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، والصاة والسام على خام اأنبياء  اؤ مد ه الذي جلت نعمه، وتقدست أماؤ وزاد ث ا
ا صلى اه عليه وسلم تسليما كثرا، وعلى آله وصحبه ومن وا     يوم  إوامرسلن سيدنا حمد وحبيب

 ـن.ديــال

 مداً كثرا...فبحسن توفيق اه م اجاز هذ امذكرة امتواضعة، فحمدا ه  

 ق ال رسول اه صلى اه عليه وسلم:

 "من لم يشكر اه ومن أسدى إليكم معروف ا فكافئوه،إن لم تستطيعوا ف ادعوا له"

 صدق رسول اه صلى اه عليه وسلم 

ديث و  ا إا أن أتقدم خالص الشكر والتقدير عما هذا ا ميل، ا يسع كل من أعاني   إاعراً با
الذي م يبخل علي  "يخلف عبد اه"على إجاز هذ امذكرة وأخص بالذكر اأستاذ امشرف 

، كما أتقدم بأمى عبارات الشكر والعرفان  هج السليم ي دراسي هذ صائحه وتوجيهاته إتباع ال ب
ميد بن باديس  إ    -مستغام -كل عمال مكتبة جامعة عبد ا

 "أعانك اه"جميع بدءا من كل من قدم  دعوة وقالفشكري لل     

 ....إ من ساعدي فيها من عائلي                

 ساعدي من قريب أو بعيد وإ كل من     

 

 

 والــن



 

 

 أهدي بذرة مستقبلي ومرة جاحي

 إ من قال فيها الرمن بعد بسم اه الرمن الرحيم:".....وبالوالدين إحسانا.         

 إ من كان دعاؤها  ورضاها سر جاحي وتوفيقي،                              

 إ امرأة الي تسبق دموعها دموعي،إ من أجأ إليها ي كل عثرة أجد صدرها يضمي.                 

 حفظها اه. ،أمي...أمي...أميإليها....أهدي مذكري:                             

هل رجائي، إ من زرع حب العلم ي نفسي وأشعل               فوانيس دريإ من جعل العلم م

. أبي سبيا من سبل حياي. إليه ...أهدي جاحي.   وشق                 أطال اه ي عمر

ان أمي، أخواي:  ، محمد، جلول، عبد  القادر، "خيرة، العالية، مليكةإ موع عائلي، إ من قاموي ح
 ."بال

 إ كل زوجات وأزواج أخواي

 ، ابتهالكلثومإ كتكوتة عائلي: جود،  

 إ كل عائلة خدم وبصا

صورية، زهرة         .،فطيمة،إمهان،جاةإ صديقاي:سيهام، وسيلة، نوال، زوبيدة، نعيمة، عايدة، م  ...ا

يات كمية مطبقة          ة الثانية ماسر خصص تق  إ طلبة قسم العلوم ااقتصادية وخاصة إ طلبة الس

 إ من خانتي فيهم ذاكري ونسيهم قلمي وهم ي قلي        

 
 نوال



 ملخص:

أمام صعوبة انتقال ااقتصاد العامي بعيدا عن تبعية النفط، وبالنظر متطلبات امسايرة والسيطرة وامواجهة أمام      
اصلة ي ااقتصاد العامي ومتغراته، برز "حز  " بأميته امتزايدة على مسرح الطاقة الدولية البترولم التطورات ا

 التطورات.كفيل مجاهة تلك  وكمورد 

زائري ااقتصاد على وتداعياته البرول أسعار تطورات بشأن امتزايد القلق خضم ي     هذا يهدف حيث ا

ام ،و  ااقتصادية امؤشرات بعض على البرول أسعار ي التغر أثر معرفة البحث إى وامتمثلة ي )الناتج احلي ا
زائر ي ، معدل ااستثمار احلي،ومعدات البطالة(  على ااعتماد م حيث ،2013 -20 00 الفرة خال ا

 وصف أجل من التحليلي الوصفي امنهج إى باإضافة التارخية الظواهر أجل استحداث من التارخي امنهج

 البرول بأسعار كبر بشكل تتعلق ااقتصادية امتغرات أن إى الباحث توصل اإحصائية، وقد البيانات وحليل

 ااستقرار على النفطية للصدمات سلي أثر هناك يعي ،أو عكسية طردية عاقة أي ااخفاض أو باارتفاع ءاسو 

زائر ي ااقتصادي  .ا

   مؤشرات اقتصادية. سعر البترول، :المفتاحیة الكلمات

RRééssuumméé:: 

     Devant la difficulté de transition de l'économie mondiale loin de la dépendance du pétrole, 
et au regard des exigences pour faire face aux changements, le pétrole apparaît par son 

importance croissante sur la scène internationale comme source capable  d'affronter  ces 

mutations. 

      Au milieu des préoccupations croissantes au sujet de l'évolution des prix du pétrole et son 

impact sur l'économie algérienne afin que cette recherche vise à découvrir l'impact de la 

variation du prix du pétrole sur certains indicateurs économiques(le produit intérieur brut 

(PIB),investissement ,moyenne de chômage) en Algérie durant la période allant de 2000 à 

2013, où il était le recours à l'approche historique pour le développement de phénomènes plus 

historique de la méthode d'analyse et la méthode descriptive pour la description et l'analyse 

des données statistiques, et chercheur a conclu que les variables économiques liées en grande 

partie au prix malade hausse du pétrole ou de refuser toute corrélation directe ou réfléchissant,  

signifient qu'il s'agit d'un impact négatif des chocs d'huile sur la stabilité économique en 

Algérie. 

Mots-clés : les prix du pétrole, les indicateurs économiques 
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 ـة ـامـقـدمة عـــمـ      

اء ي عامة ااقتصاد على العام دول كافة ترتكز         تظهر بدأت اأمية  هذ أن إا اإسراتيجية، سياستها ب

اعة تطور اأمية زادهذ ما و العام، يشهدها الي ااقتصادية التطورات بعد واضح بشكل  على ترتكز الي الص

   .العامي ااقتصاد عجلة ريك ي حيويا دورا تلعب باتت الي الطاقة أبرزها الطبيعية اموارد

اضر الوقت ي خاصة اموارد هذ أهم من البرول ويعتر          الذي  اأول امركز عن الفحم أزاح أن بعد ا
رب قبل طويلة لفرات تله ظل اوات  فشل ظل ي عليه الطلب بتزايد أميته فتزايدت الثانية، العامية ا

ووية الطاقة على نشاطاته ي يعتمد جديد اقتصاد إ برو اقتصاد من العامي بااقتصاد اانتقال الشمسية  أو ال
 .بالبرول مقارنة تكلفتها وارتفاع البديلة، الطاقة مصادر دودية بسبب اخ، ...للفحم العودة أو

صوص ما مثله ها من أمية على      ية بااستراد با اعية امع ال اهتمام الدول الص فط ي امستوى العامي، فإن ال
فط  سياسية وعسكرية، ومع مو اقتصادية، افسية زادت أمية ال ااقتصاد العامي ونشوب أقطاب اقتصادية ت

تجة فوضع فطية للدول ام فاذ إ اموارد الطبيعية ال ت له إسراتيجيات متعددة غايتها اأساسية هو كيفية ال
سبة ها مسألة  فط بال فط إليها، حيث باتت مسألة تأمن ال والسيطرة على امخزون العامي وتأمن إمدادات ال

 .حيوية ومصرية

فط أساسيا خال مسرها وعلى امستوى احلي، فقد كان        ذ ااستقال على ثورة ال زائر م اعتماد ا
ات باستخدام الفوائض امالية ام ات وبداية الثماني موية، وخاصة ي فرة السبعي قيق أهداف الت راكمة لغرض 

الية، غر أن التحوا تلف عن التوجهات ا مية، وكان ذلك ي ظل توجهات سياسية واقتصادية  ت الت
ها من جهة، واأزمة ااقتصادية وااجتماعية الي مست  أى ع زائر م دياها الي م تكن ا ااقتصادية العامية و
اذ قرارات  ات وما بعدها من جهة ثانية، أدت إ ا تصف الثماني زائر بسبب تراجع اأسعار واإنتاج ي م ا

صوص مثلت ي  و جذرية ي اجال ااقتصادي با إهاء أسلوب التسير امركزي اموجه لاقتصاد والذهاب 
  . رير ااقتصاد الوط وصصة و   ا

زائر بصفة خاصة تعتمد بشكل كبر عل البرول كمادة       فطية بصفة عامة وا طق أن ااقتصاديات ال ومن م
مو ااقتصادي ،ذلك أن قطاع ول أثار عأولية ي صادراها وإيراداها ،فقد شكلت تغرات أسعار البر  لى ال

زائر  ارجية  % 98 شكل نسبةياحروقات ي ا واة اأساسية ي توفر امواد لمن التجارة ا لجزائر،إذ يعتر ال
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ية. إا أن  مية الوط بالعملة الصعبة والي تستخدم ي دفع عجلة ااقتصاد الوط عن طريق مويل مشاريع الت
زائري على اموااعتماد ااقتصاد  ه أثار على ااقتصاد الكلي  للعملة الصعبة  كمصدر رئيسي  ةد البرولير ا ترتب ع

قيقي مرهونا بتقلبات أسعا اتج احلي ا فط الدوليجعلت من مو إما ال مقابلة  ،الي كان ها فورقات ةر ال
ي ،ك قد اأج تأثر مباشر على إدارة اإنفاق أيضا ما كان ها لقيمة الصادرات واإيرادات العمومية ومدى توفر ال

فط امواتية ي اغلب اأحيان أها إشارة إ حدوث زيادة دائمة ي الدخل قادت ،العام ظر إ أسعار ال حيث ي
 اة وهذا متإ مستويات عالية من إنفاق العام كان من الصعب خفضها حن إن الطفرة م تكن سوى طفرة مؤق

ه  فط العكسيةعرت ع موعة من 1986بوضوح صدمة ال زائر ي تطبيق  ات شرعت ا ذ بداية التسعي .وم
فطية  اإصاحات ااقتصادية من اجل تغير مط تسير ااقتصاد والتخفيف من تبعية السياسة امالية لإيرادات ال

ة قتصاد وفسح اجال للمبادرة مع تقليل تدخل الدولة ي اا 1992حيث م تب قانون اإصاح الضريي س
اصة ،غر إن أهم ما ميز هذ امرحلة هو ارتفاع حجم تدين العمومي للدولة نتيجة ارتفاع حجم امديونية  ا

ارجية وتب فط   الدولة لسياسة التطهر اماا ما أدى إ اختال ي امالية العامة للدولة ،عودة ارتفاع أسعار ال
وات اأخر  زائر حيث ساهم هذا ارتفاع بشكل كبر ي ي الس ة أعطى دفعا جديدا للمسار ااقتصادي ي ا

ارجي ونسبة البطالة وارتفاع  فاض حجم استثمار ا سن بعض امؤشرات ااقتصادية الكلية،لعل من أمها ا
مو ااقتصادي .  نسب ال

 :أمية هذا البحث ي تكمنأهمية البحث:

زائر  يسلط الضوء علىأنه - ها ا أحد القضايا اأساسية الي أخذت اهتمام الدول البرولية امصدرة وم
 وامستهلكة بصفة خاصة؛

علها تؤثر على مؤشرات ااقتصاد - طط والتوجهات ااقتصادية على أساس اإيرادات البرولية ما  تب ا
زائري؛  ا

زائر ي ااقتصادية السياسية مؤطري يقوم البرو السعر- اء ا  قطاع مثله ما نظرا امستقبلية مهوتوقعا مهتوجها بب

اك أن إ زيادة اقتصادها، هيكل ي البرول  يوفر أنه كما الباحثن، أو للدارسن سواء نتائجه من استفادة ه

هجة علمية مادة سقة م  ؛لإشكالية اموضوعي التحليل ي تساعد حديثة بإحصائيات ومدعمة وم

.إن - ا زائرين ي الوقت ا  موضوع السعر البرو من قضايا الساعة الي شغلت بال احللن ااقتصادين ا
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  :أهداف البحث

ص  يسعىا شك أن أي حث علمي     ظري أو التطبيقي ،وفيما  انب ال ة سواء من ا لتحقيق أهداف معي
موعة من اأهداف هذ الدراسة حول اثر تغرات أسعار البرول على ااق زائري  فهي هدف لتحقيق  تصاد ا

 لعل من أمها:  

امي الذي يلعبه البرول كأحد أهم العوامل  - زائراولة التأكيد على الدور امت  .امؤثرة على ااقتصاد ي ا

فاض أسعار  - زائري بارتفاع أو ا  البرول؛الوقوف على العاقة الي تربط ااقتصاد الوط ا

ا للظروف  - عل من ااقتصاد الوط رهي زائري هيكل تصديري وحيد  الوقوف على مشكلة ارتباط ااقتصاد ا
دث ي السوق البرولية العامية  ؛ااقتصادية والسياسية الي 

ام، ااستثمار، ومعدل البطالة.- اتج احلي ا  ليل أثر التغر ي أسعار البرول على ال

  :الموضوع يارتخاافع دو 

ملها فيما يلي :إ ة هذا اموضوع دون غر  ا إ معا  ن الدوافع واأسباب الي أدت ب

 ؛اندراج موضوع البحث ي إطار امواضيع امتجددة والي تدور حوها نقاشات مستفيضة باستمرار -

عل اموضوع شيقا للبحث  بعاد اموضوع وأتعدد  -  واإثراء؛تشعبه ما 

زائري؛العاقة الوثيقة للم -  وضوع بالواقع ااقتصادي ا

زائري وتتوقف عليه ي عملية - تل مكانة خاصة ي ااقتصاد ا مية. أن قطاع احروقات   الت

 اإشكالية:

زائري،  اك عاقة وطيدة بن تقلبات أسعار البرول و مستويات ااقتصاد ا ا ما سبق ذكر يتضح أن ه عل
طلق مكن طرح اإشكالية تلف تفاعات و تأثرات هذ العاقة، ومن هذا ام  الرئيسية نبحث ي مضموها عن 

 تقلب أسعار البترول على ااقتصاد الجزائري ؟ هو أثرما               التالية:
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درج ضمن هذ   الرئيسية اأسئلة الفرعية التالية: اإشكاليةوي

 ؟ البرو السعر هو ما -

امة عن التغرات ي أسعار البرول  - زائر ؟ما هي التأثرات ال  على اقتصاد ا

زائر؟ اقتصاد على البرول أسعار تغر أثر ما -  ا

زائري ؟ -  ما العاقة بن أسعار البرول وااقتصاد ا

 فرضيات البحث:

قودالسعر البرو هو عبارة عن قيمة امادة أو السلعة  - ها بال  ؛البرولية معرا ع

تلف  -  زائري ارتباطا كبرا بقطاع احروقات ولذلك فلتقلبات أسعار البرول تأثر كبر على  يرتبط ااقتصاد ا
 ؛ةالقطاعات ااقتصادي

زائري ااقتصاد استقرار- فط أسعار باستقرار مرهون ا  امتقدمة،فحدوث الدول اقتصاديات واستقرار العامية ال

فط أسعار ي أزمة أو صدمة أي زائر ي امتغرات ااقتصادية على تؤثر امتقدمة الدول اقتصاديات أو ال  :مثل ا

اتج ام، ااستثمار احلي احلي ال  ؛الدراسة موضع هي اليومعدل البطالة  ،ا

امالية الي يوفرها خاصة بعد اارتفاع غر امسبوق ي توجد عاقة بن البرول والدخل الوط من خال العوائد  -
مية ااقتصادية فطية من مويل عملية الت زائر وغرها من الدول ال ، والي مكن ا  .أسعار

 منهجية البحث:

ليل أبعادها، جوانبها، ونتائجها، واإجابة على اأسئلة الفرعية،     من أجل دراسة إشكالية موضوع البحث، و
هجن الوصفي والتحليلي.و   اثبات صحة الفرضيات أو رفضها، مت الدراسة بااعتماد على م

انب  ليل البيانات وامعطيات الي تساعدنا ي فهم الظاهرة، أما ي ا هج الوصفي امساعد على  ا ام استخدم
هج التحليلي الكمي امشتمل على اأساليب القياسية  إتباعالتطبيقي م  لدراسة طبيعة العاقة بن أسعار البرول ام

ية اء ماذج قياسية خال الفرة الزم اولة ب زائري، وذلك من خال   . 2013-2000و ااقتصاد ا
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 ه 

 الدراسة: إطار

ة :اإطار الزماني ديدها ما بن س  .2013و2000والي تتجلى ي فرة الدراسة الي م 

زائر باعتبارها من الدول الي يعتمد اقتصادها على قطاع إن هذ الدراسة  :المكانياإطار  ص دولة ا
 احروقات.

 السابقة:الدراسات 

 ي ماجستر ،مذكرة"2003-1973الفترة خال العربي ااقتصاد على النفط أسعار تغيرات أثر،"وهيبة مشدن
زائر ،جامعة وامالية نقود فرع العلوم ااقتصادية  امصدرة الدول بن اأسعار حرب إ تطرقت الي2005-2000ا

فطية السوق ي امؤثرة وامتغرات . وامستوردة  .ال

-1970دي دراسة حالة الجزائر"دراسة تأثير تطورات أسعار النفط الخام على النمو ااقتصا،العمري علي
زائر،"2006  إوالي هدف ، 2008-2007،مذكرة ماجستر ي العلوم ااقتصادية،فرع اقتصاد كمي، جامعة ا

مو ااقتصادي. ام و ال فط ا   معرفة حقيقة العاقة بن سعر ال

 :تقسيمات البحث

ا هذ إ ثاثة فصول     ا دراست ا اإمام هذا اموضوع و اإجابة عن اإشكالية امطروحة قسم اولت من أجل 
ا ي الفصل اأول  اول البرول وأنواعه و العوامل امؤثرة واحددة له باإضافة إ امفاهيم امتعلقة بسعر حيث ت

ي أسعار البرول، أما ي  فاضه وباإضافة إ ذلك التطور التار مراحل تسعر البرول و أسباب ارتفاعه وا
زائر وباإضافة إ ا إ  امشاكل والتحديات الي تواجه مستقبل البرول ي ا لك دراسة ذ الفصل الثاي تطرق

زائري،أما ي الفصل الثالث فهو يشمل أثر تقلبات أسعار البرول ع نظرية حول  لى بعض مؤشرات ااقتصاد ا
موذج وتتمثل ي مؤشرات  ليلية حول امتغرات الداخلة ي ال ا دراسة  اول انب التطبيقي،ففي امبحث اأول ت ا

زائري خال فرة الدراسة، أما ام اولة مذجة قياسية بحث الثاي ااقتصاد ا وان " ت ع  لتأثر  والذي سيكون 
زائري قوم فيه بدراسة قياسية، نعتمد فيها على متغرات اقتصادية تقلبات أسعار البرول على ااقتصاد ا "،س

ية متد من طي البسيط، م نقوم بتقييمبااعتماد على م 2013إ2000خال فرة زم دار ا تائج  اذج اا أهم ال
 امتوصل إليها وذلك لتدعيم الدراسة.
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 و 

اصر سوف نسعى إ اإجابة عن كل التساؤات امطروحة، لكي نصل ي اأخر       اء بلورة هذ الع  إأث
تائج امرجوة من خال هذ الدراسة تاجات وال  .ااست

ا إليها باإضافة إ بعض       تائج الي توصل تلف ال ت اإجابة على الفرضيات و وي خامة اموضوع تضم
 التوصيات.
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 د:ــهيـتم

فط سلعة  ما أن     يةإال فط ضرورة ملحة ي ااقتصاد  سرا ليل أسعار ال فطية و  هامة، فإن دراسة السوق ال
فط لتعدد امتغرات امؤثرة عليه و اختافها بن متغرات اقتصادية  بؤ بسعر ال ديث،رغم صعوبة الت متغرات و ا

 غر اقتصادية.

فطية   تجة  و السوق ال ظمات وشركات الدول امستهلكة وام ضع مصا م ا تعرف ااستقرار أن سلوكها 
تج  فط، كما أها تشهد أزمات متتالية نتيجة تشابك العوامل امؤثرة عليها و تضارب امصا بن الطرف ام لل

فطية و ااستفادة من بن الطرف امستهلك الذي عوائدها أقصى حد مكن، و  vالذي يسعى استغال ثروته ال
فط بأرخص أسعار اقش الفصل اأول تطور أسعار البرول يسعى للحصول على ال طلق سي ، ومن هذا ام

فطية العامية والعوامل امؤثرة عليها ليل هذ العوامل لفهم اأزمات ال تعرضت ها السوق ال ، وذلك هدف 
 وذلك عر امباحث التالية:

  .لتطور التاريخي أسعار البترولاالمبحث اأول:

      تطور سعر البترول و محدداته.:نياالمبحث الث
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 : التطور التاريخي أسعار البترول المبحث اأول

لقي الضوء على     تلفة ي تسعر السلعة البرولية، و من خال هذا امبحث س عرفت السوق البرولية أساليب 
  .  السعر البرو و أنواعه، باإضافة إ مراحل تسعر

 مفهوم السعر البترولي: المطلب اأول

فط ابد من التطرق       وض ي أسعار ال فط مصطلح  شرحأوا إ  قبل ا   .""ال

ية  :أوا:مفهوم البترول قسم petroleum"هو عبارة عن كلمة اتي ، " وتع "الصخرPetraقسمن:" إ"ال ت
«ouleum»1"الزيت"أي "زيت الصخر". وتع

 

فط أنواع  صورة بن تول  وهذ اأنواع هي : [60.0]لف حسب درجة كثافتها وهي 

فيف ذو درجة كثافة نوعية تفوق  فط ا  درجة. 35أ/ال

فط امتوسط ذو درجة كثافة نوعية تراوح بن   درجة. 35و  28ب/ال

فط الثقيل ذو درجة كثافة نوعية أقل من   درجة. 28ج/ال

فط ذو الدرجة اأعلى أغلى من ذو الدرجة اأد  وكل نوع من هذ اأنواع       تلف سعر عن اآخر، فال
ه و العكس صحيح.  م

قود. ويتحدد السعر  عن هو عبارةالسعر البترولي:مفهوم ثانيا: ها بال قيمة امادة أو السلعة البرولية معرا ع
أقصى مرتبط بالطلب على  مع ربح رأس امال امستثمر وحد اإنتاجالبرو بن حد أد مرتبط بتكاليف 

ما يظهر السعر السوقي التواز من خال تساوي العرض والطلب. تجات البرولية، بي         2ام

قد"على أنه  السعر البتروليأيًضا يعرف و  ها بال ددة  قيمة امادة أو السلعة البرولية ويعر ع ية  خال فرة زم
اخية...ات و  موعة عوامل اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية وم 3."تأثر 

 

                                                           

ياوي،1  زائر،تصنيع النفط"،أساسيات في " فاروق الصوي،صاح  امعية ،ا  .1 ،ص 1991ديوان امطبوعات ا
، الكويت، "النظام القانونني استغال النفط في اأقطار العربية"، مد يوسف علوان   2  .162 ، ص1982، الطبعة اأو
زائر،  محاضرات في ااقتصاد البتروليمد أمد الدوري ،" 3 امعية ،ا  .194 ،ص1983"،ديوان امطبوعات ا
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ددة نتيجة لتأثر عدة "أيضاكما يعرف  ة و قدية ال تعطى للسلطة البرولية خال مدة معي أنه ذلك القيمة ال
اخية ،باإضافة  ها إعوامل اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية وم لص 1"السوق السائدة حي . ومن هذا التعريف 

اك تركيبة لسعر البرول هي: إ  أن ه

 كمية البرول اممكن عرضها بسعر معن. - 

 كمية البرول امطلوبة بسعر معن.-

تجن.- افسة بن ام  تركيبة سوق البرول وباأخص درجة ام

طر الذي -  يشوب امعامات.نوعية امعلومة لدى امشرين والبائعن أي درجة الثقة أو ا

اك: فط فه ص أيًضا سعر ال 2وفيما 
 

ظة  السعر الرسمي:  فط ) الرميل عادة ( خال  قدية بالدوار ال تعطى لوحدة واحدة من ال وهو القيمة ال
ة  ية معي اء على قانون العرض والطلب و عوامل زم  .أخرى، ويتحدد ب

ة بعد السعر الحقيقي و  ية معي فط بالدوار الثابت فهو يعر عن تطور سعر خال فرة زم فط أو سعر ال لل
فط -استبعاد ما طرأ عليه خال تلك الفرة من تضخم أو تغر ي سعر صرف الدوار   -الذي يسعر به ال

قيقي  سب السعر ا ة اأساس.   إوي  س

 لبترول ا أسعار أنواع المطلب الثاني:

سعر البرول ي اأول على أنه تكلفة اإنتاج مضافا إليها الربح امتوسط،ليصبح سعرًا احتكاريا إ غاية  حدد    
تجة اأوب تكرًا من طرف الدول ام ات، م سعرا  فطية، أصبح السعر كالستي ، وبعد تغر ميكانيزمات السوق ال

، تطور الصفقات أجل وال بدورها أدت زماتدد وفق شروط العرض والطلب على العموم، ونقصد باميكاني
رة  إ دد السعر ي السوق ا ديد اأسعار وفق  marche spotظهور أسواق أجل، و غالبا ما  أين يتم 

قدية للبرول. ال ي سوق روتردام، وكان أول سعر استخدم لتحديد القيمة ال  العرض والطلب كما هو ا

                                                           

1  Ayoub Antoine  pétrole :marche et stratégie ,économique Edition economica ,1987 ,p 16.     
ان،  -، بروت، مركز دراسات الوحدة العربية:"مستقبل النفط العربي"حسن عبد اه 2  .240 ، ص2006لب
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فط  ام تشكل أحد امواضيع امتميزة، يبدو من الضروري أن نبن أهم أنواع أسعار البرول، وما كانت أسعار ال ا
         1وهي كما يلي:

 :the posted pricesاأسعار المعلنة :أوا:

،حيث ميزت السوق آنذاك ي وجود 1880 الوايات امتحدة اأمريكية عام ظهرت هذ اأسعار أول مرة ي     
تجعدد كبر  ندر داويل )امملوكة من قبل )روكفلر( على عمليات ن وسيطرة شركة واحدة هي شركة ستامن ام

تمي  ها ومصا الدول ال ت فطية ااحتكارية، وذلك وفًقا مصا فط والسعر امعلن من قبل الشركات ال إنتاج ال
ذ عام ، وكانت هذ الشركة قد فرضت سيطرها على عملي نقل وتكرير اإليها ام م فط ا   .1873ل

2:ما يتعلق هذا السعر نوجز ما يليوفي
 

 ،ديد السعر امعلن ليج العري أي دور يذكر ي  ديدة وعلى رأسها أقطار ا فط ا  م يكن لدول ال

  1970وذلك ح عام 

   .فطي العامي  م يكن هذا السعر نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب، وإما كان سعًرا يفرضه الكارتل ال

  زء اأكر من استخدام السعر امعلن كأساس احتساب الريع و الضرائب على اأرباح ال كانت مثل ا
تجة.     إيرادات الدول ام

فطية اأمريكية شركات نفطية جديدة ي   دما دخلت السوق ال واستمر مفعول هذ اأسعار ساريا ح ع
كومة اأمريكية احتكار ستاندرد أويل عام  ديد 1911أعقاب حل ا افسة بن الشركات ي  ،وظهور حالة ام

ولت سو  ام. مع آخر فقط  فط اأمريكي ا ة لشراء ال فط اأمريكية اأسعار امعل افسة بدا  إق ال سوق م
 سي.من احتكارها من قبل شركة ستاندرد أويل نيوجر 

فط      اطق عديدة من العام، توحدت شركات ال فط ي م ما اكتشف ال ، حي ا ات من القرن ا وي العشري
فطية، حيث كان اعة ال اات الص ظيم واحد متكامل يسيطر على ميع  من بن ما قامت به،  الكرى ي ت

ليج العري و خليج امكسيك . ة من موانئ ا  ديد اأسعار امعل

                                                           
شر و التوزيع واإعان ، ، ،، الطبعة اأو،"منظمة اأوبك وأسعار النفط العربي الخام"نواف الرومي  1 ماهرية لل  17 ،ص2000الدار ا

 .180، 179 ،ص1981وزارة التعليم البحث العلمي،جامعة اموصل ،بغداد، ، ،، الطبعة ااو،"اقتصاديات النفط " مد أزهر السماك  2
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فطية هذ الط ظمة اأقطار  بذلتد ريقة الشاذة ي تسعر سلعتها، وقوكان من الطبيعي أن ترفض الدول ال م
اوات عديدة لكي يكون ها دورًا  ات  ذ إنشائها ي الستي فط أوبك م ديد اأسعار امصدرة لل استشاريًا ي 

لول عام جاح إا  فوها.إا أن هذ احاوات م تكلل بال ة ل وي أعقاب حرب أكتوبر عام  1973امعل
تجة فقط.1974 ن شأن الدول ام فط م ديد سعر ال  ،أصبح 

 (:The Realized Prices)اأسعار المتحققة ثانيا:

        (: The Actual Prices)أو اأسعار الفعلية 

 . ام امباعة وال ا تدخل ي شبكة الكارتل الدو فط ا سبة لكميات ال ومثل وهي أسعار السوق الفعلية بال
ر، أي أنه السعر الذي كان يتفق عليه بن طرفن  فط ي السوق ا السعر الفعلي السعر الذي كان يباع به ال

شاط يتم عادة بن الشركات الصغرة امستقلة ال كانت تفتقر يتمتعان باستقال تام و قد كان هذا  وع من ال ال
فطية الكبرة على  لسوق خاص ها، وعاجزة ي ذات الوقت عن كسر طوق ااحتكار الذي فرضته  الشركات ال

فط. 1عمليات بيع و شراء ال
 

فطية امستقلة ي أقطار الشرق  تكان دخول الشركا فطية بداية لظهو  اأوسطال ر أسعار جديدة ي السوق ال
ة تراوحت بن  سومات على اأسعار امعل حت هذ الشركات بعض ا دما م ميت باأسعار امتحققة، وذلك ع

تا للرميل  (10-35) ام ي الفرة مس . وقد كان اهدف وراء ذلك، 1960 وشهر فراير 1956أكتوبر  بن شهر اا
فط الكرى  افسة شركات ال ام .(2,00 -1,80)ي سعر نفطها امعلن و الذي كان يراوح بنم  دوارا للرميل ا

ديد مستوياها  فط يؤثر ي  وتعتر هذ اأسعار ي الوقت نفسه، أسعاًرا فعلية ي السوق اآنية )الفورية ( لل
غراي، اح افسة، اموقع ا وعية عوامل كثرة من أمها : أماط ااستهاك، طبيعة ام فط وكثافته ال توى الكري لل

.وتشمل هذ اأسعار   فطية الكرى أو الشركات امستقلة أو ...ا ام ال تبيعها الشركات ال فط ا كميات ال
ة. فط، علًما بأن اأسعار هي دائًما أقل من اأسعار امعل تجة لل  ح الكميات ال تكون من حصة اأقطار ام

                                                           
 .180 ، ص1981-1980وزارة التعليم العا والبحث العلمي، جامعة اموصل، ، ،الطبعة اأو  ، ،"اقتصاديات النفط"مد أزهر السماك 1
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ام وقد ازداد      اصة اأقطار ال تقوم بتسويق نفوها ا فطية، و ت أمية هذ اأسعار لدى اأقطار العربية ال
جاح بعد تأميم عمليات شركة نفط العراق يونيو  ية، وقد طبقها القطر العراقي ب مباشرة بواسطة شركاها الوط

1972.1  

  (The Reference Prices) أسعار اإشارة:ثالثا

ة واأسعار امتحققة.وسط ما بن السعرين السابقن خاأ هذ اأسعار عادة ي مستوىتكون     قد  وسعار امعل
زائريطبقت أ ، وحددت 1965يوليو 28بعد ااتفاق الذي عقد مع فرنسا ي يوم  ،ول مرة من قبل القطر ا

تسب مبيعاتأسعار اإشارة موجب  وز أن  ام من خاله بأقل من  هذا ااتفاق بالشكل الذي ا  فط ا ال
فطية العاملة ي أراضيها على احتساب  2. هذ اأسعار. ما اتفقت مع الشركات ال زويا، حي كما طبقتها ف

كومية وفق هذ اأسعار اعتبارًا من يوم  ، وليس على أساس اأسعار امتحققة ال  1967 جانفي1العوائد ا
  3كانت سائدة بن الطرفن سابقا.

 :(Paid Prices-The Tax)أسعار الكلفة الضريبيةرابعا:

فط  هو الكلفة ال تتحملها الشركات موجب ااتفاقيات نافذة امفعول، للحصول على برميل أو طن من ال
ام 4.ا

 

فطية، إذ أن بيع     وي نفس الوقت، تعتر هذ اأسعار القاعدة ال ترتكز عليها اأسعار امتحققة ي السوق ال
فط ام بأقل من هذ اأسعار يع ال ال."الخسارة" ا  بطبيعة ا

تجة فط  وقد اتفقت اأساليب ال يتم موجبها احتساب هذ اأسعار بن الطرفن خحكومات اأقطار ام لل
فطية العاملة ي أراضيهاخ فأصبحت هذ اأسعار تساوي ي امتوسط ما  5يلي: والشركات ال

 سعر الكلفة الضريبية =كلفة اإنتاج + عائد الحكومة.     

 عائد الحكومة =الريع +الضريبة.حيث أن :  
                                                           

 .21 ص ،سابق،مرجع "نواف الرومي،  1
 .22 ، صمرجع نفسه2  
ان "اأوبك والصناعة البترولية "،مانع سعيد العقيبة: 3   اعة والتجارةـ ، لب  .147، ص1974،بروت،  مطابع الص
 . 182،صمرجع سابق ،"اقتصاديات النفط"، السماك سعيد مد أزهر 4
 .23 ،صمرجع وموضوعان سابقان5
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 : (The Spot Prices) اأسعار اآنية )الفورية(خامسا:

سد   رة، وهذا السعر معر أو  السعر الفوري هو سعر الوحدة البرولية امتبادلة آنيا أو فوريا وي السوق البرولية ا
رة للبرول امتبادل بن   العارضة وامشرية وبصورة فورية أو أنية اأطرافلقيمة السلعة البرولية نقديا ي السوق ا

ات برز نتيجة ااختال بن قوى العرض    .     والطلب ي أواخر السبعي

وع من اأسعار     فط العامية مع أواخر عام ظهر هذا ال فط ،1978ي سوق ال بعد أن توقفت صادرات ال
البحث عن نفوط بديلة بسبب زيادة  إامستهلكة )امتعاقدة معها(، ما اضطر هذ اأخرة  عن البلدان اإيرانية

ا مالطلب العا ه،ي  فطية امستقلة ببيع كميات من امعروض م فط الكرى والشركات ال لذلك قامت شركات ال
ام فط ا صل عليه بطريقة أو  ال فط أو السوق الفورية  أخرىوالذي  ة ي السوق اآنية لل وفق حسومات معي

فطية على البلدان امست اإمداداتمن  توزيع قسم بإعادةوبذلك تقوم هذ السوق  فط، ولال كن بكميات هلكة لل
فط الع -10%) %5(بن  1978عام قليلة تراوحت ي هاية مل صادرات ال امية، م تصاعدت نسبها من 

فط العامية، وتعتر  (%- 20%15) بن 1979 ي عام حيث أصبحت تراوح خال عام مل صادرات ال من 
فط، وقد انضمت بعض دول اأوبك  فط ي  إسوق روتردام أفضل مثال لسوق اآنية لل الشركات ال تبيع ال

زويا إيرانالسوق اآنية مثل  1.واندونيسيا، كويت، قطر ، ف
 

 أسعار التحويل :سادسا:

ام بن      فط ا د وهو سعر التبادل لل موعة من الشركات تتبع شركة أم واحدة أو ع شركتن فرعيتن ضمن 
فط قل والتكرير ي  كاإنتاجآخر ،   إمن نشاط  انتقال ال شركة واحدة، وكأن تبيع أكسون لاستخراج  إطاروال

قل وهذ بدورها تبيعه أخامها  الة فأنه يتفق على سعر صوري أو حساي  كسون للتكرير.أكسون لل ي هذ ا
فطية ي الدول امسجلة فيها  اولة جعل الضرائب على أرباحها ال . وبتحقيق هذاتبلغ يراعي ي تقدير    حًدا أد

تجة تعرف هذا السعر ة، لذا فإن الدول ام قيقية و امعل  الغرض فإن سعر التحويل قد يقل عن اأسعار ا

فط   إيراداهاورفضت استخدامه كأساس احتساب مكونات  قدية من ال   2و الضرائب. كاأتاوىال

 المطلب الثالث: أطوار التسعير البترولي 
                                                           

 . 23،24نواف الرومي، مرجع سابق، ص  -1
  .226ص 1980 1979الطبعة اأو ، وزارة التعليم العا و البحث العلمي، جامعة اموصل، ،"دراسات في اقتصاديات النفط والسياسة النفطية"،مد أزهر سعيد السماك 2
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إن مشكلة اأسعار ااحتكارية هي مشكلة سياسية واقتصادية ي آن واحد ويلعب الصراع امتواصل        
ددة لأسعار ااحتكارية.سياسيا واقتصاديا،ونسبة القوى بن   اجموعات امتصارعة دور ي خلق أشكال 

ذ بداية القرن العشرين سيطر كارتيل الدو     قائق الواردة أعا فم وأسعار البرول هي مثال واضح عل صحة ا
ها مس شركات أمريكية، هي ستاندرد ،و  استطاع هذا للبرول ، والذي يضم ما شركات احتكارية برولية ، م

قيب وإنتاج،و  تل مراحلها، من استكشاف، وت اعة البرول العامية  ي  الكارتيل الدو أن يسيطر على ص
اعات بروكيمياوية ، ومكن هذا الكارتيل عن طريق مارسة هذ العمليات  زين، و تسويق، و تكرير، وص

صول على اأربا  ح ااحتكارية عن طريق سياسة اأسعار، ونقل اأرباح تمعة، أن يتاعب بأسعار البرول، وا
 من مرحلة إ أخرى.

اعة  وساعد الشركات البرولية ااحتكارية ي فرض هذ السياسة لأسعار ااحتكارية عوامل عديدة تتعلق بالص
يث كانت البرولية، كل هذ العوامل ساعدت ي فرض أسعار احتكارية من جانب الكارتيل الدو للبرول، 

ام تأخذ شكا اميا ي الغالب، وتقل بشكل كبر عن السعر الذي تفرضه القواعد ااقتصادية،  أسعار البرول ا
تجات البرولية مرتفعة  ما كانت أسعار ام صول  اأمربي كوماها ا الذي يضمن للشركات البرولية الكرى ، و

امية.ومهما كانت أشكال أسعار البرول ي ظل السوق على أقصى اأرباح على حساب شعوب البلدان ال
خفضة فهي تسمى  تضمن أرباًحا  أهاأسعاًرا احتكارية ، اقتصادياااحتكاري ثابتة،أو متبدلة ، مرتفعة أو م

                    1احتكارية عالية للشركات البرولية.

سبة كبرة بالعوامل السياسية وااقتصادية باإضافة إ       ديد متأثرا وب ام وطرق  جاء تطور تسعر البرول ا
ها،ومن اماحظ أنه مكن تفسر مراحل هذا التطور إ أربعة فرات رئيسية  طبيعة السوق البرولية السائدة حي

ها هي: ة فيما بي  ومتباي

 :ترول الخام في ظل ااحتكار المطلقأوا:مرحلة تسعير الب

ام امصدر من امشرق العري، بالقياس و 1939مرحلة قبل عام     فط ا تتميز هذ امرحلة بأسعار مرتفعة نسبيا لل
كومات الشرق اأوسط  فطية كانت تدفع  فط اأمريكي، ويعود أسباب عديدة أمها أن ااحتكارات ال لل

                                                           

شر النفط "،  -الطاقةمد علي عبد الكرم اماشطة ،"1   مية ،  إصداردار الثورة للصحافة وال فط والت  .143 -142 -141،ص 1977ال
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قود عن ددة من ال ات لكل طن أو   نسبة  دود أربعة شل تج تقدر  ًتا كل طن م ما يقارب من عشرين س
 أمريكيا.

ظام ي فرض أسعار  ام وساعد هذا ال فط ا وي هذ الفرة بالذات نشأ ما يسمى نظام اأساس أسعار ال
فطية ثاثة أشكال أساسية ذ نظام اأساس لأسعار ال       :احتكارية عالية، وا

ذ :(1939-1920)نقطة اأساس الواحدة:نظام  .1 فط وح العقد الثا من القرن  أنم اكتشف ال
ام ي الوايات  فط ا دد أسعار ال دد هيكل اأسعار العامية له.فقط كانت  العشرين م يوجد نظام 

افس  إتبعا  امتحدة  إ حد ما فطدرجة الت فطيةوقد أدى اتفاق الشركات  بن شركات ال اأمريكية  ال
قطة اأساس اأحادية  إ ظام ب فط، عرف ب ة لل  .فرض نظام تسعر خاص باأسعار امعل

فط  ا لتحديد أسعار هذا ال ليج العري م يوضع نظاما معي فط ي بلدان ا ذ اكتشاف ال ي العقد الثا  إاوم
ليج فط امصدر من أي مكان ي العام.  system  Gulf- plusمن القرن العشرين حيث طبق نظام ا لتسعر ال

قول القريبة من خليج امكسيك. ووفقا هذا  فط ا ة ل ظام هي اأسعار امعل وقد كانت نقطة اأساس ي هذا ال
اء ي العام يكون مساويا لسعر خليج امكسيك مضافًا إليه تكاليف  فط امصدر من أي مي ظام فإن سعر ال ال

قل وا اء التفريغ وليس من مال ليج إ مي اء التفريغاء الشحن يلتأمن من ا ، وم اختيار نفط خليج  إ مي
      1. إنتاجهامكسيك كأساس ارتفاع تكاليف 

 (1945-1939):المزدوجةنظام نقطتي اأساس  .2

رب العامية الثانية كومتن اأمريكية  ، بدأ نظام نقطة اأساس اأحادية يضعفوي ظروف ا ت ضغط ا و
فطية  ليزية، اضطرت الشركات ال ام على و اا فط ا قطة أساس ثانية لتسعر ال ليج العري ك اختيار ا

ليج العري  الشرق اأوسطدول ي ة ر امستوى العامي، ونتيجة ظهور احتياطات نفطية كب  وهكذا بدأ، وا
ة  أسعارتحديد ااأساس امزدوج ل نقطة نظامتطبيق  ليج ،امعل ديدة ي ا فط ا حيث حددت أسعار ال

دود مقاربة أسعار نقطة اأساس السابقة ي خليج امكسيك ،فأصبح  امشرين أن يدفعوا  بإمكانالعري 

                                                           
 .228،ص مرجع سابق "، والسياسة النفطية دراسات في اقتصاديات النفطالسماك ،" سعيد  مد أزهر1
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ذ ذلك الوقت  ددة مضافا م ة  ليجن إليهم، حيث م  إليهاأسعارًا معل أجور الشحن و التأمن من أقرب ا
اء" ليج العري و خليج امكسيك ي مي طقة ا ابو اإيطاليةميناكمعادلة نقطة م   1." ب

ليج العري ي امعادلة التسعرية كثا نقطة أساس ي  ظام خليج امكسيك انتهى، وظهر ا ااحتكار العامي ل
دثا نظا ساب  للخدمات لباقي دول العام من دون الوايات امتحدة  (FOB) بو ف السعريم اإعان ا

ام من خال امساواة أسعار سيف ظام مب على تثبيت أسعار البرول ا ( ي سوق CIF)اأمريكية، هذا ال
 دد.

ظام التسعر ي العام نقطتا أساس ما:          ن أصبح ل ذ ذلك ا  م

 خليج امكسيك  -

ليج  -  العري ا

. خرجت   لعدم مكن قوى العرض والطلب من التحكم ي أسعار البرول خلق هذا جو من التباين ي امصا
ذ  رب العامية الثانية ،وأصبحت نيويورك نقطة موازنة أسعار برول  الشرق اأوسط م هكة من ا  1948أوروبا م

زويا وفق امعادلة:  ام ف  2مع أسعار ا

أجور النقل من الخليج  – سعر الخليج العربي= سعر بترول خليج المكسيك + تكاليف النقل إلى نيويورك
 العربي إلى نيويورك 

 (1950-1946)نظام نقطة اأساس الواحدة المتعادلة: .3

رب العامية الثانية م العمل نظام تسعر    ظام نقطة اأساس اممع هاية ا زدوجة، حيث م شبيه ب
اء " معادلة نقطة ليج العري وخليج امكسيك عوض مي طقة ا ابو اإيطالية،  ميناكم اء"ب آخر هو  مي

لرا، وذلك بعد تراجع ساو ثمبتون"" تسب ي الوايات امتحدة اأمريكية، وأصبح  إنتاج، ي غرب ا
ليج العري مضافا  ليج العري  إليههذ امرحلة كما يلي، سعر برول ا قل من ا اء  إتكاليف ال مي

لرا.   3ساومبتون بغرب ا

                                                           
سن رسن ،"  1 ، اقتصاديات النفطسام عبد ا ية، طرابلس، ليبيا، الطبعة اأو  .195، ص 1999"، دار الكتب الوط

يد اموسوي   2 زائر، ،" 2004،"ثورة أسعار النفط ضياء  امعية، ا  .59ص  ، 2005ديوان امطبوعات ا
سن رسن،   .195ص  ،مرجع سابقسام عبد ا 3  
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كومة اأمريكية يهمها أيضا خفض السعر ي أوروبا حيث كانت تتحمل نفقات طائلة طبقا   وما كانت ا
حل وسط موجبه مح لبرول الشرق اأوسط بأن  إكات للوصول مشروع مارشال ، فقد ضغطت على الشر 

فيف( مع سعر  FOBدوار/ للرميل ) 1.75مستوى  إيرتفع قليا  دوار للرميل ي خليج  2.75العري ا
1950.1امكسيك وبذلك يكون خط ااستواء هو نيويورك عام 

 

 :(1980-1950) ااحتكاري ثانيا:مرحلة تحديد سعر البترول الخام في ظل اانحصار

ام هذ امرحلة مكن تقسيمها بدورها    2ثاثة مراحل: إتسعر البرول ا

 :(1960-1950)نظام قاعدة اأسعار المتحققة  .1

وفق هذ القاعدة كان يتم ااعتماد على سعر البرول اأمريكي ي خليج امكسيك لتحديد أسعار البرول     
ية ال كانت تقدم تسهيات للمشري  ظام مع ظهور شركات البرول الوط غر اأمريكي، حيث تزامن هذا ال

ل و بكميات كبرة جًدا، وكان هذا ساريا وتعمل هذا السعر عوض السعر امعلن أن الصفقات كانت طويلة اأج
ظمة اأوبك.    قبل تأسيس م

 :(1970-1960) اإشارةنظام قاعدة سعر  .2

ة  ظمة اأوبك  للحد من 1960 ي س فطية، وعرفت  البرولأسعار  اهيارتأسست م وتد عوائد الدول ال
تها وحجم احتياطاها فإها كانت  فطية انتعاشا واستقرارًا، ومع تزايد هيم اأسعار ي ظل سيطرها على السوق ال
فيف السعودي كخام مرجعي،ي ظل نظام  تفرض السعر امتعامل به وفق نظام سعر اإشارة للبرول العري ا

فطية الكرى، وهذا السعر يقل عن السعر امعلن و يزيد عن السعر امتحقق.اتفاقيات امشاركة مع   الشركات ال

 :(1980-1970)نظام قاعدة السعر الرسمي  .3

ظمة اأوبك عامة و الدول العربة خاصة، أدى  عرفت هذ امرحلة تصحيًحا هيكلًيا لسعر البرول  من طرف م
اء على ما جاء به اتفا إ الذي أوصى بضرورة اختاف أسعار  1970ديسمر  كاركاسق  ارتفاع اأسعار ب

وعية، واتفاقية طهران فيفري  امات حسب اختاف درجة كثافة البرول ال ال نصت على رفع أسعار  1971ا

                                                           
مد عفيفي   1  . 254،ص2003"، مكتبة عن الشمس،مصر،ل"تعريف البترو صديق 
 .206، ص ذكر  ، مرجع سبقمحاضرات في ااقتصاد البترولي "مد أمد الدوري، " 2
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يف ديسمر  اعية، و اتفاقية ج ام تفاديا للتضخم امستورد من الدول الص  مراعاةال نصت على  1972البرول ا
ليج العربية و إيران وقف  15/10/1973تغر سعر صرف الدوار ي تسعر البرول، وي   إمداداهاقررت دول ا

فطية ما أدى  ظمة اأوبك عن طريق  % 70ارتفاع سعر البرول بـــ إال فرد ها م فأصبح تسعر البرول مسألة ت
امات امكونة لسلة اأوبك . قاعدة السعر الرمي ال يتحدد السعر وفقها على أساس  1ا

 (حاليا -1980ثالثا:مرحلة تسعير البترول الخام في ظل المنافسة الحرة:)

عن طريق  أوي سوق حرة  إماإن التغرات ال عرفتها السوق البرولية، جعلت العمليات التجارية فيها تتم      
 عقود طويلة امدى.

فطية الكرى هدف ضمان توزيع    ذ نصف قرن من طرف الشركات ال رة أنشأت م تجاتوالسوق ا البرولية  ام
ة  ذ س ام لكن م فسها وتوفر حاجيات السوق اأوروبية وم تكن هذ السوق أبًدا سوقًا للبرول ا تغر  1983ل

اهها لسببن رئيسين : 2ا
 

جن وامستوردينو : 1973الحصار البترولي . 1 أ بعض ام سوق روتردام  ليكون  استعمال الذي من خاله 
ام ي قبضتهم.  البرول ا

ام كون التغير في هيكل الصناعة البترولية :. 2 رة سوق مرجعية للبرول ا وهذ التغرات جعلت من السوق ا
تجة تغرت وال وايات امتحدة اأمريكية أصبحت بعد أزمة  الوضع القانو للشركات البرولية ي البلدان ام

 ، أكر مستورد للخام 1973

  .همحدداتالبترول و  سعرتطور المبحث الثاني: 

تجة له، حيث أن معرفة هذ العوامل تساعد        فط أمر مهم خاصة للدول ام إن معرفة العوامل احددة لسعر ال
صول على موارد  ها من ا فط، مك على إحداث تغرات عليها زيادة أو نقصانًا من أجل ضمان استقرار أسعار ال

فط كما أن الدو مالية هامة لتلبية حاجة ااقتصاد واجتمع فيها،   فط تبقى اقتصادياها مرتبطة بال ل امستوردة لل

                                                           

 249-242مد أزهر سعيد  السماك، مرجع سابق. ص 1
، مذكرة ماجستر،كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير ، فرع القياس ااقتصادي،  جامعة نموذج تنبئي للجباية البترولية"بناء شرقي جوهر: " -( 2)

زائر، دفعة   94، ص: 2003-2002ا
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وع فط، وتت مو فيها معرضة لعدم ااستقرار لتقلب أسعار ال هذ العوامل وتتشابك فيما  وأسعار فمعدات ال
ها.  بي

 العوامل المحددة والمؤثرة على أسعار البترول. :المطلب اأول

، ي البرول إن من ياحظ حركة تطور أسعار      ا ذ القدم ح العصر ا رى أن هذ اأسعار ترتبط وتتأثر م
ها ما هي سياسية، وكل هذ التغرات و التأثرات  ها ما هي سوقية و م ها ما هي طبيعية وم بعوامل عدة، م
فاض هذ  تجة هذ السلعة يتأثر موها ااقتصادي با فرضت نفسها على اقتصاد  العام ككل، فالدول ام

طبق هذا ا أسعار، خاصة إذا كانت هذ الدول تعتمد ي ميزانياها على البرول باعتبار أهم مصدر مواردها، وي
فط  زائر. أما الدول امستهلكة لل ال على ا فط يعرقل موها ااقتصادي، اعتبار امصدر ا فارتفاع أسعار ال

اطق عديدة من العام. وجود أو توفر إ افةباإضالرئيسي للطاقة من خال سهولة استخراجه ونقله،   ي م

 العوامل المحددة أسعار البترولاأول:الفرع 

فط ه      فط  يأهم العوامل احددة أسعار ال  و ااحتياط العامي.عامل العرض والطلب على ال

 :ومحدداته أوا:الطلب البترولي

د  فط ع ام من أهم العوامل احددة وامؤثرة على سعر البرول، حيث ناحظ أن خراء ال فط ا الطلب على ال
فط  بؤهم بأسعار ال دون  امستقبلية،ت  الكميات امتوقع طلبها من البرول مستقبا. إيست

فطمفهوم الطلب البترولي:". 1 اجة  يعرف الطلب على ال ي جانبها الكمي  اإنسانيةعلى أنه مقدار ا
د سعر معن  ام أو ي شكل مشتقات نفطية مكررة، وذلك ع فطية، سواء ي شكلها ا وعي للسلعة ال وال

ددة هدف تلبية  ة  ية معي ، سواء كانت لغرض استهاكي أو لغرض اإنسانية اجةتلك اوخال فرة زم
 1.إنتاجي

ا أن الطلب ا قسم ومن هذا التعريف يتضح ل  :إلعامي على البرول ي

ام.- فط ا  الطلب على ال

                                                           
 .147مرجع سابق، ص  مد أمد الدوري، 1
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فطية. -  الطلب على امشتقات ال

من مصانع  اموزعن يتكون من التزامات"الطلب البرو على أنه (IEA)كما عرفت الوكالة الدولية للطاقة 
فط امكررة اموضوع للتوزيع مباشرة ".  1التكرير ومن كميات خاصة أو ال

اك نوعن من الطلب على البرول :.أنواعه 2   2:وه

ام كما سبق القول يعتر طلب مشتق من : طلب على النفط بغرض ااستهاكال. 1 فط ا فالطلب على ال
تجات البرولية امكررة  استخدامه كوقود للتدفئة و استخدامها ي قطاعات ااقتصاد امختلفة  مثل: قطاع  ام

اعة و  .امواصات و الص  توليد الكهرباء...ا

     2004(:أهم الدول المستهلكة للنفط في العالم عام1-1الجدول )

الدولة             ااستهاك )مليون برميل يوميا(  

            الوايات امتحدة اأمريكية                         20.7
    الصن   6.5

   اليابان   5.4

4  أمانيا   2.6
  روسيا   2.6

د   2.3   اه

دا   2.3   ك

8  الرازيل   2.2
وبية         2.1    كوريا ا

     فرنسا      2.0

  امكسيك   2.0

                                                 www.eia.doc.gov         المصدر:الوكالة الدولية للطاقة          

                                                           
، مذكرة ماجستر فرع اقتصاد كمي ،قسم العلوم "2006-1970دراسة حالة الجزائر ،"دراسة تأثير تطورا ت أسعار النفط الخام على النمو ااقتصادي العمري علي  1

زائر،دفعة   ,37،ص: 2008ااقتصادية ،جامعة ا
 .02،ص: www.ahram.org.eg، 2015-01-15يوم ، (2005- 2004التقرير ااسراتيجي العري )  2

http://www.ahram.org.eg/
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  2004أهم الدول المستهلكة للنفط عام (:1- 1الشكل رقم)

 

دول رقممن إعداد :المصدر  (1- 1)الباحثة بااعتماد على ا

 :طلب على النفط من أجل المضاربةال (1

ح الطلب ا اأعلى ما       تقل م يث ي تؤدي امضاربة إ زيادة حجم الطلب مع ثبات العوامل اأخرى، 
ات فيما يعرف اارتفاع  إيدفع اأسعار  تصف الثماني ذ م فط م "بالعقود ، وقد ظهرت امضاربة ي سوق ال
   المستقبلية "

اطق أمها أمريكا الشمالية ، أوروبا وشرق آسيا و ال تعتر أكر كما  فط عاميا ي م يركز الطلب على ال
فط و ذلك حسب درجة تقدمها ااقتصادي و معدات موها   :امستوردين لل دول التا   وهذا ما يوضحه ا

    

 

 

 

 

اك  ميا)ااست ن برميل ي  (ملي
ايا المتحدة اأمريكي                 ال

 الصين 

 اليابان 

 ألمانيا 

سيا   ر

ند   ال

 كندا 

 البرازيل  

بي   ريا الجن  ك

 فرنسا    

 المكسيك 
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حسب المناطق (2007-2004)تطور الطلب العالمي على النفط الخام خال الفترة :(2-1)الجدول  

الوحدة:مليون برميل يوميا                                                                                              

وات              2004       2005       2006       2007 الدولة/ الس  

الوايات امتحدة اأمريكية        20,73 20.80 20.69 20.70  

دا                2.30 2.30 2.26 2.33 ك  

دة          1.05 1.07 1.07 1.09 اسراليا و نيوزيل  

اليابان              5.29 5.31 5.16 4.97  

وبية كوريا ا           2.16 2.19 2.17 2.21  

فرنسا             2.01 1.99 1.96 1.94  

أمانيا              2.67 2.65 2.66 2.47  

ايطاليا             1.79 1.75 1.73 1.68  

بريطانيا            1.80 1.83 1.82 1.76  

روسيا             4.04 4.07 4.21 4.28  

الصن             6.44 6.72 7.20 7.59  

دول أخرى          32.05 32.97 33.77 34.53  

فط  82.33 83.65 84.70 85.54 موع الطلب العامي على ال
ام  ا

. 2015- 02- 17بتاريخ:  www.eia.doe.gov طاقة   المصدر: الوكالة الدولية لل   

فط      ا أن الطلب على ال دول السابق يتبن ل اميمن ا اعية الكرى وبعض الدول ال ام ي أهم الدول الص ة ا
ام %60 هو ي حدود 2007-2004الصاعدة خال الفرة  فط ا من الطلب العامي، كما أن تغر  الطلب على ال

 ي هذ الفرة صغر جًدا ما يؤكد قلة مرونته ي امدى القصر.
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  محدداته:. 3

صول على هذ السلعة ، وتلك الرغبة يتحدد الطلب على اموارد  فطية مدى رغبة اأفراد و امؤسسات ي ا ال
ددة ، ية  د سعر معن وخال فرة زم ابعة من استعماات تلك السلعة ع اجات امختلفة ال ويتأثر  1هي وليدة ا

شاطات ااقتصادية بعدة عوامل    2أمها:الطلب البرو كباقي ال

صر أساسي للعملية   الصناعي:معدل النمو ااقتصادي ودرجة التقدم (  1 تعتر الطاقة و خاصة البرول ع
مو ااقتصادي تتطلب زيادة ي  ااقتصادي،اإنتاجية و عملية التطور  رك فعال هذا التطور، فزيادة ال فالبرول 

ولوجي اهائل استهاك البرول خاصة مو ااقتصادي  أهم عامل مؤثر ي الطلب يعد ا 3.ي ظل التطور التك ل
اتج البرو وفق عاقة طردية  أي أن مو ااقتصادي العامي ال اعي، يرتبط  ال عن عملية التقدم التق والص

فطي ما  مو ااقتصادي تصاحبها زيادة ي ااستهاك ال فط، فزيادة ال جم الطلب العامي على ال ارتباطا وثيقا 
فاض ي يع زيادة فط ، و بالعكس فان كل ا مو ااقتصادي من شأنه أن يؤثر على كميات  الطلب على ال ال

فط امطلوبة بالتقلص ، أي أن العاقة بن امتغرين ه عاقة طردية متداخلة فكل عامل يؤثر ي اآخر.   ال

فط ي امدى القصر ، حيث أن  قد ا: المناخ(  2 ه عامل مؤثر ي الطلب على ال اخ عاما أساسيا لك يعتر ام
اطق العام، تؤدي ا اختاف  رارة بن الشتاء والصيف و بن م ة و اختاف درجة ا اختاف فصول الس

فطية فط، حيث ي الشتاء مثا يزيد الطلب على امشتقات ال خاصة وقود التدفئة، كما  الكميات امطلوبة من ال
ة  فط مثل اأعاصر ال ضربت أمريكا الشمالية والوسطى س مكن للكوارث الطبيعية أن تؤثر على الطلب على ال

فط. إوأدت  2005 فطي أوا م على الطلب على ال  تعطيل مصانع التكرير ما أثر على العرض ال

، حيث كلما كان عدد السكان كبرا  4:يالسكان النمو(  3 يعتر عامل أحد العوامل امؤثرة ي الطلب البرو
يث  إومتزايدا فان ذلك يؤدي  مو ااقتصادي  مو السكا أقل من ال توسع  ومو الطلب بافراض أن نسبة ال

ة  مليار  11.7استهلكوا  مليار نسمة 2.5كان عدد السكان العام   1950ا يتأثر متوسط دخل الفرد، ففي س

                                                           

مد عبد اه 1   .320، ص: 1992، بغداد ،،"اقتصاديات الموارد الطبيعية "هاشم علوان حسن، و جاسم 
سن  رسن ، مرجع سابق، ص:   2  .157سام عبد ا
 .149مد أمد الدوري ، مرجع سابق، ص:   3
اعة "إلى أين أسعار النفطصباح نعوش  4 فط والص لة أخبار ال :  2000امتحدة أكتوبر ، اإمارات العربية  "   متوفرة على اموقع التا

www. Moenr .gov .ae    
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ة  مليار برميل نفط، ويتوقع أن  96.2مليار نسمة استهلكوا  6كان عدد سكان العام   1999برميل نفط، أما س
ة  وا  9 إ 2050يصل عدد سكان العام س  مليار برميل نفط.  200مليار نسمة مع استهاكهم 

:ااضطرابات السياسية قد تكون السبب الرئيسي ي بعض اأحيان في العالم ار السياسي و اأمنيااستقر (  4
ها للحصول على الكمية  اإمداداتي نقص  افس فيما بي البرولية، وهذا ما يدفع الدول اأكثر للبرول للت

العمالية  ااضطراباتي  2004عام  ، ومثلت هذ اأحداثاإمداداتوفا من نقص  اامطلوبة وبأي سعر وهذ
فطية ي العراق و مملكة العربية السعودية و  إمدادات نيجريا و اهجمات امتكررة على ي شآت ال فط وام ال

زويا  إيفان ي خليج امكسيك و الضغوطات ال مارسها  وإعصارااستفتاء العام لانتخابات الرئاسية ي ف
ظمة أوبك ، وغرها وما يثر من  ن واآخر حول انقطاع الوايات امتحدة على م فط،  إمداداتوف بن ا ال

فطية للحصول على أعلى  وما يرتب على هذا التخوف من استغال السوق من قبل امضاربن ي السوق ال
   1اأرباح.

ام ،و  :سعر النفط الخام ( 5 فط ا ام من العوامل اأساسية ال تؤثر على الطلب على ال فط ا يعتر سعر ال
هما عكسية حيث من امعروف  ياالعاقة بي فط يقابله سعي الدول امستهلكة ا  تار فاض ي سعر ال أن كل ا

تجات نفطية مشتق ام أو ي شكل م فط سواء ي صورته ا  ة .التوسع ي الطلب على ال

افسة : أسعار السلع البديلة ( 6 اباتؤثر السلع البديلة أو ام فط،  إ اباأو سلبا على الطلب العامي لل ي  إ
افستها لسعر البرول وبالتا عدم  للطلب البرو أو سلبا ي حالة مكن السلع البديلة  و  إنقاصهاحالة تعذر م

ل السلعة الب افسة من حلول  فط، ومن أهم هذ  إرولية ما يؤدي بأسعارها ام فيض وتراجع الطلب على ال
جري، ، الطاقة الشمسية و الطاقة الذرية ،  د الفحم ا فط  افسة لسلعة ال وتتميز هذ السلع السلع البديلة و ام

ولوجية و أساليب متطورة و متقدمة استغاها و  إنتاجهابارتفاع تكاليف  ية و تك و  إنتاجهاوتطلبها مهارات ف
دود  إ إضافةاستعماها،  افسي ضعيف و  عل هذ السلع ي موقع ت صعوبة نقلها كل هذ اأسباب وغرها 

فط. دعلى ام      ى القصر وامتوسط مقارنة بال

 

 

                                                           
1
ي مرجع سابق، ص:    س  . 29ضياء مجيد الم
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 ته:ومحددا: العرض البترولي ثانيا

فط، حيث يؤثر عليه بطريقة مباشرة، فكلما كانت       انب الثا من معادلة سعر ال فطي ا يعد العرض ال
فاض والعكس صحيح،أي العاقة بن هذين العاملن  و اا هت اأسعار  فط كبرة ا الكميات امعروضة من ال

           1عاقة عكسية.

ام ال تعرض ي السوق، من أجل تبادها  "هو تلكمفهوم العرض البترولي:. 1 الكميات من السلع البرولية ا
اجة اإنسانية أو الطلب عليها خال زمن معن."   2وعلى ضوء ا

تج أو معظمه وقد يضاف جزء من ااحتياطي استعداًدا مواجهة أي      فط ام فطي ي كل ال يتمثل العرض ال
عل أنتاجه زيادة غر متوقعة ي الطلب، أو  فط  فطية، كما أن طبيعة ال وعرضه حدوث اختال ي اإمدادات ال

دودا وذلك ي ظل العقبات التالية 3:ي امدى القصر 
 

ية متعلقة بطاقة اإنتاج القصوى.-  عقبات ف

فطية ي امدى القصر أها تدوم فرة أطول - وتتطلب عقبات اقتصادية متعلقة بتعذر زيادة ااستثمارات ال
 إمكانيات مالية ومادية كبرة جًدا.

فطي السائد ي تلك الفرة.   - فط من خال اإبقاء على مستوى العرض ال    اولة اإبقاء على استقرار سعر ال

إن مرونة العرض البرو تكون مرنة ي امدى القصر وامتوسط راجع لكون استمرارية العملية اإنتاجية وبصورة     
اقصه إايدة يؤدي متز  ، أما ي امدى الطويل فقلة امرونة راجع إمكانية تزايد العرض، وي نفس الوقت إمكانية ت

، وكل هذا  ي للعرض البرو اقص التدر إ تعذر استمرارية العملية اإنتاجية البرولية ال تؤدي إ إمكانية الت
 راجع لأسباب التالية:

 أسباب جيولوجية مثل ت.  4اقص ااحتياطي البرو

                                                           
صص اقتصاد كمي عن كلية العلوم "2004_1970"تطورات أسعار النفط  وتأثيرها على الواردات دراسة حالة الجزائر معية رضوان ،   1 ااقتصادية ، مذكرة ماجستر ،

زائر،   .35، ص2007وعلوم التسير، جامعة ا
 .147مد أمد الدوري ، مرجع سابق، ص 2
صص نقود ومالية، كلية العلوم "2008-1986،"تقلبات أسعار النفط  وانعكاساتها على تمويل التنمية في الدول العربية خال الفترة مادي نعيمة 3 مذكرة ماجستر ،

 .72، ص2009التسير، جامعة شلف، ااقتصادية وعلوم 
 تاج امتوفرة ااحتياطي البرو هو الكمية امكتشفة  علميا وامقدرة كمياها  بصورة دقيقة لكن جزئية وغر هائية  ومكن استخراجها بوسائل اإن  4
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   .افسة أسعار السلع البديلة  أسباب اقتصادية مثل ارتفاع كلفة اإنتاج وم

تجة  ظمة أوبك باإضافة إ الدول ام امية خاصة، من خال إنتاج م تركز إنتاج البرول وعرضه لدى الدول ال
فطية العامية من خارج اأوبك علها مؤثرة على السوق ال دول اموا مثل تطور ، ما  ي جانب العرض،وا

اطق. ام حسب ام  العرض العامي للبرول ا

 2007-2004(:تطور عرض البترول الخام حسب بعض المناطق خال الفترة 3-1الجدول)

   الوحدة :مليون برميل يوميا                                                                                                                           

وات   2007       2006         2005                 2004     الدولة / الس
 8.457 8.331 8.322 8.700  امتحدة اأمريكية الوايات      
ليج العري و إيران        23.109 23.631 23.892 22.997 ا
ظمة أوبك       35.421 35.832 36.092 34.449 دول م
ظمة أوبك     24.277 24.608 24.709 23.711 دول خارج م
 84.440 84.544 84.582 83.105 العرض العامي    

 . 2015- 01- 05بتاريخ    www.eia.doe.gov  اموقع الرمي لوكالة الطاقة الدولية المصدر:

ا أن أغلب   دول يتضح ل ظمة أوبك، كما أن  اإنتاجمن ا فطي يأي من الدول العربية ومن دول م والعرض ال
ة   ذ س سب قليلة ويعرف بعض الراجع م فطي يتغر ب ا  2005العرض ال مع ارتفاع وكان ذلك التخفيض متزام

  اأسعار ي هذ الفرة.

 محدداته:. 2

فط ي السوق العامية إا أن امتحكم        فط تعتر أهم عارض لل تجة وامصدرة لل ي  قيقيارغم أن الدول ام
اعة اعرض البرول هي الشركات  يات جد مطورة ي الص فطية العامية نظرًا لتوفرها استثمارات ضخمة وتق ل

فط  فطية ترفع ها إنتاجها وعرضها من ال يةشإ  باإضافةال فط الوط ال مثل القطاع العام للدولة  ركات ال

http://www.eia.doe.gov/


  الفصل اأول :                                                    مفاهيم عام حول أسعار البترول 

 

 
28 

ولوجيا الرائدة فطية ال تشرف عليها وافتقادها للتك كم حجم ااحتياطات ال تجة وتتميز  ضع العرض ام ، و
    1البرو العامي لعدد من احددات أمها :

فطي، انطاقا من فكرة  يعتر:الطلب على البترول (  1 الطلب على البرول من احددات الرئيسية للعرض ال
فط نتيجة للعوامل، فإن ذلك يشجعه  تجن زيادة ي الطلب على ال لق العرض، إذ احظ أحد ام الطلب 

فطية لزيادة اإنتاج، أما إذا حدث ن اعة ال فطي ي السوق وزيادة ااستثمار ي الص قص على رفع عرضه ال
  .تقليص الكميات امعروضة إي الطلب فإن ذلك يدفعه 

فط يؤدي  إنالسعر: (  2 ه،  إارتفاع سعر ال ضع اعتبارات  إاالزيادة ي الكمية امعروضة م ط  أن سوق ال
.  احتكارية فضا عن امدى الزم

ولوجي دورا هاما ي سرعة الكشف عن يلعب امستوى :اإنتاجالمستوى التكنولوجي والتقني أدوات ( 3 التك
   امكامن البرولية ال تساهم ي رفع مستوى العرض الكلي للبرول.

فاض أسعارها تساهم ي التأثر على الطلب وأسعارهاالمصادر البديلة للنفط (  4 تجات البديلة وا :جودة ام
فاض الطلب ال خفض العرض ي حالة ا فطي و بالتا ي فاض أسعار السلع البديلة.ال  اتج أصا عن ا

اطق : اأوضاع السياسية و الظواهر الطبيعية (  5  اإنتاجخال حروب و أزمات سياسية كبرة خاصة ي م
ة  فطية اأو س فط عدة اختاات بدءا من اأزمة ال ، ومع بداية األفية أصبح  1980شهد العرض العامي لل

فط هدفا للهجوم بع ووي و غرها من  إيراند أن كان وسيلة للدفاع كملف غزو العراق و أفغانستان وملف ال ال
  القضايا. 

 ثالثا: ااحتياطي البترولي ومحدداته 

فطية      موع اموارد ال فطية هي  فطية وااحتياطات، فاموارد ال ب التمييز بن اموارد ال انه وي أول اأمر 
فطية فهي تع  اأرضيةامتاحة ي القشرة  سواء كانت هذ اموارد مكتشفة أو غر مكتشفة،أما ااحتياطات ال

الية للسوق، وهذا فإن  زء من اموارد القابلة لاسرجاع وااستخراج و التسويق ي ظل الشروط ا ذلك ا
رد الكمية اموجودة ي باطن اأرض وإما يع اأبعاد اأ ااحتياطي ا   ساسية للمعروض مستقبا آخذا يع 

                                                           
ان،" مستقبل النفط العربي "حسن عبد اه 1   . 136ص:  2006، الطبعة الثانية، ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بروت ، لب
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فطي  بعن ااعتبار تكلفة ااستخراج والوقت ااقتصادي )العمر( الذي يأخذ ااحتياطي، وبالتا فااحتياطي ال
 1ضع متغرين ما:

-      .  التطور التق

فطية.-  الشروط ال تفرضها السوق ال

فطية مفهوم ااحتياطي النفطي: . 1 ال مكن استغاها بصورة متكاملة على الصعيدين ااقتصادي وهو الثروة ال
ولوجية امعتمدة ي عمليات البحث  اصلة ي التك فطي بالتغرات ا ديد ااحتياطي ال و التق و تتأثر مسألة 

 2وااستخراج أو الكلفة ومستويات اأسعار هذ امادة اأولية.

   .أنواعه: 2   

فط  ديد دقيق  الطبيعي ي العام مسألة مثرة للجدل الدائم، أنه ا زأو الغاإن تقدير احتياطات ال يوجد 
د أربع أنواع من ااحتياطات وهي: ميع وهذا     3لاحتياطات، متفق عليه ومقبول من طرف ا

بدرجة  اإنتاجالكميات من احروقات القابلة للتحصيل و  إتشر ااحتياطات امؤكدة ااحتياطات المؤكدة: 
ية امتوفرة ي تلك اللحظة. يرمز ها  معقولة من اليقن، انطاقا من امكامن امعروفة وفق الشروط ااقتصادية و التق

اعين بالرمز  سبة  p90بعض الص تج ب  .%90للدالة على أها مكن أن ت

 

 

 

 

 

                                                           
يل شهادة اماجستر ي العلوم ااقتصادية ،فرع التخطيط، جامعة " 1989- 1960"البترول ومصادر الطاقة البديلة خال الفترة بلمرابط أمد،   1 ، رسالة مقدمة ل

زائر،  . 61،ص:  1993- 1992ا
صص نقود ومالية، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،  2003"– 1973تصاد العربي خال الفترة ،"أثر تغيرات أسعار البترول على ااقمشدن وهيبة 2 مذكرة ماجستر 

زائر،  .  24،ص: 2005جامعة ا
سي3  .40،ص:2001"،،" احتياطات النفط في باد المسلمينمدعلي ا
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 ألف برميل يوميا                 (2006-2003النفط الخام المؤكد) احتياطي:(4- 1رقم ) الجدول

Change 2006 2003  year               country 

5.0 266.8 261.8 Saudi arabia 

42.8 132.5 89.7 Iran 

unchang  

           

97.8 97.8 UAE 

7.5 104.0 96.5 Kuwait 
Unchang 15.2 15.2 Qatar 

11.9 35.9 24.0 Nigeria 
9.6 39.1 29.5 Libya 

شر والتوزيع،بروت:المصدر فائس للطباعة وال فط وتأثر ي العاقات الدولية"،دار ال ، -مد ختاوي، "ال ان، الطبعة اأو  .346ص ،2010لب

ة  فطي العامي س فط.و للتذكر، ي عام   2007ولقد قدر ااحتياط ال   1973بأكثر من ألف مليار برميل من ال
ول ي ما بعد  كان ما ادي روما، والذي  لس الوحدة ااقتصادية اأوروبية، كان قد أعد دراسة،  إيسمى ب

فط  إآنذاك، تشر  ضب خال أن ال ادا إ أن 25سي ة، است فطي كان ا يتجاوز ي ذلك  س ااحتياطي ال
مليار برميل. مع أن هذا ااحتياط قد تضاعف عمل كان عليه آنذاك،ي الوقت الذي  550الوقت حوا 

ة اماضية.  استهلك فيه ما يقارب ذلك ااحتياط خال الثاثن س

فط العامي، أي ما يقارب  و ثلثي احتياط ال طق 70%ويقع  ه، ي م سبة  5ة الشرق اأوسط. وتستأثر م دول ب
ليج العري، وتتمثل بامملكة العربية السعودية، والعراق،  %62 سبة السابقة، وهي مطلة على ا تقريبا من ال

ر قزوين غر أن آخر دراسة وإيران، العربية امتحدة واإمارات طقة  ية على م ، والكويت.وكان مة آمال كبرة مب
موع ااحتياطات ال من اممكن  إ، من قبل جهة روسية معتمدة، أشارت م اماضية اأياظهرت ي   أنأن 

مس  وات العشر القادمة، ا تضاهي غر احتياطي دولة واحدة من الدول ا ر قزوين خال الس تظهر ي 
  1السابقة.

                                                           
ي زلوم وآخرون، "1 ،وااستثمار"مستقبل ااقتصاد العربيين النفط عبد ا شر والتوزيع، ااردن، الطبعة ااو  .  54،ص2008، دار الفارس لل
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صول عليها من ااحتياطات المحتملة والممكنة ة ال مكن ا :فاحتملة هي ااحتياطات أو الكمية الكام
ة هي الكميات من احروقات القابلة لاكتشاف انطاقا من مكان غر  اتااحتياطاآبار امعروفة. أما  اممك

ية واقتصادية مقبلة خال 1،دد بدقة بعد ة من امستقبل.وير  30ومكن أن تستخرج بشروط تق  10مز ها بالرمزس

P  سبة تج ب  .  ℅10للدالة على أها مكن أن ت

ة. ااحتياطات القصوى :وهي عبارة عن الكمية احصل عليها من ميع ااحتياطات امؤكدة واحتملة واممك  

فوط ها من الرديئة ااحتياطات غير المحققة أو غير متفق عليها ال وتعتر أنواع ال : وهي احتياطات صعبة ام
وع من ااحتياطات ذو نسبة كبرة من ااحتياطات السابقة، قدرة  ظري هذا ال وصعبة ااستخراج.و ااحتمال ال

موعة الدول امس 176وا  1991عام  يرسآ بيونسي امؤمر العامي  دا،   IECتقلة مليار طن، مقسمة بن ك
زويا.  وف

وعموما، ورغم امصطلحات امستخدمة ي العديد من الدراسات،ن فإن ااحتياطات امؤكدة هي امعتمدة ي    
ية وااقتصادية لغرض   إنتاجهاأغلبها، أي تلك ااحتياطات ال م تقديرها بصورة هائية، ومت ميع الشروط التق

 وتسويقها.

 محدداته:. 3

اصر أمها: إن موعة من الع   2تقدير حجم ااحتياطي البرو يتوقف على 

املة للبرول و ذلك بتحديد مساحتها ومكها.- قياس حجم الطبقة ا  

املة للبرول من خال اضهار نسبة الفراغات ال تتخلل صخور هذ - ديد نسبة مسامية و نفاذية الطبقة ا
لوءة بالسوائل والغازات.الطبقة وال عادة ما تكون م  

ديد - قيب عن البرول ومدى تطورها يساعد ي دقة  نوعية اأساليب وامعدات امستخدمة ي البحث والت
 ااحتياطي.

 

                                                           
دري 1 شر والتوزيع، ااسك ، " اموارد ااقتصادية : طبيعية، بشرية، غذائية، بيئية "، مؤسة رؤية للطباعة و ال مد أمد السري ، السيد   . 53،ص  2011ة ، الطبعة اأو

هضة العربية ، القاهرة،رول العربي"،،" البتحسن عبد اه  2  .40، ص2003دراسة اقتصادية وسياسية، دار ال
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 : العوامل المؤثرة على أسعار البترول الفرع الثاني

ركات أسعار البرول الذي أصبح   اك العديد من العوامل ال تؤثر على  سلعة سياسية على عكس يوجد ه
اك عدد ا صى من العوامل ااجتماعية وااقتصادية والسياسية  معظم السلع ال تباع ي اأسواق العامية ، وه

ويه كل متغر من عوامل قوانن العرض و الطلب  إ باإضافة أبرزها ي  إمال، فيمكن مؤثرة بدورها  أخرىما 
 العوامل التالية: 

، لى الطاقة ي العام، بشكل مستمرلقد تصاعد الطلب ع ض والطلب على البترول في العالم:العر أوا:
دودمعدات  وية تتغر بن عام وآخر،  و  2003، ففي عام % (2-1.5)س  78.8بلغ الطلب على البرول 

 إارتفع الطلب  2006.و ي عام  83.4بلغ  2005وي عام  مليونا، 82.2بلغ  2004مليون برميل يوميا، وي عام 
مليون برميل.ومكن القول بداية ، أن عرض البرول ما زال يزيد بقليل على الطلب العامي، و هذ مثل حقيقة  84

ما يتحدثون عن أن أحد أهم أسباب نقص الطاقة هي قلة العرض.  د دعاءات الغرب و مستهلكيه حي واعية تف
 مليون برميل يوميا.( 1.5 -1 )ويراوح هامش الزيادة ما بن

ة  غر أن امصدر الرئيسي يتمثل بالدول  %40و  2005وقد بلغت نسبة التصدير من دول )اأوبك( ي س
  1امتمم. البرولخارج نطاق )اأوبك(، وكون نفط اأوبك مثابة 

 المضاربة في أسواق النفط:ثانيا:

فط تعا من امضاربن    فط بالسوق الفورية، والبعض اآخر  أسعار ال فط، فالبعض يشري ويبيع ال ي أسواق ال
فط.  مارس عمله ي اأسواق امالية و اأسواق اآجلة ذات الصلة بال

دما تقل  يعد وعيها يتمثل ي اتساع تأرجح اأسعار بن اارتفاع واهبوط، مع هذا ع اأثر الكلي للمضاربة ب
و اارتفاع ا مستويات أعلى ما كان مكن أن تبلغه فيما لو م الكميات امعروضة  ي اأسواق يتجه السعر 

فاض إ  فط ميل السعر ا اا شط عمليات امتاجرة بقصد امضاربة. كما أنه حن يزداد امعروض من ال ت
عض أن أسعار البرول أصبحت مستويات أقل ما كان مكن أن هبط إليه من دون تدخل امضاربن. وي رأي الب

                                                           
ي زلوم ، وآخرون ، مرجع سابق، ص 1  . 52 -51عبد ا
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أشد تقلًبا ي أعقاب امضاربة ي حجم امعامات امالية ي البرول. و السبب ي ذلك أن امضاربن الذين 
فط أو استامه مثلما يلتزم التجار ي سوق البيع الفوري.   1يشرون امشتقات امالية ويبيعوها ا يلتزمون بتسليم ال

كم ثقل النفطي اأمريكي:المخزون  ثالثا: يعد من العوامل الرئيسية امؤثرة على أسعار البرول أيضا، وذلك 
أمريكا، حيث يتم أسبوعيا إصدار تقريرين من جهتن رئيسيتن ي الوايات امتحدة، ما امعهد اأمريكي للبرول 

ام، و امشتقات ال فط ا زون ال فطية. بالتا فإن أسعار البرول تتبدل تبعا ووزارة الطاقة اأمريكية، لتحديد 
وي كما  لأرقام ال ترد ي التقريرين. وهكذا يتوا الصعود واهبوط أسبوعًيا ي أسعار البرول،و ليس بشكل س

  2كان يتم سابقا.

 التنظيمات الدولية: رابعا:

ظمات الدولية   :رولال ها تأثر ي أسعار الب اإقليميةمن أهم هذ ام

ظمة :opecمنظمة الدول المصدرة للبترول  . 1 ات و بالذات عام  إترجع فكرة قيام هذ ام هاية الستي
ام امصدر من الدول  1960ومطلع عام  1959 فط ا فيض أسعار ال دما مادت الشركات ااحتكارية ي  ع

تجة  ق أضرار مادية فادحة ي اقتصاديات دول  إام صف تقريبا ما أ التفكر  إافما كان عليها  اإنتاجحد ال
ادي  ول دون تبديد موارد ثرواها. إ ها العليا و زويا ي أبريل  3صيغ جديدة تكفل مصا  1959وقد بادرت ف

فط لاشراك ي م تجة لل قيق ااستقرار ي القاهرة بدعوة الدول العربية ام ظمة واحدة هدفها اأساسي: 
مي اقتصاديات الدول امصدرة من أخطار تقلبات اأسعار. فط ي امستوى الذي  اء على مادرة أسعار ال وب

زويا عقد اجتماع ي بغداد بن  ضم مثلي إيران، العراق، الكويت، امملكة  1960من شهر ديسمر  14و10ف
ظمةالعربية السعودية وف ي إنشاء م ، وقد ثبتت اأهداف الرئيسية (OPEC) زويا وتقرر من هذا ااجتماع التار
ظمة ي:  على أسعار البرول الذي يستغله للكارتل الدو للبرول خارج حدودها ي مستوى  اإبقاءهذ ام

تجة وضمان دخل ثابت  ها وتأمن تصدير ا الدول امستهلكة بطريقة اقتصادية مرتفع، و ماية مصا الدول ام

                                                           
يد اموسوي  1  . 67- 66، ص مرجع سابق، " 2004"ثورة أسعار النفط  ،ضياء 
ي زلوم ، وآخرون، "2  . 59"، ص مرجع نفسهعبد ا
  . 116، ص سابقمرجع  "اقتصاديات النفط والسياسة النفطية"سعيد السمااك،  مد أزهر 3
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هود ال تبذها البلدان  سيق ا اعات البرولية وت اسبة لرؤوس أموال الشركات امستثمرة ي الص تظمة ،و فوائد م م
تجة انتزاع حصة أكر من اأرباح  اصة. ام ة عن استغال ثرواها ا ا   1ال

فط، تأسست بعد أزمة الطاقة : (IEA)للطاقة الوكالة الدولية  .2  ظمة دولية مثل احتكار امستهلك لل هي م
ظمة التعاون ااقتصادي  1974نوفمر  15بدعوة من الوايات امتحدة اأمريكية ي  1973 ظمة تابعة م وهي م

مية.   2والت

فط من خال تشجيع أعضائها على ااحتفاظ على  إوهي هدف ي اأساس  تقوية موقف امستهلكن لل
فاض  فطية ي مراحل ا فط تستطيع به التأثر على السوق ال  إنتاجامخزون التجاري وااسراتيجي كبر من ال

مية الطاقة البديلة كالطاقة الذرية والشمسية وغر  فطي، تشجيع وت  3ها .دول اأوبك و قلة العرض ال

، وهي أول بادرة من نوعيها تسجل أكرا نيا إالغاز  مداداتإبإيقاف  قيام روسياسياسية:  عوامل الجيوخامسا:
ال استخدام صادرات الطاقة اعتبارات سياسية، للضغط على دول أخرى واعتر ذلك مؤشرًا سلبيا. نشوب  ي 

زاع امسلح على نيجريا، والذي م تزل أثار مستمرة .  ال ووي اإيرا ح اآن. تصاعد مشكلة املف ال
ه. ية ي العراق وهبوط معدات التصدير م   4ااضطرابات السياسية واأم

 ارتفاع أسعار البترول أسبابالمطلب الثاني: 

ملها فيما يلي: اارتفاع إتعددت اأسباب ال أدت  فط ومكن أن  5امفاجئ و الكبر ي أسعار ال
 

من امعلوم أن أي سوق يتكون من شقن أساسين ما العرض والطلب وزيادة الطلب ااستهاك العالمي:أوا:
مو ااقتصادي اأمر الذي يرفع من  ة عن تشغيل امصانع وزيادة الطلب تع انتعاش ال ا تع زيادة ااستهاك ال

ة  مليون برميل يوميا  82إ  2011 أسعار البرول ويذكر أن ااستهاك العامي من البرول وصل س

من العوامل العديدة ال ي كثر من اأحيان يكون ها أثر مباشر على ارتفاع أسعار انخفاض الدوار:ثانيا:
فاض امستمر للدوار، ي حن أن العاقة بن سعر البرول والدوار معقدة ،ففي الوقت الذي يؤدي  البرول اا

                                                           
امعية، "اأوبك ماضيها ، حاضرها و أفاق تطورها"عبد القادر سيد أمد:  1  .  75، ص: 1982، ديوان امطبوعات ا
،  " اقتصاديات النفط"مد أزهر السماك  2 شر، الطبعة اأو  . 157،  ص : 1981،دار الكتب للطباعة و ال
ان ،الطبعة الثانية ،  -مركز دراسات الوحدة العربية ، بروت ،" مستقبل النفط العربي"حسن عبد اه 3   .  276،ص:  2006لب
ي زلوم ،و آخرون، "مرجع سابق"، ص:  4  . 51عبد ا
تدى قضايا الساعة،"أثر تقلبات 5 زائري "،اأحد  م   . 2،ص  19:18،على الساعة  2011أوت  7أسعار البرول عل ااقتصاد ا



  الفصل اأول :                                                    مفاهيم عام حول أسعار البترول 

 

 
35 

فاض الدوار  فيض الدوار بسبب  إفيه ا فاتورة  ارتفاعرفع أسعار البرول، يسهم ارتفاع أسعار البرول ي 
  1واردات البرول اأمريكية وزيادة العجز ي ميزان امدفوعات، وتتصف هذ العاقة بن هاذين امتغرين بالعكسية.

اطق التوترات والتهديدات:ثالثا: فط بشكل مباشر على اأسعار، ومن تؤثر ااضطرابات السياسية ي م أنتاج ال
 2أبرز اأمثلة:

فط. - زويلية وشركات ال كومة الف زاع بن ا  ال

ان عام  اإسرائيليالغزو  -  . 2006للب

ووية  -  ،حرب العراقاإيرانيةاأزمة ال

شوب حرب رمضان أكتوبر  - بن مصر وسوريا من جهة واسرائيل من جهة أخرى، بدعم  1974كان ل
  من الوايات امتحدة اأمريكية، اأثر امباشر ي زيادة اارتفاع ي اأسعار.

، واضطراب سوق  2007أدت أزمات القروض الرهن العقاري بالوايات امتحدة ي صيف أزمة اائتمان:رابعا:
 امساكن ا ضعف الثقة ي ااقتصاد اأمريكي الذي يشهد تباطؤا مستمًرا دون ظهور مؤشرات تؤكد انتعاشه. 

تجات امكررة المصافي: إنتاجخامسا: ام ، خاصة ي الوايات  إتؤدي زيادة الطلب على ام ارتفاع أسعار ا
مليون برميل  12من زيادة طاقة امصاي ي الوايات امتحدة من  امتحدة ال تعد أكر مستهلك عامي، بالرغم

ة  ام 2006مليون برميل ي  17.43 إ 1970يوميا س تجات تدفع أسعار ا ، فان الزيادة امومية ي استهاك ام
 3 اأعلى. إ

 المطلب الثالث: تطور أسعار البترول

ضع لوترة ثابتة اما كان يتم وفقا مصا     إن امتتبع لتاريخ أسعار البرول و تطوراته يوقن أن سعر البرول م 
ا  د دراست الشركات البرولية ، ما ساهم ي تعدد أشكاله حسب اهدف الذي تقتضيه مصلحة هذ الشركات، وع

ا أمام مرحلتن متميزتن د أن من حيث الكمية ال كانت تتحدد ها أسعار البرول و  لتطور أسعار البرول 

                                                           
زائر  "2010 – 2008تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النفط و أثرها على استقرار اأسعار، سعد اه داود، "  1 لة الباحث ، جامعة ا  2011/ 09،عدد  3، 

 .  216،ص: 
، ب  فط، العومة"،مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة اأو مية، التكامل، ال عان، وآخرون، "موم اقتصادية عربية :الت . 130- 129ص، 2001روت،طاهر مدي ك 2  

3
 www .aljazeera.net        
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ذ 1970التغرات ال طرأت عليها. امرحلة اأو بدأت مع اكتشاف البرول و انتهت عام  ، وامرحلة الثانية م
.     1970عام  ا ا ا  و ح وقت

 :1970تطور أسعار البترول قبل عام أوا:

 تحليل التطور التاريخي أسعار البترول منذ ظهور الشركات النفطية حتى تأسيس اأوبك: . 1

ال ااستخدام  فط عدد قليل من الشركات سواء كان ذلك ي  ذ أن أكتشف ال اعة البرولية م سيطر على الص
قل و التسويق أو التكرير، وهذا ما يعرف اقتصاديا باحتكار القلة، وقد أدى ات ها، أو ال فاق هذ القلة فيما بي

 بشأن تقسيم اأسواق والتسعر، ا وجود كارتل نفطي.

ها  دم مصا فطي ا السيطرة الكاملة للشركات على عملية تسعر البرول ما  وقد أدى وجود هذا ااحتكار ال
تجة، وح أحيانا على ح ، وكان ذلك دائما على حساب مصا الدول ام ساب مصا الدول بالدرجة اأو

 امستهلكة.

فط العامي على :  وقد م اعتماد  لتسعر ال

 نقطة أساس وحيدة للتسعير؛ 
 الخليج العربي نقطة أساس ثانية للتسعير؛ 
 .1اتفاقيات مناصفة اأرباح 

 (: 1970)منذ نشأة اأوبك حتى 1670 -1960تحليل التطور التاريخي أسعار البترول منذ عام . 2

دوبون  1960ي سبتمر      ظمة الدول امصدرة للبرول )أوبك (، وقد حضر امؤمر م ي مؤمر بغداد م إنشاء م
سيق وتوحيد السياسة  زويا، وتسعى اأوبك لت من مس دول هي: السعودية ،العراق، الكويت ،إيران، و ف

ها من خال السعي لتحقيق است قرار ي اأسعار ا ي أسواق البرول البرولية لدول اأعضاء وماية مصا
2العامية.

 

                                                           
 . 230 - 227سابق، ص  ، مرجع،" دراسات في اقتصاديات النفط والسياسة النفطية"مد أزهر سعيد السماك   1
يف،   2 وث اقتصادية عربية، العدد"منظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( نشأتها و تطورها و التحديات التي تواجهها "ماجد بن عبد اه ام لة  ة 41،  ، ص  2008، س

71- 73 .  
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طوط العريضة خاصة بالتسعر خال الفرة  : 1970 – 1960ومكن رسم ا حو التا  على ال

لأسعار من قبل الشركات  مستقبليأن أي تعديل  1960تقرر خال امؤمر اأول أعضاء أوبك ي سبتمر (1
ب أن يلقى قبوا من حكومات الدول  تجةالبرولية  عقد ي أبريل  ام  1962للبرول، وخال امؤمر الرابع ام

أعضاء اأوبك على قيام الشركات بتخفيض اأسعار من جانب واحد، ودرس امؤمر سياسة التسعر ي  احتج
 اأجل الطويل.

  1مع الشركات البرولية على: باندونيسياأعضاء اأوبك ي مؤمر جاكارتا  قاتف 1964ي نوفمر (2

فيق -  صم من السعر امعلن و  اامتيازأي اعتبارها نفقة فعلية تتحملها الشركة البرولية صاحب  تاوىاأت و 
فيض من  ح الشركات  ة واحققة من خال م سابات هذ الصفة، و تطبيق الفرق بن اأسعار امعل تدرج ي ا

د حساب ضريبة البرول. ة ع  قيمة اأسعار امعل

ة  (3 صوص التخفيضات ال تقررت ي  1967ي س جرت مفاوضات بن أعضاء أوبك مع الشركات البرولية 
2:إمؤمر جاكارتا وانتهت 

 

ليج العري أيا كانت  - طقة ا تج ي م ام الذي ي فط ا فيض نسبة مؤوية من السعر امعلن على كل أنواع ال
 كثافته، 

ة (4 ت ليبيا س ة لبروها مقدار  1970مك قيق زيادة ي اأسعار امعل ت للرميل و رفع معدات  30من  س
قيق العراق ،  إ، وقد أدى ذلك  % 50بدا من  % 55حوا  إ الضريبة امفروضة على الشركات البرولية

تا للرميل مع رفع  20الكويت، إيران و السعودية لزيادة ي أسعار بروها بلغت  من  % 55 إنسبة الضريبة س
ة.     نفس الس

 :1970تطور أسعار البترول بعد عام ثانيا:

اا جديدا ، ولقد تأثر سعر البرول ي السوق البرولية العامية بداية من  دخلت أسعار البرول ي هذ امرحلة 
ات  فطية موزعة كاآي:  إ 200ّ0غاية  إالسبعي  موعة من الصدمات ال

                                                           

هضة ، دارالموارد و اقتصادياتها"كامل بكري ،و آخرون ، " 1 شر، للطباعة العربية ال  . 193، ص  1986 ط وال
 .197-194ص  سابق،كامل بكري ،و آخرون مرجع  2 2
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لقد أطلق على هذ اأزمة "أزمة تصحيح اأسعار البرولية"حيث م تقييم :1973اأزمة النفطية اأولى سنة (1
قيقيةالرميل بقيمته  مستويات قياسية، نتيجة ااحتكار ي التسعر الذي قامت به  إال كانت متدنية  ا

رب العامية ال ات.الشركات البرولية العامية لفرة ما بعد ا  مثلورب أكتوبر اجتمع  نتيجةو  1ثانية ح السبعي
( ي الكويت و قرروا زيادة أسعار واإماراتستة دول من أعضاء أوبك )العراق ، السعودية، إيران، الكويت، قطر 

سبة  ام من جانب واحد ب ، ومذ ذلك 1973أكتوبر  15عن اأسعار ال كانت سائدة ي % 70البرول ا
ظمة  ديد اأسعار ي م ية مارسه دون الرجوع  OPEPالتاريخ أصبحت مسألة  عمل من أعمال السيادة الوط

ليفة إسرائيل )الوايات  إمداداتالشركات البرولية، وضمن أيضا قطع  إ فط العري بصورة كلية عن الدول ا ال
دا(، إضافة  سب اإنتاجفيض  إامتحدة ،هول سبة  1973سبتمر  بإنتاجمقارنة  % 25ة ب فيضه شهريا ب  5و

فطي مقابل ارتفاع الطلب عليه. إ، وقد أدى ذلك  1973ابتداء من ديسمر  % 2نقص امعروض ال
 

ة : 1979اأزمة النفطية الثانية سنة ( 2  حد  إشهد العام أزمة برولية ثانية نتيجة ارتفاع اأسعار  1979ي س
فط ي نوفمر  اإيرانينالعمال  إضرابأقصى بسبب  ي بداية عام  اإيرانية، م أعقبتها الثورة 1978ي مصاي ال

فطية اإيرانية من  اإمداداتنقص  إما أدى  1979   3مليون برميل. 1.5 إمليون برميل  6ال

ظمة : 1986اأزمة النفطية العكسية ( 3 ات  اأوبكبعد العصر الذهي الذي عاشته م خال فرة هاية السبعي
ات وجدت نفسها عام  فاض اأسعار مستويات م تكن تتوقعها، فسميت  1986وبداية الثماني تتخبط ي فخ ا

فطية العكسية "، اختافها بن اأو والثانية ،  نتجتا عن نقص العرض البرو أما هذ  اللتانباسم " اأزمة ال
رويج أسعار  إ إضافةفتميزت بفائض العرض،  وطهاالتخفيضات امتتالية ال أجرها كل من بريطانيا و ال بدءا  ف

فيض سعر  إدوار للرميل، كل هذ العوامل شكلت عائقا أمام اأوبك ودفعها  5.5مقدار  1983من عام 
ة  30.1د مستوى البرول ليصبح ع ة  27.5م  1983دوار للرميل س  1986و بداية من عام  1985دوار س

ام خاها ا  فط ا دوار للرميل ما خلق أزمة حقيقية  13اهارت اأسعار بشكل سريع، فوصل سعر برميل ال
تجة.    4للدول ام

                                                           

  . 248مرجع سابق، ص " 2006،" مستقبل النفط العربيحسن عبد اه 1
  . 246 – 245مرجع سابق، ص"دراسات في اقتصاديات النفط والسياسة النفطية "مد أزهر سعيد السماك،  2

 .    31،ص  1977، الكويت، النفط وااقتصاد الدولي بعد حرب رمضان و تبدل أسعار البترول وأثارها الحقيقية، أساسيات صناعة البترول""ناصر، سهيل،   3
قتصادية فرع  اقتصاد ،شهادة ماجستر ي العلوم اا" 2006 – 1970"دراسة تأثير تطورات أسعار النفط الخام على النمو ااقتصادي دراسة حالة الجزائر العمري علي،  4

زائر، دفعة     . 19،ص  2008 – 2007كمي، جامعة ا
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ة )اأزمة ااقتصادية اأسيوية(: 1998اأزمة النفطية سنة ( 4 ات و بالضبط س تعرضت  1998ي هاية التسعي
السوق البرولية العامية هزة أدت ا اختال كبر ي العرض و الطلب وتدهورت أسعار البرول ا أد مستوى 

ة ؛ 10ها ما يقل عن   دوار للرميل ي ديسمر من نفس الس

ال أقرها  اإمداداتلقد كان للزيادة ي يومنا: إلى 2000تحليل التطور التاريخي أسعار البترول من ( 5
فكرة أوسع عن  وإعطاء،  2000ت ال سيطرت على السوق عام اأوبك أثر فعال للتخفيض من مى امضاربا

دوار للرميل الواحد. وي  17.5كان سعر نفط سلة أوبك   1999اأسعار، سأقدم هذا السرد السريع. ففي عام 
ة  ، 2002دوارا ي عام  24 إدوارا. م ارتفع  23 إهبط السعر  2001دوارا. وي عام  27.6بلغ  2000س

، وي دوارا 36بلغ  2004را، وي عام دوا 28 إ، حيث وصل بدأ الصعود ي سعر الرميل 2003 لكن ي عام
 60 إبل وصلت  57م  ،56بلغت  2006، وي مطلع عام للرميل دوار 50.6 إوصل السعر  2005العام 
   1دوارا.

ة  اوز امعدل اليومي لسعر سلة أوبك حاجز  2007لقد شهدت س دوار  90استمرار ي ارتفاع اأسعار، اذ 
ة  ة  2، 2007للرميل ي نوفمر س دوار للرميل خال الفصل اأول م ا  92.7ا  2008ووصل السعر س

واستقر  3.دوار للرميل خال الفصل الرابع 52.5دوار للرميل خال الفصل الثالث ليهوي السعر ا  113,5
ة  فاض تقدر بـــ  61ي حدود  2009السعر س سبة ا وشهد عام  2008.4مقارنة بعام  % 35.4دوار للرميل ب

دول  أدنا  بالقفزات الكبرة أسعار البرولالعديد من التطورات ال اسيما فيما يتعلق 2011وعام  2010 و ا
 .2011ا سبتمر  2010يوضح امعدات الشهرية أسعار البرول من جانفي 

 

 

 

 

                                                           
ي زلوم ، وآخرون ،"مرجع  1  . 50"، ص سابقعبد ا
ظمة  أوابك ، العدد   2 وي م ة  34تقريراأمن العام الس   . 2007،س
ظمة أوابك ، العدد  3 وي م ة  34تقرير اأمن العام الس   .   2008، س
ظمة أوابك ، العدد تقرير 4 وي م ة  36اأمن العام الس   . 2009، س
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     (2011 – 2010)ة البترول العالمية المعدات الشهري:( 5 – 1) الجدول

ة   ة السعر)دوار/برميل(  الشهر/ الس  السعر)دوار/برميل( الشهر/الس

 96.61            2011جانفي  76.17 2010جانفي 

 103.73            2011فيفري  73.64 2010فيفري 

 114.64             2011مارس  78.83 2010مارس 

 123.21          2011أفريل  84.84 2010أفريل 

 114.40            2011ماي  75.31 2010ماي 

 114.03            2011جوا  74.76 2010جوان 

 116.75           2011جويلي  75.39 2010جويلية 

 110.38            2011أو  77.09 2010أوت 

بر  77.77 2010سبتمر   112.84            2011سبت

  2011أكتوبر  82.67 2010أكتوبر 

بر  85.29 2010نوفمر    2011نوف

بر  91.47 2010ديسمر    2011ديس

 2015- 02- 13بتاريخ   www.opec.org      (  opec ):المصدر

دول ناحظ أن سعر البرول قد  دوار  123العام متجاوزًا 2011من عام بلغ أقصا ي شهر أفريل  من خال ا
ي ح بلغ أد مستوى ي أوت من عام  فاض التدر دوار  110 إليصل  2011للرميل الواحد ، م بدأ باا

 للرميل. 
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 خاصة:

يعتر البرول مادة إسراتيجية تتأثر بالعوامل ااقتصادية و السياسية مل يضفي عليها الطبيعية الدولية و أمية     
تج ما ا للفصل اأول مكن أن نست  يلي: خاصة إ جانب أنه امصدر الرئيسي للطاقة و من خال استعراض

اك عدة أنواع أسعار الب - اطق اإنتاج ه رول حسب تكلفة اإنتاج، نوعية البرول ثقيل خفيف وكذلك م
 والتصدير؛

يتحدد السعر البرو مجموعة من العوامل تؤثر ي اأخر على عرض وطلب السلعة البرولية إا أنه  -
ديد السعر ذلك بسبب اارتباط الكبر بن  مو ااقتصادي العامل اأساسي ي  مو يبقى معدل ال ال

هما؛ ه بالعاقة الطردية بي  ااقتصادي و الطلب البرو معرا ع

عل أسعار  - السوق البرولية كغرها من اأسواق حساسة مختلف اأحداث ااقتصادية والسياسية ما 
البرول ا تعرف ااستقرار، و أدى ذلك إ حدوث أزمات متتالية اختلفت نتائجها ي التأثر على 

 ااقتصاد العامي؛ 

تطرق اليه ي الفصل الثا م زائري الذي س ن أجل توضيح اآثار امرتبة عن تغر أسعار البرول أما ااقتصاد ا
 خال فرة الدراسة.  
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 :يدـهـتم

ظم اأوبك و      فطية، وهذا ما جعلها شريكا هاما م تجة و امصدرة للثروة ال زائر من أهم الدول ام تعتر ا
صرًا مؤشرًا ي السوق البرولية العامية.   اأوابك وع

ات    موية، وخاصة فرة السبعي ذ ااستقال على الثروة البرولية اعتماًدا كبرًا خال مسرها الت زائر م اعتمدت ا
ات من القرن العشرين، باستخدام الفوائض امالية امراكمة لتحقيق توازنات داخلية وخارجية، إا  و بداية الثماني

ة أن ما تعرضت له السوق البرولية العام ا هذا، نتيجة تأثرها سلبا  1986ية من هزات متتالية بداية من س ح يوم
هاية على أسعار البرول هبوطا وصعودا وأفضت إ حالة من عدم  ابيا بعوامل متعددة انعكست ي ال وا

زائري الذي يعتر من بن ااقتصاديات ا أكثر تأثرًا ااستقرار، و ترتب على ذلك نتائج تراكمية عل ااقتصاد ا
وات اأخرة ال عرفت فيها السوق البرولية ارتفاع غر مسبوق ي ارتفاع  بتطور أسعار البرول، خاصة ي الس

 اأسعار.

قوم ي هذا الفصل ا إ مبحثن:  الثالث س زائري حيث قسم  بدراسة أثر تغرات أسعار البرول على ااقتصاد ا

     تواجه مستقبل البترول في الجزائر؛ التحديات التيالمبحث اأول: 

 المبحث الثاني: أثر تغيرات أسعار البترول على بعض المتغيرات ااقتصادية في الجزائر.
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  التحديات التي تواجه مستقبل البترول في الجزائرالمبحث اأول:

زائر      زائر مع امتغرات اإقليمية و العامية ال شهدها ااقتصاد العامي مؤخرًا، حيث بدأت ا اوبت ا لقد 
ومن بن  " open door  policiesباعتماد اسراتيجيات اانفتاح ااقتصادي و سياسته، أو ما يسمى حديثا "

دمات، لكن هذا هذ السياسات حرية حركة رأس امال، و إزالة القيود  امختلفة على حرية انتقال السلع وا
امية " " يغلب عليه طابع القصور developing countriesاانفتاح شأنه ي ذلك شأن اقتصاديات الدول ال

ام و خاصة البرول و هذا يع أنه اقتصاد ريعي و التغر ي هذ امادة  نتيجة اقتصار الصادرات على امواد ا
1زائر ي رحى اأزمات ااقتصادية.سيضع ا

 

فط مكانة عامية عالية،ليس فقط كعامل من عوامل  لقد ميز القرن العشرين بكونه عصر البرول، حيث احتل ال
الطاقة بل كمورد اقتصادي اسراتيجي،تعتمد عليه كل الشعوب ي استعمااها وحياها اليومية، وي كل اجاات 

اعية السياسي، ااقتصادي، ا اعة البرولية من أبرز وأهم هذ اأنشطة الص لعسكري وغرها. و أصبحت الص
تطرق  اعي العامي، وحقيقة ذلك تظهر ي توسع وتضاعف معدات إنتاجه واستهاكه،وس ديثة لاقتصاد الص ا

زائري،ومستقبله،و امشاكل والتحديات ال تواجهه.  إي هذا امبحث   أمية البرول ي ااقتصاد ا

 أهمية البترول في ااقتصاد الجزائري :المطلب اأول

زائرية، إن %95من  يساهم البرول بأكثر       % 36,4البرول و الغاز تشكل  مداخيلمن إيرادات الصادرات ا
، و  اتج احلي اإما  من القوة العاملة. %3الدولة، وتشغل حوا  مداخيلمن  %65من ال

ها: قق فوائد مة م فط الوط  2و إن استثمار ال
 

ية، وخلق وتكوين كادر ف و علمي مؤها تأهيا ع -   ااختصاص.اتأمن فرص عمل أيدي وط

ااقتصاد الوط من خال إقامة ترابطات أمامية مع توسيع قاعدة التشابك القطاعي بن قطاعات  -
فط، اأمدة، الكهرباء، توفر الوقود(.  العديد من امشروعات) تكرير ال

ي. -  تأمن إيرادات من القطاع اأج

                                                           
وان امداخلة، 1 مية امستدامة و الكفاءة ااستخدامية للموارد امتاحة ، ع فط في  "التحديات التي تواجهبودرامة مصطفى، امؤمر العلمي الدو ،الت  07،أيام الجزائر"مستقبل ال
امعة سطيف،ص 2008أفريل  09/ ، 2   . 
مو المفقر" إطار،"قطاع المحروقات و أثر على ااقتصاد الجزائري في زيتو سعدية  2 ليل اقتصادي ، جامعة مستغام ،دفعة نظرية ال ،مذكرة ماسر ،العلوم ااقتصادية ،فرع 

 .  55،ص  2014 – 2013
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ولوجيا  - فط يتمتع بالقدرة على تأمن الطاقة الازمة لتشغيل اآات، ال تتجسد فيها تك إن ال
اعات امتطورة  ها تأمن قدر أكر من الص ووية مك ال يستوردها العام بكثافة،وإذا كانت الطاقة ال

دودا على الصعيد العامي ح اآن.   رارية إا أن استعماها ما زال   القدرة ا

يث أنه سلعة إسراتيجية ها خطورها وقت فط ااقتصادي ي أنه يتمتع مزايا هامة وعديدة،   تكمن أمية ال
د قوة الدول ومن خال  اصر التقدير اإسراتيجي للدول، وعليه تست رب على السواء فهو أهم ع السلم وا
 .سيطرها على موارد التحكم ي الصراع العامي بأسر وذلك باعتبار مؤشر حقيقي لقياس تقدم الدول وازدهارها

  1:وتكمن أميته أيضا ي حقيقتن 

ظى  - ية واقتصادية كونه مصدر الطاقة و امة عن أسباب ف موع هذ امصادر ال مكانة متميزة بن 
ه  زي راري ونظافة استخدامه، وسهولة نقله و عديدة تتمثل ي درجة ااحراق العامي وارتفاع معامله ا

فاض تكاليف إنتاجه إ ما يتيحه من مزايا أخرى  .وا
اعات الكيماوية أنه مادة خام أساسية ي العديد من فروع ال - اعات ةوالبر وكيماويص ، وتتمثل هذ الص

اعية ظفات الص اعات زيوت التشحيم والورق وامطاط وام فط ي ص إ  اخ،...القائمة أساسا على ال
اعات الغذائية أيضا.  جانب بعض الص

زائري له اعتماد مطلق على احروقات إذ أنه حوا ثلثي اإنتاج احلي والدخل  باإضافة إ ذلك فإن ااقتصاد ا
مباشر القومي مصدرما إنتاج احروقات من نفط وغاز طبيعي، والثلث اأخر ي معظمه هو دخل غر 

يها من اإيرادات احلية للمي 60% ر منللمحروقات إضافة لكون أكث زانية العامة، مصدرها اأرباح ال 
كومة من صادرات البرول والغاز، كما أنه يلعب دور غر مباشر ي دعم أجور ورواتب العمل، ومويل  ا
تجاها  اعة البرولية وم ويلية، ودعم الص اعة  اص ودعم نشاطات اإنتاج من زراعة وص    ااستهاك العام وا

                                                                                                                        ة.                                                                                                         امكرر 

 ل تقلبات أسعار البترولظالجزائري في  المطلب الثاني:مستقبل ااقتصاد

اء وإرساء  تجة للبرول، فقد لعب قطاع احروقات فيها دورا بارزا ومهما ي ب زائر باعتبارها واحدة من الدول ام ا
موية  .قواعد اقتصادها الوط وكذا ي مويل مشاريعها الت

                                                           
 . ص، اع مرجع سب ذكره،منتدى حول قضايا الس 1
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فطية أكثر من  ات مثلت صادراها ال زائر ومذ تأميمها لقطاع احروقات مع بداية السبعي ما  ،% 95كما أن ا
زائري للبرول أصبحت نقمة عليه  إامن العملة الصعبة،  اإيراداتساهم ي زيادة  أن التبعية الكلية لاقتصاد ا

ي أسعار البرول مع بداي فاض التدر ذ اا ات وصوا وذلك م ة  إة الثماني ، 1986ااهيار التام لأسعار س
زائري واختال هيكلي مزدوج ي اميزانية و ميزان امدفوعات، كما أدى هذا ااهيار  اهيار إما أدى  ااقتصاد ا

ارجية إ ه من آثار اجتماعية و سياسية ي ظلارتفاع نسبة الديون ا تقلبات  ، و اأهم من ذلك ما ترتب ع
زائري حيال ذلك.    أسعار البرول و مستقبل ااقتصاد ا

فط في الجزائرأوا  : تطور إنتاج ال

زائر بعد استقاها بلدا نفطيا بأم مع الكلمة فلم يبق إنتاجها قليا كما كلن ي بداية أصبحت        ا
ات وإضافة  فطي للباد  إالستي توجا آخر وهو الغاز الطبيعي، وم يرز الطابع ال زائر تستغل م ذلك بدأت ا

اصرها التقليدية ي اإنتاج)الزراعة( وخصصت مواردها  دما أملت الباد ع ات ع ويتأكد إا ي بداية السبعي
وفية ي احروقات وذلك بغية مضاعفة دخل  الباد عر تصدير احروقات، للقيام بأقصى استغال لثروها ا

زائر دول التا مثل إنتاج احروقات ي ا  .1984- 1962خال الفرة  وا

                                                                            طن أو ما يعادلها( 100)                 1984-1962: في الجزائر المحروقات إنتاج تطور(1 – 2)الجدول رقم 

 1962 1969 1974 1979 1984 

 52000 63000 52000 50000 22800 البترول

توجات                            الم
 المصفاة

_ 2200 5000 6000 2100 

 3500 1000 380 100 _ غاز البترول

 30000 20000 5500 2600 300 غاز الطبيعي

زائر امستقلة"،ص:المصدر: ، "اقتصاد ا  50أمد ه
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    1984- 1962خال الفترة  : تطور انتاج المحروقات في الجزائر(1- 2)الشكل رقم

 

دول السابق باستخدام برنامج الباحثةمن إعداد :المصدر  Excel بااعتماد على بيانات ا

دول ة  إنتاجناحظ أن و الشكل البيا  من خال ا ،م بدأ يقل  1979البرول ي تصاعد مستمر إ غاية س
هود ال قامت ها  توجات امصفاة و إنتاج الغاز الطبيعي، ما يدل على ا بدأ يقل إنتاجه و يتصاعد إنتاج ام

. ام و تكرير از مصانع لتحويل البرول ا  الباد ي ا

زائر كانت تصدر  ا مقارنة صادرات احروقات السائلة وصادرات الغاز ناحظ أن ا مليون طن من  22وإذا قم
ة بعد ااستقال فكانت تصدر   44ما يقرب من  1984غاية  إالبرول و ا تصدر غازا أما بعد عشرين س

فطية إ اعتبار الباد  ،ومليون طن من الغاز 20مليون طن من البرول و مشتقاته و ما يعادل  حولت الثروة ال
ارجية للبرول. توج واحد يرتبط مصر باأسواق ا      1متاز بوضعية مصدر م

ة  قد   زائر س ، وما يعادل 2010شكل قطاع احروقات ي ا اتج احلي اإما موع 98م ثلث ال بامائة من 
ة 70الصادرات، وأكثر من  وي لشركة سوناطراك س م، 2010بامائة من إيرادات اموازنة العامة، وحسب التقرير الس

ها  214 فقد بلغ حجم اإنتاج اأو للمحروقات قرابة مليون طن من البرول  55,3مليون طن معادل برول، م
ام، و   .مليار مر مكعب من الغاز الطبيعي145,8ا

                                                           
1 ، زائر، الجزائر المستقلة"، اقتصاد"أمد ه امعية، ا  . 49 – 47،ص: 1993الطبعة الثانية، ديوان امطبوعات ا
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زائ  ة  رية من البرولكما قدر حجم الصادرات ا ، وحسب كسونا طرامليار دوار حسب شركة 56.7 ـــب2010س
ة  ظمة اأوبك س وي م زا2014التقرير الس فطية  ة  65,644ئر ، فقد بلغت العائدات ال مليار دوار س

زائرية فإن شركة  ،2013 زائري من احروقات  كسونا طراوحسب جريدة الفجر ا زائرية تتوقع ارتفاع اإنتاج ا ا
فط مقابل  225ليبلغ  م 2018مطلع  فط ي  195مليون طن من ال  (1).2013مليون من ال

دول  إنتاجتسيطر على  كسونا طراكما أن امتتبع لقطاع احروقات الوط ياحظ بأن     اموا احروقات وا
  2010 – 2000احروقات خال الفرة  إنتاجيوضح تطور 

 ()الوحدة: مليون طن برميل معادل   2010- 2000:تطور انتاج المحروقات في الجزائر خال الفترة ( 2- 2)الجدول رقم 

 2000   2001   2002   2003  2004       2005    2006 2007 2008 2009 2010 

سونا  إنتاج
 لوحدها كطرا

184 177 174 170 169 167 164 161 160 154 154.8 

عر  إنتاج
 الشراكة
بية  اأج

18 25 32 42 55 65 66 72 72 66 59.1 

 213.9 220 232 233 230 232 224 212 206 202 202 المجموع

 إنتاجنسبة 
من  كسونا طرا
 اإنتاج
 %الكلي

91.8 87.62 84.47 80.19 75.34 71.98 71.30 69.10 68.97 70 72.37 

الكلي  اإنتاج
عر الشراكة 

 اإنتاجمن 
 %الكلي

8.92 12.38 15.53 19.81 24.66 28.02 26.7 30.9 31.03 30 27.63 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %المجموع

فطية في ااقتصاد الدولي و ااستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات وحيد خر الدينالمصدر: -دراسة حالة الجزائر–،"أهمية الثروة ال
، جامعة بسكرة،دفعة    . 189،ص: 2013- 2012،مذكرة شهادة اماجستر،العلوم ااقتصادية، فرع اقتصاد دو

 
                                                           

ليل، اجلة  1 ن  اإفريقيةعلي عباس عبد ا  . 21، ص: 20:30،على الساعة  2014نوفمر  10للعلوم السياسية ،ااث
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   2010- 2000:انتاج المحروقات خال الفترة (2- 2)الشكل رقم 

 
 . Excel دول السابق باستخدام برنامجااعتمادا على بيانات  الباحثة إعداد من: المصدر

دول رقم  ا ( 2- 2)و الشكل رقم(2- 2)من خال ا مع بيتبن ل كان وازال يستحوذ على حصة   كسونا طراأن 
تا ة ئاأسد من ال تج ي س من إنتاج احروقات  % 90ما يزيد عن  2000ج احروقات، فسونا طراك كانت ت

سبة تراجعت إ حدود  بية، وناحظ بأن ال وهي أقل نسبة يستحوذ عليها  % 68,97لوحدها، ودون شراكة أج
مل اإنتاج الوط تاركا نسبة إنتاج تفوق  كمع سونا طرا بية وكان هذا  % 30من  إنتاجها عر الشراكة اأج

ة  ال ااستثمار ي قطاع احروقات لأجانب،ولكن فيما بعد ناحظ العودة  ،2008س وهذا راجع لفتح 
ة  ية لسيطرة اجمع الوط سونا طراك، فخال س من  % 72استحوذت سونا طراك على أكثر من  2010التدر

فطي الوط سونا ، كل هذا يدل على أن امليون طن برميل معادل 154,8احروقات بطاقة قدرت بـــ إنتاج جمع ال
.  طراك ازال هو الفاعل الرئيسي ي قطاع احروقات الوط

فط تعرف كما   أشار كل من عبد اجيد عطار، امدير العام اأسبق لسوناطراك، ومراد برور إ أن أسعار ال
دوار وتدنت إ  140، أين بلغت اأسعار أقصاها بقرابة 2008تغرات متواصلة، وقد عرفت أوضاعا ماثلة ي 

زائري الذي يظل  32 دوارا، وبالتا فإن اإشكال ا يطرح ي اأسعار بقدر ما هو متعلق بطبيعة ااقتصاد ا
  .ريعيا بامتياز، وبالتا رهن إيرادات احروقات

ت وقع اهاجس زائر نعيش  ا ي ا فط، معترين إياها مأساة، ي  واعتر مراد برور أن من أي تغيرات ي أسعار ال
فاض ي  حن أن تقلبات اأسعار عادية ي عرف أسواق البرول وامواد اأولية، وتوقع برور إمكانية استمرار اا
احية اهيكلية تتجه إ أسفل   .اأسعار أسابيع أو أشهرا، حيث أن اأسعار من ال

ات، حيث أن العوامل بامقابل أكد عطار عل ا ي السبعي تلف عن ذلك الذي عايش ا  اريو ا ى أن السي
دد أسعار البرول، مضيفا أن السوق يعرف فائضا ي العرض مقابل انكماش  التقليدية ليست وحدها هي ال 
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الك بلدانا مثل الوايات امتحدة والعربية السعودية تؤثر ي مسار  تطور اأسعار، واعتر ي الطلب، كما أن ه
زائر من بن البلدان اأكثر تأثرا براجع اأسعار إ حدود  دوارا للرميل، على عكس بلدان  80عطار أن ا

تج بأقصى قدراها، كما أن مستويات اإنفاق ترتفع تباعا، فضا عن  زائر ت أخرى لديها هامش، معترا بأن ا
  .الواردات

بر ام ق لعمري على نقائ  التسير، مشرا إ أنه ا يوجد ي من جانبه، شدد ا ا وااقتصادي عبد ا
اك دول مسرة بطريقة سيئة، مشددا على أمية رد فعل السلطات، أنه ي حالة  اأساس دول متخلفة، بل ه

تجرع الف ا س تيجة حتما ستكون ماثلة، أي أن ددا، مضيفا ااستمرار ي نفس السياسات امعتمدة، فإن ال شل 
ا امتس زائر أمامها فرص عديدة للخروج من الوضع ا لعمري يرى  ت،وم بالتبعية شبه امطلقة للمحروقاأن ا

كومة  زائري يستهلك  أمامهابأن ا   1.دوار واحد إنتاجدوار  3،5الفرصة اأخرة ،ااقتصاد ا

 البديلة عن المحروقات في الجزائر: ااقتصاديةثانيا: القطاعات 

ة        فطية لس ذ ما ترتب من إختاات هيكلية على اقتصادها بعد الصدمة ال زائر وم على  1986عملت ا
اد موارد وطاقات بديلة عن احروقات لتحقيق استقرار دائم ي  زائري إذا ما اهارت أسعار البرول   ااقتصادإ ا

ة   .1986كما حدث س

ال الطاقات البديلة عن احروقات، بامتاكها أحد أكر        زائر تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة ي  فا
طات الطاقة الشمسية، خاصة و أها تتمتع  ااستثمارمصادر الطاقة الشمسية ي العام، و تعتزم  بكثافة ي 

ساعة  3000ار تلقيها نور الشمس الساطعة أكثر من بإمكانيات هائلة إنتاج و تصدير الطاقة الشمسية باعتب
زائر ي  يل فرص شراكة مع ا زائرية وخصوبتها تتسابق بلدان أوروبية عديدة ل ظر إ أمية السوق ا ويا، وبال س
انب اأوروي، من  زائر العديد من عقود الشراكة مع ا ال تطوير واستثمار الطاقات امتجددة، حيث أبرمت ا

ة ب انب اأما حول الطاقة امتجددة وماية البيئة ي س ها مذكرة تفاهم مع ا م، باإضافة إ مشروع 2009ي
ر اإسبانية ة مع شركة "أبي طة الطاقة اهجي اء   ."ب

زائر من خال مذكرة تفاهم أبرمت ي ديسمر و      م 2011تعد امبادرة اأوروبية "ديزرتيك" ال انضمت إليها ا
من قبل الطرفن، من أهم امقرحات الدولية استغال الطاقة الشمسية كمصدر أساسي إنتاج الكهرباء، حيث 

و يهدف الرنامج إ   دولة، 15مؤسسة مثل  56م التأسيس هذا امشروع ي أمانيا ويشمل شراكة بن 

                                                           

ميس  2014أكتوبر 16ا تدى   صواليلي، مية يوسفي، سعيد بشار،حفيظ    ر“م زائري"،”ا فط على ااقتصاد ا فاض أسعار ال اقش انعكاسات ا ،" ي 1
 

. 1ص   
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اعي انطاقا من الصحراء الكرى ي مال إفريقيا والشرق  استحداث سوق للطاقات امتجددة على الصعيد الص
 . مليار دوار 560مليار يورو ما يعادل  400وتقدر قيمته اإمالية ب  اأوسط، 

زائري اأما اأخر القاضي بإنشاء وحدة إنتاجية بروبية إنتاج الصفائح         إضافة إ عقد الشراكة ا
اد اأوروي هدف إ تعزيز الشمسية، وكذا مذكرة تفاهم مضية بن  زائرية ومفوضية اإ مؤسسة سونلغاز ا

ارجية، و الرقية امشركة لتطوير الطاقات  ية، و دراسة سبل و وسائل اقتحام اأسواق ا رات التق مبادات ا
ارج زائر و ي ا تلف الطاق  .امتجددة ي ا تظر أن يبلغ إنتاج الكهرباء انطاقا من  ات امتجددة ال كما ي
زائر تطويرها خال الفرة  وي ا بامائة من 40، أي ما يعادل 2030واط ي أفق اغمي 22.000و  (2030-2011)ت

زائر إ تصدير  ، كما تتطلع ا تها خال  22.000ميغاواط من  10.000إنتاج الكهرباء اإما ميغاواط م بر
 ميغاواط لتلبية الطلب الوط على الكهرباء. 12.000العقدين امقبلن، ي حن توجه 

اولة ما سيسمح        لية للم اعة  هود للدولة لدعم تطوير ص ديدة مرفوقة  كما ستكون السياسة الطاقوية ا
صب شغل100بإنشاء ما ا يقل عن   .ألف م

ا طموحا لتطوير الطاقات امتجددة برسم امخطط         زائر برنا ماسي كما سطرت ا ، (2014-2010)ا
زائر لطاقتها لتوليد طاقة الرياحوالذي يقوم ي أساسياته على دعم أنشطة الوحدات احلية  يث مع استثمار ا  ،

ويا، فضا عن  زائر أرباحا تربو عن الثاث مليارات يورو س راء أن يدر على ا من الرياح من امتوقع حسب ا
اصب الشغل وتوفر طاقة نظيفة، ضف إ ذلك امخطط  قدرة هذا القطاع الواعد على استحداث آاف م

ماسي القادم   ااجتماعيو  ااقتصاديمن شأنه حسب نائب رئيس اجلس الوط  الذي (2019-2015)ا
افسي. وع و ت زائري مصطفى مقيدش تشجيع بروز اقتصاد مت  ا

زائر ال مكن أن        تجة البديلة عن قطاع احروقات ي ا كما أن القطاع الفاحي يعتر أيضا من القطاعات ام
،  ااقتصادتساهم ي استقرار  اعي على حساب القطاع الوط زائر كانت هتم بالقطاع الص بالرغم من أن ا

ططتها  اد  ااقتصاديةالفاحي ي معظم  زائر واإ السابقة، إا أنه مع التوقيع الرمي على الشراكة بن ا
زائر من مزايا تص ااهتمامم  2002أفريل 22اأوروي ي  يث استفادت ا موعة أكثر بالقطاع الفاحي  دير 

 من امواد اأولية الزراعية إ الدول اأوربية.

ة       زائر  2012وي س سبة تقارب  29اوزت قيمة اإنتاج الفاحي ي ا بامائة  32مليار دوار أي ارتفاع ب
ة  . وحسب مدير اإحصائيات الفاحية للوزارة السيد حسن عبد الغفور خال اجتماع 2011مقارنة مع س

م فإن قيمة اإنتاج الفاحي احقق خال اموسم 2013 -2012تقييمي للفصل اأول من اموسم الفاحي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
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ة  22مليار دوار مقابل  29.3بلغت  2012-2011الفاحي  اردات م، كما أن فاتورة الو 2012مليار دوار س
ة  2012مليار دوار ي 8.5الغذائية قد بلغت  زائر  9.75م ال بلغت 2011مقارنة بس تج ا مليار دوار. كما ت

ما الباقي تعوضه برامج 72حاليا  سبة ااسترادبامائة من احتياجاها الغذائية بي ابيا بال ، وهو ما يعتر أمرا إ
. لاقتصاد  الوط

يث أن         تج بديل عن قطاع احروقات،  ي هذا  ااستثمارأما القطاع السياحي فهو يعتر أفضل قطاع م
ة  ذ س زائر وم ول  2000القطاع يوفر نسب عالية من التشغيل، وكذا من حيث توفر العملة الصعبة، فا

اعي إ هذا القطاع الذي يعتر إسراتيج ة  ااستثماريا بامتياز، من خال قانون اهتمامها من القطاع الص لس
يث ارتفعت  لاستثماراتالذي فتح اجال  2001 وصصة ي هذا القطاع،  بية بتب خيار ا احلية واأج

ة  105امداخيل السياحية بالعملة الصعبة من  ة  133إ  1990مليون دوار س  .2002مليون دوار س

زائر إ آفاق و تشر التقديرات الوار       مية امستدامة للسياحة ي ا لوزارة السياحة و  2015دة بإسراتيجية الت
از حوا  اعات التقليدية إ أنه سيتم إ ة 75الص ، ما يسمح بزيادة التوظيف هذا 2015ألف سرير إ غاية س

اصب شغل مباشرة وغر مباشر، حيث سيص400القطاع حسب التقديرات لتبلغ  بح العدد اإما ألف م
اصب الشغل ي هاية هذ الفرة ما يعادل  زائر. 230م صب شغل ي القطاع السياحي ي ا           1ألف م

 المطلب الثالث: المشاكل و التحديات التي تواجه ااقتصاد الجزائري

تلفة مكن أن نذكر من أمها اآي: تواجه ديات  فط عدة مشاكل و زائر ي إنتاج ال    2ا

تجة يضاف ا ذلك أن - كومات ام فط بالضغط على ا ابع ال  اولة الوايات امتحدة السيطرة على م

اعي ااقتصادي التجسس تستخدم امتحدة الوايات فط ال ي والص يوية القطاعات من باعتبار ال  ا

اك أن ؛حيث اقتصادها اعية والشركات اأمريكية ااستخبارات جهاز بن تعاونا ه  ال ي العاملة الص

اعة ف حقول ي الص فطية اتهلشركا دعما تقدم ،وهيط ال  .ال

عكس سلبا على حجم اإيرادات  إن- فاضا ما ي فط يسعر بالدوار اأمريكي ذي القيمة امتقلبة ارتفاعا و ا ال
بية هو أداة من  زائر ا تقلبات واسعة ،علما بأن سعر الدوار نفسه ي أسواق الصرف اأج فطية فيعرض ا ال

                                                           
1
ليل،      . 22- 21مرجع سابق،صعلي عباس عبد ا
وان امداخلة ،"  مصطفى بودرامة 2 مية امستدامة و الكفاءة ااستخدامية للموارد امتاحة، بع فط في الجزائر، امؤمر الدو العلمي ، الت ، أيام التحديات التي تواجه مستقبل ال
امعة سطيف ،ص 2008أفريل  08/ 07  .  14،16،كلية العلوم ااقتصادية و علوم التسير 
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ارجية اأمريكية  ه تبعا لقوى ،كما أن تسعأدوات السياسة ااقتصادية ا فط يتم بقرارات سياسية أكثر م ر ال
رة.  العرض والطلب ي السوق ا

امية و امتقدمة ،ولكن الدول امتقدمة قدرها على استيعاب التاريخ و التعامل - فط تصيب الدول ال إن أزمة ال
رية ،و توظيفها توظيفا ا يغر تأثرا على جغرافية اأحداث جعلها تتمتع بقدرة فائقة على إدارة اأزمات الدو معه 

قل اأزمة كلية إ  ها و ي دم مصا من وضعية التقسيم الدو للعمل؛ما يعمل على تعميق هذا التقسيم ما 
فاض أسعار البرول  امية وال تتأثر بشدة لطبيعة هياكلها ااقتصادية و ااجتماعية ،و بالتا فإن ا الدول ال

زائري.سيؤثر تأثرا كبرا   على ااقتصاد ا

اعة ال- فط تتطلب رؤوس أموال ضخمة لاستثمار ي عمليات ااستكشاف ،و ارتفاع عامل امخاطرة أن ص
فر ،يضاف  قيب و ا فطي باستمرار بسبب  إامالية امرتبطة بعمليات الت اق  ااحتياطي ال ذلك ت

 ااستعمال.

فط مادة - ووية و تشجيع استخدام مصادر الطاقة  ناضبة، ومادة ال بالتا ابد من ااستثمار ي الطاقة ال
 امتجددة كالشمس والرياح.

ا من مصادر الطاقة اأخرى امثيلة و البديلة من حيث القيمة ا- يزال سعر الغاز الطبيعي ح اآن أقل م
رارية. وتلعب الغازات الطبيعية و امصاحبة دورا كبرا إنتاجية مثل قطاع ي عدة قطاعات  -دة أوليةكما-ا

ديد...اخ.اأمدة و  سيجية و شركات ا اعات ال زائر ااهتمام بسوق الغاز قطاع الص ب على ا و بالتا 
الغاز عاميا حيث بلغ إنتاجها  إنتاجالروسية قائمة الشركات ي  جاز برومأها سوق واعدة، ولقد تصدت شركة 

وا م 54حوا  دية  ليون و تليها م 6,6ليون م شركة أكسون اأمريكية حوا م 7,5ليون م شركة شل اهول
زائرية  سونا طراكشركة   ليون.م 6,5ي امرتبة الرابعة حوا ا

اد اأوروي فرضها على استهاك الوقود العضوي) برول  فحم(  –ضريبة الكربون هي ضريبة تعتزم دول اا
ة آثار تلوث البيئة  د من ااستهاك من هذا الوقود، وكذلك استخدام حصيلة هذ الضريبة ي معا بغرض ا

اتج  يقررون أن ارتفاع هذ الضريبة  إإن الداعن عن استخدام هذا الوقود، بغاز ثا أكسيد الكربون ال
و شأنه شأن تلوث البيئة، وإما هو كلفة خار  ، درجة حرارة ا رق الوقود الكربو جية يتحملها اجتمع نتيجة 

تج  د تقرير سعر البرول و غر من الوقود الكربو أن كل من ام اهل هذ التكلفة ح اآن ع وقد م 
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، ومن أثارها أن فرض ضريبة على سلعة ما يؤدي إ ارتفاع وامستهلك م تقع عليه مسؤولية الضرر البيئي
ها وهذا اا رتفاع ي الثمن يؤدي إ انكماش الكمية امطلوبة من السلعة و كذلك من السلع اأخرى م

 امكملة هذ السلعة.

طى متسارعة ا   سيات مسألة افتة أها تسر  لقد أصبحت عمليات ااندماج بن الشركات امتعددة ا
ال تطبقها الشركات من أجل مهمة مثيل ها من قبل، و أضحت ي الوقت ذاته إحدى ااسراتيجيات ا

صول على حصة أكر ي السوق، فطية فإن أكر عملة دمج مت باندماج شركة  ا اعة ال و فيما يتعلق بالص
مليار دوار و بقدرات  247أكسون مع شركة موبيل، لتصبح بذلك أكر شركة نفطية ي العام برأمال قدر 

فطية تستهدف ما يليو عموما نستطيع اقتصادية هائلة،  1:القول بأن عمليات ااندماج بن الشركات ال

صول على حصة أكر - فطية، و يؤدي إ خفض التكاليف و ا إن ااندماج يؤدي إ زيادة حجم الشركات ال
اء وحدات إنتاجية كبرة.  ي السوق و على رأس امال، لب

ا- فط ا صول على احتياطات جديدة مؤكدة من ال فطية ا اقصت احتياطات بعض الشركات ال م بعد أن ت
فيض تكاليف البحث عن احتياطات جديدة  خفضة و احتمال  صول على احتياطات بتكلفة م الكبرة، و ا
قيب عن  ها للحصول على امتيازات للبحث و الت افس ي ما بي ي امستقبل بسبب قلة عدد الشركات ال تت

فط.  ال

افسي - فط ستؤثر دون شك ي اموقف الت سيات ي قطاع ال إن عمليات ااندماج بن الشركات امتعددة ا
فطية فيها، أن هذ الشركات ا  اعة ال زائرية ال سعت إ تكوين قاعدة للص ية ي الدولة ا للشركات الوط

فط العامية ال مت كثرا من خال ع افسة شركات ال  مليات ااندماج الواسعة. تستطيع م

 المبحث الثاني: أثر تقلبات أسعار البترول على بعض المتغيرات ااقتصادية في الجزائر

زائري و دعم         صرا هاما ي إثراء ااقتصاد ا للجزائر إمكانيات ضخمة من اموارد الطبيعية ال تشكل ع
مية إنتاج السلع قوته، إّا أن تسير هذ اموارد خارج قطاع احرو  وافز التشجيعية لت ق  ا قات قد أضعف نظرا ل

زائر.  خارج هذا القطاع، و هذا ما كان له أثر واضح  على وضع ااقتصاد با

                                                           
، المؤتمر 1 ى بودرام ، ص، مصط  .  1الدولي العلمي، مرجع ساب
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ه آثار على ااقتصاد      زائري على اموارد البرولية كمصدر رئيسي للعملة الصعبة ترتب ع فاعتماد ااقتصاد ا
فط الدولية، ال كان ها فروقات الكلي جعلت من مو إما قيقي مرهونا بتقلبات أسعار ال اتج احلي ا  ال

ي.كما كان ها أيضا تأثر مباشر على إدارة  قد اأج مقابلة لقيمة الصادرات و اإيرادات العمومية و مدى توفر ال
ة  %22,33اإنفاق العام الذي انتقل من  ام س اتج اإما ا ة  %40إ حوا  1963من ال اتج س من هذا ال

زائر،.1993 تطرق له ي هذا امبحث. 1كما ها تأثر مباشر على مستوى البطالة ي ا  وهذا ما س

اتج المحلي  علىالبترول المطلب اأول: تأثير تقلبات أسعار   الخام نمو ال

ديث عن امقاييس ال يرتك    مو ااقتصادي هو ا ديث عن ال مو زإن ا ها ،عليها ال اتج ، ومن بي  احليال
ام مو ااقتصادي.     امقياس هذاوقبل التطرق إ  .PIBا  ب التطرق أوا ا ال

مو ااقتصادي  أوا:مفهوم ال

: هم من يعتر مو ااقتصادي و اختلفت حسب اختاف أراء امفكرين فيه، فم  لقد تعددت تعاريف ال

ة". " عبارة عن معدل زيادة- ية معي قيقي ي دولة ما خال فرة زم   2اإنتاج أو الدخل ا

قق زيادة ي متوسط نصيب الفرد من - اتج احلي أو إما الدخل القومي ما  "هو حدوث زيادة ي إما ال
قيقي".  3الدخل ا

اتج  مفهوم إعطاءانطاقا من هذان التعريفان مكن  ام احليال  :PIBا

اتج المحلي الخام  ثانيا:مفهوم ال

اري من "  اتج ااقتصادي الداخلي ا موع ال دماتهو عبارة عن  هائية مقومة بسعر السوق  السلع و ا ال
ة". ة عادة هي س ية معي هائية ال أو هو عبارة عن القيمة "خال فرة زم دمات ال اإمالية للسلع وا
ددة  تجها بلد ما خال فرة  ة"ي شاط ااقتصادي و .ي الس ويسمى بالداخلي أنه يعكس نتائج ال

سياهم أي أن  ظر عن ج ققها اأعوان ااقتصادية امقيمن داخل بلد ما بصرف ال دمي ال   PIBلـــ اا
                                                           

ثية،  1 مد، ورقة  مد،أ:شكوري سيدي  "اآثار ااقتصادية الكلية لصدمات  السياسة المالية بالجزائر: دراسة تطبيقية خال الفترة الممتدة شيي عبد الرحيم،أ.د:بن بوزيان 
زائر،ص –جامعة أبو بكر بلقايد: تلمسان  "، 2007 – 1965بين   .  1: ا

مد موسى 2   .   373،ص: 1999عمان، –، دار الوائل،اأردن ،"مفاهيم أساسية في علم ااقتصاد"عريقات  إماعيل عبد الرمان ،حزي 
مية ااقتصادية"،مد عبد العزيز عجمية ، امان عطية ناصف  3 درية، مصر،  ،"الت   .  71، 2000قصم ااقتصاد جامعة اإسك
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اصر اإنتاج ال  ظر عن ع ة وذلك بغض ال ة معي هو الدخل امكتسب الذي يتحصل عليه بلد ما خال س
ها. إنتاجهسامت ي  بية أي ا ميز بي ية أم أج  1ي الداخل سواء أكانت وط

اتج المحلي الخام  ثالثا:اآثار المترتبة عن تقلب أسعار البترول  على ال

مو ااقتصادي،و لقد ميزت أسعار احروقات خال فرة  تعتر أسعار البرول من احددات الكمية لل
ل الوحيد  زائرية، كانت ا و اارتفاع، ما أدى إ زيادة كبرة ي اإيرادات البرولية ا ا  ات باا السبعي

تاج إ اعات الثقيلة ال  مية ااقتصادية، امعتمدة على الص ا لتمويل مشاريع الت  استثمارات عالية ،ومن ه
زائر ،ال بدأت  مية ي ا ديد إسراتيجية الت مو ومن م  ديد ال اكتسى قطاع احروقات أمية كبرة ي 
ارج، و اممولة بأكر نسبة من  يع ،وذلك بإنشاء امصانع الضخمة امستوردة من ا بارصاء قواعد التص

از ،ما إيرادات قطاع احروقات ،هذا باإس مية أدى إ نوع من التبذير و التأخر ي اا راع ي عملية الت
 2مكن القول بأنه لارتفاع امذهل ي اإيرادات آثار سلبية ، ترجع إ سوء التخطيط و التسير.

ة  ة  إ 1986أدت أزمة أسعار البرول س ا انقة ال آثار سلبية مباشرة وأخرى غر مباشرة، فاأزمة امالية ا
فاض مداخيل البرول أدت  تعذر الدولة على القيام بضمان مويل ااقتصاد الوط كما كان عليه  إعن ا

فاض  ن، وعلى مستوى التوظيف بسبب ا قبل حدوث اأزمة، ما انعكس سلبا على مستوى دخل امواط
ام.  اإ اق  حجم ااستثمارات، و و نتاج الداخلي ا اء واأشغال خأدى ت اعة وقطاع الب اصة ي قطاع الص

اتج الداخلي ا إالعمومية  تج، كان له اأثر السلي على معدات مو ال ،و امحدوث ركود ي القطاع ام
دول اموا يبن ذلك.  3ا

 

 

 

                                                           
ابة، نماذج وتمارين محلولة" -نظريات -،"ااقتصاد الكليبريش السعيد1 شر و التوزيع، ع  . 69،ص: 2007،دار العلوم لل

مو ااقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية"بورجة صارة  2 يات كمية مطبقة  :"أثر تغيرات أسعار البترول على ال ص  تق يل شهادة اماسر، قسم العلوم ااقتصادية ، ، مذكرة ل
  . 20،ص:  2013 – 2012، دفعة 

 2006، البليدة ،مذكرة ماجستر، قسم علوم التسير، فرع إدارة اأعمال،اشكالية إحال الجباية العادية محل الجباية البترولية  لتمويل ميزانية الدولة"مر بن عمور،"3
  . 115،ص،
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اتج الداخلي الخام خال الفترة 3 – 2الجدول رقم ) سبة المئوية)          1990 – 1985(:تطور ال  (الوحدة ال

وات                                    الس
 البيان 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

 -9,3 18,4 -8,9 17,3 -1,9 23,8 الفاحة

 4,3 8 -1,9 7,1 1,2 5,7 المحروقات

اء واأشغال   -1 1,5 -8,3 -9,2 0,3 -0,5 العموميةالب

 -5 3,1 1,4 -3,5 -4,6 5,1 الخدمات

 3,5 3,4 3,7 4,2 5,5 7,2 اأدارة العمومية

اعة  0,6 -4,4 -1,4 -0,8 5,2 3,5 الص

اتج الداخلي الخام  -1,3 4,9 1,9 -0,7 -0,2 5,6 ال

 .115ق،ص، ،نفس امرجع السابإحال الجباية العادية محل الجباية البترولية  لتمويل ميزانية الدولة" إشكالية،"مر بن عمور المصدر:

ام  اتج الداخلي ا ة عرف ال ة  % 5,6 معدات مو سلبية بعد أن سجل معدل 1986ابتداء من س  1985س
زائري الكلي للمحروقات.  ،وهو ما يفسر ارتباط ااقتصاد ا

ة  مو مرتفعا س سبة لقطاع الفاحة سجل خال هذ الفرة وترة مو سلبية دورية،فبعد أن كان معدل ال بال
ة  % 23,8، حيث سجل 1985 ا عدم استقرار قطاع  )%- 9,3(ليسجل  1990تراجع ي س ،وهو ما يفسر ل

اخية و الطبيعية.  الفاحة واعتماد الكلي ي تطور على اأحوال ام

ظر ا معدات أما ب اعة و اأشغال العمومية فقد كان وضعهما أسوء من قطاع الفاحة، بال سبة لقطاعي الص ال
مو السلبية امتواصلة خال هذ الفرة.    ال

مو   وات، اا أن وترة ال ابية امسجلة ي أغلب الس دمات و اإدارة العمومية ورغم امعدات اا ح قطاعي ا
ة أخرى   اقصا متدرجا من س  كانت تعرف ت
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زائري الصدمة البرولية  ابيات لاقتصاد ا ة  ،2004ومن اا ة يةاوبد 2003وال كانت ي أواخر س      س
، ولقد استطاعت سامت ي زيادة العوائد البرولية للدولة،و ذلك ارتفاع اأسعار البرولية آنذاك لكوها، 2004

سن امستوى  بفضل امداخيل احروقات السيطرة على التوازنات ااقتصادية ورفع امؤشرات الدالة على 
دول اما يوضح ذلك1ااقتصادي وااجتماعي  :و ا

اتج الداخلي الخام معداتتطور يوضح :(4- 2)الجدول رقم   (%)      . ال

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوا

PIB 2,2 2,6 4,7 6,9 5,2 5,1 2 

،"إشكالية البطالة في الجزائر"، قصاب سعدية،امصدر: زء الثا تها،ا                                                                                            . 339،ص، 2006لة البطالة أسباها، معا

 2006- 2000خال الفترة  PIBيوضح الشكل تطور معدل (: 3- 2الشكل رقم )

  
دول السابقإعداد الباحثة امصدر:من   اعتمادا عل ا

ة ناحظ من خال الشكل  ام ي تزايد مستمر ح س اتج احلي ا اوز  2003أن معدات ال  % 6,9حيث 
ة  % 2م بدأ بالراجع ح وصل ا   .2006س

اتج احليكما  ام شهد ال ات حيث  أيضا  ا تصف السبعي ذ م ة  15,59نتقل من إموا مستمرا م مليار دوار س
سبة  1979مليار دوار عام  30,28إ  1975 فط نتيجة  رتفاعإخاصة بعد % 113,47ب نتصار أكتوبر إأسعار ال

                                                           
ابة"العوائد البترولية مشاكل وآفاق" ،ماضي بلقاسم 1 يل دكتورا دولة،العلوم ااقتصادية،جامعة ع   . 67، ص،،رسالة مقدمة ل
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 ااستثمارات من % 45بأكثر من و قطاع احروقات  ستثماراتاامن جهة و توجيه أكر قدر مكن من  1973
ية    جهة أخرى.من   الوط

مو  فضت وترة ال اأخر ي حد ذاته نشاط ااقتصادي بسبب تراجع معدل ااستثمار أن هذا كما ا
فض معدل ااستثم اتج احلي  % 18,2 إ،حيث وصل  1986ار بعد أزمة إنتاجي.ا  1989عام  اإمامن ال

فاضا ي  1979عام  % 47,4له بعدما كان يقدر بــ ى، وهذا أد مستو  فاض معدل ااستثمار ا ،صاحب ا
مو ااقتصادي حيث أنه سجلت قيم سالبة عام   1. 1990و 1988و 1987معدل ال

فط خال  رتفاعلالقد كان :(2004-2000)الفترة  دورا هاما ي تطور  هذ الفرةامستمر الذي عرفته أسعار ال
ة  اتج احلي اإما وصل س بن  ارتباطامليار دوار و هو ما يؤكد عن بقاء ا 76,59إ أكثر من  2004ال

مية امؤسسات الصغرة و امتوسطة و   قتصادياامتغرين، كما أن برامج اإصاح و خاصة برنامج اإنعاش ا و ت
ص مو إما صة كان ها أيضا أثرا بالغا ي زيادة اإنتاج احلي، إضافة إ خكذا حركات الشراكة و ا
بية امباشرة.  ااستثمارات اأج

ها من شهر جوان       ازل ع مؤسسة، ي  238حوا 2005إ  2003فقد بلغ عدد امؤسسات و اأصول امت
ويع ي  زائر الت اول ا اعية و  استثمارهاحن  سن و تطوير قطاعاها الزراعية و الص ويع صادراها و  هدف ت

دمية و هو م اتج احلي اإما بلوغ ا مليار دوار حسب اإحصائيات ال قدمها رئيس  101ا مح لل
كومة يوم   2006.2مارس 21ا

 المطلب الثاني: تأثير تقلبات أسعار البترول على ااستثمار في الجزائر 

ديثة بأن     ظريات ااقتصادية والشواهد التطبيقية ا اصر اأساسية لتوفر وهيئة تشر كل الدراسات وكل ال الع
اخ استثماري مائم هي البيئة السليمة لاقتصاد الكلي وذلك من خال إصاحات اقتصادية جوهرية ال  م
دت على سياسات إصاحية قوية بدا من تلك ال يسودها  اخ الذي أحرزته البلدان ال است يظهر تأثرها ي ام

فيف الضغوط ال شكلتها عوامل ظرفية كتقلبات أسعار الفائدة، أسعار نوع من الردد. وي نفس اهد ب  ف 
ب خلق إطار قانو ة عن عجز ي ميزان امدفوعات كما  ا  البرول، امديونية، زيادة على ذلك امشاكل ال

                                                           
  .7، ص: ذكر  مؤمر حول قضايا الساعة، مرجع سبق 1
فطي بن واقع اارتباط وحتمية الزوال ي 2 زائري"،اجلة اأكادمية العربية امفتوحة ي الدمارك، العدد شهرزاد زغيب،حكيمة حليمي، "القطاع ال - 9،ص، 2011، 09ااقتصاد ا
10 .  
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قيق أهدافهم  هذ العوامل ومن بن 1.داعم يوفر ماية داخلية قوية للمستثمرين، من أجل تعظيم أرباحهم و
تطرق له ي هذا امطلب. الذكورة أسعار البرول،  وهذا ما س

زائر، نقوم بتقدم إقبل التطرق    2.حول ااستثمار مفهوم أثر تقلبات أسعار البرول على ااستثمار ي ا

 أوا:مفهوم ااستثمار

قيق تراكم رأس امال ااستثمار يع توظيف "- اأموال ي مشاريع اقتصادية و اجتماعية وثقافية، هدف 
ديد وتعويض رأمال القدم". اإنتاجيةجديد، ورفع القدرة   أو 

صول على عوائد أكر ي امستقبل، ولذلك  - ا أمًا ي ا تعريف آخر "هي التضحية بااستهاك ي الوقت ا
ان  امستثمر بشأن العوائد ال سيحصل عليها ي امستقبل زادت قيمة امكافئات ال يطالب كلما زاد عدم اطمئ
 ها مقابل استثماراته".

  .ثانيا:اآثار المترتبة عن تقلب أسعار البترول على معدل ااستثمار 

ات، وتفاقم أزمة امديونية اأمر الذي نتج ع فاض أسعار البرول ي أواخر الثماني ه عجز ي ااقتصاد بسبب ا
ااستثماري، اأمر الذي تطلب القيام  اإنفاقالوط وعجز امؤسسات ااقتصادية، وهذا ما أفرز تدهورا كبرا ي 

ها تشجيع ااستثمار  إصاحاتبعدة  ياقتصادية، وهيكلية من ضم على الدخول، وذلك بإصدار العديد  اأج
وافز والضمانات. موعة من ا  من القوانن وتوفر 

اء عن تدن واضح لدور وان الد  ا  زائر تصفح ل راسة التحليلية للمامح اأساسية لواقع هذا ااستثمار ي ا
زائري، وهو ما يؤكد أن مة مشاكل تقف وراء ذلك. 3ي ااقتصاد ا
 

: إن كان له تأثر كبر على (1998- 1986)ااهيار الكبر ي السعر الذي عرفه السوق الدو خال س
فاضا ره زائري الذي سجل ا فط وشل اقتصادها.واثر اأزمة العامية ال ضربت ااقتصاد ا يبا ي أسعار ال

فطية عام  فضت العوائد  13واهيار سعر الرميل الواحد ووصوله أقل من  1986اأسواق ال دوار للرميل، ا

                                                           
ديد 1 اخ ااقتصادي ا ديات ام زائرية و افسية للمؤسسة تشام فاروق، املتقى الوط اأول حول امؤسسة ااقتصادية ا اخ ااستثمار في رفع القدرة الت ،"دور وأهمية م

 .  2 ،جامعة وهران السانية، ص 2003أفريل  23/ 22"،أيام قتصاديةاا
شر والتوزيع،اأردنإدارة ااستثمار""ماجد أمد عطا اه، 2 ، دار أسامة لل  . 12 ،ص 2011عمان، -،الطبعة اأو
بي المباشر في الجزائر بين الواقع و المشكات"مصطفى بودرامة 3 لة العلوم ،"ااستثمار اأج   . 180،ص 2009، 09ااقتصادية و علوم التسير، العدد،



أثر تقلبات أسعار البترول على ااقتصاد الجزائري                     الفصل الثاني:                           

 

 
61 

فاض مقدار  فطية للجزائر بصورة كبرة، حيث أن ا زائر مبلغ قدر  1ال مليون،  500دوار للرميل يع خسارة ا
ية  ل كبر ومن بن هذ امتغرات بشكوهذا التقل  الشديد ي العوائد أثر سلبا على امتغرات ااقتصادية الوط

 1.ااستثمار

زائر  ار مليار د 9,5 إ 12من  1986تقلي  ااستراد عام  إفقد اضطرت ا انعكس تقل  و  ،زائريجي
ااستراد سلبا على ااستثمارات،وذلك بشأن أغلب امشاريع امخططة صاعدا، امشاريع ال يصعب تأجيلها، أما 

ديدة فكان يتم اختيارها  حسب أميتها ي تقلي  الواردات وامشاريع اموجهة للمواد امستهلكة، امشاريع ا
ول دون معاناة ال إإضافة    2قطاعات اأخرى من أي تأجيل.امشاريع ال 

ذ عام  فضت وترة  إو  1986م ات.وا ات تراجع معدل ااستثمار عما كان عليه ي السبعي غاية هاية الثماني
مو ااقتصادي بسبب تراجع معدل ااستثمار أن هذا اأخر ي حد ذاته نشاط   3.إنتاجيال

مو ااقتصادي : (:يوضح تطور معدل ااستثمار5 – 2الجدول رقم)                   .1990غاية  إلى 1985 ومعدا ال

1990 1989 1988 1987 1986 1985  
 

 معدل ااستثمار 26,7 / 24,6 22 18,2 19

مو 5,4 1,3 -0,8 -2 3,4 -1  معدل ال

يد امصدر:   1"،دار اهدى للطباعة و الشر، عن ميلة ،ص  - 6"اأزمة ااقتصادية العالمية اموسوي،ضياء 

 

 

 

 

                                                           
زائر، "السوق البترولية العالمية وانعكاساتها على الجزائرهاشم مال، 1   . 42، ص  1988"، مذكرة ماجستر، ي العلوم ااقتصادية، جامعة ا
   . 7ص .19:18،على الساعة ، 2011أوت  7، اأحد  أثر تقلبات أسعار البترول على ااقتصاد الجزائري"" ملتقى حول قضايا الساعة ،2
يد اموسوي3   . 41"،دار اهدى للطباعة و الشر، عن ميلة ،ص  89- 86، "اأزمة ااقتصادية العالمية ضياء 
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مو ااستثمار  ت:تمثيل بياني لتطور معدا(4 – 2)الشكل رقم    1990الى غاية  1985خال الفترة و ال

 

دول السابق باستخدام برنامج  إعداد:من المصدر  Excelالطالبة اعتمادا على ا

فاض معدل ااستثمار بعد أزمة  ا ا ة 1986من خال الشكل يتبن ل  % 26,7نسبة 1985، حيث وصل س
فض إ  ة  %19،وا مو ااقتصادي حيث  ،1990س فاضا ي معدل ال فاض معدل ااستثمار ا وصاحب ا

 .  1990عام  إ 1987سجلت قيم سالبة من عام 

 رترول على معدل البطالة في الجزائالبالمطلب الثالث: أثر تقلبات أسعار 

ل  إمن بن امشكات ااقتصادية ال تؤدي   د ظاهرة البطالة ال كانت  اختاات اقتصادية عامية 
زائر كغرها من  .الدراسة و ااهتمام لدى الكثر من ااقتصادين و امفكرين دول عام، مازالت تعا من إن ا

احية  البطالة ال تشكل سبة للدولة ما هذ الظاهرة من أثار سلبية عديدة سواء من ال الشغل الشاغل بال
ارجية آنذاك،إذ تراجعت  ات باأزمات ا زائري خال فرة الثماني ااقتصادية أو ااجتماعية. تأثر ااقتصاد ا

فاض عوائد ا مو وتفاقمت اأوضاع ااقتصادية وامالية خصوصا با لصادرات نتيجة اهيار أسعار معدات ال
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اولة معرفة أثر  البرول وبالتا تراجعت معدات ااستثمار وارتفاع معدل البطالة ، وعلى ضوء هذا العرض فان 
زائر.            1تقلب أسعار البرول على معدل البطالة ي ا

ب أوا امرتبة  اآثار إ قبل التطرق ددت التعاريف إعطاء مفهوم حول البطالة،ولقد تعمن اهيار أسعار البرول 
ها ما يلي:  و نذكر م

 أوا:مفهوم البطالة

تعرف البطالة على أها "عدد اأشخاص القادرين على العمل وا يعملون بالرغم أهم يبحثون عن عمل  -
 2بشكل جدي".

ه ولكن م "حالة وجود أشخاس راغبن ي العمل وقادرين أيضا على أها البطالة وتعرف - عليه وباحثن ع
."   3دو

 ثانيا:اآثار المترتبة عن تقلب أسعار البترول على معدل البطالة 

ا بدون شك للبحث عن أسباها و مرراها زائر يدفع ديث عن هذ امشكلة ي ا هي تلك اأسباب ال  ،إن ا
كومة ي تصرفاها  ها عدم توفر فرص العمل و ال كانت خارج نطاق ا أضعفت معدات ااستثمار احلي و م

فاض أسعار احروقات. من خال إبعاد مسؤولياها بصفة مباشرة و غر مباشرة   ومن بن هذ اأسباب ا

زائري اقتصاد ان أن ااقتصاد ا تلف اث ريعي يعتمد بالدرجة اأو على مداخيل البرول و هو ما يع أنه  ا 
زائر آثار هذا  فاض و تراجع لسعر ي اأسواق الدولية و قد عاشت ا معرض للصدمات السلبية مع كل ا

ة  فضت أسعار البرول بصورة مستمرة خال  1986الوضع بشكل واضح و جلي س نتيجة أزمة البرولية حيث ا
ات من حوا  فرة ة  35الثماني ما أدى إ انكماش  1986دوار ي عام  15إ  1980دوار للرميل ي س

زائر ماسي الثا  اقتصادي ي ا اء امخطط ا اأزمة يدية بسبب لنتيجة إتباع سياسات تق (1989 – 1985)اث
ة  اصب عمل ملية و من ا ما أدى إ تقلي  حجم ااستثمارات احذو ه  1986البرولية لس اد م  تقل  إ

                                                           
يات  "،-حالة الجزائر–دراسة تحليلية قياسية تحليلية –"قياس أثر المتغيرات ااقتصادية على معدل البطالة سليم عقون ،1 مذكرة ماجستر،قسم علوم التسير،فرع تق

 . 1،ص 2010- 2009كمية،جامعة سطيف،
ظرية ااقتصادية الكلية والجزئية " ،عبد الرمان يسرى أمد2 درية، "ال امعية، اإسك   . 205،ص  2004،الطبعة الثانية، الدار ا
 . 183ص  ،2007شر، اأردن، ، دار وائل لل، الطبعة اأو، "اقتصاديات العمل"مدحت القريش3
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مو الدم 1.جديدة وي لل ، فلم يستطع بذلك سوق العمل أن غرايو وقد عمق هذا اأثر ارتفاع امعدل الس
يستوعب اليد العاملة الراغبة ي العمل، وعرفت بذلك هذ السوق تفاوتا ما بن مستويات عرض العمل والطلب 

ه تفاقم ي  دول اموا يوضح ذلك:عليه، نتج ع   البطالة، وا

  1991 – 1984تطور السكان ومعدات البطالة خال الفترة :(6 – 2)الجدول رقم 

ة  معدل البطالة القوة المشغلة القوة العاملة السكان الس
1984 20.880.000 4.374.000 3.715.509 15,1% 

1987 22.807.00 4.789.000 3.978.000 17 % 

1989 24.700.000 5.575.000 4.614.000 17 ,2 % 

1990 25.300.000 5.812.000 4.697.000 19 ,2 % 

1991 26.000.840 6.045.000 4.822.000 20,2 % 

زائر "الجزائر بين اأزمة ااقتصادية و اأزمة السياسية "، هلولحسن مد بلقاسم :المصدر  . 33ص 1993،،مطبعة دحلب، ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مية امستدامة1 قيق الت كومة ي القضاء على البطالة و أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات ،"ماضي بلقاسم، أمال خدادمية، املتقى الدو حول اسراتيجية ا

    . 04ص ، 2011سبتمر  20يوم ،عاجها"
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 1991- 1984:يوضح تطور معدل البطالة خال الفترة (5- 2)الشكل رقم 

 

 

دول السابقالطا إعدادمن  المصدر:  لبة بااعتماد على ا

ليل  ة أ اإحصائياتمن  ا اارتفاع امستمر معدات هذ اأخر من س خرى، فبعد أن  امتعلقة بالبطالة يظهر ل
ة  %15كان هذا امعدل  ة  %17تزايد ليصل إ  1984س  % 20,2و % 19,2،م ارتفع ليسجل  1989س

اصب عمل جديدة  1991و 1990س اد م اوات إ ، وهذا ما يبن عدم جدوى   .للبطالنعلى التوا

"فمع تراجع الوفرة امالية، وتباطؤ وترة ااستثمارات العمومية، والصعوبات ال عرفتها ميزانية تسير الدولة، 
اصب الشغل تراجعا كبرا من  إنشاءشهدت عمليات  ة  125.000م صب شغل س صب  74.000إ  1985م م

ة  ة  64.000وإ  ،1986شغل س صب س ة  80.000إ و  ،1987م صب س صب  76.000 إو  ،1988م م
ة زائر مرحلة جديدة  1989س و اقتصاد السوق،حيث دخلت ا ات ال ميزت بفرة انتقالية  ".لتأي فرة التسعي

ة  ذ س ات، إذ  1987من اإصاحات، وذلك م وات التسعي ،وبدأ التطبيق الفعلي للرنامج التعديلي مع س
لتثبيت، حيث م تؤد السياسات أخذت مشكلة البطالة أبعادا حرجة مع تطبيق برنامج التصحيح اهيكلي و ا

ها  بثقة ع مو والعمالة، بل  إام د فقط من معدل ال تفاقم  إ، ما أدى فيض مستوى التشغيل أيضاً  إا
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ة  % 27,9معدات البطالة، حيث انتقل معدل البطالة من  ة  % 27,9 إ 1993س ة  28,1،م  1994س س
ة  % 29،وحوا  1995  1. 1997س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.ص  2006،مذكرة ماجستر، قسم علوم التسير، فرع إدارة اأعمال ،البليدة،الجباية العادية محل الجباية البترولية  لتمويل ميزانية الدولة"،"اشكالية إحال مر بن عمور1

119 .  
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 :خاصة

فط يع اعتمادها     ظمة اأوبك، وتصديرها لل زائر من بن الدول امصدرة للبرول وهي عضو ي م تعتر ا
زائر ما نسبته أكثر من  ،على الريع  % 97الكبر على مداخيل هاته امادة ي مويل اميزانية العامة حيث تعتمد ا

.  البرو

ا هذا، خاصة بعد ترك التوجه لقد شهد ااقتصاد و  ذ ااستقال وإ غاية يوم زائري مراحل انتقالية م ا
و اقتصاد السوق، فقامت مجموعة من الرامج اإصاحية كان أمها برنامج التكييف و  ا  ااشراكي واا

تلف القطاعات ااقتصادية،  التعديل اهيكلي و اإنعاش ااقتصادي.وقد كان هذ الرامج أثارا واضحة على 
ديدا قطاع احروقات الذي يعتر موها اأساسي.  و

موية على العوائد  طط الت فط، واخّتل باهيارها، وتوقفت ا ميع جوانبه بانتعاش أسعار ال فتحّسن ااقتصاد 
مية مستدمة نتيجة اقتصار الفوائض امالية البرولي قق فعليا ت فطية رغم أها م  مية داخل القطاع ا ال ة على ت

 خارجه.

ة  ذ س فطية، وخاصة م ، اأثر البالغ الذي تركته أسعار البرول وتقلباها على 1986كما أكدت اأزمات ال
زائري.   اختاات أو توازنات ااقتصاد،وبدا التأثر واضحا على  بعض امؤشرات ااقتصاد ا

ه الفصل الثالث التطبيقي م ن خال دراسة قياسية أثر تقلبات أسعار البرول على امؤشرات وهذا ما سيبي
زائري امذكورة سابقا ام وال ااقتصاد ا اتج الداخلي ا  ، وااستثمار ومعدل البطالة.تتمثل ي ال
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 :تمـهيـد

باط     ظريات ااقتصادية امختلفة ال تن أحكامها على ااست م يعد علم ااقتصاد مسرحا استعراض ال
فاذ إ البيئة ااقتصادية لتفهم متغراها وضبط  اولة ال طق، حيث أصبحت امهمة اأساسية لاقتصادي هي  وام

از ذلك عن طريق استخدام أساليب اا اهاها، ومكن ا  قتصاد القياسي.ا

طي البسيط و يعتر      دار ا ه اا طي، من بي دار ا وقد تعددت الطرق امستعملة لتقدير معادات ماذج اا
ماذج شيوعا ي اممارسة القياسية وذلك لسهولة استخدامه وحساب معلماته وتطبيقاته،  موذج من أكثر ال هذا ال

اك العديد من الع إ ماذج، وموذج جانب ذلك فإن ه اقات ااقتصادية ال مكن قياسها باستخدام هذ ال
طية بن امتغرين التابع  طي البسيط هو موذج قياسي يصف العاقة ا دار ا   . xiو امتغر امستقل  yiاا

فاضا أو ارتفاعا    زائري يرتكز بصفة شبه كلية على قطاع احروقات فأن أسعار البرول ا وأن هيكل ااقتصاد ا
طي البسيط اختبار وجود ت دار ا ا ي هذا الفصل تطبيق اا زائر، ولذلك حاول ؤثر على مؤشرات ااقتصاد ا

زائري و أسعار البرو  ا هذا الفصل 2013ال غاية  2000ل للفرة من عاقة بن مؤشرات ااقتصاد ا .ولقد قسم
ا ي امبحث  إ اول موذج، أما ي امبحث الثاي فقد مبحثن ت ليلية حول امتغرات الداخلة ي ال اأول دراسة 

زائري وذلك باستخدام برنام اولة مذجة أثر تقلبات أسعار البرول على عض مؤشرات ااقتصاد ا ا  اول ج ت
eviews7  .  
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 دراسة تحليلية للمتغيرات الداخلة في النموذجاأول:المبحث 

ل الدراسة بعض قيمةسيتم ي هذا امبحث دراسة تطورات  زائري خال الفرة  -2000من  مؤشرات ااقتصاد ا

2013           

  2013-2000رول في الجزائر خال الفترة دراسة تطور أسعار البتاأول:المطلب 

فطية      ضع لوترة ثابتة وإما كان يتم وفقا مصاح ااحتكارات ال لذلك ظهرت إن تاريخ أسعار البرول م 
، فلقد شهدت أسعار البرول أنواع عديدة لسعر البرول حسب اهدف الذي تقتضيه مصلحة الشركات الكرى

ات عدة أزمات نفطي ات وخال فرة التسعي ة ي فرة الثماني دوار  17,90قيمة  1999ة فقد بلغ سعر البرول س
  : وات اأخر، وهذا ما سيوضحه الشكل التا  للرميل مقارنة بالس

  2013- 2000تطور أسعار البترول في الجزائر خال الفترة :(1- 3)الشكل رقم

  
  (1-3)بااعتماد على املحق رقم  الباحثة إعدادامصدر: من 

ة ناحظ من خال الشكل أنه   شهدت أسعار البرول ارتفاع طفيف ي مستوياها عمى   2000ي مطلع س
وات السابقة، حيث بلغ سعر البرول  خفض  دوار للرميل 28كانت عليه ي الس ة  25,24 إلي  2002س

سبة   .% 9,8ب
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ثورة أسعار البرول، إذ ارتفع  2004، وقد شهد عام  29,03إارتفعت أسعار البرول لتصل  2003وي عام 
ة  38,66ليبلغ معدل  2003للرميل عام 29,03من السعر سعر البرول باارتفاع واستمر  ،2004دوار للرميل س

طت عتبة  إ ةدوار  60أن وصل مستويات مرتفعة  إذ قدرت  2008للرميل، حيث بلغت أقصاها ي س
قاط اآتية: إدوار للرميل ويرجع هذا اارتفاع ي اأسعار  99,97بــ   1عدة عوامل اقتصادية تتلخص ي ال

 عمات رئيسية أخرى. مقابلتراجع الدوار اأمريكي -

فط - دد سعر ال اأخرة  اآونةامخزون العامي من البرول، حيث ي  باإضافةالعاقة بن العرض والطلب ال 
زين ي العام  اق مصاي التكرير ي الوايات امتحدة أكر امستهلكن للب  زاد الطلب عليه بسبب اخت

مو امتزايد الذي عرفته - اعية ي ظل حجم ال دي على البرول لتموين ااحتياطات الص زيادة الطلب الصي واه
 تصاديا.اقتصاديات هذ الدول العماقة جغرافيا وسكانيا واق

ة  إا ة  2008أنه ي أواخر س دوار  61ا 2009شهدت أسعار البرول هبوطا حيث وصل سعر البرول ي س
فطية اأخرة يرجع سببها بالدرجة اأو  أزمة الرهن العقاري ال عرفتها الوايات  إللرميل وهذ الصدمة ال

2على اأسواق امالية العامية. امتحدة اأمريكية وامتدت تداعياها لتبسط نفوذها
3  

ة  دوار للرميل 61استقر أسعار البرول ي حدود  بعد أن أن  إ،استمر سعر البرول ي اارتفاع  2009ي س
طت عتبة   ة  80وصل مستويات مرتفعة  ة  2010دوار للرميل ي س حيث بلغ  2011،واستمر ذلك ح س

فض من جديدا إ  112,94 ما يعادل ة  109,45،عاد وا ة  105,63،و 2012س   . 2013س

  2013- 2000في الجزائر خال الفترة تطور الناتج المحلي الخام  المطلب الثاني:

                                                           

لة شئون خليجية، العدد "تقلبات أسعار البترولصري عمارة،  .  4، 3،ص،  2005، شتاء 40"،  1
  

زائر،ص:،" أسباب اأزمة المالية وجذورها "وزي ميلةا  امعة ا اضرة  ثية ،أستاذة  2 .  1،ورقة 
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ام موشهد  لقد اتج احلي ا فطية  ال ات وهذا راجع اأزمات ال ات والتسعي وات الثماني سوس ي الس ارتفاع 
ا هذا، و  ي تلك الفرة، ح اموا و ح غاية يوم ل يوضح ام ام خال فرة  اتج احلي اإما ا تطور ال

 الدراسة.

   2013- 2000الخام في الجزائر خال الفترة  المحلي :تطور الناتج(2- 3)الشكل رقم

 
 (1- 3)املحق رقم عتمادااب الباحثة إعدادامصدر: من 

ام ي تزايد مستمر خال الفرة  اتج احلي ا سبة 2008- 2000من خال الشكل ناحظ أن مو ال  13 ,2%ب

فاض الفرة، كما شوهذا يتوافق مع زيادة أسعار البرول ي تلك  ة هد ا  2009- 2008حاد من س
سبة ة ،%0,24ب فطية ال حصلت ي أواخر س ة ، 2008وهذا نامة عن اأزمة ال ذ س ليعود ويرتفع من جديد م
سبة 2013إ غاية  2009  .% 0,52ب

  2013- 2000تطور معدل ااستثمار و معدل البطالة في الجزائر خال الفترة المطلب الثالث:

 أوا: تطور معدل ااستثمار 

زائر  ذ ااستقال ومدة أربع عقود من الزمن تواجه ا ديات اقتصادية واجتماعية،فهي تسعى م قيق  إعدة 
زائري  ميع قطاعاها.فقد مر ااقتصاد ا هوض  مية الشاملة وحل ميع إشكااها ااقتصادية وااجتماعية وال الت

 شكل اموا يوضح ذلك.  تغر هيكل ااستثمار، وال إخال هذ الفرة بتطورات هامة، أدت 
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  2013- 2000تطور معدل ااستثمار خال الفترة (: 3– 3)الشكل رقم

 
 (1- 3)الطالبة بااعتماد على املحق رقم  إعدادامصدر:من 

وات  يا خال الس زائر يتطور تدر ة  اأومن خال الشكل ناحظ أن تطور ااستثمار ي ا حيث بلغ س
رغم  58،75حيث قدرة قيمته بــ  2011غاية  إمليار دوار، واستمر على تلك الوترة  11,31قيمة  2000

ة  اد ي مستوى أسعار البرول س فاض ا مليار دوار ، وهذا ما يدل أن البرول يؤثر  61حيث بلغ  2009اا
 على معدل ااستثمار ولكن بطريقة غر مباشرة.

ة  سبة ضئيلة وقدتراجعت أسعا 2013و2012أما  ي س تراجع  صاحب هذا التغر ي سعر البرول ر البرول ب
سب ضئيلة أيضا ااستثمار  تمعدا ة  52,23مليار دوار و 56,52بلغ قيمة  إذولكن ب   .2013ي س

  2013- 2000ثانيا:تطور معدل البطالة في الجزائر خال الفترة 

زائرية ما هذ من تأثر على نفسية الفرد،خاصة  إن  سبة للحكومة ا ظاهرة البطالة، بقيت الشغل الشاغل بال
تلك الفئات ال تعيش مرارة هذ الظاهرة، ويعر عن هذ الظاهرة بامتغر التابع ،والشكل اموا يبن تطور معدل  

ل الدراسة. زائر خال الفرة   البطالة ي ا

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 2000 2005 2010 2015

يار دوار) INVااستثمار    ( م

يار دوار) INVااستثمار    ( م



ترول عل ااقتصاد الجزائر   ا أسعار ال                                                                                                                               الفصل الثالث:                                               دراس قياسي حول أثر تقل
                           2013 – 2000خال الفتر 

 

 
74 

 

 

    2013- 2000تطور معدل البطالة في الجزائر خال الفترة(: 4- 3)الشكل رقم

 
  (1- 3)بااعتماد على املحق رقم الباحثة إعدادامصدر:من 

ة  سبة  2000من خال الشكل ناحظ أن معدل البطالة ي تزايد حيث قدر س ة  % 20بــ اوزت  2001وي س
فاضا مستمرا  إوهذا راجع  % 28,4 فاض سعر البرول،ليسجل بعد هذ الفرة ا وقدر  2013غاية  إا
سبة  وات اأخرة بالدرجة اأو  إرجاع، ومكن % 9,8ب فاض ي نسبة البطالة خال الس   1:إهذا اا

ي- سن  ،ة وااقتصادية للبادسن الوضعية اأم امؤشرات ااقتصادية ال ساعدت على استقرار السياسي مع 
طط دعم اإنعاش ااقتصادي؛  وااجتماعية ال ساهم فيها بقدر كبر 

سن احتياطات اميزانية العامة نتيجة ارتفاع أسعار  إإضافة - قدية وامالية العمومية و سن الوضعية ال
فيض اصب الشغل و  حدة البطالة .   من البرول،وبالتا ساعدت على إنشاء م

  رول على بعض مؤشرات ااقتصاد الجزائريأثر تقلبات أسعار البتمحاولة نمذجة  المبحث الثاني:

                                                           
يات كمية،جامعة سطيف،   "،مذكرة ماجستر، علوم التسير،فرع-حالة الجزائر-دراسة قياسية تحليلية–"قياس أثر المتغيرات ااقتصادية على معدل البطالة سليم عقون،  1 تق

  . 133،ص، 2010- 2009دفعة 
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زائري كما أشرنا ها    إن عملية اختيار امتغرات ااقتصادية للظاهرة امدروسة وامتمثلة ي مؤشرات ااقتصاد ا
ظريات ااقتصادية بالدرجة اأو وعلى الدراسات السابقة بالدرجة الثانية،حيث يستخلص  سابقا تعتمد على ال

ه الدراسة القياسية على بعض ما سبق ذكر أن أسعار البرول تأثر على مؤشرات اا زائري وهذا ما ستبي قتصاد ا
اتج  امتغرات ها: ال ام، ااستثمار،ااقتصادية م  البطالة. ومعدلاحلي ا

  الخامالناتج المحلي  النموذج القياسي أثر تقلب سعر البترول علىالمطلب اأول:

 أوا:التعريف بالمتغيرات الداخلة في النموذج 

PP :سعر البرول و هو امتغر امستقل  مثل 

PIBام وهو مثل امتغر التابع : مثل اتج احلي ا ية ، ال  .tخال فرة زم

t  ة  .  2013 إ 2000:مثل فرة الدراسة من س

طأ العشوائي �:مثل ا   

  تقدير العاقة بين الناتج المحلي الخام وسعر البترول.ثانيا: 

ا  (1- 3)املحق رقم  وبااعتماد على ،) PIB)ي هذ امرحلة يتم مع البيانات امتعلقة بالظاهرة امدروسة  قم
ا كمتغر مستقل خال  قيمبتسجيل  ام والذي اعترنا امتغر التابع و سعر البرول الذي عرف اتج احلي ا ال

ة هو  2013- 2000الفرة  : ،eviews 7وباستخدام برنامج  14وبالتا حجم العي ا على الشكل اموا  صل
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 الخام وسعر البترول اإجمالي(:يمثل شكل اانتشار بين الناتج المحلي 5- 3الشكل رقم)

 
 .eviews7الباحثة بااعتماد على برنامج  إعدادالمصدر:من 

 التفسير:

اتج احلي  ام وسعر البرول هي عاقة خطية و طرديةيتبن من الشكل أعا أن العاقة بن ال إذ أن الزيادة  ،ا
ام والعكس صحيح. إي سعر البرول  تؤدي  اتج احلي ا  زيادة ال

طية  ام وسعر البرول عاقة خطية وتكون الصيغة ا اتج احلي ا ظرية ااقتصادية أن العاقة بن ال كما تقول ال
  1:التاليةي الصورة الرياضية 

� = + � + �t 

  t= 1, 2, 3, 4,       ,1                             حيث أن:      

                                                           

  
ي،"1 انية ،القاهرة النظرية والتطبيق" ااقتصاد القياسييد الشور ، الدار امصرية اللب  . 51.ص، 1994،الطبعة اأو
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 n 14العين = ومثل حجم :مثل عدد امشاهدات  

التابع مثل القيمة الفعلية للمتغر  : y 

X: مثل القيمة الفعلية للمتغر امستقل  

دار  القيم :  ,  الفعلية معامات اا

�t: العشوائي مثل امتغر 

  .:يمثل شكل اانحدار الخطي البسيط لسعر البترول و الناتج المحلي الخام(6- 3)الشكل رقم

 
  .7eviewsبااعتماد على برنامج  باحثةامصدر: من إعداد ال

 .PIBالخام  على الناتج المحليppتقدير النموذج الخطي أثر تقلب أسعار البترول  .1

موذجلتقدير معلمات  تائج  7eviewsم برنامج اخدوباست بطريقة امربعات الصغرى العادية ال ا على ال صل
دول التا اموضحة   :ي ا
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 نتائج تقدير النموذج الخطي (:يمثل 1- 3الجدول رقم )

PIB =14.4953856551 +1.71135872346*PPt  
(2,366)                                    (20,202)  

 

 

 N=14 R
2
=0 971 Fc= F-statistic= 408,155  DW 1 650=  

         
 ( 2- 3)امصدر:من إعداد الباحثة بااعتماد على املحق رقم 

ام  اتج احلي اإما ا ا أنه كلما زاد سعر البرول بوحدة واحدة نقدية تزيد قيمة ال  PIBمن امعادلة يتضح ل
يث الزيادة ي سعر البرول تتبعها الزيادة ( وقوية )عاقة طردية % 1,711بــــ ظري،  وهو موافق ما ذكرنا ي ال

ام والعكس صحيح. اتج احلي اإما ا  ي قيمة ال
 تفسير النتائج:. 4

N  ة وهو  ؛14:مثل حجم العي

 Fc:مثل F –statictic القيمة احسوبة؛

�:مثل القيمة  اجدولة .   
 .ةاحسوبالقيمة  t-statistic: مثل (  )

R
 :معامل التحديد 2

DW  واتسن:مثل إحصائية دوربن  

 :للنموذج ةاختبار المعنوية الكليثالثا:

موذج و بااعتماد على برنامج وية امقدرات امتوصل إليها ي ال على اختبار  نعتمد eviews 7لدراسة مع
 .و القيم ااحتمالية فيشر وستودنت
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دار أي اختبار الفرض العدمي الذي يساوي ميع معامات  F فيشر نستعمل مقياس وية الكلية لا اختبار امع
زئية   .0اميل ا

� : = ليس لها معنوية                     

� : ≠                لها معنوية

 :Ftab  معFcal وية الكلي موذج نقارن  ةاختبار امع لل  

ا:  لدي

� �− , −�, = � ( , �) = �,  � = � ,  

 حيث:

K  ؛ 2:مثل عدد امعام ال هي 

 Fc:مثل F –statictic القيمة احسوبة ؛   

.اجدولة  القيمة  :مثل �   
ا �:اذا كانت لدي > ا نرفض  � موذج ذو  �و نقبل �أي القيمة احسوبة أكر من القيمة اجدولة فإن ،أي ال

د مستو  وية كلية ع وية  ىمع  .% 5مع

�: أنما  = � , > � = ا نرفض  ,�  H1ونقبل  H0أي القيمة احسوبة أكر من القيمة اجدولة فإن

وية كلية. موذج ذو مع  وبالتا ال

ا نرفض   prob<0 ,05كانت   إذا ،0,05مع  prob(f-statistic)ذلك نقارن  إ وباإضافة أي  H1ونقبل  H0فإن
وية   اك مع موذج. كليةه  لل

ا على ما )2- 3(بااعتماد على املحق رقم   يلي: صل

Prob(f-statistic)=0 ,00000<0 ,05  ا نرفض وية  H1ونقبل   H0فإن موذج ذو مع د  إحصائيةأي ال   .% 5ع
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 اختبار المعنوية الجزئية للنموذج:رابعا:

موذج نستعمل  زئية لل وية ا والقيم ااحتمالية للمقدرات فإذا كانت أقل من  ستودنت اختباراختبار امع
وية  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية  0,05 وهي ال تدل على أن امعلمات ذو مع

 .إحصائية

   الفروض اإحصائية:

  وية  .βاختبار مع

� : = وية ليس ها                            مع

� : ≠ وية                                                 ها مع

وية  وية  Ttabاحسوبة مع قيمة  Tcal نقوم مقارنة قيمة، امعلمة اختبار مع د مستوى مع  .% 5اجدولة ع

� �−, � = �, ا:                                                                                � لدي = � , � � 

ه: �وم > د أي امعلمة ، H1  ونقبل الفرضية البديلة H0نرفض فرضية العدم  �  وية احصائية ع ذو مع
وية   . % 5مستوى مع

prob، ففي حالة  0,05مع  probبااضافة ا ذلك نقارن   والعكس صحيح . H1ونقبل  H0نرفض  05, 0>

تائج التالية: (2- 3)وبااعتماد على املحق رقم  ا على ال  صل

Prob=0 ,0000<0,05 أي نرفض الفرضيةH0  ونقبل الفرضيةH1 ، ه امعلمة وية احصائية وم   .ذومع

 التفسير:

وية احصائية أي سعر البرول  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0 فرضية العدم نرفض الفرضية ا يوجد مع ،وهذا مع
ظرية ااحصائية و ااقتصادية. ام وهذا يتماشى مع ال اتج احلي ااما ا  يفسر ال
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ظرية ا ه أن احصائيةفامتغر امستقل يكون حسب ال ظرية ااقتصادية فإن سعر البرول مك سبة لل يفسر ، أما بال
اتج احلي ااما دث ي ال ام. ما   ا

 :معامل التحديدخامسا

موذج امتحصل عليه وجدنا أن هو امعامل  موذج، ومن جدول نتائج تقدير ال ا القدرة التفسرية لل الذي يفسر ل
Rقيمة معامل التحديد

2
زائر  97,14%إذا ، 0,9714= ام ي ا اتج احلي ااما ا دث ي ال من التغرات ال 

سبة امتبقية   2013ا  2000من  )ففي ااقتصاد  2,86كانت نتيجة تغر امتغر امستقل وهو سعر البرول أما ال
اتج اح ام.القياسي يطلق عليها بامتغر العشوائي(فرجع ا عوامل أخرى تدخل ي التأثر على ال  لي ا

 (:2- 3)بااعتماد على املحق رقم و 

ا:  لدي

راف امعياري و يساوي :    S.E. of régression 10,07753اا

 

Sum Squared resid 1218,679 موع مربعات البواقي اأخطاء ويساوي. 

 :اختبار التوزيع الطبيعي لاخطاءسادسا

� : � ↝ � , �²  اأخطاء تتبع التوزيع الطبيعي                         

� : � ≅ � , �²  اأخطاء ا تتبع التوزيع الطبيعي                         

 eviews 7وباستخدام برنامج Histogram-Normality testاختبار التوزيع الطبيعي لأخطاء نقوم باختبار 

تائج اموضحة ي املحق رقم  ا على ال  (3-3)فتحصل

أي ان  H0نقبل الفرضية  0,05اكر من  prob(j-b) كانت،فإذا   0,05مع  prob(jarque-bera)نقارن قيمة 
اي اأخطاء ا تتبع توزيع  H1نقبل الفرضية  0,05اصغر من  prob(j-b)اأخطاء تتبع توزيع طبيعي اما إذاوجدنا 

  الطبيعي

ا:                             Prob(j-b)=0,621>0,05 لدي
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ا نقبل الفرضية prob(j-b)=0,621>0,05ما أن :   أي اأخطاء تتبع توزيع طبيعي. H1ونرفض الفرضية  H0 فإن

 مشاكل تقدير نموذج الناتج المحلي ااجمالي الخام سابعا:

كم على وجود مشكلة اارتباط الذاتي لأخطاء: (1  اارتباط الذاي لأخطاء من خاليتم ا
ها اختبار واثبات وجود اارتباط الذاي اأخطاء أم ا  ،breusch  موعة من ااختبارات من بي

   يكفي اثبات الفرضيات اأتية:

� :� = �� = ⋯ �� =                p   عدم وجود اارتباط الذاي بن ااخطاء من الدرجة

� : ∃�� ≠ , � = … . �                               يوجد ارتباط ما بن اأخطاء 

 :اأتيةالطريقة وفق  breuch-godfreyر ويتم اختبا

    view residual diagnostic hetoroskedasticity teste    

breusch-pagan-godrey          ok . 

تائج   (4- 3)ي املحق رقم  موضحةوكانت ال

Prob(f-statistic)=0,1715>0,05 ا:           لدي

ا:و             prob (obs*R-squared)=0,1475  لدي

ا prob(f-statistic)=0,1715>0,05  و،  prob (LM)=0,1475>0,05:ما أن نرفض و  H0 نقبل الفرضيةفإن
  اأخطاء وبالتا ا يوجد مشكل اارتباط الذاي لأخطاء. أي يوجد استقالية بن H1 الفرضية

انس تباين اأخطاء نستخدم اختبار  عدم للكشف عن مشكلة:تجانس تباين ااخطاءعدم مشكلة   (
white heteroskaadesticity . 

� : �� = � ˋ�  =                  طاء     انس تباين اأخ                                           
� : �� ≠ � ˋ� ≠ انس تباين                                             ∃            اأخطاء     عدم  = ˋ                                                       

تائج  eviews7وااعتماد على برنامج  whiteباستخدام اختبار  ا على ال  . (5- 3)ي املحق رقم  اموضحةصل
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ا:  ؛ prob(f-statistic)=0,2582>0,05لدي

ا:و   . prob (obs*R-squared)=0,2252>0,05 لدي

ا prob(f-s)>0,05و  prob (obs*R-squared)=0, 2252>0 ,05ما أن:   نرفضو  H0 فرضية العدم  نقبلفإن
انس تباين انس تباين اأخطاءأي يوجد  ، H1الفرضية البديلة موذج ا يعاي من مشكلة عدم  ،وبالتا ال

   .اأخطاء

 النموذج القياسي أثر تقلب أسعار البترول على ااستثمار في الجزائر المطلب الثاني:

 الفرع اأول:تقدير النموذج اأول

 أوا:التعريف بالمتغيرات الداخلة في النموذج 

PP؛: مثل سعر البرول و هو امتغر امستقل  

inv: تغر التابع خال الفرة مثل ااستثمار وهو مثل امt؛ 

t:  ة  ؛2013 إ 2000مثل فرة الدراسة من س

طأ العشوائي. �  : مثل ا

 وسعر البترول.  المحليااستثمار ثانيا: تقدير العاقة بين 

ا بتسجيل قيمة ااستثمار والذي اعترنا امتغر التابع و سعر البرول الذي  (1- 3)بااعتماد على املحق رقم  قم
ا كمتغر مستقل خال الفرة  ة هو  2013- 2000عرف ، eviews 7وباستخدام برنامج 14وبالتا حجم العي

: ا على الشكل اموا  صل
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 ااستثمار وسعر البترول:يمثل شكل اانتشار بين (7- 3)الشكل رقم

 
  eviews7 امصدر:من إعداد الباحثة بااعتماد على برنامج

 التفسير:

يتبن من الشكل أعا أن العاقة بن ااستثمار وسعر البرول هي عاقة طردية، إذ أن زيادة سعر البرول 
فاض قيمة ااستثمار. مستوى معن  يؤدي إ زيادة قيمة فاض سعر البرول يؤدي إ ا  ااستثمار وأن ا

ظرية ااقتصادية أن العاقة  طية ي الصورة  ااستثماركما تقول ال وسعر البرول عاقة خطية وتكون الصيغة ا
( 1الرياضية التالية:)  � = + � + �  

 t= 1, 2, 3, 4,       ,1   حيث أن:                                 

 

 

                                                           

 ( 
بنانية ،القاهرة النظرية  مجيد الشوربجي،"ااقتصاد القياسي-(1  . 1.ص، 199والتطبيق"،الطبعة اأولى، الدار المصرية ال
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 .ااستثمار:يمثل شكل اانحدار الخطي البسيط لسعر البترول و (8- 3)الشكل رقم

 

 eviews7الباحثة بااعتماد على برنامج  إعدادامصدر: من 

 .تقدير النموذج الخطي أثر تقلب أسعار البترول على ااستثمار المحلي في الجزائر .1

موذج  ا على ال eviews 7بطريقة امربعات الصغرى العادية وباستخدام برنامجلتقدير معلمات ال تائج صل
دول التا  :اموضحة  ي ا

 يمثل نتائج تقدير النموذج الخطي(:2- 3)الجدول رقم 

 

 

 

 

ا أنه كلما زاد سعر البرول بوحدة واحدة نقدية تزيد قيمة        % 0,507بـــ ااستثمار احليمن امعادلة يتضح ل
يث الزيادة ي سعر البرول تتبعها الزيادة ي  ظري،   .  قيمة ااستثمار)عاقة طردية( وهو موافق ما ذكرنا ي ال

10

20

30

40

50

60

20 40 60 80 100 120

PP

IN
V

                                  INVt = 1.34699835805+0.507815841668*PPt  

 

                       (0.271875) (7.412087)     
 

  

 N=14     R
2
=0.8207     F-statistic= 54.93903 DW=1.339578 

 

   

(6-3:من اعداد الباحثة بااعتماد على املحق رقم )المصدر  
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 اختبار المعنوية الكلية للنموذج:ثالثا:

موذج و بااعتماد على برنامج وية امقدرات امتوصل إليها ي ال نعتمد على اختبار  eviews 7لدراسة مع
 فيشر وستودنت و القيم ااحتمالية.

دار أي اختبار الفرض  F نستعمل مقياس فيشر وية الكلية لا الذي يساوي ميع معامات  العدماختبار امع
زئية   .0اميل ا

� : = ليس لها معنوية                     

� : ≠                لها معنوية

 :Ftab  معFcal  موذج نقارن وية الكلية لل  اختبار امع

ا:  لدي

 � �− , −�, = � ( , �) = �,  � = �, �  

�: أنما  = �, � > � = ا نرفض  ,�  H1ونقبل  H0أي القيمة احسوبة أكر من القيمة اجدولة فإن

وية كلية. موذج ذو مع  وبالتا ال

ا أيضا: و  ا (6-(3رقمبااعتماد على املحق ولدي  على ما يلي: صل

Prob(f-statistic)=0 ,000008<0 ,05 ا نرفض د  H1ونقبل   H0فإن وية إحصائية ع موذج ذو مع أي ال
   % 5مستوى 

 اختبار المعنوية الجزئية للنموذج:رابعا:

موذج نستعمل اختبار ستودنت والقيم ااحتمالية للمقدرات فإذا كانت أقل من  زئية لل وية ا اختبار امع
وية  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية  0,05 وهي ال تدل على أن امعلمات ذو مع

 إحصائية.
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 الفروض اإحصائية:

  وية  .βاختبار مع

� : = وية ليس                            ها مع

� : ≠ وية                                 ها مع

وية  وية  Ttab احسوبة مع قيمة Tcalنقوم مقارنة قيمة  ،امعلمة اختبار مع د مستوى مع   % 5اجدولة ع

 �� �−0,025 = , ا:                                                                               79 � لدي = 7,  

ه: �وم > د أي امعلمة ، H1  ونقبل الفرضية البديلة H0نرفض فرضية العدم  �  وية احصائية ع ذو مع
وية    % 5مستوى مع

ا (6- 3)بااعتماد على املحق رقمو   :لدي

�� =  , < ه امعلمة ، H1ونقبل الفرضية  H0أي نرفض الفرضية , وية احصائية  وم  ذومع

 التفسير:

وية احصائية أي سعر البرول  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0فرضية العدم  نرفض الفرضية ا يوجد مع ،وهذا مع
ظرية ااحصائية و ااقتصادية. ااستثمار احلييفسر   وهذا يتماشى مع ال

ه أن يفسر  ظرية ااقتصادية فإن سعر البرول مك سبة لل ظرية ااحصائية، أما بال فامتغر امستقل يكون حسب ال
دث ي   .ااستثمار احليما 

R:معامل التحديدخامسا
2  

موذج،هو امعامل  ا القدرة التفسرية لل موذج امتحصل عليه وجدنا أن  الذي يفسر ل ومن جدول نتائج تقدير ال
Rقيمة معامل التحديد

2
دث ي ااستثمار احلي 82,07%،إذا  0,8207= زائر من  من التغرات ال  ي ا
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عوامل أخرى فرجع ا   17,93الباقيكانت نتيجة تغر امتغر امستقل وهو سعر البرول أما   2013ا  2000
موذجتدخل ي التأثر على   .ااستثمار احلي ال م نتمكن من حصرها ي هذا ال

 (:6- 3)وبااعتماد على املحق رقم 

ا:  لدي

راف امعياري و يساوي:    S.E. of régression  8,150643  اا

 

Sum Squared resid 797,1958 موع مربعات البواقي اأخطاء ويساوي. 

 :اختبار التوزيع الطبيعي لاخطاءسادسا:

� : � ↝ � , �²  اأخطاء تتبع التوزيع الطبيعي                    

� : � ≅ � , �²  اأخطاء ا تتبع التوزيع الطبيعي                     

 7eviewsوباستخدام برنامج ، Histogram-Normality testاختبار التوزيع الطبيعي لأخطاء نقوم باختبار 
تائج اموضحة ي املحق رقم  ا على ال  (7- 3)صل

ا:                             Prob(j-b)=0,0137<0,05 لدي

ا  prob(j-b)=0,0137<0,05ما أن : تتبع توزيع ا أي اأخطاء  H1الفرضية  نقبلو  H0 الفرضية نرفضفإن
 طبيعي.

ا نلجأ   و اللوغاريتم وذلك للتخلص من هذا امشكلدالة استخدام  إما أن اأخطاء ا تتبع التوزيع الطبيعي فإن
موذج  إعادة زئية لل وية الكلية وا ديد مع اختبار امع موذج ا  . امشاكل ال تواجهه إ باإضافةتقدير ال
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 ل اللوغاريتمتقدير النموذج الجديد بعد إدخا:الفرع الثاني

 تقدير النموذج الجديد:أوا:

ا  eviews 7وباستخدام برنامج (8- 3)اموضحة ي املحق رقم  على امتغرات اللوغاريتمدالة  إدخالبعد  صل
: دول التا تائج امدونة ي ا  على ال

 :نتائج تقدير النموذج الجديد:(3- 3)قمالجدول ر 

               LOG(INV)t = - 0.719148955746+1.01492809332*LOG(PP)t  

  

(-1.703819)                       (9.788894) 
 

 

 

R
2
=0.888706       F-statistic=95.82244  DW=1.303727 

 

 

 

 
 

 

احث بااعتماد عل الملحق رقم إعدادالصدر:من   (9- 3)ال
  

ا أنه كلما زاد سعر البرول  )عاقة  %1,0بـــقدية تزيد قيمة ااستثمار احلي بوحدة واحدة ن من امعادلة يتضح ل
يث الزيادة ي سعر البرول تتبعها الزيادة ي قيمة ااستثمار.   ظري،   طردية( وهو موافق ما ذكرنا ي ال

 اختبار المعنوية الكلية للنموذج:ثانيا:

دار أي اختبار الفرض  Fنستعمل مقياس فيشر  وية الكلية لا الذي يساوي ميع معامات  العدماختبار امع
زئية    0اميل ا

� : = ليس لها معنوية                     

� : ≠                لها معنوية

 :Ftab  معFcal  موذج نقارن وية الكلية لل  اختبار امع

� �− , −�, = � ( , �) = �, ا:   �                                                                                 لدي = , �� 
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�: أنما  = , �� > � = ا نرفض  ,�  H1ونقبل  H0أي القيمة احسوبة أكر من القيمة اجدولة فإن

موذج ذو  وية كلية.وبالتا ال  مع

ا أيضا(9- 3) بااعتماد على املحق رقم  :لدي

Prob(f-statistic)=0 ,000000<0 ,05 ا نرفض د  H1ونقبل   H0فإن وية إحصائية ع موذج ذو مع  . % 5أي ال

 اختبار المعنوية الجزئية للنموذج:ثالثا:

موذج نستعمل اختبار ستودنت والقيم ااحتمالية للمقدرات فإذا كانت أقل من  زئية لل وية ا اختبار امع
وية  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية  0,05 وهي ال تدل على أن امعلمات ذو مع

 إحصائية.

 الفروض اإحصائية:

 

  وية  .βاختبار مع

� : = وية ليس                           ها مع

� : ≠ وية                                 ها مع

� �−, � = �, ا:                                                                                � لدي = ,  

ه: = وم �, � = , > ا  �  أي ، H1  ونقبل الفرضية البديلة H0نرفض فرضية العدم فإن
وية امعلمة  د مستوى مع وية احصائية ع   % 5ذو مع

ا: (9- 3)وبااضافة ا ذلك ،وبااعتماد على املحق رقم   لدي

�� =  , < ه امعلمة ، H1ونقبل الفرضية  H0نرفض الفرضية أي   , وية احصائية وم   .ذومع

 التفسير:
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وية احصائية أي سعر البرول  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية فرضية العدم  ا يوجد مع ،وهذا مع
ظرية ااحصائية و ااقتصادية.  يفسر ااستثمار احلي وهذا يتماشى مع ال

ظرية  ه أن يفسر فامتغر امستقل يكون حسب ال ظرية ااقتصادية فإن سعر البرول مك سبة لل ااحصائية، أما بال
دث ي ااستثمار احلي.  ما 

 ثالثا:معامل التحديد

موذج امتحصل عليه وجدنا أن  موذج، ومن جدول نتائج تقدير ال ا القدرة التفسرية لل هو امعامل الذي يفسر ل
Rقيمة معامل التحديد

2
زائر من  88,87%،إذا  0,8887= دث ي ااستثمار احلي ي ا من التغرات ال 

فرجع ا عوامل أخرى  11,13كانت نتيجة تغر امتغر امستقل وهو سعر البرول أما الباقي  2013ا  2000
موذج.  تدخل ي التأثر على ااستثمار احلي ال م نتمكن من حصرها ي هذا ال

 (:9- 3)لحق رقم وبااعتماد على ام

ا:  لدي

راف امعياري و يساوي :    S.E. of régression .0,214241اا

 

:Sum Squared resid 0,550788 موع مربعات البواقي اأخطاء ويساوي.  

 :اختبار التوزيع الطبيعي لاخطاءرابعا: 

� : � ↝ � , ��    يتبع التوزيع الطبيعي                        
� : � ≅ � , �²  ا يتبع التوزيع الطبيعي                        

 eviews 7وباستخدام برنامج Histogram-Normality testاختبار التوزيع الطبيعي لأخطاء نقوم باختبار 
تائج اموضحة ي املحق رقم  ا على ال  (10- 3)صل

ا:        Prob(j-b)=0,169>0,05 لدي

ا نقبل الفرضية prob(j-b)=0,169>0,05ما أن :  أي اأخطاء تتبع توزيع طبيعي. H1ونرفض الفرضية  H0 فإن
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  :ااستثمارمشاكل تقدير نموذج خامسا:

موعة من مشكلة اارتباط الذاتي لأخطاء:. 1 كم على وجود اارتباط الذاي لأخطاء من خال  يتم ا
ها اختبار واثبات وجود اارتباط الذاي اأخطاء أم ا يكفي اثبات الفرضيات  ،breusch  ااختبارات من بي

 اأتية:

  � :� = �� = ⋯ �� =  عدم وجود اارتباط الذاي لاخطاء من الدرجة  �         

  � : ∃�� ≠ , � = … . � يوجد مشكل اارتباط الذاي لأخطاء                  

تائج امدونة ي املحق  eviews 7وباستخدام برنامج breuch-godfreyوبااعتماد على  ا على ال    صل
 (:11- 3)رقم

ا: ا نقبل    prob (obs*R-squared)=0,8754>0,05لدي أي يوجد استقالية بن  H1ونرفض  H0،فإن
موذج ا يعاي من مشكل اارتباط الذاي  ه ال اأخطاء وبالتا ا يوجد مشكل اارتباط الذاي لأخطاء،وم

 لأخطاء. 

انس تباين اأخطاء نستخدم اختبار مشكلة تجانس تباين ااخطاء. 1  white:للكشف عن مشكلة 

heteroskaadesticity . 

� : � : �� = � ˋ�  =               تباين ااخطاء    انس 

� : �� ≠ � ˋ
� ≠ انس تباين اأخطاء     ∃                 عدم  = ˋ 

تائج امدونة ي املحق رقم  eviews7وباستخدام برنامج  whiteباستخدام على اختبار  ا على ال  (:- 3)صل

ا:  ا نقبل  prob (obs*R-squared)=0,9522>0 ,05لدي انس تباين  H1ونرفض  H0فإن اك  أي ه
انس تباين اأخطاء. موذج ا يعاي من مشكلة عدم   اأخطاء،وبالتا ال

ا:  =prob(f-statistic)ولدي , > انس تباين اأخطاء. H1ونرفض  H0نقبل  إذن , اك   أي ه
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 في الجزائر معدل البطالةر البترول على اسعأ:النموذج القياسي أثر تقلب الثالث المطلب

 أوا:التعريف بالمتغيرات الداخلة في النموذج 

PP مثل سعر البرول و هو امتغر امستقل : 

ch: وهو مثل امتغر التابع  مثل معدل البطالة 

طأ العشوائي.�  : مثل ا

 ثانيا: تقدير العاقة بين معدل البطالة وسعر البترول. 

، وبااعتماد على (ch) وامتمثلة ي معدل البطالة ي هذ امرحلة يتم مع البيانات امتعلقة بالظاهرة امدروسة
ا   (1- 3)املحق رقم  ا بتسجيل قيم معدل البطالة والذي اعترنا امتغر التابع و سعر البرول الذي عرف قم

ة هو  2013- 2000كمتغر مستقل خال الفرة  ا eviews 7وباستخدام برنامج 14وبالتا حجم العي صل  ،
:  على الشكل اموا

 لوسعر البترو  معدل البطالة:يمثل شكل اانتشار بين (9- 3)الشكل رقم

 
 .eviews7 برنامجامصدر: من اعداد الباحثة بااعتماد على 
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 التفسير:

يتبن من الشكل أعا أن العاقة بن معدل البطالة وسعر البرول هي عاقة عكسية، إذ أن زيادة سعر البرول 
فاض سعر البرول يؤدي ا  فاض معدل البطالة وأن ا  زيادة معدل البطالة.مستوى معن  يؤدي إ ا

طية  ام وسعر البرول عاقة خطية وتكون الصيغة ا اتج احلي ا ظرية ااقتصادية أن العاقة بن ال كما تقول ال
( 1ي الصورة الرياضية التالية:)  � = + � + �  

  t= 1, 2, 3, 4,       ,1      حيث أن:                              

 البطالة.:يمثل شكل اانحدار الخطي البسيط لسعر البترول و معدل (10- 3)الشكل رقم

 

 eviews 7 امصدر من اعداد الباحثة بااعتماد على برنامج

 .على معدل البطالةppتقدير النموذج الخطي أثر تقلب أسعار البترول  .1

موذج بطريقة امربعات الصغرى العادية وباستخدام  تائج  eviews 7برنامجلتقدير معلمات ال ا على ال صل
: دول التا  اموضحة  ي ا

                                                           

 ( 
بنانية ،القاهرة  مجيد الشوربجي،"ااقتصاد القياسي-(1  . 1.ص، 199النظرية والتطبيق"،الطبعة اأولى، الدار المصرية ال
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دول رقم  طي(:4- 3)ا موذج ا  مثل نتائج تقدير ال

CH = 26.497039206-0.166894182275*PP  
 

(-5.805497 )             (12.74571)  
  
  

 DW=1.460119Fc= F-statistic=33.70380                R
2
=0.737440       

 (13- 3)امصدر:من اعداد الباحثة بااعتماد على املحق رقم 

قص قيمة معدل البطالة  ا أنه كلما زاد سعر البرول بوحدة واحدة نقدية ت  % 0,166 بــــمن امعادلة يتضح ل
قصان ي معدل  يث الزيادة ي سعر البرول تتبعها ال ظري،  )عاقة عكسية( وهو موافق ما ذكرنا ي ال

قصان ي سعر البرول تتبعها   زيادة ي معدل البطالة.  الالبطالة،وال

 تفسير النتائج:

موذج و بااعتماد على برنامج وية امقدرات امتوصل إليها ي ال نعتمد على اختبار  eviews 7لدراسة مع
 فيشر وستودنت.

 للنموذج: ةاختبار المعنوية الكلي .1

دار أي اختبار الفرض  Fنستعمل مقياس فيشر  وية الكلية لا الذي يساوي ميع معامات  العدماختبار امع
زئية   .0اميل ا

� : = ليس لها معنوية                    

� : ≠               لها معنوية

:Ftab  معFcal  موذج نقارن وية الكلية لل  اختبار امع

� �− , −�, = � ( , �) = �, ا �                  :                                                      لدي = ��, � 
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�: أنما  = ��, � > � = ا نرفض  ,�  H1ونقبل  H0أي القيمة احسوبة أكر من القيمة اجدولة فإن

وية كلية موذج ذو مع وية  وبالتا ال د مستوى مع   %5ع

ا على  (13- 3)بااعتماد على املحق رقم و  تائج التاليةصل  :ال

Prob(f-statistic)=0 ,000084<0 ,05 ا وية  H1ونقبل  H0نرفض  فإن موذج ذو مع د  إماليةأي ال مستوى  ع
5 %   

 اختبار المعنوية الجزئية للنموذج: .2

موذج نستعمل اختبار ستودنت والقيم ااحتمالية للمقدرات فإذا كانت أقل من  زئية لل وية ا اختبار امع
وية  H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية  0,05 وهي ال تدل على أن امعلمات ذو مع

 إحصائية.

 الفروض اإحصائية:

  وية  .βاختبار مع

� : = وية ليس                            ها مع

� : ≠ وية                                 ها مع

وية امعلمة وية  Ttabاحسوبة مع قيمة  Tcalنقوم مقارنة قيمة  ،  اختبار مع د مستوى مع   % 5اجدولة ع

� �−, � = �, ا :                                                                               لدي  

� = − , = ⎢ − , ⎢ = ,  

ه: =  وم �,  � = , > أي امعلمة ، H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض فرضية العدم  � 
وية  د مستوى مع وية احصائية ع   % 5ذو مع

تائج التالية: ( 13- 3)وبااعتماد على املحق رقم ا على ال  صل
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=0 ,0001<0,05 prob  أي نرفض الفرضيةH0  ونقبل الفرضيةH1 ، ه امعلمة وية احصائية وم د   ذومع ع
وية    .% مستوى مع

 التفسير:

وية احصائية أي سعر البرول يفسر  H0نرفض الفرضية  ا يوجد مع وهذا  معدل البطالةفرضية العدم ،وهذا مع
ظرية ااحصائية و ااقتصادية.  يتماشى مع ال

ظرية  ه أن يفسر ااحصائيةفامتغر امستقل يكون حسب ال ظرية ااقتصادية فإن سعر البرول مك سبة لل ، أما بال
دث ي   .معدل البطالة ما 

 ثالثا:معامل التحديد

موذج امتحصل عليه وجدنا أن هو امعامل  موذج، ومن جدول نتائج تقدير ال ا القدرة التفسرية لل الذي يفسر ل
Rقيمة معامل التحديد

2
زائر من  73,74%،إذا  0,7374= دث ي معدل البطالة  ي ا  2000من التغرات ال 

سبة امتبقية   2013ا  )ففي ااقتصاد القياسي  26,26كانت نتيجة تغر امتغر امستقل وهو سعر البرول أما ال
 .التأثر على معدل البطالةيطلق عليها بامتغر العشوائي(فرجع ا عوامل أخرى تدخل ي 

 (:13- 3)وبااعتماد على املحق رقم 

ا:  لدي

راف امعياري و يساوي :   S.E. of régression  3,420014اا

 

Sum Squared resid:140,3579 موع مربعات البواقي اأخطاء ويساوي    

 :اختبار التوزيع الطبيعي لاخطاءرابعا:

� : � ↝ � , ��                            طبيعيالتوزيع اليتبع 
� : � ≅ � , �²  ا يتبع التوزيع الطبيعي                        
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 eviews 7وباستخدام برنامج Histogram-Normality testاختبار التوزيع الطبيعي لأخطاء نقوم باختبار 
تائج اموضحة ي املحق رقم  ا على ال  (14- 3)صل

ا:                             Prob(j-b)=0,872>0,05 لدي

ا نقبل الفرضية prob(j-b)=0,872>0,05ما أن :  أي اأخطاء تتبع توزيع طبيعي. H1ونرفض الفرضية  H0 فإن

  معدل البطالة:مشاكل تقدير نموذج خامسا:

كم على وجود اارتباط الذاي مشكلة اارتباط الذاتي لأخطاء: . أ موعة من يتم ا لأخطاء من خال 
ها اختبار م ا يكفي اثبات واثبات وجود اارتباط الذاي اأخطاء أ ،breusch  ااختبارات من بي

 الفرضيات اأتية:

  � :� = �� = ⋯ �� =  عدم وجود اارتباط الذاي بن اأخطاء من الدرجة �      

  � : ∃�� ≠ , � = … . � يوجد مشكل اارتباط الذاي لأخطاء                  

ا على  eviews 7وباستخدام برنامج breuch-godfrey وبااعتماد على تائج امدونة ي املحق رقمصل - 3)ال

15): 

ا: ا ن   prob (obs*R-squared)=0,2223>0,05لدي أي يوجد استقالية بن  H1 نرفضو  H0قبل ،فإن
موذج ا يعاي من مشكل اارتباط الذاي وبالتا ا يوجد مشكل اارتباط الذاي لأخطاءاأخطاء  ه ال ،وم
 . لأخطاء

 whiteانس تباين اأخطاء نستخدم اختبار:للكشف عن مشكلة مشكلة تجانس تباين ااخطاء . ب

heteroskaadesticity  � : ∶ �� = � ˋ�  = تباين ااخطاء         انس   

انس تباين اأخطاء                                            �            عدم  : �� ≠ � ˋ� ≠                                                  ∃ = ˋ                                                                 

تائج امدونة ي املحق رقم  7eviewsبرنامج  وباستخدام whiteاختبار  على باستخدام ا على ال  :(16- 3)صل
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ا ا  prob (obs*R-squared)=0,2148>0 ,05: لدي اك  أي H1 ونرفض H0 نقبلفإن انس تباين ه
انس تباين اأخطاءاأخطاء موذج ا يعاي من مشكلة عدم   .،وبالتا ال

ا =prob(f-statistic) :ولدي , �� > انس تباين اأخطاء. H1ونرفض  H0اذن نقبل  , اك   أي ه
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 :خاصة

اولة قياس أثر تغرات أسعار البرول ع       اولة اإجابة على فرضية الدراسة من خال  لى م ي هذا الفصل 
زائري.   بعض مؤشرات ااقتصاد ا

موعة من امؤشرات امختارة من خال نظام  اأثر   eviews7 فقد أوضحت الدراسة ال م تطبيقها على 
فط بتقلباها على اختاات أو توازنات ااقتصاد، وبدا التأثر واضحا من خال  البالغ الذي تركه أسعار ال

ية فحسب، وإما تعدى اارتباط والتشابك امرتفعة بن اأسعار وامؤشرات ليست ااقتصاد التحديدمعامات 
قدي وااجتماعي.   للجانب ال

موية على  طط الت فط، واخّتل باهيارها، وتوقفت ا ميع جوانبه بانتعاش أسعار ال فتحّسن ااقتصاد 
مية مستدمة نتيجة اقتصار الفوائض امالية البرولية على ت قق فعليا ت فطية رغم أها م  مية داخل العوائد ال

 القطاع ا خارجه.

فطية، وخاصة  أن استقرار وتوازن ااقتصاد الوط ا  2008وأزمة  1986 أزمةكما أكدت اأزمات ال
مكن أن يتعد مدا القصر،مادمت"اقتصاد امورد الواحد" مته البارزة، ومادام استخدام فوائض ذلك امورد بعيدا  

ميع جوانبها. مية    كل البعد عن الت

يارات  موعة من ا فط من خال  زائر أنه ابد إعداد اقتصادها لفرة ما بعد ال قائق، أدركت ا وأمام هذ ا
مية الصادرات خارج قطاع احروقات، وهو ما يستوجب  و ت مية امصادر البديلة للطاقة، والتوجه  تتمثل ي ت

بية امباشرة، وترقية امؤ  زائر ي تشجيعا لاستثمارات اأج ويع خيارات ا سسات الصغرة وامتوسطة هدف ت
ويع مصادر الدخل  اإنتاج والتصدير، ومن م ت



                            خـاتـمـة عامة                                                                                                
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 ةـامــة عـاتمـخ

قاش ي ميدان السياسة أكثر ما يثر ي ميدان ااقتصاد، وتؤثر        فط كمادة خام حيوية للبشرية كثر من ال ال
فطي و كذلك أسعار هي فيه العوامل السياسية بشكل أكر و أوسع من العوامل ااقتصادية،  فكمية اإنتاج ال

    قرارات سياسية ي الدرجة اأو وليس ها عاقة ميكانيكية قوانن السوق الكاسيكية امعروفة.

زائر       فطية ي إخراج ا ظر ما سامت فيه العوائد ال اهله بال زائر ا مكن  إن الدور الذي يلعبه البرول ي ا
فط  ديث عما فعله ال اول أن يظهر امفارقات امتعلقة هذا  بااقتصادي كل مرة من أزماها، إّا أن ا زائري  ا

فطية.امورد الذي أفادت عوائد ي الكثر من ا  أحيان الدول ال ا ملكه على حساب الدول ال

انب وامورد، اقتصادامفرط على البرول ي تكوين  ااعتمادفقد تسبب  عرضة  ما جعلهوطي أحادي ا
ارجية ، وهو ة ما للصدمات ا فضتحن 1986حدث س فط إ أد مستوياها فخلفت بذلك  ا أسعار ال
ها الداخلية ، فأصبح إختاات هيكلية بارزة  ارجية م زائري يتصف  ااقتصادوعجز موازين لدولة ا  بااقتصادا

، الش انب اأخر وهو اأهم للدولة وامتمثل ي القطاعات اإنتاجية .  يءالبرو مية ا الذي تسبب ي عدم ت
صرت ضوب ال يدركها العام  وااستثماراتالتمويات  فا بية واحلية ي قطاع احروقات رغم مشكلة ال اأج

مية مستدمة بأبعادها  اص، وأملت تطوير مؤسساها لتفعيل دورها ي إحداث ت  وااجتماعية ااقتصاديةوا
ك العامي ح وعه، و نلتمس ذلك من خال تقرير الب شاط اإنتاجي وت ظر مسألة دمومة ال ول آخر التطورات بال

 .ااقتصاديةواآفاق امستقبلية 

ا اإجابة على اإشكالية ال تدور حول معرفة أثر تقلبات أسعار البرول على ااقتصاد      ا ي دراست وهذا حاول
ا ي الفصل اأول  اول ا بتقسيم موضوع البحث إ فصلن نظرين وفصل تطبيقي، حيث ت زائري، وقد قم ا

اصة بسعر البرول انطاقا من مفهومه، وأنواعه وأهم العوامل امؤثرة و احددة له، م إ امفاه يم اأساسية ا
فاض وارتفاع سعر البرول،  مراحل تطور أسعار البرول، حيث م التوصل إ أنه ذلك  إ باإضافةأسباب ا

ددة اك عدة عوامل  ها الطلب على البرول  د عدة مفاهيم حول سعر البرول، وأن ه لسعر البرول من بي
ها  اك أسباب عديدة لعدم استقرار أسعار البرول من بي فطي، أن ه والعرض علية باإضافة إ ااحتياطي ال

فاض الدوار، وااستهاك العامي، و التوترات والتهديدات.     ا
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زائري، باإضافة إ ذلك أما الفصل الثا فقد م الركيز على تأثر سعر البرول  على بعض مؤشرات ااقتصاد ا
زائري و مستقبل هذا اأخر، والذي تبن أن من خصائص ااقتصاد  إ مدى أمية البرول ي ااقتصاد ا

ظر  زائري ااعتماد على احروقات بصفة عامة وعلى البرول بصفة خاصة، كما أنه أصبح اليوم ي عوائد  إا
ام، ومعدات أسعار  اتج احلي ا مو ااقتصادي و امتمثلة ي ال البرول كمصدر أساسي لرفع معدات ال

اولة التأكد من  ااستثمار، سبة للفصل الثالث فهو عبارة عن  زائر.و بال وخفض من معدات البطالة ي ا
تلف امتغر  ظري لتحديد العاقة بن  انب ال ا إليه ي ا ات ااقتصادية امذكورة ساب  باستخدام صحة ما توصل

زائري وذلك  ا بإعطاء بعد كمي لتأثر أسعار البرول على ااقتصاد ا بعض طرق ااقتصاد القياسي، حيث قم
ام، ااستثمار  اتج الداخلي ا من خال إجراء ااختبارات امتعلقة بطبيعة العاقة اموجودة بن سعر البرول، ال

   البطالة.   احلي، ومعدل

ا ي الفصل اأخر اانعكاسات ال مكن أن  اولت دراست زائري ي هذ الّسمة ، ت وأمام اشراك ااقتصاد ا
فط بأسعار وعوائد على ااقتصاد الوطي، ولغرض معرفة ذلك ، ّم التطرق أهّم امراحل اأساسية  لفها ال

ا هذا ،وكيف ألقت هذ امراحل والتغّرات بضاها اانتقالية ال شهدها ااقتصاد الوطي  ذ ااستقال إ يوم م
 " قطاع المحروقات".على أهم قطاعاته والركيزة اأساسية فيه أا وهو 

اءا على ما سب ، ا الوصول إ نتائج ال من خاها مكن تأكيد أو "Eviews"وبااعتماد على نظام  وب حاول
موعة من امقرحات والتوصيات ال نراها نفي الفرضيات ال  ا وال على أساسها مكن تقدم  اعتمدت ي حث

زائر مية ي ا اب على وترة الت عكس ذلك باإ   .مفيدة وأساسية، ح ي

 نتائج الدراسة:

زائري ااقتصاد -  ؛البرولية امداخيل من يرعى ربعي اقتصاد ا

 سائرةوإها مازالت  العامية السوق ي البرول أسعار السلبية التقلبات مع ماضيها من تتعلم م اليوم جزائر إن-

 ؛  ناضبة مادة البرول أن وحقيقة القادمة اأجيال وح  بامستقبل بالية غر العيون مغمضة امسار نفس على

دث ي البيئة ااقتصادية العامية وما تبعه من تغرات ي أسعار - زائري يتأثر بشكل كبر ما  إن ااقتصاد ا
البرول، ورغم صعوبة استشراف أسعار البرول بسبب تعدد امتغرات وصعوبة تقديرها، فسيبقى للبرول دورا 
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زائرية، ر  مية ا زائئيسيا ي مسار الت تجها وجود ما يلقي على ا ر مسؤولية تعظيم ااستفادة من الفرص ال ي
فطية استغاا جيدا.   مثل هذ السلعة من خال استغال العائدات ال

اك عاقة تشابكية بن ااقتصاد الوطي وقطاع احروقات، جّسدها معامات - امرتفعة بن الكثر  التحديدأّن ه
فط ام،و% 90ح فاق  من امؤشرات وأسعار ال اتج احلي ا سبة لل سبة لاستثمار، و% 80بال  %70بال

سبة معدل البطالة     .بال

طي - دار ا زائري باستخدام ماذج اا استهدفت هذ الدراسة قياس اثر تقلبات أسعار البرول على ااقتصاد ا
ليل موذج الدراسة باستخدام ااختبارات القياسية  ما  ،2013- 2000البسيط خال الفرة  وقد تبن من خال 

 يلي:  

 ام اتج احلي ا موذج أن أسعار البرول تساهم ي زيادة معدل ال اك عاقة  تبن من تقدير ال أي أن ه
ام اتج احلي ا  ؛  طردية وقوية بن سعر البرول وال

 سعر البرول وااستثمار هذا من جهة؛بن  طردية  تبن أنه يوجد عاقة 
  نه يوجد عاقة قوية وعكسية بن سعر البرول ومعدل البطالة.أمن جهة أخرى تبن 

 :التالية ااقراحات تقدم التوصيات و اماحظات مكن هذ من انطاقا

نظرا لإمكانيات تشجيع عمليات ااستثمار خارج احروقات خاصة ي قطاع السياحة الذي يعد بالكثر، -
زائر، وهذا بالقضاء على معوقات ااستثمار.  اهائلة ال تتمتع ها ا

سن أداء امؤسسات الصغرة وامتوسطة - اات التسير، باإضافة إ  ااستثمار ي اموارد البشرية، وتطوير 
اوز العجز امسجل ي هذا اجال تجة، وكذا   .وتفعيل القطاعات ام

 احروقات قطاع الصادرات خارج تشجيع على العمل و كبر بشكل احروقات مداخيل على ااعتماد دمع - 

اعي، و الزراعي القطاع دعم زيادة خال من  القطاع دعم زيادة خال من احروقات قطاع تشجيع خارج و الص

اعي، و الزراعي  .البطالة تشجيع امتصاص و الص

ويع للجزائر خيارات متاحة - مية مصادر الطاقة البديلة والت فط انطاقا من ت إعداد اقتصادها لفرة ما بعد ال
هوض بالصادرات خارج قطاع احروقات .  وال
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اولة الرفع من نسب مسامته ي صادرات احروقات   زائر بالغاز الطبيعي و يار اأول ، فاهتمام ا فأّما عن ا
قيقها إا أنّه هروب بااقتصاد الوطي من مورد  ابية ال مكن  تائج اإ فط وعلى الرغم من ال على حساب ال

و مصادر الطاقة امتجددة .ناضب إ مورد ناضب آخر ، ومن م ا بد من تكثيف  هود   ا

فط الزائلة.  وأما عن الصادرات خارج قطاع احروقات فهي حتمية أفرزها طبيعة ال

مية أجل من امدى بعيدة إسراتيجية ديد-  ليس بالصعب واأمر احروقات، قطاع خارج الوطياد قتصاا ت

ي الصرف من الكبرة ااحتياطات أمام خاصة   .أمريكي دوار مليار 90 فاقت ال اأج

مية أجل من امدى بعيدة إسراتيجية ديد - ظيفة، البديلة الطاقة مصادر ت فط ي عن ول من بالرغم ال  ال

ية أسباب مكن غر وامتوسط القريب امدى تم  واحلية الدولية اايكولوجية الضغوط أن غر واقتصادية، تق
 احتملة التغرات لكل ااستعداد

زائر ضر- فط بعد ما لعصر ا زائري ااقتصاد تأهيل خال من ال  خال من العامي ي ااقتصاد لاندماج ا

ظومة مس إصاحات إجراء كية ام ي، لاستثمار امشجعة القوانن و الب  و البروقراطية على القضاء و اأج
فاض ي سببا تكون ال اإدارية العراقيل ي ااستثمار نسبة ا زائر ي اأج  .ا

 أفاق البحث:

ا لوجود إ    قائص مكن أن تكون جدراكا م تلفة، هذ ال وانب م نتعرض ها ي وم نعطيها حقها أسباب 
ها:  انطاقة لبحوث جديدة ي هذا اجال نذكر م

قدي ااستقرار على البرول أسعار تغرات أثر- زائر ي ال    ؛  ا

فطي القطاع زائري ااقتصاد ي الزوال وحتمية اارتباط واقع بن ال  .ا
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زائر.  ،" أسباب اأزمة المالية وجذورها "وزي ميلةا (3 امعة ا اضرة  ثية ،أستاذة  ،ورقة   

ثية، (4 مد، ورقة  مد،أ:شكوري سيدي  "اآثار ااقتصادية الكلية شيي عبد الرحيم،أ.د:بن بوزيان 
جامعة أبو  "،2007 –1965دراسة تطبيقية خال الفترة الممتدة بين المالية بالجزائر:لصدمات  السياسة 
زائر –بكر بلقايد: تلمسان  ا  

مية ماضي بلقاسم، أمال خدادمية، املتقى (5 قيق الت كومة ي القضاء على البطالة و الدو حول اسراتيجية ا
2011سبتمر  20يوم ،"أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات عاجها"،امستدامة  

بي المباشر في الجزائر بين الواقع و المشكات"مصطفى بودرامة(6 لة العلوم ااقتصادية ،"ااستثمار اأج ،
09،2009التسير، العدد و علوم  

زائري "،اأحد (7 ،على  2011أوت  7ملتقى حول قضايا الساعة،"أثر تقلبات أسعار البرول عل ااقتصاد ا
19:18الساعة   

 :والمقاات المجات. 4 

تدى   حفيظ صواليلي، مية يوسفي، سعيد بشار،(1 ر“م فط على ”ا اقش انعكاسات اخفاض أسعار ال ،" ي
زائري ميس  ااقتصاد ا 2014أكتوبر 16ا  

فط و أثرها على استقرار اأسعار، سعد اه داود، "(2  –2008تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق ال
لة الباحث "2010 زائر ،  2011/ 09،عدد 3، جامعة ا  

زائري"،اجلة شهرزاد زغيب،حكيمة (3 فطي بن واقع اارتباط وحتمية الزوال ي ااقتصاد ا حليمي، "القطاع ال
2011، 09اأكادمية العربية امفتوحة ي الدمارك، العدد  

فطصباح نعوش "(4 اعة ، اإمارات العربية امتحدة أكتوبر  إلى أين أسعار ال فط والص لة أخبار ال  "2000  
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لة شئون خليجية، العدد لبات أسعار البترول"تقصري عمارة، (5  .2005، شتاء 40"،   

ن (6 ليل، اجلة اإفريقية للعلوم السياسية ،ااث 20:30،على الساعة  2014نوفمر  10علي عباس عبد ا  

يف، (7 ظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( نشأتها و تطورها و التحديات التي ماجد بن عبد اه ام "م
وث اقتصادية عربية، العددتواجهها " لة  ة 41،  2008، س  

   التقارير:. 5 

 www.ahram.org.eg1   (2005- 2004)( التقرير ااسراتيجي العري

ظمة  أوابك ، العدد   تقرير(2 وي م   .2007،سن  34اأمن العام الس
ظمة أوابك ، العدد (3 وي م   .  2008، سن  34تقرير اأمن العام الس
ظمة أوابك ، العدد (4 وي م ة  36تقرير اأمن العام الس  .2009، س

 ثانيا:المراجع باللغة الفرنسية

. Ayoub Antoine  pétrole :marche et stratégie ,économique Edition economica ,1987 (1  

 : ثالثا:المواقع االكترونية

1) www.eia.doc.gov 

www .aljazeera.net 2)  

www .Moenr.gov.ae 3)  

www.ahram.org.eg     4)  

www.ons.dz 5)  

www.opec.org 6)  

http://www.ahram.org.eg1/
http://www.ons.dz/
http://www.opec.org/
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 قائمة بيانات متغرات النموذج امستخدمة ي التقدير :(31 -)املحق رقم 
 

 PP سعر البرول السنوات     

  (دوار للرميل)      

      خاماالناتج احلي 
 )مليار دوار(

 ااستثمار احلي

 )مليار دوار (

 %معدل البطالة 

2000 28 54,792 11,32 20 

2001 24 ,8 54,709 12,50 28,4 

2002 25,24 56,759 13,94 25 ,7 

2003 29,03 67,864 16,34 23,7 

2004 38,66 85,332 20 ,49 17,7 

2005 54,64 103,081 22,85 15,3 

2006 64,85 117,209 26,85 12 ,3 

2007 74,95 135,012 35,28 13,8 

2008 99,97 171,518 45,04 11,3 

2009 61 137,769 52,93 10 ,2 

2010 80,15 161,772 55,58 10 

2011 112,94 198,760 58,75 10 

2012 109,45 204,331 56,52 11 

2013 105,63 210,183 52,23 9,8 

 

 امصدر:

                            WWW.ONS.DZ                              ائياتحصلاالديوان الوطي 
 
  

         WWW.ANDI .DZ                                                              الوكالة الوطنية لنطوير ااستثمار

                                                                                                 
 
 
 

 
 

http://www.ons.dz/
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 النموذج اأول:البرول والناتج احلي اخام 
 نتائج تقدير النموذج اأول :( 2- 3)املحق رقم 

 

Dependent Variable: PIB   

Method: Least Squares   

Date: 05/16/15   Time: 20:23   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     PP 1.711359 0.084709 20.20287 0.0000 

C 14.49539 6.125752 2.366303 0.0356 

     

     R-squared 0.971439     Mean dependent var 125.6494 

Adjusted R-squared 0.969059     S.D. dependent var 57.29117 

S.E. of regression 10.07753     Akaike info criterion 7.590057 

Sum squared resid 1218.679     Schwarz criterion 7.681351 

Log likelihood -51.13040     Hannan-Quinn criter. 7.581606 

F-statistic 408.1559     Durbin-Watson stat 1.650350 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 eviews7امصدر:خرجات برنامج      
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 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي:(3-3)املحق رقم

 

 eviews7امصدر:خرجات برنامج 

 breusch:نتائج اختبار (4- 3)املحق رقم
 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 2.114757     Prob. F(1,12) 0.1715 

Obs*R-squared 2.097564     Prob. Chi-Square(1) 0.1475 

Scaled explained SS 1.014246     Prob. Chi-Square(1) 0.3139 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 23:17   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 8.080262 60.46024 0.133646 0.8959 

PP 1.215818 0.836062 1.454221 0.1715 

     
     R-squared 0.149826     Mean dependent var 87.04853 

Adjusted R-squared 0.078978     S.D. dependent var 103.6405 

0

1

2

3

4

5

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

Series: Residuals
Sample 2000 2013
Observations 14

Mean       1.19e-14
Median  -1.579581
Maximum  18.88073
Minimum -14.06192
Std. Dev.   9.682178
Skewness   0.539477
Kurtosis   2.316290

Jarque-Bera  0.951768
Probability  0.621336
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S.E. of regression 99.46368     Akaike info criterion 12.16903 

Sum squared resid 118716.3     Schwarz criterion 12.26032 

Log likelihood -83.18318     Hannan-Quinn criter. 12.16057 

F-statistic 2.114757     Durbin-Watson stat 1.623083 

Prob(F-statistic) 0.171537    

 

 . 7eviews امصدر: خرجات برنامج 

 white: نتائج اختبار (5- 3)املحق رقم 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.408815     Prob. F(1,12) 0.2582 

Obs*R-squared 1.470928     Prob. Chi-Square(1) 0.2252 

Scaled explained SS 0.711245     Prob. Chi-Square(1) 0.3990 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/21/15   Time: 18:28   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 48.16096 42.62937 1.129760 0.2807 

PP^2 0.007436 0.006265 1.186935 0.2582 

     
     R-squared 0.105066     Mean dependent var 87.04853 

Adjusted R-squared 0.030488     S.D. dependent var 103.6405 

S.E. of regression 102.0484     Akaike info criterion 12.22033 

Sum squared resid 124966.4     Schwarz criterion 12.31163 

Log likelihood -83.54234     Hannan-Quinn criter. 12.21188 

F-statistic 1.408815     Durbin-Watson stat 1.534828 

Prob(F-statistic) 0.258219    

 
     
     

 

  eviews7امصدر: خرجات برنامج 
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 البرول وااستثمار النموذج الثاي:

 :نتائج تقدير موذج ااستثمار اأول (6- 3)املحق رقم

 

Dependent Variable: INV   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/15   Time: 01:39   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PP 0.507816 0.068512 7.412087 0.0000 

C 1.346998 4.954470 0.271875 0.7903 

     
     R-squared 0.820732     Mean dependent var 34.33000 

Adjusted R-squared 0.805793     S.D. dependent var 18.49524 

S.E. of regression 8.150643     Akaike info criterion 7.165634 

Sum squared resid 797.1958     Schwarz criterion 7.256928 

Log likelihood -48.15944     Hannan-Quinn criter. 7.157183 

F-statistic 54.93903     Durbin-Watson stat 1.339578 

Prob(F-statistic) 0.000008    

          
 

 .eviews7  امصدر:خرجات برنامج
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 التوزيع الطبيعي. :نتائج اختبار(7- 3)املحق رقم

 .eviews7امصدر:خرجات برنامج 

 :معطيات دراسة ااستثمار باللوغاريتم(8- 3)املحق رقم

 السنوات   (pp)         البرول  ااستثمار 
2,426571 3,332205 2000 
2,525729 3,210844 2001 
2,634762 3,228430 2002 
2,793616 3,368330 2003 
3,019937 3,654805 2004 
3,128951 4,000766 2005 
3,290266 4,172077 2006 
3,563316 4,316821 2007 
3,807551 4,604870 2008 
3,968970 4,110874 2009 
4,017823 4,383900 2010 
4,073291 4,726857 2011 
4,034595 4,695468 2012 
3,955657 4,659942 2013 

  (1- 3)الباحثة بااعتماد على املحق رقم إعدادامصدر:من 

 

 

 

0
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7

8

-10 -5 0 5 10 15 20 25

Series: Residuals
Sample 2000 2013
Observations 14

Mean       5.65e-15
Median  -0.964995
Maximum  20.60624
Minimum -7.428856
Std. Dev.   7.830885
Skewness   1.670488
Kurtosis   4.881065

Jarque-Bera  8.575305
Probability  0.013737
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 :نتائج تقدير النموذج اجديد(9– 3)املحق رقم 

 

Dependent Variable: LOG(INV)   

Method: Least Squares   

Date: 05/24/15   Time: 19:35   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(PP) 1.014928 0.103682 9.788894 0.0000 

C -0.719149 0.422081 -1.703819 0.1141 

     
     R-squared 0.888706     Mean dependent var 3.374360 

Adjusted R-squared 0.879431     S.D. dependent var 0.616999 

S.E. of regression 0.214241     Akaike info criterion -0.111870 

Sum squared resid 0.550788     Schwarz criterion -0.020577 

Log likelihood 2.783093     Hannan-Quinn criter. -0.120321 

F-statistic 95.82244     Durbin-Watson stat 1.303727 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

    eviews 7امصدر:خرجات برنامج 

 :اختبار التوزيع الطبيعي بعد ادخال اللوغاريتم(10- 3)املحق رقم

 

 eviews7امصدر:خرجات برنامج 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Series: Residuals
Sample 2000 2013
Observations 14

Mean      -8.47e-16
Median  -0.012858
Maximum  0.515878
Minimum -0.236228
Std. Dev.   0.205836
Skewness   1.134670
Kurtosis   3.971727

Jarque-Bera  3.554923
Probability  0.169067
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 Breusch :اختبار(11- 3)املحق رقم

 

 

 eviews 7برنامج المصدر:مخرجات 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.021111     Prob. F(1,12) 0.8869 

Obs*R-squared 0.024587     Prob. Chi-Square(1) 0.8754 

Scaled explained SS 0.026840     Prob. Chi-Square(1) 0.8699 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/24/15   Time: 23:54   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.018585 0.144194 0.128887 0.8996 

LOG(PP) 0.005146 0.035420 0.145297 0.8869 

     
     R-squared 0.001756     Mean dependent var 0.039342 

Adjusted R-squared -0.081431     S.D. dependent var 0.070381 

S.E. of regression 0.073190     Akaike info criterion -2.259947 

Sum squared resid 0.064282     Schwarz criterion -2.168653 

Log likelihood 17.81963     Hannan-Quinn criter. -2.268398 

F-statistic 0.021111     Durbin-Watson stat 1.698140 

Prob(F-statistic) 0.886888    
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 whiteاختبار نتائج :(12- 3)املحق رقم

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.003086     Prob. F(1,12) 0.9566 

Obs*R-squared 0.003599     Prob. Chi-Square(1) 0.9522 

Scaled explained SS 0.003929     Prob. Chi-Square(1) 0.9500 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/25/15   Time: 00:01   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.035224 0.076666 0.459452 0.6541 

(LOG(PP))^2 0.000248 0.004473 0.055550 0.9566 

     
     R-squared 0.000257     Mean dependent var 0.039342 

Adjusted R-squared -0.083055     S.D. dependent var 0.070381 

S.E. of regression 0.073245     Akaike info criterion -2.258446 

Sum squared resid 0.064378     Schwarz criterion -2.167152 

Log likelihood 17.80912     Hannan-Quinn criter. -2.266897 

F-statistic 0.003086     Durbin-Watson stat 1.678793 

Prob(F-statistic) 0.956615    

     
      

 eviews7خرجات برنامج امصدر:

 البطالة وأسعار البترولالنموذج الثالث:

 :نتائج تقدير موذج البطالة(13- 3)املحق رقم 

 

Dependent Variable: CH   

Method: Least Squares   

Date: 05/20/15   Time: 02:03   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PP -0.166894 0.028748 -5.805497 0.0001 
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C 26.49704 2.078898 12.74571 0.0000 

     
     R-squared 0.737440     Mean dependent var 15.65714 

Adjusted R-squared 0.715560     S.D. dependent var 6.412574 

S.E. of regression 3.420014     Akaike info criterion 5.428730 

Sum squared resid 140.3579     Schwarz criterion 5.520024 

Log likelihood -36.00111     Hannan-Quinn criter. 5.420279 

F-statistic 33.70380     Durbin-Watson stat 1.460119 

Prob(F-statistic) 0.000084    

          

 

الطبيعياختبار التوزيع نتائج :(14- 3)املحق رقم   

 
 eviews7امصدر:خرجات برنامج 

 breuschاختبار نتائج :(15- 3)املحق رقم 
 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.428444     Prob. F(1,12) 0.2551 

Obs*R-squared 1.489243     Prob. Chi-Square(1) 0.2223 

Scaled explained SS 0.722400     Prob. Chi-Square(1) 0.3954 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

0

1

2

3

4

5

-7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5

Series: Residuals
Sample 2000 2013
Observations 14

Mean      -2.96e-15
Median   0.371837
Maximum  6.041937
Minimum -6.116494
Std. Dev.   3.285843
Skewness  -0.040993
Kurtosis   2.320492

Jarque-Bera  0.273264
Probability  0.872291



 الماحق:                                                                                                     
 

Method: Least Squares   

Date: 05/20/15   Time: 01:40   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 17.70126 7.150451 2.475544 0.0292 

PP -0.118177 0.098879 -1.195175 0.2551 

     
     R-squared 0.106374     Mean dependent var 10.02557 

Adjusted R-squared 0.031906     S.D. dependent var 11.95554 

S.E. of regression 11.76327     Akaike info criterion 7.899405 

Sum squared resid 1660.495     Schwarz criterion 7.990699 

Log likelihood -53.29583     Hannan-Quinn criter. 7.890954 

F-statistic 1.428444     Durbin-Watson stat 2.156814 

Prob(F-statistic) 0.255105    

          

eviews 7 امصدر: خرجات برنامج 
 whiteاختبار نتائج :(16- 3)املحق رقم 

 
 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.481936     Prob. F(1,12) 0.2469 

Obs*R-squared 1.538882     Prob. Chi-Square(1) 0.2148 

Scaled explained SS 0.746479     Prob. Chi-Square(1) 0.3876 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/22/15   Time: 02:26   

Sample: 2000 2013   

Included observations: 14   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 14.61393 4.904195 2.979883 0.0115 

PP^2 -0.000877 0.000721 -1.217348 0.2469 

     
     R-squared 0.109920     Mean dependent var 10.02557 
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Adjusted R-squared 0.035747     S.D. dependent var 11.95554 

S.E. of regression 11.73991     Akaike info criterion 7.895429 

Sum squared resid 1653.906     Schwarz criterion 7.986723 

Log likelihood -53.26800     Hannan-Quinn criter. 7.886978 

F-statistic 1.481936     Durbin-Watson stat 2.146973 

Prob(F-statistic) 0.246870    

     
     

 

 eviews7امصدر: خرجات برنامج 
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	أولا: تطور إنتاج النفط في الجزائر
	أصبحت الجزائر بعد استقلالها بلدا نفطيا بأتم معنى الكلمة فلم يبق إنتاجها قليلا كما كلن في بداية الستينات وإضافة إلى ذلك بدأت الجزائر تستغل منتوجا آخر وهو الغاز الطبيعي، ولم يبرز الطابع النفطي للبلاد ويتأكد إلا في بداية السبعينات عندما أهملت البلا...
	الجدول رقم (2 – 1)تطور إنتاج المحروقات في الجزائر: 1962-1984                 (100 طن أو ما يعادلها)
	المصدر:أهمد هني، "اقتصاد الجزائر المستقلة"،ص:50
	الشكل رقم(2 -1): تطور انتاج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 1962 -1984
	المصدر:من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجدول السابق باستخدام برنامج Excel
	من خلال الجدول و الشكل البياني نلاحظ أن إنتاج البترول في تصاعد مستمر إلى غاية سنة 1979 ،ثم بدأ يقل بدأ يقل إنتاجه و يتصاعد إنتاج المنتوجات المصفاة و إنتاج الغاز الطبيعي، مما يدل على الجهود التي قامت بها البلاد في انجاز مصانع لتحويل البترول الخام و تكر...
	وإذا قمنا بمقارنة صادرات المحروقات السائلة وصادرات الغاز نلاحظ أن الجزائر كانت تصدر 22 مليون طن من البترول و لا تصدر غازا أما بعد عشرين سنة بعد الاستقلال فكانت تصدر إلى غاية 1984 ما يقرب من 44 مليون طن من البترول و مشتقاته و ما يعادل 20 مليون طن من ال...
	قد شكل قطاع المحروقات في الجزائر سنة 2010م ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وما يعادل 98بالمائة من مجموع الصادرات، وأكثر من 70بالمائة من إيرادات الموازنة العامة، وحسب التقرير السنوي لشركة سوناطراك سنة 2010م، فقد بلغ حجم الإنتاج الأولي للمحروقات قرابة 214...
	كما قدر حجم الصادرات الجزائرية من البترول سنة 2010بـــ 56.7مليار دولار حسب شركة سونا طراك، وحسب التقرير السنوي لمنظمة الأوبك سنة 2014، فقد بلغت العائدات النفطية لجزائر 65,644 مليار دولار سنة 2013، وحسب جريدة الفجر الجزائرية فإن شركة سونا طراك الجزائر...
	كما أن المتتبع لقطاع المحروقات الوطني يلاحظ بأن سونا طراك تسيطر على إنتاج المحروقات والجدول الموالي يوضح تطور إنتاج المحروقات خلال الفترة 2000 – 2010
	الجدول رقم (2 -2 ):تطور انتاج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2000 -2010    (الوحدة: مليون طن برميل معادل)
	المصدر:وحيد خير الدين،"أهمية الثروة النفطية في الاقتصاد الدولي و الاستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات –دراسة حالة الجزائر-،مذكرة شهادة الماجستير،العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد دولي، جامعة بسكرة،دفعة 2012 -2013 ،ص:189 .
	الشكل رقم (2 -2):انتاج المحروقات خلال الفترة 2000 -2010
	المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول السابق باستخدام برنامج Excel .
	من خلال الجدول رقم (2 -2)و الشكل رقم(2 -2 )يتبين لنا بأن مجمع سونا طراك كان ولازال يستحوذ على حصة الأسد من النتائج المحروقات، فسونا طراك كانت تنتج في سنة 2000 ما يزيد عن 90 % من إنتاج المحروقات لوحدها، ودون شراكة أجنبية، ونلاحظ بأن النسبة تراجعت إلى ح...
	كما أشار كل من عبد المجيد عطار، المدير العام الأسبق لسوناطراك، ومراد برور إلى أن أسعار النفط تعرف تغيرات متواصلة، وقد عرفت أوضاعا مماثلة في 2008، أين بلغت الأسعار أقصاها بقرابة 140 دولار وتدنت إلى 32 دولارا، وبالتالي فإن الإشكال لا يطرح في الأسعار بق...
	ثانيا: القطاعات الاقتصادية البديلة عن المحروقات في الجزائر:
	عملت الجزائر ومنذ ما ترتب من إختلالات هيكلية على اقتصادها بعد الصدمة النفطية لسنة 1986 على إيجاد موارد وطاقات بديلة عن المحروقات لتحقيق استقرار دائم في الاقتصاد الجزائري إذا ما انهارت أسعار البترول كما حدث سنة 1986.
	فالجزائر تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة في مجال الطاقات البديلة عن المحروقات، بامتلاكها لأحد أكبر مصادر الطاقة الشمسية في العالم، و تعتزم الاستثمار بكثافة في محطات الطاقة الشمسية، خاصة و أنها تتمتع بإمكانيات هائلة لإنتاج و تصدير الطاقة الشمسية ...
	وتعد المبادرة الأوروبية "ديزرتيك" التي انضمت إليها الجزائر من خلال مذكرة تفاهم أبرمت في ديسمبر 2011م من قبل الطرفين، من أهم المقترحات الدولية لاستغلال الطاقة الشمسية كمصدر أساسي لإنتاج الكهرباء، حيث تم التأسيس لهذا المشروع في ألمانيا ويشمل شراكة ب...
	إضافة إلى عقد الشراكة الجزائري الألماني الأخير القاضي بإنشاء وحدة إنتاجية بروبية لإنتاج الصفائح الشمسية، وكذا مذكرة تفاهم ممضية بين مؤسسة سونلغاز الجزائرية ومفوضية الإتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز مبادلات الخبرات التقنية، و دراسة سبل و وسائل اقت...
	كما ستكون السياسة الطاقوية الجديدة مرفوقة بجهود للدولة لدعم تطوير صناعة محلية للمناولة مما سيسمح بإنشاء ما لا يقل عن 100ألف منصب شغل.
	كما سطرت الجزائر برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة برسم المخطط الخماسي (2010-2014)، والذي يقوم في أساسياته على دعم أنشطة الوحدات المحلية لتوليد طاقة الرياح، بحيث مع استثمار الجزائر لطاقتها من الرياح من المتوقع حسب الخبراء أن يدر على الجزائر ...
	كما أن القطاع الفلاحي يعتبر أيضا من القطاعات المنتجة البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر التي يمكن أن تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني، بالرغم من أن الجزائر كانت تهتم بالقطاع الصناعي على حساب القطاع الفلاحي في معظم مخططتها الاقتصادية السابقة، إل...
	وفي سنة 2012 تجاوزت قيمة الإنتاج الفلاحي في الجزائر 29 مليار دولار أي ارتفاع بنسبة تقارب 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2011. وحسب مدير الإحصائيات الفلاحية للوزارة السيد حسين عبد الغفور خلال اجتماع تقييمي للفصل الأول من الموسم الفلاحي 2012- 2013م فإن ق...
	أما القطاع السياحي فهو يعتبر أفضل قطاع منتج بديل عن قطاع المحروقات، بحيث أن الاستثمار في هذا القطاع يوفر نسب عالية من التشغيل، وكذا من حيث توفير العملة الصعبة، فالجزائر ومنذ سنة 2000 تحول اهتمامها من القطاع الصناعي إلى هذا القطاع الذي يعتبر إست...
	و تشير التقديرات الواردة بإستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر إلى آفاق 2015 لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية إلى أنه سيتم إنجاز حوالي 75ألف سرير إلى غاية سنة 2015، مما يسمح بزيادة التوظيف بهذا القطاع حسب التقديرات لتبلغ 400ألف مناص...
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