املالينة األزمنة تفناقم

 أسنعار شنهدت إننذار قسناب ودون  2014 عنام أواخر مع لكن ،2014-2011 فترة طول  ب/د 105 مستوى 

 . 2017عام  تاية إلى استمر حاد انخفاض النفا 

 لنن النفطينة السنوا  فنإن االقتصنادية العاملينة املؤسسنات وتقندير ا حللنين  راء وحسنب لكنن

 بنين محصنور  الننفا سنعر سنيكون  ذلنك تبلنغ وحتنى تقندير أقنل على 2020 عام بلوغ حتى توازنها تستعيد

 .التالي الشكل إلى سنلجأ أكثر لتوضيحول لل رميل دوالر 60 إلى 53

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
 :الندولي امللتقند أعمنال ، مجمنعالجزائةر لحالةة اإلشةارة مةع االقتصةادي النمةو علةى الةنفط أسةعار تقلبةات أثر (،2016نوفم ر  29-30سمير ) يحياوي  1

 جامعنة التسنيير، وعلنوم والتجارينة االقتصنادية العلنوم كلينة ،"ا حروقنات ظنل انهينار أسنعار فني النامينة الندول  فني االقتصنادي اإلقالع تحقيق  متطلبات

 .05ص البويرة، الجزائر، 



اإلطار النظري لسوق النفط وأسعارهالفصل الثاين:   
 

 
87 

 : أسعار النفط الفعلية واملتوقعة06شكل رقم ال

 
 

 .19، ص 2016يوليو ،07العدد  ،أسعار النفا ...إلى أين  إفريقيا، وشمال األوسا الشرا  ملنطقة الفصلي االقتصادي املوجز :املصدر

 تتجاوز  لن النفا أسعار فإن الشكل في املوضحة الك رى  االقتصادية املؤسسات توقعات حسب

 ألسنعار يمكنن أننه ينرون أينن 2020 تاينة إلنى 2016 منن املمتندة الفتنرة فني األقنل علنى وذلنك د/ب 60 سنعر

 .لل رميل دوالر 60 حاجز أن تكسر النفا

 املبحث الثالث: مالمح قطاع النفط في الجزائر

 األقنل البلندان منن الجزائنر  نرالجزائنر، حينث تعت القتصناد الفقنري  العمنود النفطني القطناع يعت نر

 واحندة سنلعة تصندير علنى بشندة تعتمند التني الندول  منن أنهنا علنى تصننيفها يمكنن إذ صنادراهها فني تنوعنا

 % 60منن  أكثنر البترولينة الجباينة تشنكل كمنا املتوسنا، فني 95% تفنوا  وكنسنبة ا حروقنات وهني أساسية

د أكثننر مننن أربعننة عقننود مننن االسننتقالل القطنناع للدولننة، فهننو ال يننزال بعنن العامننة امليتانيننة إيننرادات مننن

 والتنأثر الحساسنية شنديد الجزائنري  االقتصناد يجعنل وضنع املهنيمن علنى النشناق االقتصنادي، وهنو

 األكثنر بأننه تاريخينا املعنروف الننفا بسنعر التنبنؤ صنعوكة ظنل فني الننفا سنوا  فني الحاصنلة بنالتغيرات

 .الرئيسية السلع بين من تقلبا

 التطور التاريخي للنفط في الجزائراملطلب األول: 

 عنام فني وكالتحديند العشنرين القنرن  بداينة منع الجزائنر في نفاال اكتشاف محاوالت أولى بدأت لقد

 الشنركات وظلنت تلينتان، منطقنة منن الغربني اإلقلنيم هنو البحنث فينه أجنري  إقلنيم أول  كنان حينث 1913

 ولنم عنيا، وسنيدي الفكنرون وعنين وقاملة بقسنطينة األولى العاملية الحرب أثناء أبحاهها تتابع الفرنسية
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 الجزائنر فني نفاالن الكتشناف الفعلني التاري  أن حين في نفطية، أية اكتشافات عن ا حاوالت هذه تسفر

 1956.1سنة  كان

 الطاقنة منن مصنادر واسنتراتيجي أساسنلي كمصندر الننفا أهمينة برزت الثانية العاملية الحرب بعد

للبتنرول  الفرنسنية الشنركة فتولنت الجزائنر، فني ينةنفطال الثنروة اسنتغالل إلنى تسنعى فرنسنا جعنل منا

CFPAللبتنرول  ، الشنركة الوطنينةSNREPALالصنحراء  فني البتنرول واسنتغالل التنقينب ، وشنركةCREPS 

 اكتشناف حقنل عجيلنة تنم 1956 ينناير وفني الفرنسنية، للسنيطرة خاضنعة نفطينة  بنار عنن التنقينب مهنام

 أك نر مسنعود حاسنلي حقنل اكتشناف تنم 1956 جنوان فني و الصنحراء، فني هامنة ينةطنف كنأول بئنر بنإيليتي 

 بطاقنة الطبيعني للغناز الرمنل حاسنلي حقنل اكتشناف تنم 1956 ننوفم ر وفني الجزائنر، فني ينةنفطالحقنول ال

 3.2متر بمليون  قدرت إنتاجية أولية

لتننننننأمين ية علننننننى إعننننننداد تشننننننريع أكثننننننر مالءمننننننة وقنننننند ذننننننجعت هننننننذه االكتشننننننافات الحكومننننننة الفرنسنننننن

يشنجع رؤو   1958استغالل الصحراء على أفضل وجه، فجناء  قنانون البتنرول الصنحراوي   فني ننوفم ر 

 ي فننني الجزائننننر. فتوالنننتسننننية لالسنننتثمار فننني امليننندان النفطننناألمنننوال الخاصنننة سنننواء كاننننت أجنبينننة أم فرن

 طنن ملينون  20.7 إلنى 1958 سننة طنن ملينون  0.4 تطنور منن النذي والتصندير اإلنتناج وكندأ االكتشنافات

 .19693 مليون طن سنة 47، ووصل حجم التصدير بعد االستقالل إلى 1962 سنة

اتجهننت السننلطات السياسننية إلننى وقننف نهننب الثننروة  1962بعنند االسننتقالل السياسننلي للجزائننر عننام 

تتنولى مهمننة  31/12/1964ينة بإنشناء شننركة وطنينة تحمنني مصنالحها، فتأسسننت سنوناطرا  بتنناري  نفطال

ارات األجنبينة منن خنالل قيامهنا بجمينع أنشنطة التنقينب، االنتناج، النقنل والتسنويق بالنسنبة كسر االحتك

 ية مستقلة. حروقات الجزائرية في ظل سياسة نفطا

 ا حروقنات ىعلن الرقابنة السنتعادة تدريجينة سياسنة الشنركة هنذه خنالل منن الجزائنر باشنرت وقند

فني  اتفاقينات إلنى فرنسنا منع التوصنل تنم فقند الصندد اهنذ وفني الحقنا، واإلنتناج التنقينب ثنم بالنقنل، بندءا

 خاللهننا مننن حننازت والتنني "AS.coop" التعاونيننة الجمعيننة إنشنناء تننم إثرهننا علننى والتنني 1965جويليننة 

                                                                                       

أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، ص الغاز الطبيعي في الجزائر وأثره على االقتصاد الوطني، (، 2004كتوش عاشور ) 1 

107. 
2 Rabah Mahiout (1974), le pétrole algérien, Enap, Alger, p 106-113. 

رسننالة ماجسننتير فنني العلننوم االقتصننادية، جامعننة الحنناج لخضننر، باتنننة، ، -حالةةة الجزائةةر–يةةل التنميةةة دور املحروقةةات فةةي تمو (، 1995بلقاسننم زينناني ) 3

 .169الجزائر، ص 
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 ، ثنم1اإلنتناج ا حصنل وتقينيم البترولني البحنث مجنال فني الفرنسنية الشنركات منن % 50علنى سنوناطرا 

 شنركات كنل ، وتنأميم1967 أوت 24 فني "ESSO.MOPILOIL"وشنركة  BPبترولينوم  بنريتا حقنول  شنراء

أن تفنرض وجودهنا إذ تمكننت  1967، وقند اسنتطاعت سنوناطرا  فني نهاينة سننة  1967 أوت فني التوزينع

مننن الننتحكم فنني جميننع النشنناطات البحننث، التنقيننب، التحويننل إلننى النقننل والتسننويق، وتمكنننت الجزائننر أن 

 24/02/1971ن عنننننن التنننننأميم الكلننننني للمنننننوارد الوطنينننننة بتننننناري  تبسنننننا نفوذهنننننا كلينننننا علنننننى ثرواههنننننا بننننناإلعال 

لتتحننول ممتلكننات الشننركات الفرنسننية واألجنبيننة لصننالح الشننركة الوطنيننة سننوناطرا ، ويمكننن مالحظنننة 

 ديناميكية سيطرة سوناطرا  على القطاع النفطي في الجزائر في الجدول املوضح أدناه.

 (1972-1966على القطاع النفطي وتطوره خالل الفترة ) : ديناميكية سيطرة سوناطراك09الجدول رقم 

             (                                                                                                                            %الوحدة )

 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 نوع السيطرة

ثمار حيث تتولى مناطق االست

 سوناطراك تنفيذ األعمال
12 21 51 65 92 100 100 

 77 56 35 17.75 13.7 11.8 11.5 انتاج النفط

احتياطي الغاز الطبيعي تحت سيطرة 

 سوناطراك
18 19.5 19.5 19.5 23.5 29 100 

 100 98 50 40 39 38 38 النقل باألنابيب

 100 100 90 66 66 44 20.4 تكرير النفط

 100 100 100 100 100 48.6 0 توزيع في الجزائرال

 .16ص  الجزائر، دولة، العلوم االقتصادية، جامعة عنابة، دكتوراه شهادة ،وآفاق مشاكل البترولية العوائد(، 2007) ماضلي بلقاسماملصدر: 

        خاللهنا منن فرنسنا تحصنلت 1965 سنة فرنسا مع اتفاقية وقعت الجزائر أن إليه اإلشارة يمكن ما

 ارتفنع الغناز إنتناج أن ومنع الجزائنري، الننفا ثل ني منن أكثنر علنى السنيطرة لهنا خولنت كبينرة امتينازات علنى

 ملينون   26,2منن الننفا إنتاج ، وانتقل 1968سنة 3م مليون   2342إلى  1964سنة في 3م مليون  860 من

 هيمنة بسبب الجزائر على بالفائدة يعد لم ذلك أن إال ،1968سنة  طن مليون  42,3 إلى 1964 سنة طن

 السياسة في النظر إلعادة فرنسا مع مفاوضات في الجزائرية السلطات شرعت لذلك البترولية الشركات

، مرضنية نتنائ  إلنى معهنا تتوصنل لنم لك هنا الجزائنر فني العاملنة شنركاهها طنرف منن املكشنوفة االسنتغاللية

                                                                                       

العلنوم  ماجسنتير فني رسنالة، 2006-1970الجزائةر  حالةة دراسةة االقتصةادي النمةو علةى البتةرول أسةعار تطةورات تة ثير دراسة (،2008علي ) العمري 1 

 .89ر، ص االقتصادية، جامعة الجزائ
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 تناري  لنتعلن فني 1الدولنة، ورقابنة ملكينة تحنت ووضنعها النفطينة ثرواههنا علنى املباشنرة السنيطرة فقنررت

 وتحوينل األجنبينة للشنركات املعطناة االمتينازات وإلغناء الوطنينة للمنوارد الكلني التنأميم 24/02/1971

 بنالنفا الفرنسنية السنوا  تزويند علنى مواصنلة التأكيند منع سنوناطرا ، الوطنينة الشنركة إلنى حقوقهنا

 .اقتصادي ياسلي باستقاللالس االستقالل ليدعم السائد السوا  وبسعر

 فني%43   الخنام الننفا منن الجزائنري  اإلنتناج إجمنالي منن %80علنى  حالينا سنوناطرا  تسنيطر

إلنى  لترتفنع، 2005 سننة اإلنتناجمنن إجمنالي  %39 يقارب ما سوناطرا  إنتاج نسبة وكلغت، املناجم قطاع

دوالر،  ملينار 21 قيمتنه منا 2008-2004خنالل  سنوناطرا  اسنتثمارات قيمنة وكلغنت، 2008سننة  57%

سننة  ارتفاعنا ليشنهد 3م ملينار  140,8منا يقنارب  2004سننة إنتناج سنوناطرا  بلنغ فقند الطبيعني الغناز أمنا

 3.2م مليار  171,1إلى 2008

 املطلب الثاني: اإلمكانيات النفطية للجزائر

 النفط الجزائري:  ميزة-أوال

 أنواع من نوع كل هها يمتاز التي الطبيعية املزايا في أنواعه بين النفا ملنتوج التفضيل مزايا تتمثل

 خاصنة الجزائةري  الةنفط ويتمينت التنافسنية، قوتنه مكوننات إحندى تحديند فني تتندخل والتني الننفا

 :التالية بالخصائ 

 األوروكينة األسنواا منن لقرههنا كبينرة أفضنلية يعطيهنا للجزائنر الجغرافني املوقنع إن املوقةع الجغرافةي: 1-

 النناجم بنالفرا  يسنمى ما عليه القرب يترتب وهذاو سيا،  األوسا الشرا  بدول  مقارنة يةاألمريك وكذلك

 األوسنا، الشنرا  نفنا بلندان منن أفضنل وضنع تنافسنلي فني النفطينة منتجاههنا فيجعنل النقنل، عنن

 لألسنعار )تكلفنة االسنتخراج املكوننة األخنرى  العناصنر ثبنات حنال ففني روسنيا،و  نيجيرينا إندونيسنيا،

 .3الجغرافي القرب بسبب تفاضلي ريع من تستفيد قطعا الجزائر فإن )والنوعية

 منوان  منن قركنه بسنبب لهنا منافسنا الليبني البتنرول الجزائنر وجندت الخنام الننفا ناحينة فمنن

 حينث منن الروسنلي الغناز هنو للجزائنر الكبير املنافس يبقد الطبيعي الغاز ناحية منو اإليطالية،  التسليم

 شنمال إلنى األوروكينة األراضنلي ع نر نقلنه ( وسنهولة2006 سننة 3ملينار م 76504 يعنادل االحتيناطي )بمنا

                                                                                       

العلنوم االقتصنادية، جامعنة الحناج لخضنر،  رسنالة ماجسنتير فنياالقتصةادية،  التحوالت صل في الجزائر في املحروقات قطاع (،2008عيسلى ) مقليد1 

 .30باتنة، الجزائر، ص 
2 Abdellatif benachenhou (2004), Algérie : la modernisation maitresée, Alpha design, Alger p 15-16. 

رسالة ماجستير في العلنوم التجارينة، جامعنة بنن خلندون، تينارت، الجزائنر، أثر تغيرات أسعار البترول على ميزان املدفوعات، (، 2011زيتوني هوارية )3 

 .39ص 
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 النذي الجزائنري  الغناز عكنس الغناز أنابينب ع نر بنرا تنتم النقنل عملينة ألن كلفنة أقنل فيصنبح أوروكنا وشنرا 

 .البحرية األنابيب ع ر نقلة يتم

 بعنض منن قرههمنا بسنبب والحرويجني الهولنندي الغناز منافسنة منن أيضنا تعناني الجزائنر كاننت قند

 تبقند الندول  هنذه منع وكاملقارننة فقنا، الغناز توزينع بشنبكات بين هم النركا ينتم إذ األوروكينة، املنناطق

  :التالي يوضحه الجدول  ما وهذا أفضل، وضع في الجغرافي املوقع حيث من الجزائر

 : تقدير املسافة من مناطق االحتياطات الغازية إلى أوروبا الغربية10الجدول رقم 

 البلدان مناطق االحتياطات ضمن شعاع الدائرة

 هولندا، الحروي ، الجزائر كلم 2000

 قطر، نيجيريا كلم4000

 روسيا، أبوظبي، فحتويال كلم6000

العلوم االقتصادية،  اجستير فيرسالة ماالقتصادية،  التحوالت صل في الجزائر في املحروقات قطاع (،2008عيسلى ) مقليداملصدر: 

 .48ص حاج لخضر، باتنة، الجزائر، جامعة ال

 فني محنيا بتواجندها األوروكينة االسنتهال  أسنواا منن الجزائنر قنرب مينتة يوضنح أعناله الجدول  إن

 ونيجيرينا املنافسنة )قطنر الندول  منن بكثينر أفضنل وضنع فني كلنم أي2000 أقصناها جغرافينة دائنرة عاشنع

 األوروكينة السواحل مدن بعض عن يبعد وأرزي فميناء ،)كلم6000 وفحتويال وأبوظبي روسيا كلم،4000

 بنين املسنافة فتصنل األمريكينة للسنوا  بالنسبة أما إلنجلترا، بالنسبة كلم 1540 فرنسا، عن كلم 1410 نب

 األوسنا بالشنرا  مقارننة كلنم 4000و كلنم 3300بنين  األمريكينة الشنرقية والسنواحل الجزائنر منوان 

 منناطق إلنى الننفا ليلتوصن الزمنينة واملندة التكلفنة فني     الفنرا  منن تسنتفيد الجزائنر يجعنل ممنا وروسنيا

 .االستهال 

 اآلسنيوية االقتصناديات بنروز بعند مسنتقبال، وواعندة كبينرة سنوا  ف ني اآلسنيوية السنوا  أمنا

 ثلنث وتسنتورد التسنعينات خنالل لنه اسنتهالكها تضناعف والتنينفا للن مسنتوردة كدولنة الصنين وخاصنة

 إلنى وسنتحتاج األمريكينة، املتحندة الوالينات بعند نفاللن مسنتورد نيثنا أصنبحت 1احتياجاههنا الداخلينة،

 نفاالن ويتمينت الجزائنر، عنن جغرافينا بعيندة مسنتقبال، ف نرتم ذلنك تبقند الطاقنة منن متتايندة كمينات

                                                                                       
1 Albert CLO (Janvier 2005), Nouvelle crise pétrolière – Quelle clé de lecture, Revue Medenergie, (Revue méditerranéenne de 

l’énergie), N° 14, Alger, p 11.  
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 الشنرا  دول  منع مقارننة تنافسنية أقنل وضنع فني    يجعلنه منا األسنواا هنذه إلنى وصنوله بصنعوكة الجزائنري 

 .يا س وسا ودول  األوسا

 عندم يعكنس ال الجغرافني البعند أن منن بنالرتم أوروكنا هني الجزائنري  نفالل األفضل السوا  وتبقد 

 .ا حصل الريع انخفاضو  التكاليف ارتفاع أسباب من أنها إال األسواا إلى الوصول  إمكانية

 نمن املصندرة النفنوق بنأنواع مقارننة جيندة بنوعينة يتمينت الجزائنري  الننفا فنإنوالنوعيةة:  الجةودة-2

 بلغنت حينث النقناوة عالينة منن درجنة علنى قطنرين كنان واد منن املسنتخرج نفافنال األوكنك، دول  قبنل

 .1برافين 1%و زيت % 8التدفبة، وقود 32% ، تازوال  24%بحتين، %34 على يحتوي  فهو 0.83 كثافته

 منن خلنوه حينث منن إيجابينة خصنائ  "بلنند صنحاري "ن بن املعنروف األساسنلي الجزائنر نفنا يتضنمن

 والجندول  الشنمال، بحنر بننفا الشنبه قرينب أننه كمنا الخفينف العربني بنالنفا مقارننة وتمينته  رينتالك

 .األوكك دول  لبعض نفاال من مختلفة أنواع بين الجودة مميتات يبين التالي

 : مقارنة النفط الجزائري ببعض أنواع نفوط دول أوبك11الجدول رقم 

 نوع البترول البلد
درجة الكثافة 

 APIالنوعية 
 نوع املنتجات البترولية املستخرجة

 ثقيلة متوسطة خفيفة   

 48.5 31.0 20.5 34.2 متوسا السعودية

 60.75 23.25 16.0 27.3 ثقيل 

 55.35 25.30 19.35 31.3 متوسا الكويت

 47.50 30.25 22.25 34.3 متوسا إيران

 52.0 26.85 21.15 31.3 ثقيل 

 44.4 30.6 25.0 36.1 خفيف العراق

 50.0 28.0 22.0 34.0 متوسا 

 29.0 35.0 35.0 44.0 خفيف الجزائر

 48.0 40.0 12.0 27.1 ثقيل نيجيريا
 .12، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ص محاضرات في االقتصاد البترولي(، 1983محمد أحمد الدوري )املصدر: 

                                                                                       
1 Rabah Mahiout, op_ cit, p 109. 
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 بدرجنة يتمينت إذ الجزائنري، نفالل لنوعيةا امليتة تتدح أعاله الجدول  في الواردة األرقام خالل من

 الك رينت نسنبة قلنة إلنى إضنافة الخفيفنة، للمشنتقات إنتاجنا النفنوق أفضنل بنين منن تجعلنه عالينة كثافنة

 جيدة. مميتات وهي فيه

 الننفا تجعنالن النوعية وميتة الجغرافي املوقع بسبب بالنقل املتعلقة التكاليف انخفاض ميتة إن

 أن يعنني وهنذا املينتتين، هنذين تغيينر يمكنن ال إذ كنذلك، وستسنتمر كبينرة نافسيةت قدرات الجزائري ذات

 الشنرا  فني واملصندرين املنتجنين إزاء التنافسنية القنوة هذه أيضا، سيستمر الجزائري  على النفا اإلقبال

 الدولية. السوا  في مركزها تحسين من الجزائر وروسيا سيمكن األوسا

 فط:إمكانيات الجزائر في الن-ثانيا

 النذي النوطني االقتصناد قندرات منن الرفنع فني محوريا دورا الجزائر في الطبيعي والغاز النفا لعب

 األجنبينة، العملنة علنى والحصنول  التنموينة، احتياجاتنه لتلبينة ا حروقنات علنى كبينرا اعتمنادا يعتمند

 هائلنة نفطينة ثنروة الجزائنر تملنك .الجزائنر صنادرات عائندات تالبينة بنذلك ا حروقنات صنادرات لتحقنق

 :يلي كما توضيحها يمكن

 ينةنفطال السنوا  فني مهمنا وزننا لهنا تجعنل هائلنة نفطينة بإمكاننات الجزائنر تزخنر : االحتياطةات 1-

برمينل سننة  ملينار 12.2 ب الخنام الجزائنري  للننفا املؤكندة النفطينة االحتياطنات العاملينة، حينث قندرت

 ف ني ،2019 لسننة األوكنك ملنظمنة السننوي  رالتقرين حسنبمنن االحتيناطي العنالمي  %1 بمعندل 2018

 أنهنا كمنا وليبينا، الكوينت، قطنر، العنراا ،اإلمارات،السنعودية منن بعند كنل عركينا، السنابع املركنز تحتنل

 . عامليا عشرة الخامسة املرتبة تحتل

 : 2017-2000للفترة  الخام نفاال من املؤكدة النفطية االحتياطات تطور  التالي الجدول  ويوضح

                  (2017-2000جزائر خالل الفترة ): تطور احتياطي النفط املؤكد في ال12ل رقم الجدو 

 )الوحدة: مليار برميل(

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 12.2 12.2 12.2 12.27 11.35 11.8 11.31 11.31 11.31 االحتياطي

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 االحتياطي

 .2018-2013-2006على التقارير اإلحصائية السنوية ألوكك  ااعتماداملصدر: 
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 الزينادة رتنم 2006 سننة منن ابتنداء برمينل ملينار 12.2 مسنتوى  علنى االحتيناطي حجنم اسنتقر قند

 بلغنت والتني ذلنك بعند  نجلت التني االكتشنافات حجنم إلنى بندوره ذلنك ويعنود اإلنتناج، حجنم فني املسنتمرة

  .2016يا سنة نفط اكتشافا 112

 :2016-2000الجدول املوالي يبين تطور اكتشافات النفا في الجزائر خالل السنوات من 

 :2016-2000: تطور اكتشافات النفط في الجزائر خالل 13الجدول رقم 

 السنة

20
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 20
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 20
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 20
06

 20
07

 20
08

 20
09

 20
10

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 االكتشافات
3 4 5 12 5 2 4 14 10 8 12 10 17 

 OAPECعلى بيانات ملنظمة األقطار العركية املصدرة للبترول  ااعتماداملصدر: 

 2007سننة  فخنالل الجزائنر، فنينفطينة ال االكتشنافات تطنور  نالحنظ السنابق الجندول  خنالل منن

 واإلنتناج االستكشناف مجنال فني سنوناطرا  لشنركة مخصصنة دوالر ملينار 3.5يتانينة م الجزائنر رصندت

 أجنبية شركات مع عقود إبرام إلى إضافة ،40%نتقدر ب مبوية بنسبة أي 2008 سنة مليار 4.9إلى  لترتفع

 .واإلنتاج االستكشاف مجال في

 للنفا: املنتجة للدول  النفطي االحتياطي توزيع يوضح التالي الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلطار النظري لسوق النفط وأسعارهالفصل الثاين:   
 

 
95 

 2018: نسبة االحتياطي النفطي لدول األوبك نسبة إلى االحتياطي العالمي سنة 07الشكل رقم 

 
Source : www.opec.org 

         0.4% تتجناوز  لنم بنسنبة العالم في النفا إنتاج معدل انخفاض إلى التقديرات تشير إنتاج النفط:-2

 أسنعار تراجنع أن رينب وال ،2017عنام فني ي/ب ينون مل 79.9 حنوالي إلنى 2016 عنام ي/ب ملينون  80.2 منن

 فني دورهنا أوكنك لندول  وكنان ا جنال، هنذا فني هنام دور  لنه كنان 2014 عنام أواخنر مننذ بندأ النذي الننفا

  1عادلة. أسعار إلى للوصول  م ها سعيا اإلنتاج تخفيض

 حينث منن اعركين5الخامسنة  واملرتبنة عاملينا 16 املرتبنة أوكنك منظمنة بياننات حسنبالجزائنر  تحتنل

 حجنم فني %4.66 وكنسبة العالمي، اإلنتاجمن حجم  %1.45 بنسبة تساهم حيث النفطي، اإلنتاج حجم

 .أوكك إنتاج حجم في %3.44 وكنسبة العربي، اإلنتاج

 

 

 

 

 
                                                                                       

 .136الكويت، ص منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول أوابك، (، 2017تقرير األمين العام ) 1 
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  (:2016-2000: تطور حجم إنتاج النفط في الجزائر خالل )14الجدول رقم     

 الوحدة: مليون برميل/ اليوم()

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

إنتاج 

النفا 

 الخام

79.6 77.66 72.99 94.24 131.14 135.2 136.88 137.16 135.6 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

إنتاج 

النفا 

 الخام

121.6 118.98 116.16 119.98 120.26 119.28 115.71 114.63  

 .OPEC 2007-2012-2017على بيانات التقرير السنوي ملنظمة  ااعتماداملصدر: 

 كبينرا تطنورا حققنت قند الجزائنر فني للننفا اإلنتاجينة الطاقنة أن أعناله الجندول  خنالل منن نالحنظ

 قندرات لتطنور  انعكنا  إال هنو منا الخنام الننفا إلنتناج املالحنظ التطنور  وهنذا متتايندا، وسنلكت اتجاهنا

 املسنبوا  تينر االرتفناع إلنى والنقنل، باإلضنافة االسنتخراج الستكشناف،ا مينادين البحنوو، فني الجزائنر

 .الحيوية املادة هذه على الطلب العالمي ارتفاع نتيجة لألسعار

 وكلنغ جديندة، نمنو فترة في اإلنتاج ودخل كبيرة، بصورة القطاع انتعا الجديدة األلفية مطلع مع

 املسنجل اإلنتناج معندل ضنعف تقريبنا يمثنل منا ووهن الينوم،/برمينل مليون  1.371 حوالي 2007 نهاية سنة

 هنذا، فقند عامننا إلنى 2007 سننة بعند اإلنتناج حجنم تراجنع منا سنرعان ولكنن التسنعينات، فني سننوات

 املائينة املنوارد ووزينر" سوناطرا  " جمع العام املدير والرئيس النفطي عطار، الخبير ا جيد عبد كشف

 املاضنية، سننوات العشنر خنالل القبلينة النشناطات علنى لهنا ثينلم ال أنفقنت أمنواال الجزائنر أن األسنبق،

 أن مضنيفا رمنل، وحاسنلي مسنعود حاسنلي حقنول  تسنيير فشنل وكارثية بسنبب سلبية نتائ  حصدت ولك ها

 .هائلة بسرعة ينخفض بات الحقلين إنتاج

 إلنى أدى ممنا املكمنن تسنيير نشناطات فني صنحيحة بطريقنة تسنتثمر لنم الجزائنر إن أيضنا، قند قنال

 نححنت لنو"  قنائال وأوضنح األخينرة، العشنرية خنالل تندميرهما تنم حينث رمل وحاسلي حاسلي مسعود إنها 

 األقنل علنى نفسنها منن راحنة فني النبالد لكاننت جيندة بطريقنة لوحندهما الحقلنين تسنيير هنذين فني الجزائنر

 حاسنلي فنإن النوتيرة ههنذه العمنل "سنوناطرا " واصنلت إذا:  مضنيفا ،"أخنرى قادمنة سننوات 10 ملندة

أمنام  زائنرالج أن علنى مشنددا ،"سننوات 10 بعند ال هنا ي املنوت سنيكون مصنيرهما رمنل وحاسنلي مسنعود
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 ،االقتصناد تنوينع خنالل منن دائمنة ثنروة إلنى ا حروقنات تحوينل ثنروة فني فشنلت ألنهنا خطينر منعنرج

 1.%100 بنسبة للمحروقات تابعين وأصبحنا

ى خطنننوق األنابينننب، منننن اآلبنننار املنتجنننة إلنننى مصنننافي يعتمننند نقنننل الننننفا فننني الجزائنننر علننن نقةةةل الةةةنفط:-3

التكريننننر والصننننناعات البيتروكيماويننننة فنننني مختلننننف مننننناطق الننننوطن، وإلننننى املننننوان  النفطيننننة الننننثالو: أرزيننننو، 

 بجاية وسكيكدة، والتي تحتوي محطات للشحن في عرض البحر.

 ختلف املنتجات، بطنول خا لألنابيب  39تتكون البنية القاعدية للنقل باألنابيب في الجزائر من 

ملينننون طنننن متنننري  247،553كنننم، بطاقنننة نقنننل  9946خنننا أنابينننب نفنننا بطنننول  21كلنننم،  20927إجمنننالي 

ملينون طنن سننويا للمكثفنات، تناز  44.9ملينون طنن سننويا، و 172.9 نلننفا الخنام بنا، تنقسم على اسنوي

، منع لنمك 10981ول إجمنالي خنا أنابينب تناز بطن 18و ملينون طنن سننويا. 29.7 ب (GPL) البتنرول املسنال

 83ولضمان سير العملية في أحسن الظروف تضم شبكة األنابينب:  سنويا. 3ممليار  195.121قدرة نقل 

  2. 3ممليون  4.2خزان بقدرة  127محطة ضخ، 

 وتظهر شبكة خطوق األنابيب في الخريطة التالية:

 : خريطة لشبكة خطوط أنابيب النقل08الشكل رقم 

 
Source : Ministère de l’énergie , Algérie 2018. 

                                                                                       
1 https://www.echoroukonline.com/بترول-الجزائر-سينت ي-بعد-10-سنوات  consulte le 22/08/2018, 12:20. 
2 MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE 2018.  https://www.energy.gov.dz/?rubrique=activite-transport-par-canalisation 

https://www.echoroukonline.com/%2022/08/2018%20%20بترول-الجزائر-سينتهي-بعد-10-سنوات
https://www.energy.gov.dz/?rubrique=activite-transport-par-canalisation
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 الجزائرينة الدولنة كاننت األعضناء، دول  علنى الحصن  لنظام األوكك تطبيق قبل حجم الصادرات:-4

 ورائهنا منن الهندف كنان والتني املكثنف التصندير سياسنة تتبنع ينةلنفطا ثرواههنا علنى سنيادهها اسنترجاع بعند

 التنمية. مشاريع تمويل أجل من يةالنفط العائدات زيادة

   (2017-2000: تطور حجم صادرات النفط الخام في الجزائر خالل )15الجدول رقم 

 )الوحدة: مليون برميل(

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 2001 السنة

 305.5 339.1 345.3 354.3 326.0 266.2 200.5 169.1 164.4 صادرات النفا الخام

نسبة صادرات النفا من 

صادرات ا حروقات  مجموع

)%( 

21.6 22.9 27.9 32.2 39.8 42.4 42.3 42.6 39.5 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2010 السنة

 193.4 198.1 194.3 184.5 222.2 250.4 254.6 272.8 258.7 صادرات النفا الخام

نسبة صادرات النفا من 

مجموع صادرات ا حروقات 

)%( 

36.9 38.0 40.1 39.3 38.4 31.4 30.3 31.4 31.7 

 .2018-2015-2010-2005على النشرات اإلحصائية الثالثية، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر،  ااعتماداملصدر: 

 2002 سننة منن ابتنداء وتحديندا الثالثنة األلفينة بداينة منن خنالل الجندول أعناله نالحنظ أننه منع

 الصنادرات هيكنل فني األك نر النسنبة تمثنل أصنبحت حينث قوينة ودةالخنام عن الننفا صنادرات عرفنت

 شنكلت فقند وكذلك ، 2007 تاية إلى استمر والذي شهدته الذي املن)ى التصاعدي بعد وذلك ،النفطية

 ال كاننت بعندما 2007 سننة ا حروقنات صنادرات إجمنالي منن %42.6 نسنبته منا الننفا الخنام صنادرات

مسنتمرا  انخفاضنا إجمناال ةنفطينال الصنادرات عرفنت ولقند ،2002-2000 خنالل %28 تتعندى نسنبة

 أوكنك منظمنة طنرف منن لهنا ا حنددة بالحصن  التنتام إلنى يعنود ذلنك ومنرد 2017-2008الفتنرة  خنالل

 تعرضنت التني بعند االضنطرابات ينةنفطال السوا  إلى االستقرار إعادة إلى األخيرة هذه سعي إطار في وذلك

 معناودة أمنل علنى ،2014النفطينة لسننة  واألزمنة 2008العاملينة لسننة  الينةامل األزمنة تنداعيات بفعنل إليهنا

 .العالمي االقتصاد انتعاش وعودة تعافي بعد االرتفاع
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 املطلب الثالث: أهمية النفط في االقتصاد الجزائري 

يعت ننر االقتصنناد الجزائننري اقتصننادا بتروليننا ريعيننا بالدرجننة األولننى، وتعت ننر صننادراته مننن ا حروقننات 

منننن  %80، وتمثنننل إيراداههنننا 1منننن اجمنننالي الصنننادرات الكلينننة %95 حنننر  األساسنننلي لنننه، إذ تمثنننل أكثنننر منننن ا

 اإلجمنالي، الننات  ا حلني تكنوين فني تلعبنه النذي الرئيسنلي الندور  خنالل منن اإلينرادات الجبائينة، وذلنك

لبلند، ومصندرا للعملنة ملوازناههنا، كمنا تسناهم فني تكنوين ثل ني القيمنة املضنافة ل األساسنية املنوارد وتشنكيل

الصعبة والتي تساهم في تغطية القروض الخارجية، واستيراد مختلف املنتجنات االسنتهالكية والتجهيتينة 

الضنننننرورية، كمنننننا تعت نننننر إينننننرادات قطننننناع ا حروقنننننات مصننننندرا لالدخنننننار، والنننننذي يسنننننمح بتحقينننننق معننننندالت 

 استثمار مرتفعة.

 للجزائر:  النفطية العائدات تطور -أوال

حينمننننا  1973تطننننورا كبيننننرا، بنننندأت بعنننند الصنننندمة النفطيننننة األولننننى فنننني  نفاأسننننعار النننن لقنننند شننننهدت

ة واسننننتطاعت النننندول املنتجننننة الننننتحكم فنننني السننننوا وأن تبسننننا نفطيننننتغيننننرت مننننوازين القننننوى فنننني السننننوا ال

التننني كاننننت  1979سنننيادهها علنننى اإلنتننناج وتقنننرر سياسنننة األسنننعار املعلننننة. ثنننم جننناءت الصننندمة الثانينننة سننننة 

منننة األمريكينننة اإليرانينننة وحنننرب الخلننني  األولنننى، حينننث زادت العائننندات النقدينننة للننندول املصننندرة نتيجنننة األز 

 نفافنننوائض مالينننة كبينننرة لنننديها. ثنننم فننني الفتنننرة األخينننرة بعننند تحسنننن أسنننعار الننن تنننراكمللننننفا، وأفضنننت إلنننى 

 وتطورها بشكل تير مسبوا، أعادت من جديد تراكم الفوائض النفطية. 2000ابتداء من سنة 

 نمنو عائنداهها حينث منن األخنرى  ينةنفطال الندول  ههنا منرت التني الظنروف نفنس الجزائنر عرفنت لقند

 التني املراحنل خنالل نفاالن أسنعار شنهدهها التني ملتقلبنات كنان فلقند ،نفاالن تصندير منن املتأتينة املالينة

 .يةنفطال الصادرات اإلنتاج وحجم على مستويات تداعيات من لحقها وما ةنفطيال السوا  هها مرت

ويمكننن مننن خننالل الجنندول والشننكل البينناني التنناليين مالحظننة تطننور العائنندات النفطيننة الجزائريننة 

 (:2017-2000خالل الفترة )

   

 

 

 

                                                                                       
1 Ahmed A. Benbitour (1992), L'expérience algérienne de développement 1962-1991, leçons pour l'avenir, Éditions techniques 

de l'entreprise, ISGP éditions, Alger, p 81. 
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     (2017-2000: تطور العائدات النفطية الجزائرية خالل الفترة )16الجدول رقم  

 )الوحدة: مليون دوالر(

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

عائدات 

 النفط الخام
4815.1 3994.4 5056.1 7719.7 12559.7 19340.7 22697.4 25373.7 30513.7 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

عائدات 

 النفط الخام
16855.6 20724.9 28744.8 27750.4 24326.5 18343.2 10037.7 8876.4 10459.9 

 .2018-2015-2010-2005على النشرات اإلحصائية الثالثية، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر،  ااعتماداملصدر: 

 ما الفترة املمتدة خالل نفاال أسعار شهدته الذي التصاعدي واملن)ى الكبيرة التطورات ضوء في

 قفنزة ةنفطينال ئنداتالعا قيمة شهدت االنخفاض، بعض عرفت التي 2001 باستنناء 2008و 2000 بين

   ثنورة أسنعار الننفا  نوالتني عرفنت بن 2004مرتفعنة خاصنة مننذ سننة  جند نمنو معندالت و نجلت كبينرة

مسنتويات  2004وقد  جلت أسعار النفا مننذ سننة  .الفترة هذه مرات خالل 6 من بأكثر تضاعفت أين

ة العامليننننة كننننان لننننه أثننننرا ، ولكننننن إعصننننار األزمننننة املالينننن2008دوالر لل رميننننل سنننننة  98قياسننننية بلغننننت سننننقف 

 قيمنة فني وصناحب ذلنك انخفناض 2009سننة  نفاالن أسنعار انخفناض واضحا على سوا النفا أدت إلى

 %44.76 قندرها انخفناض بنسنبة أي دوالر ملينون  16855,6 إلنى ملينون دوالر 30513.7 منن العائندات

 .2008بعام  مقارنة

 عنادت نفاالن أسنعار فني ملحنور تحسنن هعن ترتب الذي عافيته العالمي االقتصاد استرد أن بعد

 بشنكل االنخفناض ينةنفطال العائندات ، لتعناود2012-2010الفتنرة  خنالل لالرتفناع ينةنفطال العائندات

 %65 بحنوالي انخفضنت العائندات حينث 2014سننة  منتصنف منن بداينة نفاالن أسنعار ههناوي  بعند حناد

 .فا الخام الجزائري الن يبلغه سعر أعلى فيها  جل والتي 2011 سنة مع باملقارنة

 : أهمية العائدات النفطية في االقتصاد الجزائري -ثانيا

يحتل قطاع الننفا الصندارة ضنمن هيكنل الننات  ا حلني الخنام، فهنو النفط والناتج املحلي الخام: -1

 يساهم بصورة مباشرة في تكوين اإلنتاج وكصورة تير مباشرة من خالل تأثيره على القطاعات األخرى. 

 (:2017-2000التالي، ي رز تطور النات  ا حلي اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة ) الجدول 
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 (2017-2000) : تطور الناتج املحلي االجمالي في الجزائر للفترة17الجدول رقم 

 السنة
الناتج املحلي 

 االجمالي

الناتج الداخلي 

الخام لقطاع 

 النفط

 السنة
الناتج املحلي 

 االجمالي

ي الناتج الداخل

الخام لقطاع 

 النفط

2000 4123.5 1616.3 2009 9968.0 3109.1 

2001 4227.1 1443.9 2010 11991.6 4180.4 

2002 4522.8 1477.0 2011 14588.5 5242.5 

2003 5252.3 1868.9 2012 16208.7 5536.4 

2004 6149.1 2319.8 2013 16 647,9 4 968,0 

2005 7562.0 3352.9 2014 17 228,6 4 657,8 

2006 8501.6 3882.2 2015 16 702,1 3 134,2 

2007 9352.9 4089.3 2016 17 514,6 3 025,6 

2008 11043.7 4997.6 2017 18 594,1 3 660,0 
 .2018-2015-2010-2005على النشرات اإلحصائية الثالثية، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر،  اعتمادااملصدر: 

الزينننننادة فننننني الننننننات  ا حلننننني اإلجمنننننالي لقطننننناع الننننننفا إن ل الجننننندول أعننننناله، يمكنننننننا القنننننول منننننن خنننننال

 ،الناتجنة عننن الزيننادة فني ارتفنناع أسننعار الننفا تننؤدي إلننى الزينادة فنني النننات  ا حلني اإلجمننالي لكننل القطاعننات

ولننننى إلننننى القطنننناع فنننني الزيننننادة التنننني حنننندثت فنننني النننننات  ا حلنننني اإلجمننننالي تعننننود بالدرجننننة األ  يفالعامننننل الرئيسننننل

 النفطي.

لوحظ تراجع في النات  ا حلي الخام لقطاع النفا مصحوب بزيادة فني الننات   2013لكن من سنة 

راجننع إلننى السننعي الدولننة الجزائريننة التخفيننف مننن حنندة التبعيننة للنننفا واسننتثمار فنني  هننذا ا حلنني اإلجمننالي

 املشاريع االقتصادية خارج قطاع النفا.

يتسننننننم هيكننننننل صننننننادرات الجزائننننننر بننننننالتركيت السننننننلعي، أي لخارجيةةةةةةة فةةةةةةي الجزائةةةةةةر: الةةةةةةنفط والتجةةةةةةارة ا-2

واالعتمننناد علنننى هنننذه السنننلعة الوحيننندة يجعنننل االقتصننناد  ،االعتمننناد علنننى سنننلعة واحننندة تتمثنننل فننني الننننفا

 الوطني هشا باعتبار أن هذا القطاع يعتمد على احتياطيات محدودة وقابلة للنفاذ. 

 (: 2017- 2000الصادرات في الجزائر خالل الفترة )الجدول أدناه، ي رز تطور حجم 
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    ( 2017-2000: تطور صادرات الجزائر في الفترة )18الجدول رقم      

 )الوحدة: مليار دوالر أمريكي(    

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 78.59 60.59 54.74 46.0 31.71 23.83 24.61 19.13 22.03 إجمالي الصادرات

 77.1 59.6 53.6 45.09 30.92 23.17 23.93 18.48 21.41 صادرات املحروقات

نسبة صادرات 

 املحروقات %
97.93 96.6 97.23 97.23 97.5 98.03 97.83 97.78 98.2 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 35.13 29.69 34.56 60.1 64.71 71.73 72.88 57.09 45.18 إجمالي الصادرات

 33.20 27.9 33.1 58.4 63.8 70.6 71.6 56.1 44.4 صادرات املحروقات

نسبة صادرات 

 املحروقات %
98.3 98.3 98.3 98.4 98.4 95.7 95.7 94 94.5 

 .2018-2015-2010-2005على النشرات اإلحصائية الثالثية، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر،  اعتمادااملصدر: 

، بينمننا %96يبنين الجنندول أعنناله، أن صنادرات ا حروقننات ههننيمن علننى الصنادرات بنسننبة متوسننطة 

وهنذا الوضنع تينر منريح طاملنا أن أسنعار  ،فقنا %3.30 ناملنتجات األخرى خنارج ا حروقنات ال تسناهم إال بن

 ا حروقات متقلبة. 

مليننننار  78.59مليننننار لتصننننل إلننننى  45.09ر مقنننندا 2005نالحننننظ أن صننننادرات ا حروقننننات بلغننننت سنننننة 

محققنننننة أعلننننى قيمنننننة لهنننننا خننننالل هنننننذه الفتنننننرة، ويعننننود هنننننذا االرتفننننناع بالدرجننننة األولنننننى إلنننننى  2008دوالر سنننننة 

في أسعار النفا، مما يعني أن تطور الصادرات في الجزائر مرتبا أساسنا بمسنتويات     التحسن املسجل

حينث أدى االنهينار  2009ما تؤكنده النتنائ  املسنجلة فني سننة أسعار ا حروقات في األسواا الدولية، وهو 

املسننننننجل فنننننني أسننننننعار النننننننفا بسننننننبب األزمننننننة املاليننننننة العامليننننننة إلننننننى تسننننننجيل انخفنننننناض قياسننننننلي فنننننني مننننننداخيل 

. 2009مليننننار دوالر أمريكنننني فنننني عننننام  45.18إلننننى  2008مليننننار دوالر أمريكنننني فنننني عننننام  78.59الصننننادرات مننننن 

ملينننار  60.1التننني بلنننغ  2014ملينننار دوالر أمريكننني مقارننننة بسننننة  34.56 نننجل انخفننناض قننندره  2015وسننننة 

 .2014دوالر أمريكي بسبب انهيار أسعار النفا في عام 
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 تحتنل إذ للجزائنر، الخارجينة التجنارة فني أساسنيا دورا الننفا يلعنبالةنفط وامليةزان التجةاري: -3

 تحديند فني ينةنفطال اإلينرادات رز أهمينةت ن .للجزائنر التجناري  املينتان فني موقعنا بنارزا ينةنفطال الصنادرات

 العائندات تطنور  بنين الطردينة العالقنة خنالل منن للجزائنر التجناري  املينتان فني أو الفنائض الةجنز قيمنة

 املوالي: الشكل يظهره ما وهو التجاري  امليتان ورصيد يةنفطال

 (:2017-2002: تطور امليزان التجاري خالل الفترة )09الشكل رقم 

 

 .2018-2015-2010-2005على النشرات اإلحصائية الثالثية، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر، ا تمادعااملصدر: 

وعنرف  الدراسنة فتنرة خنالل مرتفعنة قنيم عنرف التجناري  املينتان رصنيد أن نالحظ منن خنالل الشنكل

 40.6 منا قيمتنه إلنى 2002 سننة دوالر ملينار 6.7 منن التجناري  املينتان رصنيد انتقنل حينث مسنتمرا تزايندا

 التجناري  نتااملين فني رصنيد التطنور  وهنذا الجزائنر، اسنتقالل مننذ رصنيد أك ر وهو ،2008 سنة دوالر مليار

 والتني نفاالن ألسنعار قنيم مرتفعنة منع التطنور  هنذا تنزامن حينث ،نفاالن بأسنعار وثيقنا ارتباطنا ينرتبا

 األخينر الخماسنلي فتنرة فني أمنا ، 2008 سننة /بد99.9 إلنى 2002 سننة د/ب 25.2 منن بندورها تانتقلن

 إلنى ت،راالصناد حجنم فني الكبينر واالنخفناض النواردات في لتوسع الرصيد كنتيجة في كبير تناق  نالحظ

 ملينار 18.08 قندره عجنز  نجل والنذي الدارسنة فتنرة خنالل التجناري  املينتان فني أول عجنز تسنجيل تنم أن

الجزائننر مننن  صننادرات إيننرادات علننى التنني أثننرتالنننفا  أسننعار نتيجننة انهيننار 2015 سنننة دوالر خننالل

واسنتمر هنذا الةجنز إلنى يومننا. بالفعنل كاننت /ب د 53.1 مسنتوى  إلنى نفاالن سنعر وصنل ا حروقنات حنين

صنندمة أسننعار النننفا جنند حننادة، بحيننث  ننجل رصننيد امليننتان التجنناري أول عجننز لننه بعنند أكثننر مننن ثمانيننة 

 عشر سنة من الفوائض املتتالية.

6,7 11,14
14,3

26,5

34 34,2

40,6

7,8

18,2

25,9
20,1

9,9 0,4

-18,1-20,1
-14,4

رصيد الميزان التجاري
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فني  التجناري  املينتان رصنيد فني الننفا أسنعار تقلبنات تحكنم مندى نسنتخل  لنتنائ ا هنذه خنالل منن

 الصنادرات خنارج تشنجيع مجهنودات أن يبندو ذلنك إلنى إضنافة وضنعيته، هشاشنة علنى يندل ممنا الجزائنر،

 املرجوة. اآلثار بكامل تأت لم ا حروقات

ي االقتننصاد الننوطني، وذلنك منن بالرتم من األهمية الكبيرة التي يحتلهنا الننفا فنالنفط والتشغيل: -4

املعت ننرة فنني النننات  ا حلنني اإلجمننالي وكننذا فنني تحصننيل إيننرادات امليتانيننة العامننة مننن خنننالل  خننالل مسنناهمته

فني التشنغيل تبقنند  في توفير العملة الصعبة للدولة، إال أن مسناهمته اإليرادات الجبائية، وكذا مساهمته

لعاملة، وذلك ألن طبيعة العمل في القطاع النفطي ال تتطلنب ا األیدي مجمل من %3محتنشمة في حدود 

 1في األسنا  علند تكنولوجيات كثيفة رأ  املال. اليد العاملة الكثيفة بسبب اعتمادها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

ماجسنتير، العلنوم االقتصنادية،  رسنالةد النفطيةة: دراسةة مقارنةة بةين تجربةة الجزائةر وتجربةة النةرويج، اسةتخدام العوائة(، 2016بن عوالي خالدية )1 

 .102، ص 2جامعة وهران 
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 خالصة الفصل: 

 عليهنا سنتندت التني والركينتة وأساسنية حيوينة منادة األسنود بالنذهب علينه يطلنق منا أو الننفا يعت نر

 الندولي، حينث االقتصناد فني الننفا أهمينة الينوم أحند علنى يخفند البشنرية، كمنا ال الحيناة طلبناتكافنة مت

 .العالم في الحتاعات من للعديد مصدر إلى األخيرة العقود في تحول 

 الندول  بنين االقتصنادية التوازننات خلنق فني كبينرا دورا النزمن ع نر الننفا أسنعار لعبنت لقند

 بناختالف اختلنف قند التنأثير ومندى اتجناه أن تينر املهمنة، الثنروة لهنذه ةاملالكن النامينة الصنناعية والندول 

 املصالح.

 النظرينة الجواننب كل إلى تطرقنا حيث النفا، حول  عموميات الفصل إلى هذا في التطرا  تم كما

 تتنأثر اسنتراتيجية منادة الننفا أن واستخلصننا للننفا العاملينة الننفا، واألسنواا وأسنعار للننفا،

 تمينته التي الخصائ  من بالعديد النفا يتميت السوا كما وعوامل والسياسية، قتصاديةاال بالعوامل

 السياسنلي، االقتصنادي، علنى الصنعيد خاصنة أهمينة علينه يضنفي ممنا البديلنة السنلع منن تينره عنن

 .واملالي العسكري 

 دمةوص 1986 لسنة كاألزمة النفطية كبيرة صدمات نوات  السلعة لهذه السعري  التغير كان فقد

 للننفا، والندول املنتجنة السنوا  بعند م ها يتعافى لم التي 2014األخيرة سنة  الصدمة إلى باإلضافة 2008

 وهني حتمينة بفكنرة تخطيطنه، ممنا دفعهنا إلنى الخنروج إلى تسعى كانت التنامي الذي أمام كعثرة كانت التي

 .البدائل عن حثالتنويع والب إلى والتوجه القطاعية، وأحادية الريعية من الخروج وجوب

 وتصديرها أوكك، منظمة أعضاء من عضو وهي للنفا املصدرة الدول  بين من الجزائر تعت ر

 بما الجزائر تعتمد حيث اقتصادها، تمويل في املادة هاته مداخيل على الكبير يعني اعتمادهما للنفا

 في التغير أن حيث منة  تير سياسة تعت ر السياسة هاته إن النفطي، على الريع % 97 من أكثر نسبته

 تدهور  إلى أدت عاملية ألسباب وذلك 2014 سنة في حدو كما االقتصاد الوطني، على يؤثر النفا سعر

 الجزائرية الحكومة ألن وذلك كبيرة بصورة الجزائري  االقتصاد على أثر مما يومنا هذا حتى النفا سعر

 الخدمات كالسياحة، بديلة يةاقتصاد مصادر عن والبحث كمصدر رئيسلي النفا عن تستغني لم

.والفالحة
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 الفصل الثالث: دراسة قياسية لتقلبات أسعار النفط على الواردات في الجزائر

 تمهيد:

 الشنعوب بنين الحاصنل التقنارب هنو حنديثا العنالم لهنا توصنل التني التطنور  أسنباب أهنم منن إن

 وازدهارهنا لتطورهنا ساسنيةاأل  الركينتة يعت نر دولنة ألي القنوي  فاالقتصناد، االقتصادي ا جال في وخاصة

 علنم تطنوير فنني جاهندين االقتصناديون  والبناحثون  والعلمناء املفكنرون سننعى لهنذا الندول، بننا ي بنين

 وإجنراء الزمنينة والسالسنل املعطينات تحلينل فني فائقنة بسنهولة الينوم نننعم نحنن فبفضنلهم االقتصناد،

 املرجوة. االقتصادية النتائ  فضلأ وتعطينا لنا تسهل التي والتنبؤات االختبارات شتى

الخاصنة بنمنوذج شنعاع  اإلحصنائية األسناليب بعنض تطبينق سننحاول  الفصنل هنذا خنالل منن

، منن خنالل اسنتعماال األكثنر وأصنبح املاضنلي القنرن  منن الثمانيننات سننوات فني ظهر الذي االنحدار الذاتي

إضننننافة إلننننى  اختبننننار جننننذر الوحنننندةأي  الزمنيننننة هننننذا النمننننوذج سنننننتطرا إلننننى اختبننننار اسننننتقرارية السالسننننل

أثنر  معرفنة لينناع يسنهالن اختبار السببية ودوال االستجابة اللذان أيضا هنا ، اختبار التكامل املشتر 

 .العالقة واتجاه

 أسنعار العالقنة املوجنودة بنين تقلبنات لننا تبنين نتنائ  إلنى ههنا الوصنول  سننحاول  األسناليب هنذه كنل

 التني العالقنة طبيعنة وتحديند قياسنها ومحاولنةالجزائنري،  قتصناداال فني النواردات وتغينر حجنم الننفا

 األدبينات مختلنف لعنرض األول  املبحةث أدرج ثنالو مباحنث، اعتمناد خنالل املتغينرين، منن هنذين تنركا

 عنرض إلنى الدراسنات هنذه بعند االنتقنال ثنم والنواردات الننفا أسنعار بنين العالقنة لتحديند أجرينت التني

 الجاننب لتلخني  الثةاني املبحةث صن خ حنين فني التطبيقينة، الدراسنة يهناعل سنتقوم التني املتغينرات

 النذي الثالةث ملبحةثاب األخينر فني لنختنتم الدراسنة هنذه فني اختيارهنا تنم التني القياسنية للطريقة النظري 

 .التطبيقية الدراسة نتائ  على يحتوي 
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 املبحث األول: الدراسات السابقة ودراسة املتغيرات املعتمدة

صننننننبح االقتصنننننناد القياسننننننلي يلعننننننب دورا هامننننننا فنننننني مجننننننال الدراسننننننات االقتصننننننادية بمختلننننننف لقنننننند أ

 أنواعها، وذلك من خالل بناء نماذج قياسية تسمح بتفسير الظاهرة االقتصادية املدروسة.

 إلنى والوصنول  عليهنا االعتمناد سنيتم التني واملتغيرات النموذج تحديد يجب القياسية الدراسة إلتمام

 علنى أوال االطنالع يجنب األمنر هنذا ينتم وحتنى االقتصنادية، النظرينات منع تطابقهنا مندى وتحلينل النتيجنة

 املعتمدة في الدراسة. املتغيرات ومعرفة الدراسة محل املوضوع في معالجة سبقت التي الدراسات

 املطلب األول: الدراسات السابقة

 الننفا أسنعار بنين وجنودةامل العالقنة لتحلينل أجرينت التني السنابقة الدراسنات منن العديند توجند

 سنحاول  يلي وفيما على حجم الواردات في الجزائر، النفا أسعار تقلبات تأثير درجة والواردات وتحديد

 بحثنا. بموضوع الصلة ذات املتوفرة الدراسات أهم عرض

 : 1(2009بوجمعة ) قوشيح قويدري  دراسة-1

 أسنعار البتنرول فني السنريعة التقلبنات أن م هنا: نذكر النتائ  من مجموعة إلى الدراسة توصلت قد

 املصندرة للندول  أخنرى لنيس عوامنل الى وانما االمدادات، نق  الى بالضرورة تعود ال األخيرة السنوات في

 بتقلبنات كبينر بشنكل الجزائنر تتنأثر فني الكلينة االقتصنادية التوازننات أن النتنائ  أثبتنت كمنا فيهنا، دخنل

 الكلينة االقتصنادية املؤشنرات نمنو تسبب بدورها التي املالية وائضالف زيادة الى يؤدي مما النفا أسعار

اإلجمنالي، أمنا فيمنا يخن  أثنر تقلبنات  الننات  ا حلني وارتفناع الندين، وانخفناض التجناري، املينتان وتحسنن

أسننعار النننفا علننى الننواردات حيننث أن هننذه األخيننرة تتعلننق بشننكل كبيننر بأسننعار النننفا ولكننن لننيس بصننفة 

ء م ها يرتبا بأسعار النفا من خالل تأثيره على الصادرات، بينما الجزء اآلخنر منرتبا كلية حيث أن جز

 بسياسة الدولة في تحرير التجارة الخارجية وسياسة الضغا على الواردات. 

 

 

 

                                                                                       
ماجستير في العلوم  رسالة الجزائر، في الكلية االقتصادية التوازنات على البترول أسعار تقلبات انعكاسات ،(2009بوجمعة ) قوشيح قويدري 1

 معة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.االقتصادية، جا
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 : 1(2012دراسة مههوب مسعود )-2

 الندور  يةواإلحصنائ االقتصنادية الدراسنات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ  م ها: أظهنرت

 الكبينر االرتفناع تنزامن حينث اإلجمنالي، الننات  النداخلي علنى التنأثير فني الننفا أسنعار تلعبنه النذي الكبينر

 تمامنا العاملينة، السنوا  فني الننفا مسنبوا ألسنعار والغينر املعت نر منع االرتفناع اإلجمنالي النداخلي للننات 

 وهنو ، 1986أزمنة منن بداينة عار البتنرولأسن فني املسنجل االنخفناض عنند االتجناه بنفس التأثير كان مثلما

 الننات  فني الحاصنلة التغينرات منن %89.69 أن التحديند معامنل أظهنر حينث القياسنية الدراسنة أثبتتنه منا

 الجزائرينة النواردات حصنيلة نمنو النفطينة، كمنا أن للمنادة السنعرية التقلبنات سنبهها اإلجمنالي النداخلي

 طنرف منن ا حنددة النفطينة الصنادرات حصن  ظنل فني الننفا أسنعار نمنو علنى أساسنلي وبشنكل متوقف

 القيمنة علنى ثرتنؤ  الجزائرينة ا حروقنات صنادرات منن ا حققنة املالينة الفنوائض وأن األوكنك، منظمنة

 منن %88.02 أن التحديند معامنل أظهنر حينث القياسنية الدراسنة أثبتتنه منا وهنو للنواردات، اإلجمالينة

 .البترول أسعار في يرالتغ سبهها الواردات في الحاصلة التغيرات

 األسننعار العامليننة تطننورات تننأثير وكيفيننة حجننم تقنندير حنناول : 2(2007دراسةةة جمعةةة رضةةوان )-3

 عالقنة بوجنود تفيند نتيجنة إلنى ليتوصنل، (2004-1970الفتنرة ) خنالل الجزائرينة النواردات علنى للننفا

ن أثرهنا يبقند ضنعيف، أي أننه والواردات، وهذه األخيرة تتأثر بأسعار النفا لكن النفا أسعار بين طردية

 توجد عوامل أخرى لها تأثير قوي كالنات  الداخلي الخام.

 : 3(2010دراسة بوعوينة مولود )-4

 الننفا أسنعار أن االسنتجابة دوال وتحلينل Grangerالسنببية  اختبنارات نتنائ توصنل منن خنالل 

 بينمنا ،)طردينة عالقنة(الخنام  النداخلي الننات  علنى النواردات متغينرة خنالل منن مباشنرة تينر بصنفة تنؤثر

 التني النتيجنة أمنا ،)طردينة عالقنة( الكلينة اإلينرادات متغينرة علنى مباشنرة وتينر مباشنرة تنأثيرات تمنار 

 بنين املثبتنة العكسنية بالعالقنة فتتعلنق -الجزائنري  االقتصناد حالنة فني- منطقينة تينر الباحنث اعت رهنا

 .الواردات وقيمة النفا أسعار

                                                                                       

على بعض متغيرات االقتصاد الكلي الجزائري للفترة الممتدة بين  البترول أسعار تقلبات النعكاسات قياسية دراسة(، 2012ميهوب مسعود )  1 

 رسالة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.، 1986-2010
علوم رسالة ماجستير، ال(، 2004-1970تطورات أسعار النفط وتأثيراتها على الواردات دراسة حالة الجزائر )(، 2007) جمعة رضوان2

 االقتصادية، جامعة الجزائر.
رسالة ، VARالعالقة بين سعر البترول وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية في الجزائر باستخدام منهجية (، 2010بوعوينة مولود )3 

 تير، العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر.ماجس
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  :1(2009نة )دراسة لباني يسمي-5

 الصندد، هنذا وفني الجزائنري. االقتصناد علنى الننفا أسنعار تغينرات انعكاسنات بتقندير اهتمنت

كسنننة  (2002السنننة ) باعتبننار–للحسنناب  القابننل العننام التننوازن  نمننوذج وفننق ا حاكنناة نتننائ  أثبتننت

 التامنة التبعينة إلنى أدى الننفا أسنعار ارتفناع عنن الننات  الجبائينة اإلينرادات حجنم ارتفناع أن -مرجعينة

 بننين مننن كننان النذي الفالحنة كقطناع القطاعنات، بنا ي فني اإلنتناج تشنجيع وعندم لقطناع ا حروقنات

 الننفا أسنعار ارتفناع أن النتنائ  أظهنرت كمنا املضنافة. وقيمتنه إنتاجنه املتضنررة بانخفناض القطاعنات

 إلنى ينؤدي ممنا صنادية،االقت للوحندات واالدخنار الندخل ارتفناع منع معندالت البطالنة، تراجنع إلنى ينؤدي

 الصنادرات وانخفناض النواردات قيمنة زينادة إلنى بندوره ينؤدي النذي والطلب االستثماري، االستهال  زيادة

 كشنفت أخنرى، جهنة منن لألسنعار. العنام املسنتوى  ارتفناع إلنى هنذا كنل املنتجنات، لينؤدي أننواع جمينع منن

 إلى يؤدي -الخارج من إمكانية االقتراض عدم فرضية ظل في –النفا أسعار  انخفاض أن ا حاكاة نتائ 

 األسعار. ارتفاع حالة في املتحصل عليها للنتائ  تماما معاكسة نتائ 

  :2(2015) صاليي صالح دراسة-6

 املؤشنرات جمينع علنى سنلبية  ثنار الننفا أسنعار النخفناض أن إلنى توصنل بنه قنام النذي التحلينل وبعند

 الدراسة. محل

 :ات السابقةبيان االستفادة من الدراس -

 السنعرية للننفا التقلبنات فني واملتمثلنين األهمينة تاينة فني موضنوعين ملناقشة الدراسة هذه جاءت

 علنى وتأثيرهمنا امنألهميته نظنرا الحيناة االقتصنادية، فني أساسنيين متغينرين باعتبارهمنا وحجنم النواردات،

 منن إلينه خلصنت منا خنالل منن للباحثنة الطرينق السنابقة الدراسنات سنهلت كمنا الكلني، االقتصناد

 دفعنة معطينة ،ملتغينرات الدراسنة مفناهيمي وإطنار خلفينة إلعطناء توصنيات منن طرحتنه اسنتنتاجات ومنا

 تقلبنات نمنوذج لقينا  بنناء إلنى باإلضنافة املشنكلة تحديند خنالل مننالدراسنة    منججينة للباحثنة لبنناء

 بنا ي عنن الحالينة الدراسنة يمينت منا أمنا .الجزائنري  االقتصناد علنى حجنم النواردات فني وأثرهنا نفاالن أسنعار

 :التالية النقاق خالل من توضيحها يمكن السابقة ساتراالد

                                                                                       

دراسة تحليلية باستخدام نموذج التوازن العام القابل -انعكاسات تغير أسعار البترول العالمية على االقتصاد الجزائري(، 2009لباني يسمينة )1 

 رسالة ماجستير، العلوم االقتصادية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر.، -2002للحساب للسنة 

 وعلوم االقتصادية العلوم مجلة، -نعمة الموارد ولعنة الفساد-آثار انخفاض أسعار البترول على االقتصاد الجزائري(، 2015صالح صالحي )2 

 ، جامعة سطيف، الجزائر.14العدد  التسيير،
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وهمنا حجنم  رئيسنيين متغينرين بنين تنركا التني الشنحيحة سناتراالد بنين مننالدراسنة  هنذه تعند  -1

 ؛االقتصادية الحياة في تحكما االقتصادية املؤشرات أهم من باعتبارهما النفا وأسعار الواردات،

حجنم  علنى الننفا أسنعار تقلبنات تنأثير لتحديند بصنفة خاصنة خنذتأ التني املتغينرات الفاخنت -2

 الجزائري؛في االقتصاد  الواردات

أسنعار  فني التغينرات أثنر لقينا    VAR  النذاتي االنحندار شنعاع نمنوذج علنى دراستنا في االعتماد تم -3

 الدراسنات قبنل مننينرتين علنى متغ اسنتخدامه ينتم لنم النمنوذج هنذا ،حجنم النواردات علنى الننفا

 إلنى الواضنحة تينر نتائجهنا فني أشنارت الدراسنات بعنض أن كنون  جديندة إضافة يعت ر وكالتالي السابقة

 البيانات؛ قيا  في النموذج كفاءة عدم إلى يعود ذلك في السبب أن

 عنام تاينة إلنى 1970 عنام من املمتدة الفترة خالل وذلك سنوية بيانات على الدراسة هذه اعتمدت -4

 ؛2017

 بشنكل لنيس لكننحجم الواردات  على النفا أسعار تغيرات أثر تحليل السابقة الدراساتناولت ت -5

        ككنل الجزائنري  االقتصناد تنأثر مندى ملعرفنة أخرى  متغيرات مجموعة ضمن مدرج كمتغير وإنما خاص

 النفا؛ بأسعار األخير في االقتصادي النمو أو

 منن الكثينر فني عنادت التني بنالواردات الننفا أسنعار تنركا التني لعالقنةا أهمينة علنى الضنوء تسنليا -6

 صنانعي دفنع ومحاولنة ،نظنرا لتبعيتهنا املفرطنة بنالنفا الجزائنري  االقتصناد علنى سنلبية بنتنائ  املراحل

 أن يجنب النذي النوطني باالقتصناد وال هنوض صنادراهها سياسناهها لتحسنين فني النظنر إعنادة إلنى القنرار

 .النفا قطاع على فقا اعتماده عن يكف

 املطلب الثاني: التعريف باملتغيرات املعتمدة في الدراسة

 عرس لبيانات ومتغيرات الدراسة: -أوال

 لكنل 2017 عنام تاينة إلنى 1970 عنام منن املمتندة للفتنرة سننوية مشناهدات عنن عبنارة هني املتغيرات

 48 يشنمل عيننة حجنم لندينا حصنبي أسنعار الننفا أينن تغينرات وكنذا الحقيقينة الواردات حجم تطور  من

 والنواردات النننفا سنعر بننين السننببية العالقنة تحدينندوذلننك قصند  الجزائننر، مجتمنع عننن مشناهدة

تشنمل هنذه الدراسنة علنى . النواردات علنى الننفا أسنعار لتقلبنات املتوقنع األثنر تفسنير بنالجزائر، وكنذا

 املتغيرات اآلتية:



 الفصل الثالث: دراسة قياسية لتقلبات أسعار النفط على الواردات يف اجلزائر
 

 

 
112 

M : وبعنند 2017-1970ديننار جزائننري للفتنرة  مليننون  نر ع هنا بنفنني الجزائنر املع نن الحقيقينة الننواردات تمثنل ،

 .LMإدخال اللوتاريتم نرمز لها بن 

PP : بعند إدخنال اللوتناريتم نرمنز 2017-1970للفتنرة الندوالر األمريكني  نتمثل أسعار الننفا املع نر ع هنا بن ،

 .LPPلها بن 

 التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة:-ثانيا

 النواردات قيمنة فني الحاصنلة التطنورات الننفا، وكنذا أسنعار تغينرات ىعلن املنوالي الشنكل يع نر 

 :الدراسة فترة خالل بالجزائر

 تغيرات أسعار النفط: 11الشكل رقم     ت قيمة الواردات في الجزائر   : تطورا10الشكل رقم  
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 التطنورات وكنذا الننفا أسنعار تغينرات تمنثالن اللتنان النزمنيتين السلسنلتين وتتبنع قنراءة إن

 وحجنم الننفا أسنعار أن تنو ي ،2017و 1970 بنين الفتنرة فني بنالجزائر النواردات حجنم فني الحاصنلة

فينه  تننتعا النذي الوقنت ففني الدراسنة، فتنرات كنل خنالل االتجناه نفنس يسنلكان بنالجزائر النواردات

الحاصنلة  التقلبنات حالنة يفن العكنس ويحندو الواردات قيمة ترتفع العاملية األسواا ضمن النفا أسعار

التبعينة  ظنل فني يحندو هنذا وكنل سنلبي، بشنكل فاض ولنونخاال  إلى الواردات تميل حيث النفا، أسعار في

تغطينة  ذلنك فني بمنا النوطني االقتصناد احتياجات تمويل في  النفطية للعائدات الوطني لالقتصاد املفرطة

 األخيرة. السنوات لخال ومعت رة كبيرة زيادة شهدت التي االستيراد فاتورة

 الكلني الطلنب فني الزينادة منن كبيرة نسبة فإن ا حلي اإلنتا ي وكفاءة الجهاز مرونة لعدم فبالنظر 

 عنن تلبيتهنا تنم 2014-2001الفتنرة  خنالل املطبقنة التوسنعية العنام سياسة اإلنفاا عن الناتجة الداخلي

 املالينة النوفرة ذلنك فني سناعد وقند تنرة،الف هذه طوال مسبوا  تير وبشكل تضاعفت التي الواردات طريق

 .الثالثة األلفية بداية النفا أسعار ارتفاع تحققت بفعل التي الكبيرة

 الجزائرينة للنواردات وتبعينة تنأثر عالقنة هننا  بأننه القنول  يمكنن فإننه منا سنبق وكنناء علنى وههنذا

 لهنذه مسنبق حكنم بصندد هننا كننا وإن حتنى العاملينة، السنوا  فني الننفا أسنعار فني الحاصنلة بالتقلبنات

 ملتغينرات قياسنية دراسننة بنإجراء وإثباتنه اختبنناره ينبغنني تحلينل مجنرد يبقنند فإننه واتجاههنا العالقنة

 .الدراسة

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث: دراسة قياسية لتقلبات أسعار النفط على الواردات يف اجلزائر
 

 

 
114 

 VARنموذج شعاع االنحدار الذاتي  بواسطة القياسية النمذجة املبحث الثاني: أساسيات

 تسبق وليةأ يتطلب خطوات نهفإ الذاتي إن النمذجة القياسية باستخدام تقنية شعاع االنحدار

 اختبنار)النمذجنة تنتم فني مراحنل مختلفنة ابتنداء منن دراسنة اسنتقرارية السالسنل  وهنذه املنظومة، كتابة

مسنتقرة،  الدراسنة قيند للمتغينرات الزمنينة السالسل كل أن من للتأكد وذلك( Unit Rootsالوحدة  رجذ

 بنين املشنتر  التكامنل اختبنار لهنا، ثنم يليهنا روقناتالف أخنذ خنالل منن االسنتقرار حالنة إلنى لتحويلهنا أو

 تأخنذ أنهنا أي) البعيند املدى في توازنية عالقة لها الدراسة متغيرات أن هل لبيان وذلك الزمنية السالسل

ثننم فنني األخيننر نتطننرا إلننى اختبننار السننببية وتحليننل الصنندمات ودوال  (،البعينند املنندى فنني مشننتركا اتجاهننا

 .املتغيرات بين  العالقة اتجاه تحديد منه االستجابة والغرض

 املطلب األول: دراسة االستقرارية

قبننننل التطننننرا إلننننى تطبيننننق نمننننوذج شننننعاع االنحنننندار الننننذاتي يجننننب أوال دراسننننة اسننننتقراية السالسننننل 

 لنذلك يجنب مسنتقرة، تينر السلسنلة تجعنل معنوينة عشنوائية اتجاهنات وجنود يالحنظ، حينث الزمنينة

𝑥ᵢ∆األول ) الفنرا  إيجناد خنالل منن وذلنك مسنتقرة، إلنى سلسنلة بتحويلهنا معالجتها = 𝑥ᵢ − 𝑥ᵢ₋₁ أو )

 اسنتخدام عنادة تنتم فإننه السلسنلة اسنتقرارية علنى الحكنم ولغنرض الفروقنات حسنب طبيعنة السلسنلة.

 PPن وأو اختبنار فيلينب بينر (ADF  )1981 Augmented Dickey and Fullerفنولر املطنور  ديكني اختبنار

(Phillip Perron 1988). 

 : ADFاختبار ديكي فولر املطور  -1

(، حينث أن هنذا 1979) DFر فنول كنييد اختبنار منن مطنورة نسنخة املطنور  رفنول كنييد اختبنار يعند

األخينر يننتم تطبيقننه فنني ظننل الفرضننية التنني مفادهننا أن األخطنناء العشننوائية تشننكل لنننا تشويشننا أبيضننا، هننذا 

 ثنالو روفنول ديكني منن كنل طنور  (1981) عنام ففنييعنني عندم وجنود تنرابا بنين املتغينرات العشنوائية. 

 فنولر ديكني باختبنار املعنادالت هنذه الوحندة، وسنميت جنذور  وجنود مختلفنة الختبنار انحندار معنادالت

  .املطور 

 الثانينة املعادلنة تحتنوي  حنين العنام، فني واالتجناه الثابنت الحند علنى األولنى االنحندار معادلنة تحتنوي 

 حندود نإو  ،1االتجناه العنام وكندون  الثابنت الحند بندون  ف ني الثنةالث املعادلنة فقنا، أمنا الثابنت الحند علنى

 ننهفإ الوحندة جنذور  اختبنار إجنراء ولغنرض ،متسناو بتبناين بيضأ تشويا هي الثالو املعادالت في الخطأ

                                                                                       
1 Walter Enders (2009), Applied Econometric Time Series, , WILEY, INC, 2nd edition, New York, P 256-258. 
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 OLS االعتيادينة الصنغرى  املربعنات طريقنة باسنتخدام املعنادالت هنذه منن أو أكثنر واحندة تقندير يسنتلزم

(Ordinary Least Squares): 

𝑥ᵢ∆ :(1النموذج ) = 𝑝. 𝑥ᵢ₋₁ − ∑ ∅𝘫∆𝑥ᵢ₋𝑗₊₁ + 𝜀ᵢ𝑝
ᵢ₌₁                

𝑥ᵢ∆       :(2النموذج ) = 𝑝. 𝑥ᵢ₋₁ − ∑ ∅𝘫∆𝑥ᵢ−𝑗+1 + 𝑐 + 𝜀ᵢ𝑝
ᵢ₌₁ 

𝑥ᵢ∆      :(3النموذج ) = 𝑝. 𝑥ᵢ₋₁ − ∑ ∅𝘫∆𝑥ᵢ−𝑗+1 + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀ᵢ𝑝
ᵢ₌₁ 

∅=Pحيث:  −  ، )درجة التأخير(.1

       εᵢ يا أبيض : تشو 

–𝜙₁             ويتم اختبار الفرضيات التالية: 1 = 0: 0H  

                                                                   𝜙1– 1 < 0: 1H  

ا حسننوكة أك ننر  τففنني حالننة مننا إذا كانننت  ADFا جدولننة فنني جننداول  τونقارنهننا مننع  τنقننوم بحسنناب 

أي أن السلسنننلة تينننر مسنننتقرة،  0Hجنننود جنننذر أحنننادي وكالتنننالي نقبنننل الفرضنننية جدولنننة فهنننذا يعنننني و منننن ا 

أي أن السلسنة  1Hا حسوكة أقل من ا جدولة فإننا نقبل الفرضية البديلنة  τوالعكس صحيح إذا كانت 

 مستقرة.

 .Schwarzأو معيار  Akaikeأي درجة التأخير عن طريق معيار  Pيمكن تحديد قيمة 

  معيةةةةارAkaike (AIC): علننننى االحتفننننار بقيمننننة  تقننننوم هننننذه الطريقننننةP نالتنننني تحقننننق أدننننند قيمننننة لنننن 

Akaike :1وتعطد كالتالي  

2P

n
+ 

SCRp

n

 
 
 

AIC (p)= ln  

SCRp : يساوي  التأخر درجات عدد ذو للنموذج البوا ي مربعات مجموعp؛ 

n : .عدد املشاهدات 

                                                                                       
1 Hirotugu Akaike (1974), A New Look at the Statistical Model Identification, IEEE Transactions on Automatic contrôle, vol 19, 

No.6, P 716-723. 
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  معيارSchwarz (SC):  هذه الطريقة هي تقريبا نفس الطريقة السابقة، حيث تأخذ قيمةP 

 1التي تحقق أدند قيمة وهي تعطد بالعالقة التالية:

lnnp

n
+ 

SCRp

n

 
 
 

SC (p)= ln  

 : (PP)ختبار فيليبس بيرون ا -2

خطننننناء العشنننننوائية أو عننننندم تجنننننانس ينننننتم اسنننننتخدام هنننننذا االختبنننننار فننننني حالنننننة وجنننننود ارتبننننناق بنننننين األ 

 .2تباينات األخطاء في نموذج ديكي فولر

 3أهم املراحل املتبعة في هذا االختبار يمكن إيجازها في النقاق اآلتية:

تقننننندير النمنننننناذج الننننننثالو الختبنننننار ديكنننننني فننننننولر بطريقننننننة املربعنننننات الصننننننغرى العاديننننننة، وحسنننننناب  .1

 اإلحصائيات املشتركة مثل سلسلة البوا ي؛

2 2

1

1ˆ
n

t

t

e
n




   

               تقدير االنحراف في املدى القصير  .2

2(تقننننندير معامنننننل التصنننننحيح  .3

tS(  ويحسنننننب انطالقنننننا منننننن تبايننننننات ،)التبننننناين فننننني املننننندى الطوينننننل(

 البوا ي للنماذج املقدرة.

2 2

1 1

1 1
2 (1 )

1

n l n

t t t t i

t i p i l

i
S e e e

n l n


   

  


   

مقننننندرة بداللنننننة عنننننندد  (L)ذا التبننننناين فننننني املننننندى الطوينننننل ال بنننننند منننننن وجنننننود قيمنننننة تنننننأخر ولتقننننندير هننننن

 :كالتالي nالكلية  املشاهدات

2/94(n/100)≈n,L 

                                                                                       
1 Gideon Schwarz (1978), Estimating the Dimension of a Model, The Annals of Statistics, vol 6, No.2, P 461-464. 
2 Georges Bresson et Alain Pirotte (1995), économétrie des séries temporelles, PUF (Paris : presses universitaires de France), P 

427-429. 
3 Régis Bourbonnais (2003), Econométrie, Manuel et Exercices Corrigés, Dunod, 1ére édition, Paris, P234. 
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 من خالل املعادلة التالية:  PPكيرونو فيليبس  حساب إحصائية .4

1

1

1

ˆ* 1
ˆ

ˆ

ˆˆ ( 1)( 1)

ˆ

n k
t k

k












  

 

 وتكون 
2

2

1

ˆ
k

s


 سنلة البنوا ي إذا كاننت سل 1والذي يساوي)tԑ(  ،هنذهتشنكل تشنويا أبنيض 

 .Mackinnonالقيمة الحرجة  مع تقارن  اإلحصائية

 (Co-integration test)املطلب الثاني: اختبار التكامل املشترك 

 عالقة أنه على عرفه املشتر ، إذ التكامل مفهوم إلى أشار من أول  (Granger 1969) ترانجر يعد

 هنذا عوسن ثنم املتغينرات، ومنن بنين (Stable Long-run equilibrium relationship)األمند  طويلنة توازنينة

 إذ، (Johansen 1988) جوهانسنن وكنذلك (Engle-Granger 1987) نجنلوا ترانجنر منن كنل املفهنوم

 الفروقنات، منن (d)خنذ أ بعند السلسنلة اسنتقرت إذا (d)منن الرتبنة  متكاملنة أنهنا السلسنلة علنى يطلنق

 األولى، الدرجة من  أنها متكاملة عليها لها، فيطلق (d) األول  الفرا  خذأ بعد لسلةالس استقرت إذا فمثال

 .وهكذا

 :غرانجر-انجلاختبار  -1

 :التالية الخطوات نتبع االختبار هذا إلجراء

 :املشتر  لتكامل التاليتين املعادلتين إحدى بتقدير نقوم -أ

                 t𝑢+t𝑥𝑏+𝑎= tY 

t                                                               𝑢+t𝑥2𝑏T+₁𝑏+𝑎= tY 

    𝑎ثابت : 

 (؛t𝑢) التقدير بوا ي بحساب نقوم -ب
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 ،(ADF) املوسنع فنولر ديكني اختبنار باستخدام التقدير بوا ي استقرارية ذلك بعد ت رنخ ثم -ت

 إننه نقنول  عندئنذ I(0) صنفر الدرجة من متكاملة أنها بمعنى مستقرة األخيرة هذه فإذا كانت

 السلسلتين. بين تكامل مشتر  يوجد

 اختبار جوهانسن:  -2

-قدمننه جوهانسننن، فهننو أكثننر شننمولية مننن اختبننار انجننل املشننتر  للتكامننل  خننر اختبننار هنننا 

 منن واألهنم ،ترانجر، ألنه يتناسب مع العينات صغيرة الحجم، وكذلك فني حالنة وجنود أكثنر منن متغينرين

 عندد ولتحديند أكثنر أو واحند مشنتركا تكامنل هننا  منا كنان إذا عنن يكشنف االختبنار هنذا أن هنو ذلنك

 :هما إحصائيتين اختبارجوهانسن  يقترح املشتر ، التكامل متجهات

التكامنل  متجهنات عندد بنأن القائلنة العندم فرضنية يخت نر حينث:  (Trace test) األثةر اختبةار .أ

   1:التالية بالصيغة ويحسب ( q=r) البديل الفرض مقابل  ( q)العدد يساوي  أو عن يقل املشتر 

max

1

ˆ( ) (1 )
p

t

i r

r T Ln
 

   

 التكامنل متجهنات عندد أن العندم فرضنية وتشنير p)- (rالكامننة املتجهنات أقنل تمثنل )n ,….r+1(حينث: 

 (r). عن يقل أو يساوي  الكامنة املشتر 

 :التالية الصيغة من ويحسب (Maximal eigenvalue): العظمى منةالكا القيمة اختبار .ب

max 1
ˆ( , 1) (1 )tr r TLn     

 مقابنل املشنتر  للتكامنل متجنه (r) هننا  بنأن القائلنة العندم فرضنية باختبنار االختبنار هنذا يقنوم

 .املشتر  للتكامل متجه (r+1) بوجود البديلض الفر 

 (VAR)ار الذاتي املطلب الثالث: تقدير نموذج شعاع االنحد

  أو بفكننننننرة نمنننننناذج االنحنننننندار VAR( أول مننننننن جنننننناء بنمننننننوذج ال  1980) Sims 2الباحننننننث سنننننن مس  

 ، وهننو عبننارة عننن دراسننة االقتصنناد Macroeconomics and Realityالننذاتي، وذلننك فنني مقالننه الشننهير  

                                                                                       
1 Walter Enders (2015), Applied Econometric Time Series, Wiley & Sons, Inc, 4 th edition, p 378. 
2 Sims, Christopher A (1980), Macroeconomics and Reality, Economitrica, Vol 48, No 01, p 1-48. 
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عالجنننة كنننل املتغينننرات بلننندين همنننا الوالينننات املتحننندة األمريكينننة وأملانينننا الغركينننة، ويقتنننرح الباحنننث سننن مس م

املتغينننرات الداخلينننة واملتغينننرات  ين( بنننA Prioriبصنننفة متماثلنننة دون شنننرق إقصننناء، ودون تميينننت مسنننبق )

الخارجية وإدخال عامل التأخير لكنل املتغينرات فني كنل املعنادالت، وأحصنلى أو قندم طنرا التحديند للشنكل 

ر التقريب الحقيقي للشكل الهيكلني تينر الهيكلي ويتوقع أن الشكل ا ختصر لهذه النماذج يمكن أن يعت 

 محدد للنظام االقتصادي.

يمكنننننا ترجمنننة هنننذا التعرينننف فننني قالنننب رياضنننلي منننن خنننالل املثنننال التبسنننيطي النننذي يمثنننل لننننا شنننعاع 

، فإن الشكل الهيكلني لنمنوذج االنحندار النذاتي 1tx ،2txذاتي يحتوي على متغيرين فقا وهما: النحدار اال 

هننننو ذلننننك النمننننوذج الننننذي تكننننون فيننننه كننننل املتغيننننرات دالننننة لقيمتهننننا تننننين املتغيننننرتين، له pذو درجننننة التننننأخير 

 املاضننية أو املننؤخرة، والقنننيم املاضننية لبنننا ي املتغيننرات األخنننرى املكونننة لشنننعاع االنحنندار النننذاتي إضننافة إلنننى

 ، كما يلي: 1الحدود العشوائية

1 1 1 1 1 2 1 2 1

1 1

2 2 2 1 2 2 2 1 2

1 1

p p

t i t i i t i t t

i i

p p

t i t i i t i t t

i i

x a b x c x d x

x a b x c x d x





 

 

 

 


    



     


 

 
….(1-1) 

(، White Noise) ا حدودا عشنوائية، أي همنا عبنارة عنن تشنويا أبنيضتمثل لن 2tԑو 1tԑ حيث أن:

 كما أنهما تير مرتبطان فيما بي هما.

 ( في شكله املصفوفي كما يلي:1-1يمكن كتابة النظام )

0
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WX A A X 



    ….(2-1) 
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1 James D, Hamilton (1994), Time series analysis, Princeton University Press, p 258. 
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تمننننثالن اآلثننننار الفوريننننة التنننني يخلفهننننا تغييننننر  2dو 1d(، املعلمتننننين 2-1( و )1-1) نفننني النظننننام املوضننننح بنننن

و1tعلننى التننوالي. أمننا الحنندود العشننوائية  1txو 2txعلننى كننل مننن  2txو 1txقنندره وحنندة واحنندة فنني كننل مننن 

2t 1ت أو تجدينندات فنني ف نني عبننارة عننن صنندماtx  2وtx  :1 ≠ 0علننى التننوالي، بحيننث نالحننظ أنننه إذا كننانd 

يكننون لننه تننأثير حننالي تيننر  1tԑفننإن:  2d ≠ 0 وإذا كننان: 1txيكننون لننه تننأثير فننوري تيننر مباشننر علننى  2tԑ: فننإن

 . 2txمباشر على 

ظننامي باإلمكننان الحصننول علننى الشننكل النهنني مصننفوفة تيننر شنناذة فإنننه  Wبننافتراض أن املصننفوفة 

من اليسار للحصنول علنى  W– 1باملصفوفة  (2-1العالقة )بضرب لنموذج شعاع االنحدار الذاتي، وذلك 

 الشكل ا ختصر له، والذي يكتب كما يلي:

0

1

p

t i i t i t

i

X A A X u



     ….(3-1) 

1

t tu W  , t   و  1

0 , 0,i iW P      حيث:  

 النظام يمكن كتابته كما يلي: 

1 1 1 1 1 2 1

1 1

2 2 2 1 2 2 2

1 1

p p

t i t i i t i t

i i

p p

t i t i i t i t

i i

x a b x c x u

x a b x c x u

 

 

 

 


   



    


 

 
….(4-1) 

كمننا  ، إذ أنهننا تعطنند2tԑو 1tԑهنني دالننة للتجدينندات الهيكليننة  2tuو 1tu(، التجدينندات 4-1فنني النظننام )

 يلي: 

1)-……(6=
ε₂t−𝑑₂𝜀₁𝑡

1−𝑑₁𝑑₂
2t;         u 1)-……(5=

ε₁t−𝑑₁𝜀₂𝑡

1−𝑑₁𝑑₂
1tu 

 7t2(u𝐸=  (1tu (𝐸).…… 0 =(-               (1                          نالحظ أن:

  0j-2tu2t )= E(uj-1tu1t (u 𝐸 =( ;  8).…-(1                                          و

 تباينات هذه التجديدات تعطد كما يلي: )تباينات ثابتة ومستقلة عن الزمن(
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2 2 2

2 1 1 2
1 2

1 2

( )
(1 )

tE u
d d

  



….(9-1), 

2 2 2
2 2 2 1
2 2

1 2

( )
(1 )

tE u
d d

  



 ….(10-1)    

 أما التباينات املشتركة لهتين التجديدتين فتعطد كالتالي:       

         

2 2 2 2

2 1 1 2

2

1 1 1 2
( ) (1 )

0

t t nE u u d d

   



 


 



 

; ℎ = 0

; ℎ ≠ 0

     ….(11-1)   

 ، يمكن أن تكون مرتبطتين فوريا2tuو  1tuمن خالل العالقة األخيرة يبدو جليا أن التجديدتين 

عن بعضهما البعض، والحالة الوحيدة التي  2tԑو1tحتى في حالة استقاللية تجديدات الشكل الهيكلي

 2d =أي:  2txو  1txتكون فيها هاتين التجديدتين مستقلتين، هي حالة عدم وجود أثر حالي متبادل بين 

0=1.d 

العام، عبارة عن موجه عمودي يحتوي  بشكله VARمن خالل ما سبق يمكننا كتابة معادلة 

 ، يعطد كما يلي: Nمتغيرات مختلفة 

0

t i t i

i

X  






   

×: هو عبارة عن شعاع الثوابث 0حيث: 1)(N؛ 

        iهو عبارة عن مصفوفات : N) ×(N  وi=1,2,…,p.        

 الزمنني التبناطؤ لفتنرات األمثنل العندد تحديند منن البند النذاتي االنحندار شنعاع نمنوذج تقندير قبنل

(p) التالية بالخطوات املرور منا تتطلب التقدير عملية فإن للنموذج، وكالتالي: 

 تحديد درجة اإلبطاء:  -1

ي التنن ) SC (و ) AIC (لتحديند العندد األمثنل لفتنرات التبناطؤ الزمنني، ينتم اختينار أقنل قيمنة لكنل منن 

 يقابلها التباطؤ الزمني األمثل.
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  اختبار العالقة السببية بين متغيرات الدراسة: -2

يعت ننننننر مفهننننننوم السننننننببية مننننننن بننننننين املفنننننناهيم التنننننني لقيننننننت عنايننننننة كبيننننننرة مننننننن ا ختصننننننين فنننننني القيننننننا  

االقتصننننادي، خاصننننة منننننذ نهايننننة السننننتينات، ألن معرفننننة املتغيننننر الننننذي يسننننبب اآلخننننر يمكننننننا مننننن صننننياتة 

ية سننننليمة، أضننننف إلننننى ذلننننك، فننننإن معرفننننة اتجنننناه السننننببية يمكننننننا مننننن توضننننيح العالقننننة سياسننننة اقتصنننناد

 املوجودة بين املتغيرات االقتصادية.

 املتغيننرات بننين السننببية العالقنة اتجنناه تحدينند فنني هننو االقتصنادية البحننوو مننن الهنندف إن

إذا تحقننننق ، tyتكنننون سنننببا للسلسنننلة  txوقياسنننها، حسنننب الباحننننث ترانجنننر فنننإن السلسنننلة  االقتصنننادية

، أي أن السنننننبب tyيحسنننننن أو يسننننناعد فننننني التنبنننننؤ بالسلسنننننلة  txتننننني، وهنننننو أن ماضنننننلي السلسنننننلة الشنننننرق اآل

t(x-و  p-t,…,y1-t(y(علنى املتغينرات  tyيسبق النتيجنة فني النزمن، حينث أنننا إذا قمننا بنإجراء انحندار للمتغينرة 

)p-t,…,x1 واتدح لنا بأن املعلمات الخاصة باملتغيرات )p-t,x,…1-t(x  مساوية إلنى الصنفر، وذلنك بناللجوء إلنى

لننم يننؤد بنننا إلننى توقننع أو معرفننة حاضننر السلسننلة  tx، فننإن هننذا دليننل علننى أن املتغيننرة student-t  إحصننائية

ty. 

 :1هما مسلمتان هنا لدينا

 .عشوائية متغيرات على إال تطبق ال السببية 1-

 .ممكن يرت والعكس املستقبل يسبب أن يمكن والحاضر املاضلي 2-

 2:الذاتي نقوم بالخطوات التالية االنحدار متجه في ترانجر سببية مفهوم لتوضيح

 نقوم بتقدير املعادلة التالية باستخدام طريقة املربعات الصغرى: -1

tℇ+ t(B).x 2𝜙+ t(B).y 1𝜙=tY 

 إذ:

 1 1

1

.
p

i

i

i

B B


      و 2 2

1

q
i

i

i

B B


  

                                                                                       
1 GOURIEROUX .C et MONFORT. A (1990), Séries Temporelles et Modèles Dynamiques, Ed. Economica-Paris, P 443. 
2 LARDIC .S et MIGNON .V (2002), Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Ed. Economica-

Paris, p 99-101. 
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 SCR1 :لها ونرمز املقدرة عن الفعلية القيم انحرافات تمربعا مجموع نحسب ثم

 ثم نقوم بتقدير املعادلة اآلتية: -2

tℇ+  t(B).y 1𝜙=tY 

 SCR2 :لها املقدرة ونرمز عن الفعلية القيم انحرافات مربعات مجموع نحسب ثم

 من العالقة:  cFنحسب إحصائية فيشر -3

 
(𝑆𝐶𝑅2−𝑆𝐶𝑅1)/𝑝

𝑆𝐶𝑅1/(𝑀−𝑁)
=cF 

 N=p+q+2و  M=T- Max (p,q)                    إذ:

 : عدد املشاهدات؛Tحيث: 

P : عدد التباطؤات الزمنية للمتغيرات الداخلية؛ 

q : عدد التباطؤات الزمنية للمتغيرات الخارجية؛ 

ا جدولنة  Fا حسنوكة منع  cFثم نقنارن  ،tyال تسبب  txالتي تقول أن  0Hنضع فرضية العدم -4

 ا جدولة. Fا حسوكة أك ر من  cFية العدم إذا كانت ونقبل فرض

 : Impulses Responses Analysis تحليل الصدمات ودوال االستجابة -3

 مختلنف لهنا تتعنرض أن يمكنن التني املفاجبنة للتغينرات الزمنني املسنار تتبنع إلنى االختبنار هنذا يهندف

 أي لحندوو الدراسنة متغينرات منن متغينر أي اسنتجابة كيفينة معرفنة إلنى باإلضنافة النمنوذج، متغينرات

علننى القننيم الحاليننة واملسننتقبلية  )tℇ(صنندمة، حيننث تفسننر دوال االسننتجابة تننأثير صنندمة فنني أحنند البننوا ي 

 للمتغيرات التابعة، فإذا افترضنا النموذج التالي:

, , ,

1 1

p p

t x x i t i x i t i x t

i i

X X Y    

 

     

, , ,

1 1

p p

t y y i t i y i t i y t

i i

Y Y X    
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كمنننا أننننه سنننيؤثر فننني  txر حتمنننا فننني القيمنننة الحالينننة ل سنننيؤث ԑ𝑥فنننإن حننندوو صننندمة فننني حننند الخطنننأ 

. فننإذا افترضنننا أن هننذه x ننظننرا الحتننواء املعننادلتين علننى القننيم السننابقة لنن yو xالقننيم املسننتقبلية لكننل مننن 

 :لك التأثير كما في الجدول التاليفسينت  عن ذ %1مقدرة ب  ԑ𝑥الصدمة في 

 م الحالية واملستقبلية للمتغيراتقي: أثر صدمة في البواقي على ال19الجدول رقم 

 ديناميكية ت ثير الصدمة الفترة

 :tفي الفترة 

 :t+1في الفترة 

 :t+2في الفترة 

.......... 

1

0

t

t

X

Y

   
   

   
 

, ,1

, ,1

... 1

... 0

x i x it

y i x it

X a

Y b

 

 





      
       

         
 

, ,2

, ,2

...

...

x i x it

y i x it

X a c

Y b d

 

 





      
       

         
 

…………… 

شننعاع متوسننطات املتحركننة ال نهننا ي  علننى شننكل VARكتابننة نمننوذج شننعاع االنحنندار الننذاتي يمكننن 

∞)VMA ( حينث ينتم التعبينر عنن شنعاع املتغينرات الداخلينة ،tX كمجمنوع متقنارب (Convergent Sum) 

 ، كما يلي: 𝑢ملاضلي التجديدات 

0

t i t i

i

X u






   

t𝑢 للنموذج املقدر.: يمثل شعاع التجديدات القانونية 

 :Variance Decompositionتحليل التباين  -4

تسنننناعد عمليننننة تحليننننل التبنننناين علننننى توضننننيح األهميننننة النسننننبية لكننننل تجدينننند مننننن التجدينننندات، مننننن 

خننالل تقسننيم مصننندر التغيننر النننذي يحنندو فننني متغيننرة داخليننة )أي حسننناب وتحدينند نسنننبة مسنناهمتها فننني 

 لخناصا الخطنأ تبناين بداللنة h معيننة لفتنرة التنبنؤ خطنأ تبناين كتابنة نسنتطيع رياضنيا،تبناين الخطنأ(، 

 حدا. على متغير بكل
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  :النموذج بواسطة االستجابة تحليل يتم

0

t i t i

i

X u






  
 

 وكذلك فإن العبارة التي تع ر عن تباين خطأ التنبؤ تعطد كالتالي:

max max

0 1 2

1 1

K d k d

t i t i i t i t

i i

LPP LPP LM   
 

 

 

     

1

0

( )
h

t h t h i t h i

i

X E X u


   



    

 ، كالتالي:jtX نرمز إليها بالتي ن tX ننقوم بتقسيم خطأ التنبؤ من أجل كل مركبة ل

1

, , 1. 1, 2, 2, , ,

0

( ) ( .... )
h

j t h t j t h j i t h i j i t h i jm i m t h i

i

X E X u u u


       



      

 :iΨالخاص باملصفوفة  (j,1)يع ر عن العنصر  j1,iXحيث 

, , ,1 , , 1 , 1

1

( ) ( ..... )
n

j t h t j t h jk k t h jk h k t

k

X E X u u    



     

 ، يسهل علينا حساب تباين خطأ التنبؤ:1ذات التباين يساوي  𝑢بما أن األخطاء 

2 2 2

, , ,1 , 1

1

( ( )) ( ..... )
n

j t h t j t h jk jk h

k

E X E X  



     

                         مع:

1
2 2 2

,1 , 1

0

.... ( )
h

jk jk h j i k

i

e e
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 املبحث الثالث: النتائج واملناقشة

 (:الوحدة جذر اختبار) الزمنية السالسل استقرارية املطلب األول: اختبار 

 االسنتقرار، بعندم تتصنف منا تالبنا الكلينة االقتصنادية للمتغينرات املمثلنة الزمنينة السالسنل إن

الزائننف  االنحنندار فنن  فنني للوقننوع تجنبننا تكاملهننا درجننة ينندوتحد اسننتقراريتها دراسننة مننن البنند وكالتننالي

(Spurious Regression) منع ثابنت، حسنابي وسنا حنول  تذبنذبت إذا مسنتقرة السلسنلة تكنون  حينث 

  1بالزمن. عالقة له ليس تباين

 توجند حينث (Unit Root) الوحندة جنذر اختبنارات اسنتخدام األمنر يتطلنب نفينه أو ذلنك ولتأكيند

 أهنم مننفيلينب بينرون  املوسنع فنولر ديكني يناختبنار  ويعت نر الوحندة جنذر عنن كشنفلل اختبنارات عندة

 تكاملها. درجة وتحديد الزمنية السالسل استقرارية عن للكشف االختبارات املستخدمة

 عليها: املتحصل االختبارات نتائ  لنا يوضح التالي الجدول 

 :LPPو LMلة  PPو ADF الوحدة جذر اختبار نتائج: 20الجدول رقم 

نوع 

 االختبار

نوع 

 النموذج

 املستوى 

Level 

 الفرق األول 

differencest 1 

 
 

 

LM 

 القيمة املحسوبة

 القيمة الحرجة

 االحتمال الحرج

LPP 

 القيمة املحسوبة

 القيمة الحرجة

 االحتمال الحرج

DLM 

 القيمة املحسوبة

 القيمة الحرجة

 االحتمال الحرج

DLPP 

 القيمة املحسوبة

 القيمة الحرجة

 االحتمال الحرج

 

ADF 

ديكي فولر 

 املوسع

Intercept 

 

-1.048204 

-2.925169 

0.7282 

-2.804060 

-2.925169 

0.0654 

-5.045698 

-2.926622 

0.0001 

-6.188317 

-2.926622 

0.0000 

Trend-

Intercept 

-3.188082 

-3.515523 

0.1000 

-2.561492 

-3.508508 

0.2989 

-5.104323 

-3.510740 

0.0007 

-6.368523 

-3.510740 

0.0000 

 None 

5.047505 

-1.947975 

1.000 

0.722017 

-1.947975 

0.8675 

-3.545425 

-1.948140 

0.0007 

-5.998257 

-1.948140 

0.0000 

                                                                                       
1 Gitt Mélard (1990), Méthode de prévision à court terme, Ellipses édition, Brucelles, Belgique, p 282. 
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PP 

فيليب 

 بيرون

Intercept 

-1.001265 

-2.925169 

0.7454 

-2.804060 

-2.925169 

0.0654 

-5.047503 

-2.926622 

0.0001 

-6.188899 

-2.926622 

0.0000 

Trend-

Intercept 

-2.108745 

-3.508508 

0.5276 

-2.561492 

-3.508508 

0.2989 

-5.096458 

-3.510740 

0.0007 

-6.368523 

-3.510740 

0.0000 

None 

4.119732 

-1.947975 

1.000 

0.643990 

-1.947975 

0.8519 

-3.593150 

-1.948140 

0.0006 

-5.990442 

-1.948140 

0.0000 
 .03-02 رقم من إعداد الباحث باالعتماد على امللحقيناملصدر: 

 بنالقيم ا حسنوكة القنيم كنل أن ، نالحنظPPو  ADFاختبنار باسنتخدام اإلحصائية النتائ  على بناء

بالقيمنننة املطلقنننة وذلنننك فننني النمنننوذجين   الحرجنننة القنننيم منننن أقنننل هننني LMاملطلقنننة للسلسنننلة الزمنينننة 

Intercept   وTrend-Intercept  أي أن السلسنلة الزمنينة وكنذلك نقبنل فرضنية العندم ، %5عند املسنتوى

تحتنننوي علنننى جنننذر وحننندة وكالتنننالي ف ننني تينننر مسنننتقرة عنننند املسنننتوى، ومنننا يعنننزز ذلنننك هنننو قيمنننة االحتمنننال 

 األولنى الفنروا عنند السلسنلة اسنتقرارية باختبنار قمننا لنذلك، %5الحنرج فهنو أكينر منن مسنتوى املعنوينة 

التني تصنرح بنأن السلسنلة متكاملنة عننند  PPواختبنار  ADFاختبننار   يتفنق عليهنا كنل منن وتحصنلنا علنى نتنائ

الفرا األول، ويتدح ذلك من كون القيمة ا حسوكة بالقيمة املطلقة في جمينع النمناذج أك نر منن القيمنة 

 الزمنينة السالسنل اسنتقرار عندم فني املتمثلنة، ممنا يعنني رفنض فرضنية العندم %5الحرجنة عنند املسنتوى 

 .l(1)الدرجة األولى  من متكاملة LMالسلسلة الزمنية  فإن للمتغيرات، وعليه

 القننيم كنننل أن نالحنننظ، PPو ADFبعنند اسنننتخدام اختبنننار  LPPأمننا بالنسنننبة للسلسنننلة الزمنينننة 

بالقيمنة املطلقنة وذلنك فني جمينع النمناذج  الحرجنة القنيم منن أقنل املطلقنة للسلسنلة هني بالقيم ا حسوكة

منا يندل علنى وجنود جنذر وحندة وكالتنالي السلسنة تينر مسنتقرة عنند املسنتوى، وإلرجناع  ،%5عنند املسنتوى 

السلسة مستقرة طبقنا الفروقات من الدرجة األولى، ومن النتنائ  اإلحصنائية تبنين أن القيمنة ا حسنوكة 

 LPPأك نننر منننن القيمنننة الحرجنننة بالقيمنننة املطلقنننة وذلنننك فننني جمينننع النمننناذج، وعلينننه فنننإن السلسنننة  DLPPلنننن 

 متكاملة من الرتبة األولى.

ممننا سنننبق نسنننتنت  أن السالسنننل الزمنيننة للمتغينننرات موضنننوع الدراسنننة متكاملننة منننن الدرجنننة األولنننى 

l(1) . 
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 :التالي النحو على الفروقات ذات يمكن تمثيل املتغيرات

 األولىللفروق  LPP: سلسلة 15قم الشكل ر   للفروق األولى     LM: سلسلة 14الشكل رقم 
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 (Eviews10)مرسوم اعتمادا على برنام  املصدر: 

 املطلب الثاني: اختبار التكامل املشترك للسالسل الزمنية

 فيمنا املتغينرات اختبنار يتطلنب فإننه النذاتي االنحندار متجنه بواسنطة املتغينرات تحلينل إجنراء قبنل

 اختبنار إجنراء ، وألجنل(املتغينرات بنين األمند طويلنة توازنينة عالقنة)بي ها  فيما شتر تكامل م هنا  كان إذا

 Johansen)جوهانسنن  طريقنة-2ترانجنر، -طريقنة انجنل-1طنريقتين:  تطبينق تنم املشنتر ، فقند التكامنل

method) هذه األخيرة تتضمن اختبارين هما: اختبار األثر ،)trace𝜆(  والقيمة الكامنة العظمى)xma𝜆(. 

 غرانجر:-اختبار التكامل املشترك بطريقة انجل-1

 الدرجنة منن ومسنتقرة متكاملنة متغينرة كنل أن تبنين لننا السنابق، الوحندة جنذر اختبنارات علنى بنناء

 حينث السناكنة، تينر الزمنينة السالسنل تحلينل على تنطوي  املشتر  منججية التكامل فان وكالتالي االولى،

 يكنون  وال الدرجنة نفنس منن املسنتقرة علنى السالسنل االنحندار اسنتخدام إمكانينة إلى ترانجر-انجل يشير

 األجل. طويلة التوازنية بالعالقة ويتصف زائفا االنحدار هذا

ԑt = LM – α–βLPP 
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املشنتر  بنين املتغينرات املدروسنة، وهنذا بتقندير املعادلنة الختبننار  التكامننل اختبنار سننقوم بنإجراء

، كمننا يجننب فحنن  بننوا ي املعادلننة للتأكنند مننن اسننتقرارية البننوا ي ديرجننذر الوحنندة انطالقننا مننن بننوا ي التقنن

 وذلك من خالل اختباري ديكي فولر وفيليب بيرون.

 الشكل التالي يبين الرسم البياني لقيم بوا ي التقدير:

 : سلسلة بواقي معادلة انحدار التكامل املشترك16الشكل رقم 
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 (Eviews10)اعتمادا على برنام   مرسوماملصدر: 

 وهنذا املشنتر  التكامنل انحندار معادلنة بنوا ي سلسنلة اسنتقرارية عندم الشنكل خنالل منن نالحنظ

اللنذان  PPو ADFاختبنار  منن كنل هنو ذلنك لننا ومنا يؤكند ثابنت وسنا حسنابي حنول  تتذبنذب ال     ألنهنا

 سنقوم بإجرائهما والجدول املوالي يوضح ذلك: 

 التقدير لبواقي الوحدة جذر نتائج اختبار  :21الجدول رقم 

 Intercept Trend-Intercept None نوع النموذج

 ADF PP ADF PP ADF PP نوع االختبار

القيمة 

 املحسوبة
-1.312859 -1.383100 -2.165756 -2.602425 -1.331910 -1.403391 

 1.947975- 1.947975- 3.508508- 3.508508- 2.925169- 2.925169- القيمة الحرجة

 0.1473 0.1668 0.2812 0.2758 0.5826 0.6160 االحتمال الحرج

 .05 باالعتماد على امللحق رقم من اعداد الطالبةاملصدر: 
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 وهنذا مسنتقرة تينر املشنتر  للتكامنل االنحندار معادلنة بنوا ي أن الجندول  نتنائ  خنالل منن نالحنظ

 فنيPP و ADF لالختبنارين الحرجنة القيمنة أقنل مننخنالل القيمنة ا حسنوكة بالقيمنة املطلقنة  منن واضنح

 مستوى  قيمة قيمته تفوا  والتي الحرج االحتمال قيمة نتائ  هو أيضا ذلك لنا يؤكد وما النماذج، جميع

 تينر البنوا ي سلسنلة أي أنوحندة، ال جنذر وجنود علنى تنن  التنيالعندم  فرضنية نقبنل ومنه ،%5 املعنوية

 الننفا بنين أسنعار جنلاأل  طويلنة شنتر امل تكامنلال لعالقنة ثبناتإ ودوجن عندم إلنى  ينؤدي هذا كل مستقرة،

 :اختبار التكامل املشتر  بطريقة جوهانسن بإجراء سنقوم نتائ ال ولتعزيز والواردات،

 اختبار التكامل املشترك بطريقة جوهانسن:-2

 نتائ  تطبيق االختبار على السلسلتين محل الدراسة أعطد النتائ  التالية:

 : نتائج اختبار التكامل املشترك بطريقة جوهانسن22رقم الجدول 

 املتغيرات
الفرضيات 

 العدمية
trace𝜆 Critical value Prob 

LM/LPP 
r=0 11.06951 15.49471 0.2073 

r>0 0.065165 3.841466 0.7985 

 .06 باالعتماد على امللحق رقم من اعداد الطالبةاملصدر: 

 عندم علنى ينن  والنذي العندم الفنرض قبنول  إلنى بننا تنؤدي األثنر اراختبن نتنائ  أعناله الجندول  منن

 الفرضنية هنذه عنند trace𝜆األثنر  إحصنائية قيمنة ألن وذلنك  (r=0)املتنتامن للتكامنل عالقنة وجنود أي

مسنتوى معنوينة  عنند 15.49471 تسناوي  والتني لالختبنار الحرجنة القيمنة منن أقنل هني 11.06951تسناوي 

 سنعر بنين األجنل طويلنة توازنينة عالقنة وجنود عندم أي مشنتر  تكامنل عالقنة توجند ال فإننه وكالتنالي 5%

تقندير  نحنو ونتجنه الحالنة هنذه فني الخطنأ تصنحيح نمنوذج تطبينق ال يمكنن وعلينه والنواردات، الننفا

 .(VAR) الذاتي االنحدار متجهات نموذج
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 جوتفسير النتائ (VAR)املطلب الثالث: تقدير نموذج متجهات االنحدار الذاتي 

الزمنني  التبناطؤ لفتنرات األمثنل العندد تحديند منن البند النذاتي االنحندار قبنل تقندير نمنوذج شنعاع

(p) ،التالية بالخطوات املرور منا تتطلب التقدير عملية فإن وكالتالي للنموذج: 

         لكنل قيمنة أقنل اختينار ينتم الزمنني، التبناطؤ لفتنرات األمثنل العندد لتحدينداإلبطةاء:  درجةة تحديةد-1

 علنى      النتنائ  جناءت املعينارين هنذين تطبيق وبعد األمثل، الزمني التباطؤ يقابلها التي (SC) و (AIC) من

 :التالي الجدول  يوضحه ما نحو

 VAR: تحديد درجات اإلبطاء للنموذج 23الجدول رقم 

 
 (Eviews10)مخرجات ال رنام  اإلحصا ي املصدر: 

 (،1) زمنني إبطناء فتنرة عنند هني (SC) و (AIC)للمعينارين  قيمنة أقل أن إلى أعاله الجدول  نتائ  تشير

 .(p=1)ء إبطا بدرجة (VAR)نموذج  بتقدير سنقوم وعليه

 السلسنلتين اسنتقرارية دراسنة بعندالتقةدير:  نتةائج وتحليةل الةذاتي االنحةدار أشةعة نمةوذج تقدير-2

 بال رننام  وكاالسنتعانة النذاتي، داراالنحن متجهنات نمنوذج بتقندير سننقوم املثلنى، اإلبطناء درجنة وتحديند

 :التالي املقدر النموذج على تحصلنا (Eviews10) اإلحصا ي

 تقدير النموذج األول:  2-1

 معادلة الواردات: -أ

DLM = C(1)*DLM (-1) + C(2)*DLPP (-1) + C(3) 

DLM = 0.205005*DLM (-1) + 0.155821*DLPP (-1) + 0.045937 

= 3.674stat = 0.106     F
2R= 0.145      2R 
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 النفط:سعر معادلة -ب

DLPP = C(4)*DLM (-1) + C(5)*DLPP (-1) + C(6) 

DLPP = 0.292457*DLM (-1) + 0.031806*DLPP (-1) + 0.010545 

= 0.675stat= 0.014      F 
2R= 0.030      2R 

 :التالية النقاق خالل من االقتصادية الناحية من الواردات ةمعادل تقييم ويمكن هذا

 فني الحقيقينة النواردات حجنم بنين طردينة عالقنة هننا  أن أي موجبنة بإشنارة جناءت DLM(-1) مروننة -

 %1 نبن DLM(-1)فني زينادة أي أن حينث السنابقة، اتالفتنر  فني الحقيقينة النواردات وحجنم الحالينة الفتنرة

 .% 0.2 نب DLM في زيادة إلى ستؤدي

 حجنم بنين طردينة عالقنة هننا  أن أي موجبنة بإشنارة جناءت كنذلك DLPP(-1)ملروننة بالنسنبة أمنا -

 املنطنق منع وهنو منا يتما نلى السنابقة الفتنرة فني الننفا وأسنعار الحالينة الفتنرة فني الحقيقينة النواردات

 .% 0.15 نب DLM في إلى زيادة ستؤدي %1 نب  DLPP(-1)في زيادة أي أن حيث االقتصادي،

نفنننننس الشنننننليء بالنسنننننبة لتقينننننيم معادلنننننة الننننننفا منننننن الناحينننننة االقتصنننننادية، حينننننث كنننننل منننننن مروننننننة 

DLM(-1) وDLLP(-1)  جاءتننننا بإشننننارة موجبننننة، أي أن هنننننا  عالقننننة طرديننننة بننننين حجننننم الننننواردات وأسننننعار

 النفا في مختلف الفترات. 

 أسنعار فني الحاصنلة بنالتغيرات ومرتبطنة حساسنة الجزائرينة النواردات بنأن ذلنك تفسنير ويمكنن

 عنن أساسنا ناتجنة الوطنينة النواردات تغطينة خاللهنا منن ينتم التني املالينة املوارد لكون  هذا ويرجع النفا،

 فني نمنو إلنى ينؤدي هنذا فنإن الننفا سنعر ارتفنع فنإذا النفطينة، الصنادرات منن عليهنا املتحصنل املنداخيل

 .الوطني االقتصاد م ها يعاني مشكلة وهذه الواردات قيمة في زيادة حدوو ومنه الكلية اإليرادات

2R =أننه ضنعيف  القنول  يمكنن التحديند معامنل قيمنة إلنى وكنالنظر اإلحصنائية الناحينة منن أمنا

 معنننوي تيننر  النمننوذج أن كمننا، %0.3، مننا ينندل أن أسننعار النننفا ال تفسننر الننواردات إال نسننبة 0.030

تينر  النمنوذج أن القنول  نسنتطيع ليوكالتنا stat= 3.13> Ftab( F(0.675 = حينث فيشنر إحصنائية حسنب

 .إحصائيا مقبول 
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 تقدير النموذج الثاني: 2-2

 معادلة الواردات: -أ

LM = C(1)*LM (-1) + C(2)*LPP (-1) + C(3) 

LM = 0.998427*LM (-1) -0.031469*LPP (-1) + 0.113846 

= 2990.3stat= 0.992                F2R 

 النفط: سعر معادلة -ب

LPP = C(4)*LM (-1) + C(5)*LPP (-1) + C(6) 

LPP = 0.045300*LM (-1) + 0.794538*LPP (-1) + 0.072723 

   = 189.98stat= 0.896                 F2R 

 :التالية النقاق خالل من االقتصادية الناحية من الواردات معادلةكل من  تقييم يمكن

 الفترة في الواردات الحقيقية حجمبين  طردية قةعال هنا  أن أي موجبة بإشارة جاءت LM(-1) مرونة-

 إلى     ستؤدي % 1 نب LM(-1) في زيادة أي أن حيث السابقة، الفترة في الحقيقية الواردات وحجم الحالية

 ؛%0.99 نب LM في زيادة

 النواردات حجنم بنين عكسنية عالقنة هننا  أن أي سنالبة بإشنارة جناءت LPP(-1) ملروننة بالنسنبة أمنا -

يتطننابق مننع واقننع  وهننذا ال الفتننرة السننابقة، فنني الحقيقيننة وأسننعار النننفا الحاليننة الفتننرة فنني يقيننةالحق

 االقتصاد الجزائري فالواردات مرتبطة بالتغير في سعر النفا.

     ، وهنذا LPP(-1)أما منن الناحينة اإلحصنائية فمعادلنة النواردات مشنروحة بقيمتهنا السنابقة بناملتغير 

ضنمن  %99، ما يدل أن أسعار الننفا تفسنر النواردات بالنسنبة R)2(0.99 =ديد ما يوضحه معامل التح

stat=3.13< Ftab(F = هننننذا النمننننوذج كننننذلك املعنويننننة الكليننننة للنمننننوذج جينننندة حسننننب إحصننننائية فيشننننر

2990.3) . 

-)LMنفس الشليء بالنسبة لتقينيم معادلنة الننفا منن الناحينة االقتصنادية، حينث كنل منن مروننة 

تنننا بإشنننارة موجبنننة، أي أن هننننا  عالقنننة طردينننة بنننين حجنننم النننواردات وأسنننعار الننننفا فننني جاء LLP(-1)و (1
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مختلنننننف الفتنننننرات. أمنننننا مننننننن الناحينننننة اإلحصنننننائية فيتدنننننح أن املعنويننننننة الكلينننننة للنمنننننوذج مقبولنننننة حسننننننب 

أي أن  R)2(0.89 =، وهننذا مننا يفسننره معامننل التحدينند F)stat= 3.13< Ftab(189.98 =إحصننائية فيشننر 

 هدات مشروحة عن طريق متغيرة الواردات، فسعر النفا تفسره الواردات. من املشا 89%

ممنننا سنننبق منننن تقننندير وتحلينننل النمنننوذجين فإنننننا نختنننار النمنننوذج الثننناني النننذي يتوافنننق منننع املعنننايير 

النمنننننوذج مقبنننننول إحصنننننائيا واقتصننننناديا بنننننالرتم منننننن وجنننننود بعنننننض  إناإلحصنننننائية، كمنننننا نسنننننتطيع القنننننول 

 صادية والواقع االقتصادي الجزائري.التناقض مع النظرية االقت

 VAR (satisfies االسنتقرار شنروق بتحقينق يتمتع املقدر النموذج أن( 17) الشكل من يتدح كما

the stability condition) ، جمينع أن إلنى باإلضنافة الواحند منن أصنغر املعنامالت جمينع أن باعتبنار 

 عندم أو   األخطناء ارتبناق في مشكلة من يعاني ال النموذج أن يعني مما الوحدة، دائرة داخل تقع الجذور 

 .التباين ثبات

 متعدد الحدود AR: جذور عكسية ل 17رقم الشكل 
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 (Eviews10)من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات املصدر: 

 : (Impulse Reponses Fonction)  االستجابة دوال نتائج تحليل-3

 مختلنف لهنا تتعنرض أن يمكنن التني املفاجبنة للتغينرات الزمنني املسنار تتبنع إلنى االختبنار هنذا يهندف

 أي لحندوو الدراسنة متغينرات منن متغينر أي اسنتجابة كيفينة معرفنة إلنى باإلضنافة النمنوذج، متغينرات

 :أدناه الشكل في واملوضحة التالية النتائ  على تحصلنا االختبار هذا إجراء وبعد صدمة،
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 : تحليل نتائج دوال االستجابة18قم الشكل ر 

 
 (Eviews10)مخرجات ال رنام  االحصا ي املصدر: 

 ينالدراسنة للملحقن متغينرات صندمات نتنائ  املتعلقنة بتحلينلوالجنداول  أعناله الشنكل خنالل منن

 :ما يلي نستخل  10-09 رقم

 مفاجبنةصندمة ( املنحننى األعلنى أن حندوو أي 18يتدنح منن الشنكل ): PPصدمة أسعار الةنفط  -أ

     فنإن هنذا لنم ينؤدي إلنى أي تغينر فني متغينرة النواردات، (t=1)خنالل الفتنرة  0.128 وكمقندار الننفا أسنعار في

و نني وفني تزايند  يجنابيإ( نالحنظ اسنتجابة النواردات للصندمة بشنكل 2فني نفنس الفتنرة، لكنن خنالل الفتنرة )

 الننفا بأسنعار املباشنر بارتباطهنا لنوارداتل املسنتمرة االسنتجابة تفسنير ويمكنن مسنتمر منع منرور النزمن،
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 منا تعلنق خصوصنا النداخلي الطلنب تلبينة علنى قدرتنه وعندم اإلنتنا ي الجهناز كفناءة ضعف ظل في خاصة

 علنى احتياجاههنا تموينل فني كبينر بشنكل يعتمند التني العمومينة االسنتثمارات بنرام  احتياجنات بتموينل

 .الواردات على قوية  ثار لها ستكون  النفا أسعار في صدمة أي فإن وكالتالي النفطية، اإليرادات

 فني مفاجبنة صندمة أي حندوو أن املنحننى األسنفل (18)الشنكل  منن تدنحي: M الواردات صدمة-ب

       الننفا، إذا أحندثنا صندمة  أسنعار علنى يجنابيإ بشنكل تنؤثر واحند، معيناري  انحنراف وكمقندار النواردات

ومننن  0.013اسننتجابة فوريننة فنني متغيننرة سننعر النننفا بمقنندار فإننننا نالحننظ  0.077علننى الننواردات بمقنندار

يصنبح هنذا التنأثير  (t=6)حتى الفتنرة  الثبات نحو ويتجه ضعيفا التأثير هذا يصبح ثم ،(t=1)بداية الفترة 

 سالبا.

ن الخطنننننأ، والنتنننننائ  الهننننندف مننننننه هنننننو معرفنننننة مننننندى مسننننناهمة كنننننل متغينننننرة فننننني تبنننننايتحليةةةةةل التبةةةةةاين: -4

 .11 ين تظهر من خالل امللحق رقمالتباالخاصة بتحليل 

، LMفنني تبنناين خطننأ املتغيننرة  %2.94فنني تبنناين الخطننأ لتنبـهننا وكننننن  %97.05تتسننبب بننننن  LPPنالحننظ أن 

، مننننه نسنننتنت  أن أي صننندمة تحننندو علنننى مسنننتوى LPPال تتسنننبب فننني تبننناين خطنننأ متغينننرة  LMفننني حنننين أن 

 تباق املباشر املوجود بين هذه املتغيرتين.أسعار النفا يكون لها األثر على الواردات وذلك لالر 

 :LMو LPPالشكلين التاليين يوضحان لنا تحليل التباين لكل من 

 : األشكال البيانية لتحليل التباين19الشكل رقم 
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 (Eviews10)مخرجات ال رنام  االحصا ي املصدر: 
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الخطنوة  هنذه فني نقنوم :(Causality test) الدراسةة متغيةرات بةين السةببية العالقةة اختبةار -5

 حينث للسنببية، ترنجنر اختبنار علنى اعتمادا وذلك الدراسة، متغيري  بين السببية العالقة اختبار بإجراء

 املتغينرين بنين سنببية عالقنة وجنود عندم علنى تنن  التني العندم فرضنية دراسنة علنى االختبنار هنذا يقنوم

 عنن مسنتقلين فناملتغيرين العكنس حالنة وفني سنببية عالقنة هننا  نفنإ رفضها تم إذا حيث الدراسة، حلم

 .البعض بعضهما

 الصنفرية الفرضنية ظنل فني والنواردات الننفا أسنعار بنين السنببية ترانجنر العالقنة اختبنار نتنائ 

 :املوالي الجدول  يوضحه

1 1 1

0 1 2 ... 0pH b b b     

 ختبار السببية غرانجر: نتائج ا24الجدول رقم 

 F Probقيمة  فرضية العدم

DLPP  ال يتسبب فيDLM 3.68 0.0617 

DLM  ال يتسبب فيDLPP 1.13 0.2928 

 .12 من إعداد الباحث باالعتماد على امللحق رقماملصدر: 

 :كالتالي تفسيرها يمكن االختبار نتيجة

نقبننل فرضننية  إذن % 5 مننن أك ننر رجالحنن مننن خننالل الفرضننية األولننى تبننين لنننا أن قيمننة االحتمننال

 أن نجند إذ الثانينة الفرضنية كنذلك النواردات، يسنبب فنيال الننفا سنعر أن علنى منا يندل وهنذا العندم،

 اختبنار منن نسنتنت  إذن الفرضنية، هنذه نقبنل وكالتنالي % 5 منن أك نر هنو لهنا املقابنل قيمنة االحتمنال

لننواردات أي أن كننل متغيننر ال يتسننبب فنني اتجنناه أنننه ال توجنند عالقننة سننببية بننين أسننعار النننفا وا السننببية

املتغير اآلخر. من خالل كل هذا يمكننا القول بأنه ال يوجد ارتباق بين أسعار النفا والواردات في األجنل 

  القصير.

ة تتعلنننننق أي أن هنننننذه األخينننننر نسنننننتنت  بنننننأن أسنننننعار الننننننفا تنننننؤثر بشنننننكل تينننننر مباشنننننر علنننننى النننننواردات 

لينننة حيننث أن جنننزء م هننا يننرتبا بأسنننعار النننفا مننن خنننالل تننأثيره علنننى ولكنننن لننيس بصننفة كبأسننعار النننفا 

بينمنننننا الجنننننزء اآلخنننننر منننننرتبا ، النفطينننننة أي أن قيمنننننة النننننواردات مرتبطنننننة بعوائننننند الصنننننادرات ، الصنننننادرات

 .بسياسة الدولة في تحرير التجارة الخارجية وسياسة الضغا على الواردات
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 :الفصل خالصة

إظهننننار أهننننم  إلننننىغيننننرات التنننني تنننندور حولهننننا دراسننننتنا وتطرقنننننا قمنننننا خننننالل هننننذا الفصننننل بتعريننننف املت

األسننناليب التحليلينننة املتبعنننة فننني دراسنننتنا، كمنننا حللننننا العالقنننة بنننين أسنننعار الننننفا وعالقتهنننا بنننالواردات فننني 

املتغينننننرين أجريننننننا علنننننيهم بعنننننض األسننننناليب  ذينجنننننل معرفنننننة مننننندى تقنننننارب هنننننومنننننن أ االقتصننننناد الجزائنننننري 

، كمننا أجرينننا التكامننل املشننتر  السالسننل مننن عنندمها، حنندة ملعرفننة اسننتقراريةالتحليليننة كاختبننار جننذر الو 

بعنننننند كننننننل هننننننذه االختبننننننارات توصننننننلنا إلننننننى عنننننندم اسننننننتقرارية  وكننننننذلك اسننننننتخدام اختبننننننار سننننننببية ترانحننننننر،

 وكنذلك ،األول  الفنرا  عنند تسنتقر أنهنا السلسنلتين عنند املسنتوى أي أنهنا تحتنوي علنى جنذر وحندوي، إال

األولنى، ومنن خنالل نتنائ  اختبنار  الدرجنة منن متكاملنة والنواردات الننفا أسنعار نمن لكنل السالسنل تكنون 

أننه ال توجند سنببية فني كنال اتجناهين أي أن كنل منن أسنعار الننفا والنواردات وال يسنببان السببية تبين لنا 

النننننبعض لكنننننن لكنننننن لسنننننعر الننننننفا تنننننأثير بشنننننكل تينننننر مباشنننننر علنننننى النننننواردات وهنننننذا راجنننننع إلنننننى السياسنننننات 

 الننننواردات كمننننا استخلصنننننا مننننن خننننالل نتننننائ  دوال االسننننتجابة إلننننى أن ،ة التنننني تطههننننا الجزائننننرالتوسننننعي

 % 1 نبن األخينرة هنذه فني صندمة حندوو أن حينث الننفا، أسنعار فني الحاصنلة بالتقلبنات الجزائرينة تتنأثر

 النواردات أن علنى يندل ممنا قنوي، وبشنكل االسنتجابة فتنرة بداينة فني يجنابيإ أثنر إحنداو فني ستتسنبب

 العاملية. األسواا في النفا أسعار في الحاصلة بالتقلبات وكبير أساسلي رتبطة وبشكلم

 



 

 

 

 اخلامتة العامة
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 :العامة الخاتمة

 املسنتقبلية، بأسنعارها التنبنؤ صنعوكة إلنى إضنافة تقلبنا األسنواا أكثنر منن النفطينة السنوا  تعت نر

 مسنار علنى روتنؤث تنتحكم والطلنب، العنرض معادلنة علنى زينادة العوامنل منن مجموعنة توجند أننه ذلنك

  فيها. األسعار وتحركات

 احتياطاتنه محدودينة بالنضنوب بسنبب مهندد وهنو للطاقنة أساسنلي مصندر الننفا أن إلنى توصنلنا

 حجنم إلنى بنالنظر للبينع واملعروضنة املنتجنة السنلع تسنعير عنند العنادة في كما يجري  عليه، اإلقبال وتزايد

 العوامنل هنذه أن تينر االعتبنار، بعنين اجهناإنت تكناليف حجنم أخنذ منع السنلعة هنذه علنى والطلنب العنرض

 منفنردة م هنا مجتمعة أو ذلك في عوامل ساهمت عدة النفا، بل هنا  لسعر الوحيد ا حدد هي ليست

 مننن باإلنسننانية تخننرج أن اسنتطاعت سنلعة االجتماعينة، السياسنية والعسننكرية، ف ني االقتصنادية،

 أخنرى  عوامنل تندخلت لنذلك سنهولة، وأكثنر متطنورة يناةح إلنى يعيشنها كنان التني البدائينة واملعانناة الحيناة

 تينر الننفا أسنعار جعنل منا وهنو علينه، السنيطرة ذلنك وراء محاولنة منن الننفا سنعر علنى لتنؤثر جديندة

 .الدوام على مستقرة

 منننذ التنمويننة مسننيرهها فنني النننفا قطنناع علننى كبيننر بشننكل كمننا اسننتنتجنا أن الجزائننر تعتمنند

 االقتصاد على حتما سيؤثر العالمي، املستوى  على النفا سوا  أزمة في أو خلل أي االستقالل، فحدوو

 لدعم األساسية الركيتة هي النفا تصدير من خالل الدولة تجنيها التي املالية العائدات تعد الوطني، إذ

 من بداية تسجيل تم وقد هذا الصعبة. بالعملة للتمويل مصدرا والتنموية، كذلك االقتصادية برامجها

 لالقتصناد الكلينة املؤشنرات وضنعية علنى منا أثنر وهنو الننفا لسنعر ومسنتمرا حنادا تراجعنا 2014 جنوان

 األسنواا فني الننفا أسنعار فني الحاصنلة بالتقلبنات كبينر وبشنكل تتنأثر والتني النواردات تنرار الجزائري علنى

 .النفطية لإليرادات املفرطة التبعية وكجالء ما يؤكد وهذا العاملية

 باعتبناره إينرادا إلينه والنظنر النفطني االقتصنادي الرينع طبيعنة فني النظنر ادةإعن يتطلنب بالتنالي

 التحنديات الالزمنة ملواجهنة التندابير اتخناذ منن جارينا، وعلينه البند إينرادا ولنيس للدولنة يعنود رأسنماليا

املسنتدامة  التنمينة تحقينق فني األخرى  القطاعات دور  وتعزيز الدخل مصادر تنويع خالل من املستقبلية،

 للثروات. األمثل باالستخدام

 هنذه إطنار فني وقندمنا كمنا النتنائ ، منن مجموعنة عنرض يمكنن البحنث ملوضنوع دراسنتنا خنالل منن

 .للبحث  فاا فتح محاولة إلى إضافة االقتراحات من جملة النتائ 



 العامة خلامتةا
 

 
141 

 اختبار الفرضيات:-أوال

 صنننحة مننندى علننى الحكنننم ننننايمكن بعنند عنننرض هنننذا البحنننث ومحاولنننة لإلحاطنننة بنننبعض جوانبنننه

 :يلي ما وفق مقدمة البحث في املصاتة الفرضيات

  :تطننورت السياسننة االسننتيرادية فنني الجزائننر وفقننا ملقتضننيات املراحننل التنني الفرضننية األولننى

منننر ههنننا االقتصننناد النننوطني، قننند عرفنننت تطنننورات عننندة بننندء باملراقبنننة إلنننى احتكنننار الدولنننة ثنننم 

والجغرافنني للننواردات تغيننر خننالل  ، األمننر نفسننه ينطبننق علننى التوزيننع السننلعيالتحريننر التننام

 فترات مختلفة؛

  :ال تخضنع التغيننرات فني سنعر الننفا لعوامننل الطلنب والعنرض فقنا، بننل الفرضنية الثانينة

تعود لعوامل هيكلية في السوا لهنا عالقنة كبينرة بنالقرارات السياسنية واألزمنات والظنروف 

 هنني النننفا سننعارأل  الكثيفننة التقلبننات فنني تسننببت التنني العوامننل أهننم، ومننن الطارئننة

 م هنا النبعض والتني انت نى لنه، املسنتهلكة والندول  املنتجنة الندول  بنين القائمنة الصنراعات

 له؛ املنتجة للدول  للنفا املستهلكة الدول  باحتالل

 وجنود عندم تبنين القياسنية الدراسنة فني إليهنا املتوصنل النتنائ  الفرضنية الثالثنة: حسنب 

وحجنم النواردات فني الجزائنر هنذا راجنع  الننفا أسنعار سنببية فني املندى القصنير بنين عالقنة

إلى السياسات التوسعية املتخذة من طرف الدولة لندفع عجلنة التنمينة وإشنباع حاجينات 

وجننود اسننتجابة الننواردات لصنندمة أسننعار  الدراسننة هننذه أثبتننت املقابننل وفنني ا جتمننع،

 النفا بشكل إيجابي وفي تزايد مستمر.

 النتائج:-اثاني

 كمنا إليهنا التوصنل تنم التني النتنائ  مجموعنة عنرض يمكنن الدراسنة هنذه فني ضنهاستعرا تنم منا بعند

 :يلي

 التني الدراسنات ههنا، ووفنق يتمتنع التني الجنودة حسنب بنه خناص سنعر ننوع ولكنل أننواع الننفا -1

 ؛ األسوأ إلى ستتغير املستقبل في النفا جودة بأن تتوقع فإنها النفا على أنواع أجريت

تحديند  فني الوحيندان العنامالن همنا والطلنب العرض وليس عديدة لعوامل النفا أسعار تخضع -2

منل وم هنا عوا عاملينا الننفا سنعر تحديند فني منؤثرة أخنرى  عوامنل هننا  بنل عاملينا، الننفا أسنعار
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 دورا تلعنب مجتمعنة العوامنل هنذه أن جمينع حينث والفنينة، النفسنية املناخية، الجيوسياسية،

 العالمي؛ النفا سعر تحديد في كبيرا

منرت سياسننة االسنتيراد فنني الجزائنر بعنندة مراحنل، بنندء بنظنام االحتكننار التنام، وصننوال إلنى التحريننر  -3

ت الجزائريننننة متمركننننز بشننننكل كبيننننر علننننى كمننننا الحظنننننا التوزيننننع الجغرافنننني للننننوارداالتننننام للننننواردات، 

 ؛األوروكيةالدول 

 إلنى الننفا أسنعار فني الحاصنل قلنبتال أدى فقند النفطينة للعائندات املفرطنة التبعينة نتيجنة -4

 ؛على ترار الواردات الوطني لالقتصاد الكلية التوازنات في اختالالت تسجيل

 عنند والنواردات الننفا أسنعار منن لكنل السالسنل اسنتقرار عندم بيننت ةاالسنتقراري تحلينل نتنائ  -5

 الننفا أسنعار منن لكنل السالسنل تكنون  وكنذلك ،األول  الفنرا  عنند تسنتقر أنهنا إال املسنتوى 

 األولى؛ الدرجة من متكاملة والواردات

 مشنتر  تكامنل عالقنة عندم وجنود إلنى أجرينت التني القياسنية الدراسنة خنالل منن التوصنل تنم -6

 وحجم الواردات في الجزائر؛ النفا أسعار بين األجل طويلة

ال  همناأن أي للسنببية، ترانجر اختبار حسب الوارداتو  النفا أسعار بين سببية عالقة توجدال  -7

 ، يعزى ذلك إلى السياسات التوسعية التي تقوم هها الدولة الجزائرية؛ان البعضسببي

 هنذه فني صندمة حندوو أن حينث النفا، أسعار في الحاصلة بالتقلبات الجزائرية الواردات تتأثر -8

 كبينر وبشنكل مرتبطنة النواردات أن علنى يندل ممنا ،ايجنابي أثنر إحنداو فني ستتسنبب  األخينرة

 .العاملية األسواا في النفا أسعار في الحاصلة بالتقلبات

 االقتراحات:-الثاث

 يمكن تقديم البحث ملوضوع الدراسة خالل من إليها توصلال تم التي االستنتاجات على باالعتماد

 :يلي فيما أهمها نلخ  والتي االقتراحات من مجموعة

 ن وذلنك عن التنموينةترشنيد سياسناهها  طرينق عنن النوطني، لالقتصناد هيكلي إصالح إجراء ضرورة

 ؛القتصاد الوطنيا تنويعالتوجه نحو و سياسة دعم الطلب الكلي طريق التحول عن 

 الخنام شنكله فني وتصنديره األرض بناطن منن الننفا بإنتناج االكتفناء عندم الجزائنر علنى يتوجنب 

 عالية؛ بجودة تنتجها التي املنتجات وتصنيع تحويله في والبدء
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 الطاقنةك بديلنة أخنرى  طاقنة مصنادر عنن بحنثال بالحكومنة يجندر ناضنبة، منادة الننفا أن بمنا 

 الشمسية؛

 وذلنك  ،نفناا الحكنوميال ا ترشنيد سياسنة تطبينق خنالل منن املنالي الضنبا تكنريس علنى العمنل

، وإعنادة صنياتة والسنلع املنتجنات بعنض علنى االسنتيراد رخن  فنرض منع النواردات بتقلني 

 ؛االقتصاديأولويات ا جتمع يما يكفل األمن 

 الصنعبة، للعملنة لبناجاسنتيرادا و  األكثنر السنلع إنتناج فني مارلالسنتث الصنرف احتياطنات توجينه 

مننن خننالل ، إضننافة إلننى إصننالح بيبننة األعمننال الننواردات إحننالل تحقيننق هنندفب  مننا سيسننمح وهننو

 وتحسين تنافسية هذه القطاعات في الخارج؛لترقيته  اإلنتاجفي إشرا  القطاع الخاص 

 تنشنننننيا خننننالل  مننننن صننننادرات خننننارج النننننفاإينننننرادات التنويننننع  ينبغنننني علننننى الجزائننننر أن تباشننننر فنننني

علننى قطنناع تركننز  وأالقطنناع الفالحننة والصننناعة  خاصننةالقطاعننات االقتصننادية األخننرى وتنميتهننا 

 .فقا النفا

 آفاق البحث:-رابعا

فنتح  إلنى ارتأيننا الجزائنر، النواردات فني علنى الننفا أسنعار تقلبنات أثنر ملوضنوع دراسنتنا خنالل منن

 :التالية البحث  فاا

 النفا؛ وأسعار الجزائرية حجم الواردات بين تركا التي العالقة طبيعة دراسة 

 اتجناه تغينر عنند علنى النواردات الجزائرينة تطنرأ تنيال للتغينرات تنبؤينة استشنرافية بدراسنة القينام 

 النفا؛ أسعار

 والنواردات الننفا أسنعار محنددات منن تكنون  قند التني املتغينرات بعنض بإضنافة خنرى أ دراسنة 

مخالفنننة. أو مطابقننة إليهننا املتوصننل كانننت النتنننائ  إذا مننا وملعرفننة أكثننر للتعمننق وهننذا
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 قائمة املراجع

 باللغة العربية:-أوال

 :كتبال-1

 والنشننر، للطباعننة الرؤيننة مؤسسننة ،الدوليةةة التجةةارة (،2006العنندلي ) أحمنند أشننرف 

 .مصر، 1ق املعمورة،

 وائننل  دار، (الكلةةي االقتصةةاد )التحليةةل مبةةادئ(، 2006عريقننات ) موسننلى محمنند حربنني

 ، عمان.1للنشر، ق

 ( 2002حسنننننام علننننني داود و خنننننرون ،)ر ، دار املسنننننيرة للنشننننناقتصةةةةةاديات التجةةةةةارة الخارجيةةةةةة

 ، عمان.1والتوزيع والطباعة، ق

 ( 1979حسين عبد هللا ،) ،القاهرة.2دار ال هضة العركية، قاقتصاديات البترول ، 

 األردن.-عمان  ،01 ق وائل، دار ،النفط محاسبة (،2001هللا ) عبد أمين خالد 

 ( 2009خالننننننند محمننننننند السنننننننواعي ،)،عنننننننالم الكتنننننننب  التجةةةةةةةارة الدوليةةةةةةةة النظريةةةةةةةة وتطبيقا هةةةةةةةا

 ، األردن.1ق الحديث،

 ( 2000رشاد العصار و خرون ،)دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان.التجارة الخارجية ، 

 للنشننر  الرضننا ، داراملعاصةةرة الدوليةةة التجةةارة أساسةةيات(، 2000الصننرن ) حسننن رعند

 ، دمشق.1، ق1والتوزيع، ج

 ( 2003رمضنننننان محمننننند مقلننننند و خنننننرون ،)معينننننة، ، الننننندار الجااقتصةةةةةاديات املةةةةةوارد والبيةةةةةةة

 االسكندرية، مصر.

 دار القضةايا بعةض علةى عامةة الةدولي، نظةرة االقتصةاد (،1999هللا ) عنوض حسنين زيننب ،

 الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية.

 ( 2001سننامي خليننل ،) دار ال هضننة العركينننة،  ،-نظريةةة التجةةارة الدوليةةة–االقتصةةاد الةةدولي

 ، القاهرة.1ج

  الندار املصنرية ،والتنظةيم التنظيةر بةين الخارجيةة التجةارة (،1991)سنامي عفيفني حناتم 

 .مصر القاهرة، ،1ق األول، الكتاب اللبنانية،
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 للنشنر الكتناب عنالم ،العةام االقتصةاد فةي مقدمةة (،2004عثمنان ) العزينز عبند سنعيد 

 الجزائر. والتوزيع،

 دينوان ،الكلةي االقتصةادي التحليةل الةى مةدخل، (2010يخلنف ) بنن وزهنرة بوننوة شنعيب 

 الجزائر. الجامعية، طبوعاتامل

 ( 2013صالح تومي ،)الجزائر. ،أسامة دار ،الكلي االقتصادي التحليل مبادئ 

 ( 2012طننارا يوسننف حسننن جننابر ،) السياسةةة التجاريةةة الخارجيةةة فةةي النظةةام االقتصةةادي

 ، عمان.1دار النفا س للنشر والتوزيع، قاالسالمي، 

 ( 2005عننادل أحمنند الحشنننيا، مجنندي محمننود شنننهاب ،) ،العالقةةات االقتصةةادية الدوليةةةة

 دار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية.

 الجديندة، الجامعنة دار ،الدوليةة االقتصةادية العالقةات(، 2000حشنيا ) أحمند عنادل 

 مصر.

 ( 1998عنادل أحمند حشنيا و خنرون ،)الجامعينة الندار ،الةةدولي االقتصةاد أسياسةيات 

 مصر. اإلسكندرية، الجديدة،

 دار  أساسةةيات االقتصةةاد الةةدولي،(، 1987حشننيا، مجنندي محمننود شننهاب، ) عننادل أحمنند

 الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية.

  السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد (، 2003املطلننننننننننننننننب عبنننننننننننننننند الحمينننننننننننننننند )عبد

 ، القاهرة.1، ق2مجموعة النيل العركية، ج )تحليل كلي(،القومي 

 ( 2010علني عبند الفتناح أبنو شنرار ،)امليسنرة،  داروسياسةات،  نظريةات الةدولي االقتصةاد

 األردن. ،7ق

 املطبوعننات ديننوان ،الجزئةةي التحليةةل :االقتصةةادية النظريةةة (،2004كسنناب ) علنني 

 الجزائر. الجامعية،

 5ق الجامعينة، املطبوعنات ، دينوانالكلةي االقتصةادي التحليةل (،2005صنخري ) عمنر ،

 الجزائر.

 للنشننر،  البينارا  مؤسسننة ،الدوليةة االقتصةةادية العالقةات(، 2004خلننف ) حسنن فلنيح

 األردن. ،1ق
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 ( 2016فنننوزي عبننند النننرزاا ،)،زمنننزم ناشنننرون وموزعنننون،  اسةةةتراتيجيات التجةةةارة الخارجيةةةة

 ، األردن.1ق

 ( 2010قصنننننننلي عبننننننند الكنننننننريم إبنننننننراهيم ،) أهميةةةةةةةة الةةةةةةةنفط فةةةةةةةي االقتصةةةةةةةاد والتجةةةةةةةارة الدوليةةةةةةةة

 عامة السورية للكتاب، دمشق.منشورات الهيبة ال )االقتصاد السوري أنموذجا(،

 النندار ،الكلةةي االقتصةةاد مبةةادى (،2002واخننرون ) مقلنند محمند رمضنان بكنري، كامنل 

 األردن. والتوزيع، للنشر الجامعية

 ( 2006مجنننننننندي محمننننننننود شننننننننهاب، سننننننننوزي عنننننننندلي ناشنننننننند ،) أسةةةةةةةةس العالقةةةةةةةةات االقتصةةةةةةةةادية

 منشورات الحلبي، لبنان.الدولية، 

 ( 1983محمنننننند أحمنننننند النننننندوري ،) ديننننننوان املطبوعننننننات ات فةةةةةةي االقتصةةةةةةاد البترولةةةةةةي، محاضةةةةةةر

 الجامعية، بن عكنون، الجزائر.

 ( 2003محمد أحمد الدوري ،)ليبيا. 1، دار الشموع الثقافة، قمبادئ اقتصاد النفط ، 

 مؤسسنة رؤينة للطباعننة الخارجيةةة التجةارة اقتصةاديات(، 2009السننريتي ) أحمند محمند ،

 ، مصر.1والنشر والتوزيع، ق

 الجامعينة، الندار ،واقتصةاديا ها املةةوارد(، 2001) و خننرون السننعود أبننو فننوزي محمند 

 اإلسكندرية.

 ( 2006محمننود رضننا فننتح هللا ،)السياسةةات-اقتصةةاديات الطلةةب علةةى الةةواردات، النظريةةة-

 ، القاهرة.1دار ال هضة العركية، ق من جية القياس،

 الرسائل واألطروحات العلمية:-2

 ( 2011 ينننات هللا مولحسنننان ،)نظمةةةة العامليةةةة للتجةةةارة وانعكاسةةةا ها علةةةى قطةةةاع التجةةةارة امل

أطروحننننة دكتنننننوراه فنننني العلننننوم االقتصنننننادية، مصةةةةر(، -دراسةةةةة حالةةةةة )الجزائةةةةةر–الخارجيةةةةة 

 جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.

 ( 1995بلقاسنننننننم زيننننننناني ،) رسنننننننالة ، -حالةةةةةةةة الجزائةةةةةةةر–دور املحروقةةةةةةةات فةةةةةةةي تمويةةةةةةةل التنميةةةةةةةة

 صادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.ماجستير في العلوم االقت

 دولننة،  دكتننوراه أطروحننة ،وآفةةاق مشةةاكل البتروليةةة العوائةةد(، 2007) ماضننلي بلقاسننم

 العلوم االقتصادية، جامعة عنابة، الجزائر.
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 ( 2015بلقلنة بنراهيم ،)لتقلبةات املرغوبةة غيةر االقتصةادية اآلثةار مةن الحةد سياسةات 

 إلةى اإلشةارة مةع- للةنفط املصةدرة العربيةة الةدول  فةي عامةةال املوازنةة علةى الةنفط أسةعار 

أطروحننننة دكتنننوراه فنننني العلننننوم االقتصننننادية، جامعننننة حسننننيبة بننننن بننننوعلي، ، -الجزائةةةةر حالةةةة

 الشلف، الجزائر.

 ( 2011بن جدو سامي ،)للفتةرة  الجزائريةة الةواردات علةى الطلةب ملحددات قياسية دراسة

 قتصادية، جامعة الجزائر.العلوم اال رسالة ماجستير في، 1970-2009

 أطروحنة ،الجزائةر حالةة :الخارجيةة التجةارة وتطةور  تنظةيم (،2003الرشنيد ) عبد ديب بن 

 الجزائر. جامعة االقتصادية، العلوم ،تير منشورة دكتوراه

 ( 2016بن عوالي خالدية ،) استخدام العوائد النفطية: دراسةة مقارنةة بةين تجربةة الجزائةر

 ، الجزائر.2ماجستير، العلوم االقتصادية، جامعة وهران  ةرسالوتجربة النرويج، 

 ( 2011ههلنننول مقنننران ،) رسنننالة ، 2005-1970عالقةةةة الصةةةادرات بةةةالنمو االقتصةةةادي خةةةالل

 .3ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر 

 واملسةتهلكين املنتجةين بةين الحةوار صةل فةي البتروليةة السةوق (، 2002الحناج ) بورننان، 

 جامعة الجزائر.العلوم االقتصادية،  ماجستير تير منشورة، رسالة

 ( 2010بوعوينة مولنود ،) العالقةة بةين سةعر البتةرول وبعةض املتغيةرات االقتصةادية الكليةة

ماجسننننننتير، العلننننننوم االقتصننننننادية، جامعننننننة  رسننننننالة، VARفةةةةةةي الجزائةةةةةةر باسةةةةةةتخدام من جيةةةةةةة 

 الجزائر.

 ( 2011بننوفليح نبيننل ،) اقتصةةادةات الةةدول  تمویةةل فةةي یادةةالسةة الثةةروة صةةنادةق دور 

أطروحننة دكتنوراه فنني العلننوم ، -الجزائةر حالةة إلةى اإلشةارة مةةع واألفةةاق الواقةةع-النفطیةة 

 .3االقتصادية، جامعة الجزائر 

  ( 2007جمعننننة رضننننوان ،) تطةةةةورات أسةةةةعار الةةةةنفط وت ثيرا هةةةةا علةةةةى الةةةةواردات دراسةةةةة حالةةةةة

 االقتصادية، جامعة الجزائر.ماجستير، العلوم  رسالة(، 2004-1970الجزائر )

 ( 2009حمنادي نعيمنة ،) تقلبةات أسةةعار الةنفط وانعكاسةا ها علةى تمويةةل التنميةة فةي الةةدول

رسننننننالة ماجسننننننتير فنننننني العلننننننوم االقتصننننننادية، جامعننننننة ، 2008-1986العربيةةةةةةة خةةةةةةالل الفتةةةةةةرة 

 حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر
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 والرهانةات العةالم فةي الةنفط عمنةاب أهةم علةى الةدولي التنةافس (،2013أسنماء ) دريسنلي 

نفةط الخلةيج العربةي،  علةى األمريكةي- الصةيني التنةافس حالةة املسةتقبلية االسةتراتيجية

 .3دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر  أطروحة

 ( 2006زاينننننند مننننننراد ،) ،أطروحننننننة دور الجمةةةةةةارك فةةةةةةي صةةةةةةل اقتصةةةةةةاد السةةةةةةوق: حالةةةةةةة الجزائةةةةةةر

 لتسيير، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر.دكتوراه تير منشورة، علوم ا

 ( 2011زيتنننننننوني هوارينننننننة ،) ،رسنننننننالة أثةةةةةةةر تغيةةةةةةةرات أسةةةةةةةعار البتةةةةةةةرول علةةةةةةةى ميةةةةةةةزان املةةةةةةةدفوعات

 ماجستير في العلوم التجارية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر.

 ( 2015سنلمي رشنيد ،)1980بةالجزائر للفتةرة  الةواردات لتطةور  قياسةية اقتصةادية دراسةة-

ماجسننننننتير فنننننني العلننننننوم االقتصننننننادية، جامعننننننة النننننندكتور ي)نننننني فننننننار ، املديننننننة،  رسننننننالة، 2012

 الجزائر.

 ( 2015سنننميحة بنننن محيننناوي ،) دور األسةةةواق املاليةةةة العربيةةةة فةةةي تمويةةةل التجةةةارة الخارجيةةةة

أطروحننننة دكتننننوراه فنننني العلننننوم التجاريننننة، جامعننننة محمنننند ادراسةةةةة بعةةةةض الةةةةدول العربيةةةةةا، 

 خيضر، بسكرة، الجزائر.

 دراسةةةة –فعاليةةةة السياسةةةة املاليةةةة ملواجهةةةة تقلبةةةات أسةةةعار الةةةنفط (، 2009ليلنننة )ضنننالع د

، رسالة ماجستير، العلوم االقتصادية، جامعة حسيبة بن بنوعلي، الشنلف، -حالة الجزائر

 الجزائر.

 الطبيعةي والغةاز الةنفط" للمحروقةات العةالمي االقتصةاد (،2008مبناني ) املالنك عبند -

 .3االقتصادية، جامعة الجزائر  ماجستير في العلوم رسالة، "-استشرافية تحليلية دراسة

  االقتصةادي النمةو علةى البتةرول أسةعار تطةورات تة ثير دراسةة (،2008علني ) العمنري 

العلنننوم االقتصنننادية، جامعنننة  ماجسننتير فننني رسنننالة، 2006-1970الجزائةةةر  حالةةةة دراسةةة

 الجزائر.

 ( 2015عينة عبنند الرحمنان ،)السیاسةةة قةرارات علةةى لةنفطا أسةةعار تقلبةات انعكاسةةات 

 .3أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر الجزائریة،  االقتصادةة

 ( 2014فيصنننننننل لوصننننننننيف ،)التنميةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةادية على رة الخارجيةةةةةةةةة لتجاسياسةةةةةةةةات اثر أ

ماجسنننننتير فنننني علنننننوم التسنننننيير،  رسننننالة، 2012-1970ة لفترل ائر خالالجزامة في المستدا

 الجزائر. ،1جامعة سطيف
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  التوازنةات علةى البتةرول أسةعار تقلبةات انعكاسةات (،2009بوجمعنة ) قوشنيح قويندري 

ماجسنتير فني العلنوم االقتصنادية، جامعنة حسنيبة  رسنالة ،الجزائةر فةي الكليةة االقتصةادية

 بن بوعلي، الشلف، الجزائر.

 ( 2004كتنوش عاشنور ،)،أطروحننة  الغةاز الطبيعةةي فةي الجزائةر وأثةره علةةى االقتصةاد الةوطني

 دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر.

 ( 2015كلثننننوم صننننافي ،) ،أثةةةةةر اإلنفةةةةاق الحكةةةةةومي وعةةةةرس النقةةةةود علةةةةةى اتجاهةةةةات الةةةةةواردات

رسنننننالة ماجسنننننتير، العلنننننوم االقتصنننننادية، (، 2010-1990تطبيةةةةةق علةةةةةى الجزائةةةةةر فةةةةةي الفتةةةةةرة )

 جامعة وهران، الجزائر.

 ( 2009لباني يسمينة ،)ت تغير أسةعار البتةرول العامليةة علةى االقتصةاد الجزائةري انعكاسا-

 رسننالة، -2002دراسةة تحليليةة باسةتخدام نمةةوذج التةوازن العةام القابةةل للحسةاب للسةنة 

 ماجستير، العلوم االقتصادية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر.

 ( 2009مدياني محمد ،)(، 2006-1970الفتةرة ) الجزائةر خةالل فةي للواردات قياسية دراسة

 .ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر رسالة

 االقتصةةادية،  التحةوالت صةل فةةي الجزائةر فةي املحروقةةات قطةاع (،2008عيسنلى ) مقليند

 العلوم االقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر. ماجستير في رسالة

 ( 2012ميهننوب مسنننعود ،)ر البتةةةرول علةةةى بعةةةض دراسةةةة قياسةةةية النعكاسةةةات تقلبةةات أسةةةعا

رسنالة ماجسنتير فني العلنوم التجارينة، (، 2010-1986متغيةرات االقتصةاد الكلةي الجزائةري )

 جامعة محمد بوضياف، املسيلة، الجزائر.

 املجالت وامللتقيات:-3

 املجالت:-أ

 وأثرهةا الناضةبة الطبيعيةة املةوارد (،2014أنيسنة، بلمقندم مصنطفد )جنوان  رمضنان بنن 

اقتصننادية  أبحنناو مجلننة ،الجزائةر فةةي البتةةرول حالةةة دراسةة صةةادي:االقت النمةةو علةى

 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر. 15العدد  وإدارية،
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 الوازنةة برصةيدي وعالقتهةا الةنفط أسةعار تقلبةات (،2016مصنطفد )جنوان  هللا جناب 

 جلند االقتصنادية واملالينة، ا الدراسنات مجلنة الجزائةر، حالةة- املةدفوعات وميةزان العامةة

 ، جامعة الوادي، الجزائر.09، العدد 01

 املعهند التنمينة، جسنر مجلنة ،العامليةة الةنفط أسةواق (،2005خضنر )ننوفم ر  حسنان 

 الخامسة، الكويت. السنة ،27 للتخطيا، العدد العربي

 ( 2013رحمان أمال، محمد التهامي طواهر ،) ت ثير النفط على البيةة خالل مرحلة النقةل-

 ، جامعة قاصدي مركاح، ورقلة، الجزائر.12مجلة الباحث، العدد ، -حالة الجزائر

 فةي الخارجيةة التجةارة لقطةاع القياسةية النمذجةة(، 2006شنقدقب ) وعيسنلى تنومي صنالح 

 ، جامعة ورقلة، الجزائر.04، مجلة الباحث، العدد (2002-1970الفترة ) خالل الجزائر

 ( نعمةةةةةة -علةةةةى االقتصةةةةةاد الجزائةةةةري آثةةةةةار انخفةةةةاس أسةةةةةعار البتةةةةرول (، 2015صننننالح صننننال)ي

، جامعننة 14العنندد  التسننيير، وعلننوم االقتصننادية العلننوم مجلننة، -املةةوارد ولعنةةة الفسةةاد

   سطيف، الجزائر.

 الكليةةة املؤشةةرات علةةى الةةنفط أسةةعار تقلبةةات أثةةار (،2016حمننزة )جننوان  ضننويفي 

 البويرة، الجزائر. جامعة ،20العدد  معارف، مجلة ،الجزائري  لالقتصاد

 االقتصةاد علةى وانعكاسا ها العاملية النفط أسعار في التطورات (،2010زيتوني ) طاهرال 

 العركينة األقطنار ، منظمنة132، العندد 36العربني، ا جلند  والتعناون  الننفا ، مجلنةالعةالمي

 الكويت. )وابك(، للبترول املصدرة

 ودية فةي إطةار السةع العربيةة اململكةة واردات علةى الطلةب محةددات (،2007العبندلي ) عابند

اإلسنالمي، العندد  كامنل لالقتصناد صنالح مركنز مجلنة ،التكامةل املشةترك وتاةحيح الخطة 

 األزهر. جامعة ،32

 الةنفط أسةعار تقلبةات علةى أثةرت التةي العوامةل (،2013املزینني ) محمند الندین عمناد 

 ،تنزة ،01العندد ، 15 ا جلندسلسنلة العلنوم اإلنسنانية،  األزهنر، جامعنة مجلنة ،العامليةة

 فلسطين.

 النننفا مجلننة ،للةةنفط الفوريةةة أو اآلنيةةة األسةةعار (،1978القريشننلي )ديسننم ر  فننوزي 

 بغداد. ،03 العدد والتنمية، النفا منشورات والتنمية،
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 اإلدارة مجلنة ،والواقةع النظريةة بةين البتروليةة السةوق  (،1996الندورى ) أحمند محمند 

 بغداد. املستنصرية، امعة، الج02العدد  واالقتصاد، اإلدارة كلية واالقتصاد،

 العربيةة اململكةة ،الةواردات علةى الطلةب دالةة تقةدير (،2000تزالني خيناق ) نجينب محمند 

 امللنك ، جامعنة2العندد  ،14واإلدارة، ا جلند  مجلنة االقتصناد (،1997-1969السةعودية )

 العزيز. عبد

 مجلننة ،املتجةةددة وغيةةر املتجةةددة البديلةةة والطاقةةات الةةنفط (،2011أمينننة ) مخلفنني 

 ورقلة، الجزائر. ، جامعة09الباحث، العدد 

 الةدوالر صةرف وسةعر الخةام الةنفط أسةعار بةين العالقةة (،2013الخبنابي ) مهندي نبينل 

، جامعنة 20بابنل، ا جلند  جامعنة مجلنة، (Granger)وسببية  املشترك التكامل باستخدام

 بابل، العراا.

  جامعنة مجلنة وعوائةده، فط العربةيالةن أسةعار تغيةرات (،2007و خنرون ) هرمنز الندين ننور 

، جامعننة تشننرين الالذقينننة، 01، العنندد 29العلميننة، ا جلنند  والبحننوو للدراسننات تشننرين

 سوريا.

 امللتقيات:-ب

 األخالقيةات،- البتروليةة املؤسسةات حوكمةة (،2016ننوفم ر  30-29الندين ) عنز حملنة 

فني  االقتصنادي اإلقنالع تحقينق متطلبنات" :الندولي امللتقند أعمنال مجمنع ،-البيةةة وحمايةة

 وعلنوم والتجارينة االقتصنادية العلنوم الندول النامينة فني ظنل انهينار أسنعار ا حروقنات، كلينة

 الجزائر.-البويرة جامعة التسيير،

 البترولةي والريةع االقتصةادي الريةع ديناميكيةات (،2016ننوفم ر  30-29لخضنر ) ديلمني، 

الندول النامينة فني ظنل  في االقتصادي قالعاإل تحقيق الدولي:  متطلبات امللتقد أعمال مجمع

 جامعنة التسنيير، وعلنوم رينة والتجنا االقتصنادية العلنوم انهينار اسنعار ا حروقنات ، كلينة

 البويرة، الجزائر.

  الةةنفط ألسةةعار واملحةةددة املةةؤثرة العوامةةل (،2015أكتننوكر  07/08طيبنني حمننزة )يننومي 

، 2014عةام  منتصةف منةذ نهيارهةاا صةل فةي والطويةل املتوسةط املةديين علةى ومسةتقبلها

مداخلننة مقدمننة ضنننمن امللتقنند النندولي، انعكاسنننات انهيننار أسننعار الننننفا علننى االقتصننناديات 

 ا خاطر والحلول ، جامعة ي)ي فار ، املدية، الجزائر.-املصدرة لها 
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 بةةالنمو الةةنفط سةةعر لعالقةةة قياسةةية نمذجةةة (،2016نننوفم ر  30-29علنني ) قننرود 

  متطلبننات :النندولي امللتقنند أعمننال مجمننع، 2014-1985لفتةةرة ل الجزائةةري  االقتصةةادي

 العلنوم كلينة ،"ا حروقات ظل انهيار أسعار في النامية الدول  في االقتصادي اإلقالع تحقيق

 البويرة، الجزائر. جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية

  فةي الصةرف سةعر علةى الةنفط أسةعار ت ثير (،2016نوفم ر  30-29الوليد ) بن خالد قندوز 

  متطلبنات :الندولي امللتقند أعمنال مجمنع ، 2015إلةى 1990 مةن قياسةية دراسةة- الجزائةر

 العلنوم كلينة ،"ا حروقات ظل انهيار أسعار في النامية الدول  في االقتصادي اإلقالع تحقيق

 البويرة، الجزائر. جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية

 التنميةةة تحقيةةق فةةي ودورهةةا املتجةةددة الطاقةةات (،2016وفم ر ننن 30-29عننامر ) كمننال 

 اإلقالع االقتصنادي تحقيق الدولي:  متطلبات امللتقد أعمال مجمع ،الجزائر في املستدامة

 رينة والتجنا االقتصنادية العلنوم كلينة ،"ا حروقنات ظنل انهينار أسنعار فني النامينة الندول  فني

 البويرة، الجزائر. جامعة التسيير، وعلوم

  أسةعار انهيةار علةى املةؤثرة العوامةل (،2015أكتنوكر  07/08منوالي مصنطفد سنارة )ينومي 

مداخلنننة مقدمنننة ضنننمن امللتقنند الننندولي، انعكاسنننات انهينننار ، العامليةةة األسةةةواق فةةةي الةةنفط

ا خنننناطر والحلننننول ، جامعننننة ي)نننني فننننار ، -أسننننعار النننننفا علننننى االقتصنننناديات املصنننندرة لهننننا 

 املدية، الجزائر.

  االقتصةادي النمةو علةى الةنفط أسةعار تقلبات أثر (،2016نوفم ر  30-29) سمير يحياوي 

 اإلقننالع تحقيننق  متطلبننات :النندولي امللتقنند أعمننال ، مجمننعالجزائةةر لحالةةة اإلشةةارة مةةع

 االقتصنادية العلنوم كلينة ،"ا حروقنات ظنل انهينار أسنعار فني النامينة الندول  فني االقتصنادي

 ويرة، الجزائر.الب جامعة التسيير، وعلوم والتجارية

 والتقارير: التشريعات-4

  إحصائيات املديرية العامة للجمار 

  بيانات التقرير السنوي ملنظمةOPEC 2007-2012-2017. 

  بيانات ملنظمة األقطار العركية املصدرة للبترولOAPEC 

  2018-2013-2006التقارير اإلحصائية السنوية ألوكك. 
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 ( 2017تقرير األمين العام ،)الكويت.ألقطار العربية املصدرة للبترول أوابك، منظمة ا 

  2013أفريل  23املؤرخة في  21الجريدة الرسمية. 

 بالنقند املتعلنق 1990 أفرينل 14 فني املنؤر  10-90رقنم  القنانون  ،16 رقنم الرسنمية الجريندة 

 .والقرض

  2005ديسم ر  04املؤرخة في  78الجريدة الرسمية رقم. 

 إفريقينا، أسنعار الننفا ...إلنى  وشنمال األوسنا الشنرا  نطقنةمل الفصنلي االقتصنادي املنوجز

 .19، ص 2016، يوليو07العدد  أين ،

  ،2005النشرات اإلحصائية الثالثية، التطنور االقتصنادي والنقندي للجزائنر، بننك الجزائنر-

2010-2015-2018. 

 األنترنت:-5

   على املوقع  سنوات-10-بعد-سينت ي-الجزائر-بترول

https://www.echoroukonline.com / 
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 قائمة املالحق:

 : بيانات متغيرات الدراسة01امللحق رقم 

 Mالواردات  PPأسعار النفط  السنة Mالواردات  PPأسعار النفط  السنة

1970 1.8 6205 1994 15,82 340142 

1971 2.24 6028 1995 17,02 513193 

1972 2.48 6694 1996 20,67 498326 

1973 3.29 8876 1997 19,09 501580 

1974 11.58 17754 1998 12,72 552359 

1975 11.53 23755 1999 17,97 610673 

1976 12.8 22227 2000 28,24 690426 

1977 13.92 29475 2001 24,33 764862 

1978 14.02 34439 2002 24,95 957040 

1979 31.61 32378 2003 28,89 1047441 

1980 36,83 40519 2004 37,73 1314400 

1981 35,93 48780 2005 53,36 1493645 

1982 32,97 49386 2006 64,29 1558541 

1983 29,55 49782 2007 71,12 1916829 

1984 28,78 51257 2008 97,01 2572033 

1985 27,56 49491 2009 61,77 2854205 

1986 14,43 49440 2010 79,03 3011807 

1987 18,44 34153 2011 111,26 3442501 

1988 14,92 43427 2012 111,67 3907071 

1989 18,23 70072 2013 109,38 436848 

1990 23,73 87017 2014 99,68 4719708 

1991 20,00 139241 2015 52,79 5193459 

1992 19,32 188547 2016 44,28 5154776 

1993 16,97 205034 2017 54,12 5111297 
 تم إعداده باعتماد على:املصدر:      

 .OPECإحصائيات منظمة الدول املصدرة للنفا  -                تقارير بنك الجزائر؛ -

 ؛الديوان الوطني لإلحصائيات -                
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 LM: اختبار استقرارية السلسة الزمنية 02امللحق رقم 

 عند املستوى 

Intercept 

 ADFاختبار 

 PPاختبار 

 



 املالحق
 

 
161 

 PPاختبار 

 

  

Trend 

 ADFاختبار 
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 PPاختبار 

 
 

 

 

None 

 ADFاختبار 
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 فرق األولىعند ال

Intercept 

 ADFاختبار 

 
 PPاختبار 
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 PPاختبار 

 
 

 

Trend 

 ADFاختبار 
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 PPاختبار 

 
 (Eviews10)ال رنام  تم إعداده باالعتماد على مخرجات املصدر:        

None 

 ADFاختبار 
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 LPP: اختبار استقرارية السلسلة الزمنية 03امللحق رقم 

 عند املستوى 

Intercept 

 ADFاختبار 

 PPاختبار 
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 PPاختبار 

 

 

 

Trend 

 ADFاختبار 
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 PPاختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

None 

 ADFاختبار 
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 فرق األولىعند ال

Intercept 

 ADFاختبار 
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 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام  ملصدر: ا          

 

None 

 ADFاختبار 
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 غرنجر-ل: نتائج اختبار التكامل املشترك بطريقة انج04امللحق رقم 

 
 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام  ملصدر: ا           

 : نتائج اختبار استقرارية البواقي 05امللحق رقم 
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 PPاختبار 
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 PPاختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

None 

 ADFاختبار 
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 PPاختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام  ملصدر: ا        

 نتائج اختبار التكامل املشترك بطريقة جوهانسن: 06امللحق رقم 

 
 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام  ملصدر: ا
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 نتائج اختبار درجة اإلبطاء: 07امللحق رقم                    

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام  ملصدر: ا                           

 VARتقدير نموذج : 08امللحق رقم 

 النموذج األول 
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 النموذج الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام  در: ملصا                       

 : نتائج اختبار صدمة أسعار النفط09امللحق رقم 
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 : نتائج اختبار صدمة الواردات10امللحق رقم 

 

 : جدول مكونات التباين 11امللحق رقم 

 
 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام   املصدر:

 

 

 



 املالحق
 

 
179 

 اختبار السببيةنتائج : 12رقم امللحق 

 
 (Eviews10)تم إعداده باالعتماد على مخرجات ال رنام  ملصدر: ا
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 :امللخص

حجنننم النننواردات فننني  علنننى الننننفا أسنننعار تقلبنننات أثنننر توضنننيح إلنننى الدراسنننة هنننذه تهننندف

 علننى باالعتمنناد الننواردات علننى هننذه التقلبننات أثننر وقيننا  معرفننة مننن خننالل وذلننك ،الجزائننر

 أشننعة نمننوذج ، وكاسننتخدام2017سنننة  تايننة إلننى 1970 سنننة مننن املمتنندة للفتننرة سنننوية بيانننات

 توازنيننة عالقننة وجننود عنندم إلننى الدراسننة توصننلت قنند. Grangerوسننببية  (VAR) الننذاتي االنحنندار

 والننواردات، النننفا أسننعار بننين سننببية عالقننة توجنند كمننا ال الدراسننة، متغيننري  بننين األجننل طويلننة

 إحننداو فنني ستتسننبب 1% بمقنندار النننفا أسننعار فنني صنندمة حنندوو أن إلننى أيضننا تخلصنن كمننا

 كبيننر بشننكل الجزائننر مرتبطننة فنني الننواردات أن علننى ينندل مننا وهننذا الننواردات، علننى يجننابيإ أثننر

 .العاملية األسواا ضمن النفا أسعار في الحاصلة بالتقلبات

 .(VAR)الذاتي  االنحدار أشعة نموذج الواردات، النفطية، السوا  النفا، أسعار :املفتاحية الكلمات

Abstract : 

This study aims to clarify the effect of oil price fluctuations on the imports 

in Algeria, by measuring the impact of this fluctuation on imports using Vector 

Autoregressive (VAR) model and Granger causality, based on annual data 

covering (1970-2017) period. This study conclude that there is no long-term 

equilibrium relationship between the two variables, in addition there is no causal 

relationship between oil prices and imports. As the result showed that a  shock in 

oil prices estimated at 1% would cause a positive impact on the imports, this 

indicates that imports in Algeria are largely linked to fluctuations in oil prices in 

global markets.  

Keys words : oil price, oil market, imports, Vector AutoRegressive models(VAR). 

 

 


