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هاد، وتعليمه لمن ال يعلمه ـكراته تسبيح، والبحث عنه جا تعلموا العلم، فإن تعلمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ومذ"
 هو األنيس في الوحشة، و رام، ومنار سبل أهل الجنة، وـالح الل وـدقة، وبذله ألهله قربة ألنه معالم الحـص

الزين  ، والح على األعداءـالس اء والضراء، ودليل على السر ـال المحدث في الخلوة، و الصاحب في الغربة، و
ينتهى إلى  فعالهم، وأيقتدى ب ة، َتقتص آثارهم، وـادة وأئمـعند األخالء، يرفع اهللا به أقوامًا فيجعلهم في الخير ق

 وغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر ـبأجنحتها تمسحهم، ويست الئكة في خلتهم، وـرأيهم، ترغب الم
لم، يبلغ العبد ـابيح األبصار في الظـمص ن الجهل، وأنعامه، ألن العلم حياة القلوب م سباع البر و هوامه، و

مدارسته تعدل القيام،  يام، وـاآلخرة، التفكر فيه يعدل الص الدرجات العلى في الدنيا و بالعلم منازل األخيار، و
  ”يحرمه األشقياء العمل تابعه، يلهمه السعداء و هو إمام و به يعرف الحالل من الحرام، و ام وـبه توصل األرح

  " معاذ بن جبل"

  ًا، ويقدمك ويسودك كبيرًا، ويصلحتعـلم العـلم فإنه يقومك ويسددك صغـير : "وقال بعـض الحكماء

  ."فسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقوم عـوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك زيغـك و

 



سداد فهو له التوفيق والأجل أحمده وأشكره على عظيم نعمه، و أس و الحمد هللا عز
  .نعم المولى ونعم النصير

  

  

، ل المشرف على هذه المذكرةـي الفاضيم التقدير إلى أستاذـوعظأتقدم بجزيل الشكر 
الذي تكرم باإلشراف على هذه المذكرة أوال،وعلى  ،"الطيب داودي"األستاذ الدكتور 

  .حسن المتابعة والتوجيه ثانيا

كما أشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة، وأخص بالذكر 
  .األستاذ جمال بلخباط، والدكتورة حياة بن سماعين

كرة، ـبس  :ةمعاجب ،يةـكل العاملين والعامالت بالمكتبات الجامعإلى  كما أتقدم بالشكر 
و وزارتي  بالديوان الوطني لإلحصاء،مالت اوكل العاملين والع الجزائر، باتنة، قسنطينة،

   .بوزارة الفالحة "آيت وعراب قادر"سيد ـة وأخص بالذكر الـياحة والفالحـالس

   . إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشةكما أتقدم بالشكر 

  

   وحيـد خيرالدين



  إهــــداء
  ".صحرة"إلى أمي التي ربتني جدتي 

  إلى أمي التي كانت لي دوما نبراس الهدي ومنبع كل خير

  .ذا الوطن الغاليـل مخلص لهـى كـإل

ذور صداقة ال تنسى وال تقدر بثمن، و أخص بالذكر صديقي إلى كل من زرعت معهم ب
  .علي لموشي

  .إلى كل من يعرفني ويحبني

  

  مع خالص تقديري واحترامي                                                             
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  :ة ـامـة العـدمـالمق

ة يف منطقة حتوي شهد العامل خالل العقود األخرية أعنف الصراعات السياسية والعسكرية ويعيش حاليا على وقع أزمة وشيك    
كان سببا ظاهرا أو ، سواء  ل هاته الصراعاتوالسبب الرئيسي لك ي منطقة اخلليج، وهحتياطي النفطي العامليأكثر من ثلثي اإل
شرشل السياسي ، ففعال صدق تسة يدور حول هاته املادة احليويةالسيااإلقتصاد و  ، فكل ما جيري يف كواليس خفيا هو النفط

، هاته "من ميلك النفط ميلك العامل " يت ال تزال مدوية حىت يومنا هذا ين عندما قال مقولته الشهرية واليطاوالقائد العسكري الرب 
  .املقولة توصلنا إىل نتيجة منطقية ترسم لنا صورة عن حقيقة الصراع العاملي 

األمريكي    قيا ،بدءا من اإلحتاللير وات األخرية يف الشرق األوسط وإفإنه ومن خالل تأملنا لألحداث اليت حصلت يف السن   
 السيطرةالرغبة يف بسط  ، إضافة إىل، ومايل، مث التدخل الغريب يف ليبياراقالربيطاين ألفغانستان، مث احلرب األمريكية على الع –

رغبة يف بوضوح وهو ال فهم اهلدف األمريكي والغريب نستطيع، التعامل مع إيران على سوريا، مث التشدد األمريكي يفالغربية 
  .الذي يشكل الشريان احليوي ألي قوة صناعية يف العاملالنفط السيطرة على أكرب معاقل 

التطور واإلزدهار ، فقد النفط وهب البشرية منط حياة جديد ووضعها يف السكة الصحيحة على طريق النمو و  إن ظهور   
ا اليومية، فالنفط أصبح يستخلص أو يشتق أصبحت األ  450منه أكثر من مم، تعتمد على النفط وبشكل كبري للغاية يف حيا

، هلذا أصبح النفط السلعة اإلسرتاتيجية رقم صنف 1500عديدة وخمتلفة تزيد عن  منتجاتتستعمل يف حتضري  كيميائيةمادة  
، وهو العمود الفقري ملزيج يستعمل حىت يف توفري الغذاء فقد أصبح النفط واحد يف العامل، واملادة احليوية األساسية للصناعة،

  .ال تعد وال حتصى، نستخدمها يومياساس لوسائل وأدوات وأ  ،العاملالطاقة يف 
وأصبح يؤثر وبشكل رهيب يف التجارة الدولية، وهذا ما جعله من أهم ,إن تأثري النفط بلغ مجيع أوجه النشاط اإلقتصادي    

 بالفعل استطاع النفط خبصائصهة، فأو السياسي ،يف عاملنا املعاصر، سواء كان ذلك من الناحية اإلقتصادية املواضيع الساخنة
، وجيـكننا من حتقيق التقدم التكنول، فالنفط أداة حمورية متتلكها أن يسيطر على العامل بأسرهالطاقوية الفريدة من نوعها اليت مي

اصادي ،والتواإلزدهار اإلق النفطية ق معطيات السوق ، حىت أن مصري الشعوب أصبح يقرر وفتنمية مبختلف أبعادها ومستويا
  .تكون احلرب اإلقتصادية وأخرى مستهلكة له منتجة للنفط ، فبني بلدانالعاملية

، فلقد أصبح فبدونه ستتوقف مصانع هاته الدول ،ة بالنسبة للدول الصناعية الكربىإن النفط يشكل املصدر الرئيسي للطاق   
ت الدول املستهلكة للنفط على ذ، هلذا أخقلبها النابض ومريكية هو الروح ، أو هة األدت املتحاالنفط بالنسبة للغرب وللوالي

مستخدمة ، وبأسعار مناسبة، احليوية بطريقة منتظمةالطاقوية للحصول على هاته السلعة  العمل على تنسق سياستها البرتولية و
، ويف نفس للوكالة الدولية للطاقةكإنشائها ،  املنتجة للبرتول ، وهذا بتطبيق سياسات خمتلفةلى الدول ك نفوذها وضغوطها عيف ذل

اقة البديلة أو املتجددة ـيسمى بالطما  رطاات يف إاث والدراسـخالل األحب الوقت تعمل على إجياد بديل هلذا املصدر الطاقوي من
  .، ولكن بشرط أن يكون بأقل التكاليف 

ا إال أنه يتعني عليها  أما بالنسبة للدول املنتجة للنفط وعلى الرغم من املسامهة الفعالة هلذا    املورد يف جلب األموال إلقتصاديا
ا اخلارجي ا يف إجياد اسرتاتيجيات والتفكري جدي ،وترك جزء منه لألجيال الالحقة ة حلماية هذا املورد الناضب أن توحد سياسا

ارا إلجياد بديل هلذا املصدر الطاقوي ا، خاصة وأن العامل الغريب بديلة له لذي ميلك العرب منه أكثر من ثلثي يعمل ليال و
 و د الذي أنعم به اهللا عز، وأظن بأن الوقت مازال يف أيدينا لنستعمل هذا املور سيط، هذا الرقم ليس بالرقم الباإلحتياطي العاملي

خاصة وأن ، اعات أخرىـموارده من أجل تطوير قط، وباستخدام اد اسرتاتيجيات بديلة لهـنا و إجيانـ، يف تطوير أوطجل علينا
دول املنتجة ال األسعار تذبذبا مما يعرض اقتصاديات أكثر، وهي من سعار املستقرة يف السوق العامليةأسعار النفط ليست باأل
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ايةهلزات قد تكون عنيفة عند  1986، بسبب األزمة النفطية لعام عقد الثمانينات من القرن املاضي ، مثلما حدث للجزائر يف 
يار احلاد ألسع   .ار البرتول اإل

 روقات دورا مهما للغاية، تساهم فيه صادرات هذا القطاع بأكثر منأما بالنسبة لإلقتصاد اجلزائري والذي يلعب فيه قطاع احمل   
  .، من العملة الصعبة من إيرادات الدولة اجلزائرية 90%

زراعة ودعم نشطات اإلنتاج من ،العام ستهالك، ودعم اإليف أجور ورواتب العمالفإيرادات الثروة النفطية تلعب دورا بارزا   
ا املوغريها...وصناعات حتويلية  ، كمشاريع السكن والصحة كررة ودعم كل اجلبهات اإلجتماعية،ودعم الصناعة البرتولية ومنتجا
  .وغري ذلك ...، والتعليم اجملاين 

يار ورمبا الزوال، يف ظ، ورمبا سيكون مصريها اجلزائر بدون نفط ال تساوي شيئا فبكل صراحة    ل التغريات الدولية احلاصلة اإل
  .حليا

تكون كقطاعات دائمة  ،رتاتيجيات بديلة لقطاع احملروقاتلينا التفكري اليوم وأكثر من أي وقت مضى يف وضع اسهلذا جيب ع  
استعمالنا للنفط كورقة ضغط ، وتساهم يف تدعيم ل على استقاللنا اإلقتصادي الكلي، قطاعات جتعلنا حنصوليست زائلة

   .دية وسياسية على الصعيد الدويلاقتصا
  

   :أهمية موضوع البحث 
 .تكمن أمهية حبثنا هذا يف كونه يتعرض ألحد أهم املواضيع احلساسة واملهمة على مستوى اإلقتصاد الدويل -
الباحثني واملفكرين اإلقتصاديني، وبني رجال السياسة وكونه أيضا من أكثر املواضيع تداوال ونقاشا يف اآلونة األخرية سواء بني  -

 .،وقادة الدول السياسيني منهم والعسكريني
ووصل العامل إىل ما  ،قتصاد الدويلاإل إضافة إىل أن الثروة البرتولية تعترب أهم عنصر يف املعادلة اإلقتصادية الدولية فبفضلها تطور -

، وتذبذب أسعاره يؤدي إىل حدوث خلل يف يؤدي إستقرار اإلقتصاد الدويلوصل إليه اليوم، كما أن إستقرار أسعار النفط 
 .اإلقتصاد الدويل 

 .قطاع احملروقات حيتل املكانة الرئيسية يف اإلقتصاد اجلزائري -
اقوية أو من الناحية القطاعية، ـسواء من الناحية الطيجيات بديلة له اضب وزائل وجب التفكري يف اسرتاتـمبا أن النفط مورد ن -

 . للمجتمع الدويل بصفة عامة،وللجزائر بصفة خاصة تساهم يف حتقيق اإلستقرار اإلقتصادي
  

  :أهداف البحث 
ذا البحث - وهو الثروة النفطية، ات على املستوى الدويل ـسنحاول أن نتعرف على املورد األكثر إثارة للصراع من وراء القيام 

سنتطرق إىل دور وأمهية القطاع النفطي يف اإلقتصاد الدويل سواء بالنسبة للدول ومدى تواجد هذا املورد فوق الكرة األرضية ،و 
إىل أمهية الثروة النفطية على األصعدة  املنتجة أو املستهلكة من جهة ، وبالنسبة للجزائر من جهة أخرى، هذا إضافة إىل التعرض

 .قتصادية والسياسية ، وحىت العسكريةاإل
اهليكل  من خالل التعرف على إستغالل الثروة البرتولية يف األسواق الدولية إسرتاتيجيةمن خالل هذا البحث سنتطرق إىل  -

ومدى تأثر اإلقتصاد العاملي .مكونات السوق البرتولية العاملية، وحمددات أسعار النفط ومدى التحكم فيها املؤسسايت املؤثر يف 
 . مبستوى أسعار النفط 
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إنه ومن خالل حبثنا هذا سنتطرق لإلسرتاتيجيات البديلة للطاقة النفطية على املستوى الدويل ونقوم بصياغة اسرتاتيجيات بديلة و  -
الثروة النفطية لألجيال  لقطاع احملروقات يف اجلزائر من أجل استخدام أمثل يف إطار اإلستغالل املستدام ، وترك نصيب من

 .الالحقة 
 

  :إشكالية البحث 
بعد اإلطالع على اإلطار العام للبحث وأمهية القيام به والوقوف على األهداف املنتظرة منه ، نصل إىل إبراز معامل إشكالية حبثنا  -

 :واملتمثلة يف السؤال الرئيسي التايل 

  ؟ي أهم اإلستراتيجيات البديلة لهاوما ه؟د الدوليإلى أي حد تساهم الثروة النفطية في تفعيل اإلقتصا

اإلقتصاد اجلزائري  ملعاجلة وحتليل هذه اإلشكالية وبغية الوصول إىل معرفة أمهية الثروة النفطية يف اإلقتصاد الدويل عموما و -
واجلزائري من جهة أخرى خصوصا، و كذا صياغة اإلسرتاتيجيات البديلة لقطاع احملروقات على مستوى اإلقتصاد الدويل من جهة 

 :، خاصة بعد نضوب هاته املادة احليوية ، نطرح اإلشكاليات الفرعية التالية
 فيما تتمثل أهمية الثروة النفطية في اإلقتصاد الدولي ؟ -

 ما هي أهمية الثروة النفطية في اإلقتصاد الجزائري ؟ -

 لدولي ؟ما هي أهم اإلستراتيجيات البديلة للثروة النفطية على المستوى ا -

 ما هي أهم اإلستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات في الجزائر ؟   -

  
  :فرضيات البحث 

يتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدراسة إختبار جمموعة من الفرضيات واليت تعترب كإجابة مبدئية على خمتلف التساؤالت املطروحة 
  .فيها 

 .يساهم النفط في تطوير اإلقتصاد الدولي  -
 .الثروة النفطية في بناء اإلقتصاد الجزائري تساهم  -
 .الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة كبديل للطاقة النفطية على المستوى الدولي  -
 .القطاع الزراعي من  أهم بدائل الثروة النفطية بالنسبة للجزائر  -
    .من  أهم بدائل الثروة النفطية للجزائر  السياحيالقطاع  -

  
  :منهج الدراسة 

حىت نعطي املوضوع حمل الدراسة حقه من التحليل والتدقيق ونسلط الضوء على مكوناته، وبالتايل نتمكن من بناء رؤية تساعد 
على جتاوز اإلشكالية املطروحة من خالل اقرتاح حلول موضوعية ومنطقية، أرى أن املنهج املناسب هو املنهج الوصفي التحليلي،  

  .احلالة من خالل الرتكيز على دراسة حالة قطاع احملروقات اجلزائري  كما سيتم اإلعتماد أسلوب دراسة
  
  



 المــقــدمــة الــعــامــة

 د 
 

  :حدود الدراسة 
 . من خالل إبراز أمهيتها يف اإلقتصاد الدويل و اإلقتصاد اجلزائري: الثروة النفطية  -

 .دراسة تطبيقية على اجلزائر: احلدود املكانية  -
ة النفطية على املستوى الدويل والوطين، إضافة إىل إبراز أمهية هاته الثروة يف العامل التطرق إىل التطور التارخيي للثرو : احلدود الزمنية  -

 . وإسرتاجتيات بديلة هلاته الثروة ، ولقطاع احملروقات إىل غاية يومنا هذا، مع إعطاء نظرة مستقبلية
  :و دوافع إختيار املوضوع  أسباب

 . إرتباط موضوع البحث مع التخصص وهو اإلقتصاد الدويل -
 .اإلهتمام الشخصي باملوضوع  -
هو موضوع إقتصادي هام ، فعلى الرغم من تعدد الدراسات واألحباث السابقة اليت تعرضت ملوضوع الثروة النفطية ، ال يزال هذا  -

 .القطاع يستقطب فضول الباحثني والدارسني نظرا ملا يتميز به من التنوع وعدم اإلستقرار
 .صاد الدويل يف ظل التوجهات العاملية اجلديدة أمهية املوضوع على مستوى اإلقت -
 .ضرورة إجياد إسرتاتيجيات فعالة بديلة لقطاع احملروقات الوطين  -

  
  :صعوبات الدراسة 

  :من أهم الصعوبات اليت واجهتنا يف دراستنا هذه نذكر 
 .قلة املراجع يف اجملال النفطي وصعوبة احلصول عليها  -
،و يف خمتلف اجملاالت مما يؤثر سلبا ) وغريها ... األرقام ،والنسب املئوية ، ( التناقض والتضارب يف املعلومات ، واإلحصائيات  -

 .  على الدراسة 

 

   :الدراسات السابقة 

حول الثروة النفطية والتنمية الزراعية  لدراسات السابقةفهناك جمموعة من الكتب و افيما خيص املصادر اليت اعتمدنا عليها 
كاجملالت والتقارير اليت تصدر عن  والسياحية وتطوير الطاقات املتجددة ، كما ركزنا على املصادر اليت تصدر من اهليئات الرمسية

إكسون موبيل وشركة وابك و الوكالة الدولية للطاقة ، وبعض الشركات النفطية العاملية كربيتيش برتوليوم و األ منظمة األوبك و
من األحباث  يدد، كما مت اإلعتماد على العاإلجتماعي  النفط الوطنية سوناطراك ، إضافة إىل تقارير اجمللس الوطين اإلقتصادي و

 ل من وزارة الطاقة واملناجم والنشريات والقوانني واخلطط اإلسرتاتيجية والربامج والبيانات اإلحصائية الصادرة عن ك والدوريات و
  .ى األنرتنيت يف عملية البحثلوطين لإلحصائيات كما اعتمدنا عليوان ادرة الفالحة والتنمية الريفية و وزارة السياحة والوزا

أهمية الثروة النفطية في اإلقتصاد الدولي واإلستراتيجيات البديلة لقطاع " أما فيما خيص موضوع حبثنا هذا يف حد ذاته 
  .فهناك نقص كبري يف الدراسات واألحباث اليت ختص املوضوع يف حد ذاته "  –دراسة حالة الجزائر  –المحروقات 

  :ومن بني الدراسات واألحباث السابقة اليت اعتمدنا عليها نذكر 
ية يف العلوم اإلقتصادية ختصص إقتصاد التنم ماجيستري، مذكرة  قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوالت اإلقتصادية -1

، حيث تعرض الباحث إىل قطاع احملروقات  2008-2007، جامعة احلاج خلضر باتنة للسنة اجلامعية يسى مقليد،للباحث ع
اإلقتصاد اجلزائري و مدى اعتماده على قطاع احملروقات اجلزائري من حيث التاريخ و األمهية و اإلمكانيات، إضافة إىل خصائص 

ا على قطاع احملروقات الوطين خاصة يف ظل ، كما تكلم الباحث على التحوالت اإل قتصادية والسياسية العاملي ومدى إنعكاسا
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حتول اجلزائر إىل إقتصاد السوق كإسرتاتيجية متبعة ، ويف الفصل األخري من دراسته والذي جاء حتت عنوان حتديات املستقبل 
، كما تعرض إىل الطاقات البديلة 2030 حدود عام تعرض إىل مصادر الطاقة املختلفة و أفاق املستقبل للطلب العاملي إىل

 .اإلجراءات الالزمة استعدادا ملرحلة ما بعد البرتول يف اجلزائر  أهماملمكنة، وألمهية التعاون الدويل يف جمال الطاقة ، إضافة إىل 
ماجيستري  مذكرة ،الدولية اإلستغالل المستدام للثروة البترولية بين متطلبات التنمية القطرية واحتياجات السوق إستراتيجية  -2

، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم سهيلة زناديف العلوم اإلقتصادية ختصص إدارة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة، للباحثة 
، حيث تناولت الباحثة مكانة الثروة  2011-2010للسنة اجلامعية  ،ة فرحات عباس سطيف، جامعة وعلوم التسيريالتجاري

ام البرتولية يف العامل ويف اجلزائر، وتعرضت إىل إجراءات تطوير إسرتاتيجية إستخدام الثروة البرتولية يف إطار معايري اإلستغالل املستد
  . يف العامل ويف اجلزائر

أطروحة  ،)دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر ( ودورها في التنمية المحلية المستدامة استخدام الطاقات المتجددة  -3
دكتوراه دولة يف العلوم اإلقتصادية شعبة إقتصاد التنمية، للباحث عمر شريف،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جامعة احلاج 

باحث يف مستهل دراسته كل من الطاقة التقليدية واملتجددة من ، حيث تناول ال 2007-2006خلضر باتنة، للسنة اجلامعية 
للطاقة التقليدية واملتجددة واجملتمع الدويل، وكما تكلم  اإليكولوجية، مث تعرض لآلثار واألنواع واملصادر واخلصائص حيث املفهوم،

زا على الطاقة الشمسية ودورها يف حتقيق عن اجلدوى اإلقتصادية إلستخدام الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة، مرك
 .التنمية احمللية املستدامة للجزائر

، كلية العلوم ، للباحثة فوزية غريب، فرع إقتصادتوراه دولة يف العلوم اإلقتصادية، أطروحة دكالجزائرية بين اإلكتفاء والتبعيةالزراعة  -4
، حيث تعرضت الباحثة يف دراستها هاته 2008 -2007للسنة اجلامعية  ،اإلقتصادية وعلوم التسيري جامعة منتوري قسنطينة

، كما السياسات الزراعية املنتهجة فيها، وإىل أهم ية يف الدول النامية ويف اجلزائرإىل أمهية الزراعة يف حتقيق التنمية اإلقتصاد
، واسرتسلت يف ات الزراعيةارة اخلارجية للمنتجـالتجاين يف اجلزائر وعن اإلنتاج الزراعي النبايت واحليو  عن واقعاحثة ـتكلمت الب

 .الزراعة يف جلزائر تعديد مشاكل ومعوقات
، للباحث عامر عيساين، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم  -حالة الجزائر  –األهمية اإلقتصادية لتنمية السياحة المستدامة  -5

، حيث تعرض الباحث يف دراسته هاته إىل مفاهيم أساسية 2010-2009التسيري جامعة احلاج خلضر باتنة، للسنة اجلامعية 
وأنواعها وخصائصها وآثارها اإلقتصادية و اإلجتماعية، كما تناول التنمية السياحية مبفهومها املستدام وتطور  ،حول السياحة

، وقام 2025آفاق  اجلزائر حىتاحية يف ـاحث يف دراسته واقع وإسرتاتيجية التنمية السيـحركتها على املستوى الدويل، وعرض الب
 .للتجارب السياحية يف كل من اجلزائر ومصر وتونس، مع إجراء مقارنة من خالل املؤشرات واآلثار اإلقتصادية تقييميهبدراسة 

  :محتويات البحث 
  :الية اإلحاطة بإشكالية البحث ولتحقيق األهداف املرجوة من حبثنا هذا إرتأينا تقسيم العمل بالكيفية التوبغرض 

من خالل  ،ونتعرض من خالله إىل ماهية الثروة النفطية "مدخل عام إلقتصاديات النفط " وحتت عنوان  في الفصل األول -
، كما سيتم من خالل ستغالل الصناعي لهستخراجه، وأهم مشتقاته وتطور اإلإكتشافه وطرق ا التعريف بالنفط وكيفية ظهوره و
، من خالل إعطاء تعاريف وأرقام وإحصائيات حول اإلحتياطي العاملية ممن الثروة النفطيةيات هذا الفصل التطرق إىل اإلمكان

وكذلك حول املخزونات النفطية العاملية وحول تطور اإلحتياجات العاملية للثروة مستقبال النفطي العاملي واملوارد احملتمل إكتشافها 
أمهية القطاع النفطي يف اإلقتصاد الدويل وأمهيته اإلقتصادية والسياسية و النفطية واإلنتاج النفطي العاملي، مع التطرق أيضا إىل 

 .العسكرية
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السوق النفطية العالمية واإلستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات على المستوى " وحتت عنوان  في الفصل الثاني -
، وإىل أهم األطراف املؤثرة يف املستوى العامليقطاع النفطي على ونتعرض من خالله إىل املنظومة املؤسسية املكونة لل "الدولي

اد ـالسوق النفطية العاملية اليت تتميز بعدم إستقرار أسعارها، كما سنتناول يف هذا الفصل أثر تقلبات أسعار النفط على اإلقتص
اع رتاتيجية البديلة لقطالعاملي و على اإلقتصاد اجلزائري، وخصصنا املبحث الثالث واألخري من هذا الفصل إىل التكلم عن اإلس

ا وحتديد أمهيتها ومعوقات حيث التعريف  من، واليت خصصناها للتكلم عن الطاقات املتجددة احملروقات على املستوى الدويل
  .، إضافة إىل اإلشارة إىل مدى تطورها على املستوى الدويل والوطين تطورها

ومن خالله سنتكلم  "اإلستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات اإلقتصاد الجزائري و "عنوان حتت و  وفي الفصل الثالث -
عن واقع الثروة النفطية الوطنية وعن دور شركة سوناطراك بصفتها قائدا لعملية تنمية قطاع احملروقات منذ اإلستقالل وإىل غاية 

 .يومنا هذا، كما سنتكلم عن دور الثروة النفطية يف حتقيق التنمية اإلقتصادية للجزائر
ما اخلياران األفضل واألنسب  ومن خالل املبحثني الثاين والثالث واللذان مت ختصيصهما للتكلم عن خيارين اسرتاجتيني رأينا بأ
لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، ومها قطاعي الزراعة والسياحة، فبالنسبة للقطاع الزراعي سنتكلم عن واقعه وأمهيته يف 

الل وإىل غاية يومنا هذا، ويف ـا سنتعرض للسياسات الزراعية املنتهجة من طرف الدولة اجلزائرية منذ اإلستقاإلقتصاد اجلزائري، كم
  .ختام هذا املبحث سنتكلم عن تنمية القطاع الزراعي يف اجلزائر وعن آفاقه املستقبلية 

، مث نتعرض إىل آثاره اإلقتصادية و اكلهـمشأما بالنسبة للقطاع السياحي فسنتكلم عن واقعه من خالل التحدث عن إمكانياته و 
، وتنتهي 2025حي يف اجلـزائر حىت آفاق عام ياـام هذا املبحث سنتكلم عن إسرتاتيجية تنمية القطاع السـاإلجتماعية ، ويف خت
  . الدراسة خبامتة عامة
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  :مقدمة الفصل األول 

منذ أن خلق اإلنسان فوق األرض وهو يبحث عن مصادر طاقوية تضمن له العيش و اإلستمرار ، فاكتشف واستخدم الكثري من 
احلياة فوق األرض، وأصبحت هذه الثروة الطاقة الرائدة وبدن املصادر الطاقوية، ولكن عند اكتشاف الثروة النفطية تغريت معامل 

منازع، والركيزة األساسية إلستمرار احلياة فوق األرض وهذا بالنظر ملا تتميز به من خصائص جعلتها أفضل وأرخص وأجود وأنظف 
  .أنواع الطاقات املستعملة 

ا ما كان للثورة الصناعية أن تقفز تلك القفزات النوعية اليت  وتعترب الثروة النفطية هي احملرك الرئيسي للتنمية اإلقتصادية، وبدو
ا، وما كان لبين البشر أن يصلوا إىل ما وصلوا إليه اليوم من تقدم ورقي و إزدهار، فهي تساهم اليوم إسهاما كبريا، وحتقق دفعا  قفز

ا قويا للجهود اليت تبذهلا اجملموعة الدولية، من أجل حتقيق التنمية املس تدامة ، وبدون هذه الثروة ستتوقف احلياة فوق األرض أل
ا " وغريها ، ونظرا لألمهية الكبرية للثروة النفطية ...هي احملرك الرئيسي لكل القطاعات اإلقتصادية، من صناعة وزراعة ونقل فإ

، وهي تستخدم لبناء )املال التشغيلي املتحركبرأس ( ا ا اإلقتصاديون أيضـويسميه) الثروة النقدية الناضبة  ( تسمى عند اخلرباء بـ 
   1. "الثروات الدائمة اليت ال تنقطع

وأصبحت الثروة النفطية بالنظر  ألمهيتها موضع نقاش يف كل املنظمات الدولية واإلقليمية وأصبحت تؤثر حىت يف صناعة رؤساء 
ر ، وسواء كان سببا معلنا أو خفيا يف نشوب احلروب، وقادة الدول، وكانت دائما هي السبب الرئيسي املباشر أو الغري املباش

  .والصراعات اإلقليمية والدولية 

دف من خالل  هذا الفصل والذي خصصناه كمدخل إلقتصاديات النفط أن نلقي الضوء من خالل مباحثه الثالثة على    :و

  .ماهية الثروة النفطية : املبحث األول 

  .ة من الثروة النفطية اإلمكانيات العاملي: املبحث الثاين 

 .  أمهية الثروة النفطية يف اإلقتصاد الدويل : املبحث الثالث 

   

                                                            
  . 11،ص 2010عبد الكرمي العلوجي ، نفط العراق لعنة األرض وآبار الدماء تتدفق ، مكتبة جزيرة الورد ، القاهرة ،   1
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  :الثروة النفطية ماهية : المبحث األول

حتتاج إىل الطاقة، فهي  االقتصاديةاعات ـات واألمم، فكل القطـتعترب الطاقة من أهم املقومات والركائز اليت تقوم عليها اجملتمع      
  .األغراضاليت تستخدم يف تشغيل املصانع وحتريك خمتلف وسائل النقل، وتشغيل األدوات املنزلية املختلفة وغري ذلك من 

ولقد كان ،  وغريها من املصادر املختلفة.. .الطبيعيوتتمثل أهم مصادر الطاقة الغري متجددة يف الفحم والثروة النفطية والغاز 
النفط تغري منط احلياة على  اكتشافالنفط ، ولكن وبعد  اكتشافولعقود كثرية من الزمن هو املصدر الرئيسي للطاقة قبل الفحم 

ذا أصبح النفط هو أهم مصادر الطاقة يف العامل تمد على النفط ومشتقاته املختلفة ،األرض وأصبحت البشرية مجعاء تع   .و

خاص يف األوساط العلمية  واهتمامالبرتويل موضع رعاية  االقتصاد"يف العامل أصبح  ومبا أن النفط هو من أهم مصادر الطاقة
العلمية للعديد من  املؤسساتو  واجلامعية وحتول إىل مادة علمية مستقلة ومتخصصة لدراسته وتدريسه يف العديد من اجلامعات

  .يف القارة األمريكية واألوربية  الدول املتقدمة

وتكنولوجيا  واجتماعيابدراسة وحتليل مركز وآثار الثروة البرتولية اقتصاديا  االهتمام وازدادعاملية الثانية توسع احلرب ال انتهاءوبعد 
  .1"أو احمللي على حد سواء اإلقليميعلى االقتصاد الدويل أو 

 إنصاديات العديد من بلدان العامل بل االقتصاد العاملي ويف اقتتعترب من أبرز املواد األولية يف ) النفطية(إن الثروة البرتولية 
يبيا، ـنزويال، لـثل فـبرية على هذه الثروة الطبيعية مـارات تعتمد وبنسبة كـامل ويف خمتلف القـعديد من بلدان العـاقتصاديات ال

  2اخل....السعودية، الكويت، اجلزائر

  

  

  

  

  

  

  : تعريف النفط ونشأته: األولالمطلب 

                                                            
  .03 ، ص  1983 ،طبوعات اجلامعية اجلزائرحممد أمحد الدوري، حماضرات يف االقتصاد البرتويل، ديوان امل   1
 .02حممد أمحد الدوري ، املرجع السابق ذكره ، ص  2
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  :تعريف النفط: أوال

ة مجعاء، فهناك يتغري جمرى حياة البشر  باكتشافهااهيم اليت أطلقت على هاته املادة السحرية واليت ـاريف واملفـلقد تعددت التع      
االقتصادية الكبرية واليت أصبحت  األمهية إىلمصطلح الذهب األسود على النفط وهذا يرجع  إطالق إىلمن وصل به األمر 

  .يف االقتصاد العاملي " gold "تضاهي أمهية الذهب 

   " 1معجم مصطلحات البرتول والصناعة النفطية جند أن كلمة النفط تعين البرتول أو زيت البرتول  إىلوبالرجوع 

ذا ميكننا  نبأوبالتايل نستنتج ،  " petroleum = البرتول، زيت البرتول، النفط(  دف  إنالبرتول هو نفسه النفط و نقول و
  .برميل برتول = برميل نفط  توحيد املصطلحات

 و، خرـوتعين ص"  petr" زأين ـكون من جـوتت »petroleum«التينية ل كلمة ـبرتول هي باألصـن كلمة الإ       
"oleum"  جند أن  اجلزأينوجبمع ، يت وتعين ز"petroleum "2تعين زيت الصخر.  

هو  ها ماـكالبوتان ومن از غهو  منها ما الكيماويةوالبرتول هو سائل قامت اللون ولكنه حيتوي على عدة مئات من املركبات « 
  .3»هو صلب كالقطران  كالبنزين ومنها ماسائل  

العضوية واملواد ن املركبات ـثر مـأو أك 200 إىلل ـيص اـألف من مـد يتـوهناك من يعرف النفط بأنه عبارة عن خليط معق
  .4تركيبات خمتلفة  اهليدروكاربونية اخلام يف الغالب واليت حتتوي على

ومها  من عنصرين فقط كيماويافهو مادة بسيطة ألنه يتكون  "س الوقت ـة ومركبة يف نفـن مادة بسيطـبارة عـإن البرتول هو ع
الرتكيب اجلزئي لكل منها ، فالبرتول يتكون  باختالفف ـختتلالكاربون، وهو بنفس الوقت مادة مركبة، ألن مشتقاته  اهليدروجني و

يف تركيبها اجلزئي، فينتج عنها يف كل حالة منتوج من خليط من املواد اهليدروكاربونية املتقاربة ، واليت ميكن أن تتخذ أشكاال عديدة 
  .5برتويل ذو خصائص ختتلف عن املنتجات األخرى

                                                            
ص ، 1990أمحد شفيق اخلطيب، معجم مصطلحات البرتول والصناعة النفطية، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلع، بريوت، الطبعة اجلديدة،   1

323.  
  .08حممد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص  2
، 1981ماي  ،280- 80تسجيل قانوين باملكتبة الوطنية اجلزائر، رقم  ،جلزائرلوطين حلقوق املؤلف اهو البرتول؟، الديوان ا مصطفى ديبون، ما  3
  . 12ص

4  Oil and gaz production hand book, an introduction to oil and gaz production, havard devold, ABBATPA OIL 
and GAZ 2006, p17. 

  .08حممد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 kohlenwassers» ن هيدروكاربوناتـوع مـ، من معقدإذن فالنفط يف املقام األول خليط  tofle»   يف حالة غازية وسائلة
  1"بفعل درجات حرارة معينة  إالينشأ  وصلبة، فهو خليط ال

تغلبت املركبات الصلبة على  ذافإ"ل وقد يكون صلبا أو حىت غازا تواجد النفط يف الطبيعة إما يكون على شكل سائ إن      
، وإذا قلت فيه نسبة املركبات الصلبة وكثرت فيه املركبات  سائل إىلعجينة لينة منه  إىلغريها يف اخلليط يكون البرتول ثقيال وأقرب 

األخرية ، وإذا حدث وأن تغلب الغاز على السوائل تكون هذه  وأغلب البرتول اجلزائري من هذا النوع،  السائلة فيكون خفيفا
، وهذه احلالة جندها يف حاسي الرمل حيث يعمل هناك على فصل السوائل من  حقل برتول حمملة فيه ويعترب احلقل حقل غاز ال

   2"الغاز الرطب للحصول على الغاز اجلاف

  : سبق ميكننا أن نعطي التعريف اآليت للنفط ومن هنا ومن خالل ما

، وقد يكون  وحيتوي أيضا على مواد صلبة وأخرى غازية، لونه بين أو أخضر غامقالنفط هو عبارة عن سائل زييت لزج وكثيف 
  . لالشتعالقوية وقابلية خارقة ، ويتميز برائحة  أسود وأحيانا عدمي اللون

  :النفطنشأة : ثانيا

النفط وكيفية نشأته  أصلواضح يف كل التصورات اليت تدور حول الدارس للشؤون النفطية يالحظ بأنه هناك اختالف  إن      
، واملهم هنا هو أن النفط نشأ يف سياق  ، فال يوجد هناك أي تصور واضح ودقيق حول هذا املوضوع بالذات وتكونه يف الطبيعة

عملية هي غاية يف التعقيد وعلى مدار حقب طويلة من الزمن، يصعب على اإلنسان حتديدها أو حىت تصورها، ولكن أغلب 
 وعلى أعماق خمتلفة ويف أزمنة جيولوجية متفرقةن النفط يتكون يف باطن األرض وعلى ضفاف البحار وأعماقها الدارسني أمجعوا بأ

ا مث يتجمع يف املصائد البرتولية  "traps   petroleum" ، ويتحرك من خالل الصخور الرسوبية عرب مساما

دئ األمر اعتقد البعض أن أصل البرتول يكمن من ناحية يف ففي با ، تزال املعارف بشأن نشأة النفط ومكوناته فتية نسبيا ال و
كن ، ول"  " schlammiges kalkgestienومن ناحية أخرى يف الوحل الكلسي"  sachiefe shale"ل االطٌفا

                                                            
اية عصر البرتول، التدابري الضرورية ملواجهة املسكولن كامبيل، يورغ   1 تقبل، اجمللس ـشيندلر، فراوكة ليزينبورغ، فرينرتسيتيل، ترمجة عدنان عباس علي، 

  .16، ص2004  الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سبتمرب
  .14مصطفى ديبون، مرجع سبق ذكره، ص  2
   بونات الكالسيوم املستمدة من الكائنات احلية ، العوالق اليت ترتاكم يف قاع البحر ، أنظر املوقع هو شكل من أشكال كار : الوحل الكلسي

  :اإللكرتوين 
http/www.websters-dictionary-online.com difinitions calcareous ?cx=partner-pub 0939450753529744 , consulté 
le    07-09-2012 à 23 :20 GMT . 
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اجليولوجية يف  ءوالكيميا، ولكن بفضل التقدم العلمي الذي حققته العلوم اجليولوجية  غري مل يكن سوى تكهن ال االعتقادهذا 
ا النفط العشرين سنة األخرية   1. ، أزيح النقاب عن الطريقة اليت يتكون 

ذا ، ويف أزمنة جيولوجية خمتلفة  ينشأ إال يف ظل ظروف شديدة الندرة ولقد أمجع أغلب الباحثني يف هذا الشأن بأن النفط ال و
ناطق معينة وهذا من خالل حتركه عرب الطبقات األرضية وجتمعه يف يوجد إال يف م العثور عليه ليس أمرا سهال كما أنه ال فإن 

  أماكن حمددة 

  .*يةى هذه األماكن باملصائد البرتولوحدت من ترحاله وتسم احتوته

، واألحياء البحرية الدقيقة وبقيا  منها والنباتية البحرية وبقايا الكائنات احلية احليوانية بتوافر الطحالإن نشوء النفط يتوقف على 
البحار واحمليطات خمتلطة برماهلا بشكل مركز وبكميات غزيرة  أعماقوالرواسب املعدنية ، واليت ترسبت يف  األخرىالكائنات احلية 

تكون   كربونية، هذا كله ميكن أن تنشأ عنه تفاعالت عضوية   صخور رسوبية إىل، مشكلة طبقات مسيكة تتحول تدرجييا  جدا
  . كبداية لنشأة النفط

أن نذهب إىل ، بل نستطيع  شرطا كافيا لنشأة هاته املادة السحرية اعتبارهميكن  إن توفر كل هاته املواد العضوية ومبفردها ال      
تكون هناك  نأجيب " ، وإمنا ، فإن هذا مبفرده لن يكون كافيا مت كمية املواد العضوية املتجمعةونقول أنه مهما عظأبعد من هذا 

الضيقة الناشئة  األودية، وتتحقق هذه الظروف إما يف البحار العميقة أو يف  بيئة ثابتة ومستقرة وخالية من األكسجني وغري هوائية
وجود  اليت ال أواخلالية من التيارات املائية  األودية، أي يف األرضيةبفعل حترك القارات وما يصاحب ذلك من تشقق يف القشرة 

حبر ، و  ثل هذه الظروف يف البحر األسود، وبوسعنا أن نعثر يف يومنا الراهن على م بنسبة ضئيلة جدا إالفيها هلذه التيارات 
  .والبحر امليت، درياتيك احملاط عمليا باليابسة ماركيبو يف فنزويال أو يف حبر األ

ناطق اجملاورة للوادي بالتآكل شيئا فرتة زمنية طويلة تأخذ احلواف واملباملادة العضوية وهذا عرب مرور  األوديةإن امتالء أحد       
ار املتدفقة  داخل الوادي مكونة بذلك غطاء يغطي املادة  إىلفشيئا، ويف سياق عملية التآكل هذه تتكون ترسبات جترفها األ

االت ـفإن درجات احلرارة ترتفع يف احلو معروف العمق، وكما ه إىلالعضوية، وتستمر هذه املادة العضوية احملكمة الغطاء باهلبوط 
بط املادة العضوية إىل العمق أكثر وأكثر، تأخذ ـمرت يف عمق األرض، وك100بثالث درجات مئوية كلما توغلنا  االعتيادية لما 

أكرب، وهكذا وبدءا من نقطة  األرضادة احلرارة يف جوف ـأشد كلما كانت نسبة زي ةمادتنا بسرعان وستغلي ـا فشيئا بالغليـشيئ
مرت، ففي هذا العمق 200تندلع هذه التفاعالت بعمق يبلغ  االعتياديةجديدة، ويف احلاالت  ةكيميائيمعينة ستندلع تفاعالت  

  .البرتول إىلتتم آخر خطوة على درب التحول من الطحلب  " alfenster" والذي يسمى الشباك البرتويل 
                                                            

  .16كولن كمبيل، يورغ شيندلر، فراوكة ليزينبورغ، فرينر تسيتيل، ترمجة عدنان عباس علي، مرجع سبق ذكره،ص    1
ما منها .هي نسق هندسي للطبقات الرسوبية يسمح للبرتول أو الغاز أو لكليهما بالتجمع فيه بكميات اقتصادية : املصائد البرتولية  * وحيول دون هرو

 .لطبقي اهلندسي أشكاال عدة ، لكن تظل السمة الرئيسية للمصيدة هي وجود صخر مسامي مغطى بصخور حابسة غري نافذة ، ويتخذ هذا النسق ا
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  :عنهما ومها االستغناءميكن  لنشأة النفط جيب أن يتوفر عامالن أساسيان ال أنه و إىلهنا جيب أن نشري 

  .كلما كانت درجات احلرارة أعلى  أسرعأوال سرعة التحول واليت تتوقف بدورها على درجة احلرارة السائدة فعملية التحول ستكون 

، فعلى درب اهلبوط إىل العمق تتكون نسبة معينة  برتول إىلور الصفائحية ـول قار الصخـأما العامل الثاين فإنه يتمثل يف درجة حت
  كلما ض أكثر  ـوادي أو املنخفـومن هنا وكلما هبط ال ، برتول إىلمل تتحول بعد  لتزا البني الكمية اليت حتولت فعال والكمية اليت 

واصلت  إذاأما كانت درجات احلرارة أعلى يف مثل هذه احلالة تتحول كميات أكرب من قار الصخور الصفائحية إىل برتول ، 
ا تغوص يف ع الصخور األم الثمينة هبوطها من خالل الشباك البرتويل مرت بالغة بذلك  5000 و 4000مق يرتاوح بني ـ، فإ

  منطقة التولد 

رق ـرارة العظيمة، تتفـأ أي برتول ففي ظل هذه احلـينش أنن ـميك عمق الـويف هذا ال " metagenetische zone"اإلحنرايف 
ذا املعىن هناك عمق معني ينفتح فيه الشباك البرتويل لينشأ النفط ويف مستويات  *غاز امليثاناملكونة للنفط وتتحول إىل زئيات ـاجل و

 إىلتحول جممل املادة مقا ستتصف البيئة حبرارة مفرطة وتأكثر ع ويف مستوى، أقل عمقا ستتصف البيئة بربودة غري مناسبة
ومن هنا ومن هذا املنطلق نستنتج بأن النشأة العضوية للنفط وعلى شواطئ البحار هي األكثر قبوال بني العلماء املعاصرين، .1غاز

حراء إال نتيجة تسرب مياه البحار احلاملة لقطرات زيت البرتول من خالل الصخور ـالص أعماقالنفط من  استخراجوما عملية 
 حىت يعرتض هذا السائل السحري حاجز من الصخور الصماء واليت الاملسامية، عرب رحلة طويلة غري حمددة املسالك واملعامل 

ة البرتولية وهذا املكان يسميه البعض باملصيد يب عنه،لية التنقـبعد عم خراجهـاستاذ منها فتنتهي هجرته، وميكن هنا ــيستطيع النف
  2.غريها أماكنواليت قد تكون يف الصحراء أو يف 

   

                                                            
، امليثان النقي ليس له رائحة ولكن عند  CH4امليثان هو مركب كيميائي يعد أبسط اهلدروكاربونات ، وهو غاز له الصيغة الكيميائية : غاز امليثان  *

    تسرباستخدامه جتاريا يتم خلطه بكميات ضئيلة من مركبات الكربيت ذات الرائحة املميزة ، مما ميكن من تتبع آثار غاز امليثان يف حالة حدوث 
  .23، 22، 20،21مرجع سبق ذكره، صص كولن كمبيل، يورغ شيندلر، فراوكة ليزينبورغ، فرينر تسيتيل، ترمجة عدنان عباس علي،   1
  .26مصطفى ديبون، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  : اكتشاف النفط وطرق استخراجه: المطلب الثاني

  :اكتشاف النفط: أوال

سنة قبل امليالد، وهذا من  6000 إىل 5000حوايل  إىلمن مشتقاته منذ زمن بعيد يرجع  القد عرفت البشرية النفط وبعض      
العراق والصني وبعض من  ، وظهرت معامل استخدامه يف الكثري من املناطق كإيران واألرضسطح  إىلخالل  تسربه عرب الشقوق 

صادرة على النار ال أطلقحىت أنه  واإلنارةاء واستخدمه العرب يف العالج ـوغريها، فاستخدام العراقيون الزفت يف البن...البالد العربية
ا ـكان شواطئ حبر قزوين، واستخدمه الصينيون أيضـواليت كان يقدسها س افائهـوإطمنه مصطلح النار األزلية وهذا لصعوبة انطفائها 

استعمله املصريني القدماء يف عملية  ه كوقود أيضا، وـاستخدام إىل افةـإض إليهاينفذ املاء  ا حىت الـودهنهحلفظ حبال السفن 
العدو وغري ذلك من االستخدامات املتعددة يف احلقب  أساطيلاحلرائق يف  إشعاليف  القار اإلغريق واستخدم،  التحنيط وغريها

هذا السائل السحري أثناء عملية احلفر عند البحث اكتشاف  إىل، ويف منتصف القرن التاسع عشر مت التوصل املتعاقبة من التاريخ 
 edwin " ليورنتني درايك أيدوينمن طرف  1859حيث حفرت أول بئر هناك عام عن املاء يف الواليات املتحدة األمريكية 

laurentine drake "عقيد اجليش املعروف بعناده يف والية بنسلفانيا "pennsylvania  " وبتحديد يف مدينة تيتوسفيل
"Titusville  "يزيد عمقها عن مرتين إال بشيء قليل وكان جناحه هذا قد أشعل فتيل اهلوس  فقد عثر على البرتول يف حفرة ال

ذا أخذ الطلب  خاصة بعد أن اكتشف بأن النفط قادر على تلبية حاجات اإلنسان من خمتلف مصادر الطاقة 1"البرتويل  ، و
ذا توالت عمليات االكتشاف والبحث والتنقيب عن  عليه يف االرتفاع عاما بعد عام هذه الثروة النفطية واليت غريت جمرى ، و

  .2اخل... 1866ويف روسيا القيصرية عام  1860حياة البشرية مجعاء فاكتشف النفط يف رومانيا عام 

إن عملية اكتشاف النفط تقع بالدرجة األوىل على عاتق علماء اجليولوجيا املتخصصني يف مسح األراضي، وهذا عن طريق       
ا وسهوهلا وكل ماالقيام برسم خريطة لأل ، وتتم عملية التصوير ميكن أن تبينه الصورة رض املراد اكتشافها وهذا بإبراز جباهلا ووديا

الطريقة هي األسرع واألقل تكلفة، وبعد ذلك تسلم هذه الصور  عن طريق الطائرة بواسطة آلة تصوير خاصة ، وتعترب هذه هاته
من وجود قبوات أو فواجل يف  إليهقيقة يتبني منها طبيعة سطح األرض وما قد تشري خبري احلفريات ليدرسها دراسة شاملة ود إىل

لفحص األرض عن قرب وهذا  إليهاه الظواهر الطبيعية يف منطقة من املناطق، مث التنقل مت اكتشاف مثل هذوإذا ما صخورها 
ا رشوح ما إذاة ـملعرفة صخورها ومعرف امية أو الشقوق ويف أغلب احلاالت ـور املسات برتولية تسربت من خالل الصخـكان 

عينات من الصخور تتم دراستها يف معامل متخصصة ملعرفة نوعها وعمرها وما  القتطاعتستلزم عمليات اكتشاف النفط احلفر 
ا من معادن أو مواد  خمتلفة منها ، إن عملية اكتشاف النفط تتم بأجهزة  وجود النفط فيها إىلمشعية تشري  أو حميةشخيتلط 

اجلاذبية األرضية واليت بواسطتها ميكن حتديد مواقع الصخور الثقيلة عن غريها ، وهل هي قريبة من  قوة جهاز مغناطيسي يبني
، وهناك جهاز آخر هو ميزان اجلاذبية والذي يقوم بقياس الفروق الدقيقة يف قوة رض أم هي مدفونة على أعماق بعيدة ؟سطح األ

                                                            
  .40كولن كمبيل، يورغ شيندلر، فراوكة ليزينبورغ، فرينر تسيتيل، ترمجة عدنان عباس علي، مرجع سبق ذكره، ص    1
  .23حممد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وتلسكوب داخل صندوق معزول ذي حرارة  ومرآة زنربكي هذا اجلهاز الشديد احلساسية مكون من ميزان إن،  اجلاذبية األرضية
 ما إذا تبنين وات الصخور ـفنعرف بواسطتها اجتاه املرات، هذا التلسكوب ميكننا من قراءة البيانات الدقيقة املعكوسة على  ثابتة

القيب أو غريه، وعندما نتعرف على القبة الصخرية أو على نصف القبة حنفر آبارا جتريبية ادي مثل الرتكيب ـكان بينها تركيب غري ع
ويسمى هذا املكان الذي يكتشف فيه  1الستخراجهالقبة برتول وعند وجوده حنفر آبارا هنا وهناك  ههذحتت إذا كان  ملعرفة ما

والغاز يت جتمعت فيها القطرات البرتولية املمتزجة واملختلطة باملاء البرتول باملكمن البرتويل والذي هو عبارة عن املنطقة األرضية ال
  2يف طبقة الصخور الرسوبية واليت يف داخلها مسام متماسكة حتتوي على القطرات البرتولية

واحدة تسمى باحلقل البرتويل، وان  إنتاجيةا وحدة ـامن البرتولية أو املصائد بالقرب من بعضها جيعلهـتواجد عدد من املك إن      
ة و   حىت وإن كانت بينها مسافات كبرية يطلق عليها مصطلح احلوض البرتويلوجود عدد من احلقول البرتولية املتشا

"petroleum basin  "أو غريها من  ،اـإفريقيال ـأو احلوض البرتويل يف منطقة مش، ليج العريبة اخلـرول منطقـكحوض بت
  .3رتولية يف خمتلف مناطق العاملاألحواض الب

  :طرق استخراجه: ثانيا 

إن طرق استخراج الثروة النفطية ليست بالطرق الثابتة بل هي يف تطور مستمر يتواكب والتطور العلمي والتكنولوجي احلاصل       
 مشياجيوبون القارات  اراحو من املغامرة فاملنقبون "عملية استخراج النفط يف بداية اكتشافه كانت تتميز بنوع  أنيف العامل، حيث 

ذا كانوا يستخدمون على األقدام أو على ظهور الدواب حاملني معهم عدسات مكربة ومطرقة ودفرت  لتدوين املالحظات، فهم 
فتعددت وتنوعت ات التنقيب واالستخراج للنفط يف التطور املستمر، ـوبعد ذلك بدأت عملي ،4اطةـوسائل هي غاية يف البس

  .حاجة العامل من الثروة النفطية ، وسهلت وترية االستخراج بشكل لىبةـأساليب البحث والتنقيب وأصبحت شيئا فشيئا أكثر دق

أن نتكلم اآلن وبصورة موجزة عن أهم طرق وأساليب البحث والتنقيب عن الثروة النفطية واليت تتمثل يف ثالث طرق وميكننا 
 :هيو رئيسية 

   

                                                            
  .30،32،34صمصطفى ديبون، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .18حممد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .20حممد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .38كولن كمبيل، يورغ شيندلر، فراوكة ليزينبورغ، فرينر تسيتيل، ترمجة عدنان عباس علي، مرجع سبق ذكره، ص    4
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  :الطريقة اجليولوجية -1

دف         يف باطن  واملختبئةوضع اخلرائط املختلفة على شكل وطبيعة األرض وهذا لتوضيح توزيع الصخور الظاهرة  إىلو
  :وهيأخرى  ثالث طرق  إىلاألرض وتنقسم هاته الطريقة بدورها 

   آالت التصوير والعدسات املكربة باستعمالوتتم بطريقة تقليدية : طريقة املسح السطحي 1-1

وتتم عن طريق الطائرة، أي أن التصوير يتم من أعلى بواسطة الطائرة، وتعترب هذه الطريقة هي األقل  :طريقة املسح اجلوي 1-2
  .بواسطتها ميكن إجراء مسح عام وشامل ملساحات شاسعة تشمل كل القطر هرحبية للوقت حيث أن واألكثرتكلفة 

دف : املسح اجليولوجيطريقة  1-3 وهذا قصد معرفة نوعية طبقات وضع خرائط جيولوجية لطبقات األرض  إىلوهي طريقة 
ا مع بعضها البعض وتوضيح الكسور و األرض وغريها داخل الطبقات األرضية وكل هذا قصد حتديد ...لتواءات اإل وعالقا

  . أماكن تواجد الثروة النفطية بشكل دقيق

  : اجليوفزيائيةطريقة املسح  -2

مثل قوة اجلاذبية أو درجة املغناطيسية أو مدى  األرضهاته الطريقة تعتمد على معرفة اخلصائص اجليوفزيائية لطبقات        
  :ثالث طرق هي إىلاليت حتدث بصورة اصطناعية وبدورها هاته الطريقة هي األخرى تنقسم  لالهتزازاتتوصيل طبقات األرض 

ذا فهي توضح  :املغناطيسيطريقة املسح  2-1 هاته الطريقة تعتمد على قياس درجة واجتاه املغناطيسية يف طبقات األرض، و
واليت تقل فيها درجة كبرية عكس الصخور الرسوبية ، فالصخور النارية تكون درجة املغناطيسية فيها   نوعية تركيب الطبقات األرضية

  .املغناطيسية أو تنعدم كليا

، ومنها تتم معرفة   بواسطة هاته الطريقة ميكن معرفة قوة اجلاذبية األرضية يف منطقة معينة : األرضيةللجاذبية  طريقة املسح 2-2
  . كثافة الصخور املوجودة يف باطن األرض ومقدار عمرها الزمين

اصطناعية  هزات إحداث، فهي تعتمد على  وتعترب أهم وأفضل طرق البحث وأكثرها فائدة :الريزمي أو طريقة املسح الزلزايل 2-3
يف حفرة " فوق سطح األرض أو عن طريق تفجري ديناميت يف باطن األرض  ثقل كبري إسقاطوهذا عن طريق  ، األرضيف باطن 

ويقوم  1"يف باطن األرض فتنعكس االنفجارتنتشر موجات الضغط الناشئة عن هذا يبلغ عمقها بضعة أمطار وبعد عملية التفجري 
الذبذبات الصادرة عن ذلك من باطن األرض ومن مسافات متباعدة بواسطة مساعات خاصة  أواجليولوجيون باستقبال اهلزات 

طبقة الصخور النارية تعكس صدى سريع ، فعلى سبيل املثال  ، من أجل حتديد شكل وتركيب الصخور لتسجيلها ومن مث حتليلها
  .والطبقة الرملية تعكس صدى بطيء

                                                            
  .38عباس علي، مرجع سبق ذكره، ص كولن كمبيل، يورغ شيندلر، فراوكة ليزينبورغ، فرينر تسيتيل، ترمجة عدنان  1
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  :ميائييكطريقة املسح اجليو  -3

،   ياإلشعاععن طريق التصوير األرضية أو الصخور املكونة هلا  وتعتمد على معرفة وحتديد اخلواص اجليوكيميائية للطبقات        
  . اخل...الذري اإلشعاعأو باستخدام  كاستخدام أشعة غاما

  .1وتعترب هاته الطريقة من أحدث الطرق اليت تستخدم للكشف والبحث عن الثروة النفطية على النطاق الدويل       

هلذا املورد احليوي وهذا عن طريق عملية حفر اآلبار  االستخراجإنه وبعد عملية حتديد أماكن تواجد الثروة النفطية، تأيت مرحلة 
 مكلفة للغاية، حيث تستخدم فيها آالت قوية حلفر األرض، وتتمثل أهم طرق حفر األرض فيما النفطية، هاته العملية واليت تعترب

  :يلي

 "  cable tool" :احلفر بالدق  -1

اء ـإلنش األرضح ـعلى سط *، وتكون عن طريق رفع وإسقاط الدقاق استخدمت هاته الطريقة يف بداية نشوء الصناعة النفطية
  .كثري من املخاطرلا تبقي فوهة البئر مكشوفة وتعرضه لألالبئر وتتميز هاته الطريقة بتكاليفها البسيطة ولكنها غري مأمونة 

 "   rotary drilling" :احلفر الدوار أو الدوراين -2

، ويف وسطه  قدما 136 إىلاستخدمت هاته الطريقة منذ أوائل القرن العشرين ، وتتكون من برج عايل للحفر يصل طوله 
 و، ومدببة ، تكون له أسنان حادة ا والذي تنتهي مقدمته مبثقاب من الفوالذـقدم 40 إىلالداخلي ثبت عمود للحفر يصل طوله 

ا حتفر األرضـع   .ألف قدم يف باطن األرض وبصورة عمودية 25أكثر من  إىلعمق يصل  إىل، هاته الطريقة حتفر  ن طريق دورا

  " turbo drilling ":التوربييناحلفر  -3

نه يف راين وطريقة احلفر التوربيين هي أهذه الطريقة تشبه وإىل حد كبري طريقة احلفر الدوراين، ولكن الفرق بني طريقة احلفر الدو 
هلا إىل عدة آالف موعة كبرية من األنابيب احلديدية املرتابطة واليت يصل طو ـطريقة احلفر التوربيين جند أن عمود احلفر يتكون من جم

تتميز هذه  ائلة، وـيدور منها إال اجلزء األخري املتصل مبثقاب احلفر، والذي يتصل بتوربني يدور بسرعة ه كن الـمن األقدام، ول
ا ال ا حتفر أيضا بصورة مائلة تصل حىت زاوية ميل  حتفر بصورة عمودية فقط الطريقة أيضا بأ   .درجة 70، بل أ

  . الشديدة الصالبة الصخوروتستخدم هاته الطريقة على وجه اخلصوص يف حفر اآلبار املائلة يف املياه البحرية ويف طبقات 

  .2وتعترب عمليات حفر اآلبار النفطية يف اليابسة أقل تكلفة من اآلبار احملفورة يف املناطق املغمورة باملياه

                                                            
 .23،24،25ص د أمحد الدوري، مرجع سبق ذكره، صحمم  1
  .هو عبارة عن قطعة حديدية أسطوانية الشكل، ثقيلة الوزن متصلة بسلك حديدي ومرتبطة بربج احلفر، ينزل ويصعد على سطح األرض ليحفرها: الدقاق*
  .26،27ص حممد أمحد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص  2
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لية تعترب عملية هي غاية يف التعقيد فهي تطلب دراسات متخصصة وخربات تقنية عملية حفر اآلبار البرتو  أنوخالصة القول هي 
  . التكاليف اجلد مرتفعة لعملية حفر اآلبار البرتولية إىل إضافة، ومهارات فنية عالية هذا كله  معمقة وهندسية
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  :مشتقات النفط وتطور االستغالل الصناعي له: المطلب الثالث

  :مشتقات النفط: أوال

، ولكي يستفاد من هذا املورد احليوي على أحسن وجه  ل كبريميكن االستفادة منه بشك ته اخلام الالنفط يف صور  إن       
، هاته العملية اليت ينتج عنها عدد كبري من  تكرير النفط بعمليةيصطلح عليه  حتليله وهذا عن طريق ما أوجب ذلك معاجلته أو

هاته املشتقات النفطية أصبحت مصدرا لكثري من املنتجات  1"منتوج 8000حوايل " إىلاملشتقات املفيدة واليت يصل عددها 
ع والزيوت والبالستيك واملطاط الصناعي واأللياف الصناعية والصابون واملنظفات مبختلف أنواعها، والشم كالطالء   ةالكيميائي

  .ىوال حتصتعد  وغريها من املنتجات اليت ال... واملتفجرات واألمسدة

  :مهاو إن عملية تكرير النفط متر مبرحلتني رئيسيتني  

املصاحبة للنفط اخلام عند استخراجه هاته العملية األولية  واألمالحويف هاته املرحلة يتم التخلص من املاء : املعاجلة األولية -1
،  انفجار الربج نتيجة الضغط اهلائل الذي ينتج عن تبخر املاء إىلتعترب أكثر من ضرورية، الن وجود املاء يف برج التقطري قد يؤدي 

  . سرعة تلفه إىلبالتايل تؤدي تآكل احلديد الذي صنع منه برج التقطري و  إىلالح فهي تؤدي عرب مرور الزمن أما األم

، وينتج عنها فصل  ، فهي تتم يف أبراج ضخمة وتعترب هاته العملية هي العملية الرئيسية "distillation": عملية التقطري -2
  .2النفط عن مكوناته فتنتج بذلك املشتقات النفطية

ا املستخرجة اختالف كبري يف نوعية املشتق، فإننا جند بأنه هناك  ونظرا لوجود أنواع كثرية من النفط اخلام من ات النفطية وكميا
وزيادة بعض املواد وجه اخلصوص يف كثافة املشتقات  علي أو األساسختالف يرتكز على ، ونالحظ بان هذا اإلنفط آلخر
ر جمموعة واسعة من املنتجات البرتولية مبا يف ذلك أنواع لعموم فإنه ينتج عن عمليات التكريمن مشتق آلخر، وعلى ا الكيماوية

  . وغريها من املشتقات األخرى 3"وزيت الوقود، وفحم الكوك والكربيت،  ليز و الدووقود الطائرات ،  ولنيالغاز متعددة من 

ذا فإن  ينتج عن برميل النفط مشتقات تفوق حجمه حبدود عشر لرتات وعلى العموم فإنه غالبا ما الدولة اليت تصدر النفط ، و
ا الباطنية حمال اخلام كما يستخرج هي خاسرة ال ا تستنزف فقط يف ثروا   . ، أل

  

                                                            
اع البرتول اجلزائري، مذكرة مقدمة ضمن سهيلة زناد، إسرتاتيجية االستغالل املستدام للثروة البرتولية بني متطلبات التنمية القطرية واحتياجات السوق الدولية، دراسة حالة قط  1
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2  http //www .thegolfebvez . com/vb/show/chead.php? t =292845 ajouté le 19-05-2008 à 09 :00GMT, consulté 
le 03-05-2012 à 10 :18GMT. 

 على املوقع االلكرتوين، الصفاة الكويت 2000-1995اجنازات اخلطة اإلسرتاتيجية الرابعة  –معهد الكويت لألحباث العلمية   3

http //www.kisr.edu.kw/data/…99906-41 , consulté le 03-05-2012 à 14 :47GMT, page    15    16,     03 
2001يولو pdf  .  
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 :وميكن استخراج املشتقات التالية من برميل النفط املتوسط النوعية وهذا حسب اجلدول التايل 

  المشتقات المستخرجة من برميل النفط: ) 1-1( الجدول رقم 
 %ئوية النسبة امل  املشتقةاملــــادة 

  51.4  البنزين
  15.3  )املازوت(الديزل 

  12.6  )الكريوسني ( وقود الطائرات 
  08.2  غازات خمتلفة جافة وسائلة

  05  فحم الكوك
  03.3  وحمطات الكهرباءوقود للسفن واملصانع 
ة   01.9  إسفلت ومواد مشا

  0.9  زيوت التشحيم
  01.4  منتجات أخرى

  100  اجملموع
 الباحث عن مقال بعنوان ماهو النفط؟ بدون كاتب على املوقع االلكرتوين إعدادمن : املصدر 

  http //www.borsaat.com/vp/t/75560html.ajouté le 11-09-2009 à 18 :09GMT, consulté le   
03 -05-2012 à 15 :08GT 
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  . برميل نفط واحد متوسط النوعية حسب النسبة المئويةيبين المشتقات النفطية المستخرجة من )  1-1( والشكل رقم 

.المشتقات النفطية المستخرجة من برميل نفط ) : 1 – 1(الشكل 

 
على الساعة  2009- 09- 11، أضيف بتاريخ ) بدون كاتب (؟ من إعداد الباحث عن مقال بعنوان ما ھو النفط :المصدر 
18:09GMT   على الموقع االلكتروني:             .http//brossat.com/vb/t/75560 html , consulté le 03-05-

2012 à 15 :08 GMT 

  :تطور االستغالل الصناعي للنفط: ثانيا

، وبصورة أوضح وأعم  أو االستهالك لالستعمالمواد جاهزة  إىلإن الصناعة النفطية تعين حتويل النفط من شكله اخلام        
منتجات  إىل امنفطية وذلك بتحويلها من شكلها اخلالثروة ال باستغاللالصناعة النفطية هي جمموعة العمليات الصناعية املتعلقة 

  .أو الغري مباشر رباشاالستهالك امل لالستعمال أووسلع خمتلفة جاهزة 

بصورة مباشرة بعد استخراجها من باطن األرض أو أعماق البحار، بل ميكن استغالهلا أو استهالكها  والنفط هو عبارة عن ثروة ال
أشكال  إىلر وهذا لتحويل هاته املادة احليوية من شكلها اخلام ويلية متعددة تسمى بعمليات التكريجيب أن متر بعمليات حت
فط وكل الصناعات الكيماوية املرتبطة فالصناعة النفطية تتمثل يف تكرير الن إذن ، لالستعمال واالستهالكمتعددة ومتنوعة صاحلة 

  .به

حبكم حاجة الثورة ولقد تزامن اكتشاف النفط مع بروز الثورة الصناعية يف أوربا هلذا كان استهالك هذا املورد كبريا يف العامل الغريب 
قتصادي للبرتول يف العامل االاحلاجة الكبرية هلذا املورد تطورت الصناعة النفطية فبدأ بذلك العصر  هاته الصناعية للطاقة ومع
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 ةحيث اكتشفت أول بئر برتولي 1"لصناعة البرتول األوىلفكانت بذلك البداية  األمريكيةاجلديد وبالتحديد يف الواليات املتحدة 
  .يف العامل

اية القرن التاسع عشر ميولقد كان منو الصناعة البرتولية بطيئا نوعا ما يف القرن الثامن عشر  ، وهذا نظرا  الديميالدي وحىت 
الداخلية وزيادة  االحرتاقومع بداية القرن العشرين وعند بداية استخدام حمركات  حملدودة للكريوسني ومصابيح الزيت ،للمتطلبات ا

، وزادت  الوجود إىلطلب الصناعة على البرتول أصبحت الصناعة النفطية مسألة اهتمام قومية، فبدأت الشركات البرتولية بالظهور 
 2"تداد الطلب على املشتقات النفطيةىل اشإ 1918-1914وقد أدى نشوب احلرب العاملية األوىل "النفط  إنتاجبذلك فعالية 

 إىل، وخضعت الصناعة النفطية حبلول القرن العشرين  زيادة تطور الصناعة النفطية حبكم هذا الطلب املتزايد إىلأدى  وهو ما
  :وهي"  seven sisters " يت بالشقيقات السبعسيطرة سبع شركات عاملية مس

   British petroleum                الشركة الربيطانية للنفط -1

      Shell   شركة شل -2

      exxon esso  وسشركة ايكسون أ -3

    golfشركة جولف -4

    texascoشركة تكساسكو -5

    mobilشركة موبيل -6

  socal chevron  "3شركة سوكال شفرون -7

اية احلرب سبع السالفة الذكر، قد الشقيقات الاملتعددة اجلنسيات العمالقة ويف مقدمتها العاملية الثانية كانت الشركات  وبعد 
ا على الصناعة النفطية العاملية فرضت منطق السيطرة تقريبا  إىل ، ووصلت عا عرب خمتلف مناطق العاملوفتحت هلا فرو ، ها وسيطر

من البرتول اخلام  ℅70كانت الشقيقات السبع تنتج   1972، وحىت سنة  على مجيع منابع النفط وأسواق التوزيع عرب العامل
ا على أكثر من نصف االحتياطات العاملية℅60العاملي و ، وقد برزت سيطرة  من املنتجات املكررة منه، وتبسط سيطر

  :النفطية من خاللالشقيقات السبع على الصناعة 

                                                            
  .10سهيلة زناد، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 http //www .oil.x10 .mx/forum/viewtopic.php§t2678 p=745 ajouté le 12-02-2012 à 01 :42 GMT, consulté le 
09-05-2012 à 16 :41 GMT. 
3  http //www .oil.x10 .mx/forum/viewtopic.php,     op.cit   .  
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من خالل التحكم يف عمليات البحث وهذا : التحكم يف مجيع فروع البرتول ومراقبة خمتلف عمليات مراحل االستغالل  -1
كمة والسيطرة املراقبة احمل إىلوالنقل، هذا باإلضافة  واإلنتاج، والتحكم أيضا يف عمليات االستخراج  والتنقيب عن الثروة النفطية

  .ر والتسويق والتوزيعالتكريعلى صناعات 

ا -2 ، وقد ساعدها يف  مكن الشقيقات السبع من الظفر بأغلب عقود االستغالل وهذا ما: احتكار التكنولوجيا والتحكم 
  . مة األمريكية لتوفري احلماية هلاذلك أيضا تدخل احلكو 

  .تعيق أي توسع هلموهذا بوضع العراقيل واحلوافز اليت : دداجلهور منافسني ظ احلماية من -3

ا إحكامالسالفة الذكر مكنت الشركات املتعددة اجلنسيات من  اإلجراءاتإن  على الثروة النفطية الدولية، ولفرتة طويلة  سيطر
،  تسيل لعاب اجلميع اـأرباحر نفطية واليت تداعة الـجدا، ولكن بعد ذلك بدأت أطراف أخرى بالظهور والولوج إىل جمال الصن

على اقتحام عامل  األطرافقد ساعد هاته ، و  البعد االسرتاتيجي لقطاع احملروقات يف االقتصاد الدويل إىل إضافة،  ثناءوبدون است
  : يلي النفط ما

  .د من الدول وخاصة أوربا واليابان نشوء الشركات الوطنية يف العدي -

  .ة التنافس مع برتول الشرق األوسط حلب إىل  احلرب الباردة ودخول برتول االحتاد السوفيايت ةاستعار أو اشتداد حد -

 ومنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول" OPEC" أوبك   ظهور التنظيمات البرتولية وأمهها منظمة الدول املصدرة للبرتول  -
  . "  OAPEC"    أوباك

  .1زيادة الطلب العاملي على النفط -

  . منا هذاو ي إىل ايزال هذا التطور مستمر  ال الصناعي للذهب األسود و لالستغاللتطور متسارع  إىلكل هذا أدى 

  2:يلي مافينوجز أهم العمليات والنشاطات اليت تشمل عليها الصناعة النفطية  أنوميكن       

وحتليل للمناطق املختلفة اجليوفيزيقي  وتشمل هذه املرحلة عمليات املسح اجليولوجي و: عملية االستطالع واالستكشاف  -1
  .ات البحث الطبقات الصخرية وذلك من أجل حتديد املنطقة اليت ستجرى فيها نشاط

وتشمل كل النشاطات اخلاصة بتنظيف املكان وتسوية األرض وشق الطرق ونقل أجهزة ومعدات : عملية التنقيب واحلفر -2
  . عملية احلفر احلفر وبعد ذلك تبدأ

                                                            
  .10،11صص , مرجع سبق ذكره, سهيلة زياد  1
  .16،18،22،24، صص 2001خالد أمني عبد اهللا، حماسبة النفط، دار وائل للنشر، عمان األردن،  2
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النفط بشكله اخلام وتشمل هاته العملية مجيع املصاريف اليت تنفق على  إنتاجويف هاته املرحلة يتم : والنقل اإلنتاجعملية  -3
  .معامل التكرير  إىلالزيت اخلام من وقت استخراجه من اآلبار وحىت شحنه ونقله 

ا: عملية التكرير -4 يف باطن األرض بل البد من تكريره  حيث أنه ليس من املمكن استخدام الزيت اخلام بالصورة اليت يوجد 
 .للحصول على املشتقات البرتولية اليت تستعمل يف حياتنا املعاصرة اليومية
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  :خصائص نشاط قطاع المحروقات في العالم: المطلب الرابع

املتعلقة باكتشاف واستخراج واستغالل وتسويق الثروة النفطية مبا فيها الغاز  األنشطةنشاط قطاع احملروقات هو عبارة عن كل       
  .الطبيعي أيضا

ويتميز نشاط قطاع احملروقات على املستوى العاملي مبجموعة من اخلصائص متيزه عن باقي النشاطات االقتصادية األخرى       
  : وتتمثل أهم اخلصائص فيما يلي

  : اإلنتاجتركز : أوال       

واليت كانت تعترب أكرب دولة "األمريكية العاملي من النفط بالرتكيز يف عدد قليل من البلدان أمهها الواليات املتحدة  اإلنتاجيتميز  
اية احلرب العاملية الثانية منتجة ا متتلك اكرب  للبرتول حىت  اية احلرب  1"احتياطي ثابت للبرتول يف العامل، كما أ ولكن بعد 
 إفريقيايف  أووبني التاريخ بأن رمال الصحاري العربية سواء يف آسيا " ،  توالت االكتشافات النفطية لبرتول العرب ية الثانيةالعامل

موارد أو  أراضيهالوطن العريب مازال خيفي حتت  أنحتتفظ حتت حبات رماهلا بنحو ثلثي البرتول العاملي ، واجلدير بالذكر 
 2006 عام ايةمليار برميل  677307فاالحتياطات النفطية العربية املؤكدة بلغت    2"احتياطات هائلة مل تكتشف بعد

اية عام  من حجم االحتياطات العاملية ℅56مشكلة بذلك حوايل   710695لتبلغ  2010، وارتفعت هاته االحتياطات 
  .2006 عن سنة  ℅5 بنسبة زيادة قدرت حبوايل أيمليار برميل 

ا النفطية  إمكانياتوتوجد لدى البلدان العربية  من حيث  ابالتايل فهي قادرة على النهوض بالتزاما، و  كبرية لزيادة حجم احتياطا
متتلكه من مصادر  لتطوير مابه من جهود  موما ستقو قامت به  ، وهذا من خالل ما تأمني متطلبات االقتصاد العاملي من النفط

  .3برتولية

  :اإلنتاجتباعد مراكز : ثانيا       

الدول املنتجة  نأونقاط االستهالك، فنجد  واإلنتاجمييز نشاط قطاع النفط هو بعد املسافة بني مراكز االستخراج  ما أهم إن 
يستخرج يف شكله اخلام ، تصدر النفط كما  واإلفريقية امل الثالث ويف مقدمتها الدول اآلسيويةوأغلبها من دول العللنفط اخلام 

 إمكانيات، وأوجب ذلك توفري  جعل مشكلة النقل تظهر لدى الشركات املنتجة ، وهو ما باستثناء تكرير كميات جد قليلة منه
فهناك طريقتني رئيسيتني لنقل النفط من مناطق اإلنتاج الرئيسية ويف مقدمتها الدول اآلسيوية  على العموم، و  ية كبريةلوجيستيك
مناطق االستهالك الرئيسية ويف  إىلالدول اإلفريقية وبدرجة اقل دول أمريكا الالتينية  إىلدول الشرق األوسط إضافة وخاصة 

                                                            
  .157، ص 2006جنلو املصرية،  سعودي، الوطن العريب، مكتبة األحممد عبد الغين  1
  .157ص  املرجع السابق ذكره،حممد عبد الغين سعودي،   2
، ص 2008شتاء   124العدد-رابع والثالثوناجمللد ال–، جملة النفط والتعاون العريب "االستثمار يف قطاع الطاقة يف األقطار العربية ، واقعه وآفاقه"مظفر الربازي، مقال حتت عنوان  3

166.   
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يف النقل عن طريق الناقالت البحرية والطريقة الثانية عن طريق  األوىل، وتتمثل الطريقة  الغربية واليابان والصني باو أور مقدمتها دول 
  .1"والذي أحدث ثورة كبرية يف جمال النقل بصفة عامة ونقل الطاقة بصفة خاصة" *النقل باألنابيب

   .ولكل من الطريقتني مزايا وعيوب

  :مزايا وعيوب النقل باألنابيب -1

  :المزايا -أ

  تسمح بتدفق النفط بشكل ثابت ومستمر ودون انقطاع -

والذي يشكل نقطة انتقال   strait of hormiz""اهلروب من ضريبة املرور عرب املمرات مثل املرور عرب مضيق هرمز  -
النفط وبني احمليط اهلندي وخليج عمان ومير عرب هذا املضيق حوايل  إنتاجمناطق هامة جدا بني اخلليج العريب حيث  إسرتاتيجية

مضيق  وأيضا 2"األمريكيةأوربا وشرق آسيا والواليات املتحدة  إىلمن النفط املستخرج من الدول املطلة عليه وتتجه السفن  ℅88
مضيق  إىل إضافة،  والذي يعد مركزا هاما للتزود بالوقود ألطلنطياملتوسط واحمليط  ل طارق الذي يصل بني البحر األبيضجب

ضيق م إىل، إضافة 3وكوريا اجلنوبية وتايوان ناليابا إىلمن البرتول املتجه  ℅80 مير عربه والذي"  malacca strait " ماالقا
وغريها من املضايق ...ضيق رأس الرجاء الصاحل وقناة السويس وم،  "the strait of bab elmandab"باب املندب 
  . اإلسرتاتيجيةونقاط املرور 

  :العيوب -ب

ا ثابتة  - ميكن زيادة  ال ، و الكميات املسوقة تبقى ثابتة أن، أي  باملرونة فوال تتصيعاب على طريقة النقل باألنابيب أ
  .ض منها قاناإل حجمها عند احلاجة وال 

ا تصبح أهدافا ثابتة  -   .وسهلة للتصويب عليها يف احلروب يعاب أيضا على طريقة النقل باألنابيب أ

الدول  أنإن مرور األنابيب بأراض أقطار متعددة جيعلها حتاول رفع ضريبة املرور واحلماية بشكل دائم ومستمر هذا فضال على  -
ا    .أراضيهايف  األنابيبتعوض فقرها البرتويل من رسوم مرور  أنواخلالية من البرتول حتاول  األنابيباليت متر 

 * :يةالناقالت البحر مزايا وعيوب النقل عن طريق  -2
                                                            

بلغ إمجايل أطوال خطوط أنابيب نقل البرتول 1900أنشئ أول خط أنابيب لنقل البرتول يف العامل يف منتصف القرن التاسع عشر بالواليات املتحدة ويف عام : النقل باألنابيب *
بلغت مجلة أطواهلا حوايل نصف مليون كلم يف بداية كلم فقط، وبعد احلرب العاملية الثانية 750 السوفيايت سابقاالف كلم، واالحتاد 29وحدها  ا.م.الف كلم، كان نصيب و30

  ).278ص ، 2007جغرافية النقل مغزاها و مرماها، مكتبة االجنلو املصرية، سعيد عبده، (نظر أالثمانينات من القرن العشرين، 

  .278،ص  2007اها، مكتبة االجنلو املصرية، سعيد عبده، جغرافية النقل مغزاها و مرم 1
 :على املوقع االلكرتوين"موسوعة النقل البحري"مقال حتت عنوان  2

 http://www.tp.com/wb4/showtread.php?1055  consulté le 13-05-2012 à 12 :09 GMT 
3  http://www.tp.com/wb4/showtread.php?1055 , op-cit, consulté le 13-05-2012 à 12 :09 GMT. 
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  :المزايا -أ

  .منتظم ومستمر وبالكميات احملتاجةيتم من خالهلا ضمان نقل النفط بشكل  -

  .زيادة توفري مناصب للشغل يف موانئ الشحن وموانئ التفريغ -

  :العيوب -ب

  .تذهب كاملة احلمولة وترجع فارغة  الناقالت البحرية تعترب مكلفة فهي -

  .مصايف التكرير يف الوقت املناسب  ىلموانئ التفريغ وإ إىلطول املسافة يرفع من احتمال تأخر وصول الشحنات  -

ارتفاع درجة املخاطر اليت ميكن مصادفتها يف الطريق سواء كانت هذه املخاطر ذات طبيعة سياسية كنشوب نزاعات وحروب  -
  .كتشكل األعاصري  ذات طبيعة مناخية أو إقليمية

  1»املنطقة العربية من النفط إنتاجعلى سبيل املثال من  ℅70الناقالت البحرية تقوم بنقل  أن إالوعلى الرغم من هاته العيوب  «

طريقة االندماج العمودي  إىلجلأت الشركات النفطية الكربى  ، هذا وبالنظر للصعوبات اجلمة اليت تعرتض نقل الثروة البرتولية
  . 2، ولتقليص تكاليف االستغالل من جهة ثانية النفطية من جهة اإلمداداتوهذا لضمان  اإلنتاجمناطق  إىلواحلضور املباشر 

  :احتمالية االستكشاف: ثالثا

للثروة النفطية، فهي عبارة عن مورد قابل  إضافيةخصائص نشاط قطاع احملروقات هي احتمالية استكشاف موارد  أهممن  إن      
اجيابية، ففي ائج عملية االستكشاف ـتكون نت أنملؤكد انه ليس من ا إىل باإلضافةللزيادة والنقصان وبشكل دائم ومستمر، هذا 

دفع  لة، وهذا ماـد قليـجنده بكميات ج أو،  إطالقاجند النفط  ال لية احلفرـتنبؤ بوجود نفط وبعد عميتم ال األحيانالكثري من 
ا  عدم تركيز نشاطها يف منطقة واحدة إىلالشركات النفطية العاملية  مناطق كثرية من اجل اكتشاف  إىل، بل قامت بتوزيع نشاطا

 .3موارد جديدة للثروة النفطية لتعويض خسائر االستكشافات السلبية 

 :ارتفاع تكلفة االستثمار: رابعا

                                                            
ا حنو ) الناقالت البحرية(ناقالت النفط * انظر سعيد عبده، مرجع سبق ذكره، (من إمجايل محولة األسطول التجاري البحري العاملي ℅35مليون طن أي نسبة  285سجلت محوال

  )352ص 
  . 168عبد الغين سعودي، مرجع سبق ذكره ، ص حممد  1
لعاملية للتجارة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات بلقاسم سرايري، دور ومكانة قطاع احملروقات اجلزائرية يف ضوء الواقع االقتصادي الدويل اجلديد ويف أفق االنضمام إىل املنظمة ا  2

  .16، ص2008-2007احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر باتنة، 
  . 17املرجع السابق ذكره ، ص بلقاسم سرايري ،   3
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الزيت اخلام يتطلب حتديد مكمن تواجده،  اجـإنت" رؤوس أموال ضخمة حيث أن إىلار يف قطاع النفط ـحيتاج االستثم      
التنقيب احلصول على رخصة قانونية متنح للجهة اليت تنوي التطوير يف عمليات التنقيب  أعمالوتتطلب  لإلنتاجوتطوير احلقول 

 1"الضرورية  األعمالوتنفيذ 

 .2اإلنتاجوتكاليف  اإلنتاجقبل  تكاليف ما: فئتني رئيسيتني ومها إىلوتنقسم تكاليف االستثمار يف اجملال النفطي 

  : وتشمل البنود التالية: اإلنتاجقبل  تكاليف ما - 1

اليت تتكبدها تشمل تكاليف احلصول على امتياز التنقيب عن النفط والغاز مجيع النفقات : تكاليف احلصول على االمتيازات -أ
، وفقا لنصوص اتفاقية  اليت تتم بعد ذلك األخرىواملدفوعات  اإلجيارات، وتشمل كذلك  الشركة النفطية للحصول على االمتياز

  االمتياز

ا الشركات البرتولية وتتمثل يف تكاليف املسح اجليولوجي : تكاليف التنقيب -ب املكامن النفطية يف  إىللالهتداء اليت تقوم 
  .مناطق االمتياز

  : يلي وتشمل ما: املكان للحفر إعداد يفر امص" -ج

  . وجدت إنونضح املياه  األرضتنظيف وتسوية  -               

  . تكاليف بناء الطرق وإرساء أساسات للحفر -               

  .3" ةتكاليف نقل أجهزة احلفر وإقامتها على املنطق -               

عمال احلفر واملواد الالزمة للحفر،  أجوروتشمل "الفعلي  لإلنتاجاحلقول  إعدادجل وهذا من أ: ف احلفر وتطوير احلقولتكالي -د
  .4" وغريها....، الوقود والطاقة احملركة، اهتالك معدات وآالت احلفر وتكاليف صيانة وتصليح آالت معدات احلفر

ا إذيف املستقبل،  اإلنتاجختفيض تكاليف  إىلوهي تكاليف قد تؤدي   :على مكامن الزيت احملافظةو تكاليف حقن الغاز  - ـه  أ
  . للمشروع على املدى الطويل اإلنتاجيةتزيد من الطاقة 

، ومتيل شركات برتول  تصادفه أعمال احلفر وتطوير احلقول أمراجلافة  اآلباروهذا ألن حفر بعض : اجلافة اآلبارتكاليف  -و
  .احلفر هذه على حساب الدخل أعمالتقييد نفقات  إىلعديدة 

                                                            
  . 11،14، صص2008، 1، طلبنان  ،بريوت عبد اهلادي حسن طاهر، حتديد الدخل يف صناعة البرتول، دار الساقي ، 1
  .157خالد أمني عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .157خالد أمني عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص 3
  .157خالد أمني عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص 4
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  : وتتمثل يف البنود التالية: اإلنتاجتكاليف  - 2

 إىلها ية وجتميعها وفرزها وتركيزها ونقلاملنتجات البرتولكإخراج   اإلنتاجوتتوزع وفقا ملختلف وجوه : ةاملباشر نفقات التشغيل  -أ
  .معامل التكرير وموانئ التصدير

عها بأي شكل من حتسم معظم شركات البرتول نفقات اإليراد هذه من إمجايل الدخل، دون توزي: الغري مباشرةالنفقات  -ب
  1"يلحق منها بكل برميل مت إنتاجه  جل تعيني مااألشكال وهذا من أ

االستثمارات العاملية بلغت قيمة "، فعلى سبيل املثال )℅100( ةباملائوعلى العموم فإن الصناعة النفطية هي صناعة رأمسالية مئة 
ومن املتوقع أن ترفع املتطلبات " 2"مليار دوالر أمريكي يف املتوسط 450،  2010 خالل عام واإلنتاجيف ميدان االستكشاف 

 2015 -2011        مليار دوالر أمريكي خالل الفرتة 530حوايل  إىلملشاريع الطاقة بالدول العربية بشكل عام  الرأمسالية

  .3"منها℅42، يستحوذ النفط على حوايل  اإلمجايلمن ℅81املشاريع قيد التنفيذ حاليا حوايل وتبلغ قيمة 

  :تركز رأس المال: خامسا

جعل رأس مال القطاع  القطاع النفطي هو وجود عدد حمدود من الشركات املهيمنة عليه وهو ما اإلستثمار يف مييز إن أهم ما      
  .  الشركات النفطية العاملية ويف مقدمتها الشركات األمريكيةبأكمله يرتكز يف عدد قليل من 

   

                                                            
  .113،114،115،116عبد اهلادي حسن طاهر، مرجع سبق ذكره، صص   1
، جملة النفط والتعاون العريب 2010سيفا، غي ميزونيت، حبث بعنوان االستثمار يف االستكشاف واإلنتاج والتكرير خالل عام أرميل سانيري، سيفان سربوتوفيتز، كونستانسيو  2

  .12، ص2011شتاء  136الكويت، اجمللد السابع والثالثون، العدد 
  06، ص2011اقتصادية صادرة عن منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك، سبتمرب األفاق املستقبلية للطلب العاملي على النفط ودور الدول األعضاء يف مواجهته، دراسة  3
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  :العالمية من الثروة النفطية اإلمكانيات: المبحث الثاني

على كل املقومات اليت تسمح بتواجد واستمرار احلياة فوقها، ومن بني هاته املقومات واخلريات اليت  األرضيةحتتوي الكرة        
ا اهللا سبحانه وتعاىل على البشر جند خمتلف مصادر الطاقة يبذله من اجلهد العضلي الذي  اإلنسانلتوفر على  اليت خلقت ،انعم 

، فهذا السائل اإلطالقمنازع وعلى  أيأهم هاته املصادر الطاقوية وبدون ة ، وتعترب الثروة النفطي جل ضمان استمرار تواجدهأ
، وبسبب هاته املنافع الكثرية  بالتطور والرقي، ومنافعه بلغت درجات مل يكن احد يتوقعها لإلنسانومنذ اكتشافه مسح  األسود

  بالنفط؟ األرضيةحد تزخر الكرة  أيفإىل بني خمتلف القوى الدولية،  أشدهالسيطرة على منابعه  ألجلواجلمة بلغ الصراع 

اليت تواجه عملية  اإلشكالياتاالحتياطات النفطية العاملية واهم  إىلعلى هذا التساؤل سنتطرق يف هذا املبحث  لإلجابة       
النفطية العاملية وكذلك عن تطور الطلب العاملي  احملزوناتالتنبؤ حبجم املوارد النفطية احملتمل اكتشافها يف املستقبل، وسنتكلم عن 

اية هذا املبحث سنتكلم    .البرتويل العاملي بصفة عامة اإلنتاجعن على البرتول ويف 
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     :التنبؤ بحجم الموارد المحتمل اكتشافها مستقبال وإشكالياتاالحتياطي النفطي العالمي : األولالمطلب 

  :العالمياالحتياطي النفطي : أوال

النفطية املتاحة يف القشرة  املواردفاملوارد النفطية هي جمموع ،  جيب التمييز بني املوارد النفطية واالحتياطات األمر أولانه ويف 
االحتياطات النفطية فهي تعين ذلك اجلزء من املوارد القابلة  أما،  غري مكتشفة أوسواء كانت هاته املوارد مكتشفة  األرضية

ذا فإن االحتياطي ال 1لالسرتجاع واالستخراج والتسويق يف ظل الشروط احلالية للسوق يعين جمرد الكمية املوجودة يف باطن  و
الذي ) العمر(ج والوقت االقتصادي تكلفة االستخرا للمعروض مستقبال آخذا بعني االعتبار  األساسية األبعاديعين  وإمنا األرض

  :مهاو فاالحتياطي النفطي خيضع ملتغريين  ، وبالتايل2يأخذه االحتياطي

  . التطور التقين -

  . والشروط اليت تفرضها السوق النفطية -

 واألسعار، ولكن يف ظل نفقات االستخراج  العلمية والعملية الناحيةمن  بأكمله لإلنتاجفاالحتياطي البرتويل يعترب قابال  إذن
يوضح العالقة بني املوارد النفطية واالحتياطات  ) 2-1 (، والشكل التايل والذي حيمل رقم 3جزء فقط منه إنتاجالسائدة ميكن 

  .من املعهد الفرنسي للبرتول "jean noel boulard " دبوالر النفطية والذي وضعه جون نوال 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Institut francais du petrole, recherche et production du petrole et du gaz, reserves, couts et contrats ¨paris¨ : 
techniq, 2002, pp 94-95 

-1992، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع التخطيط، جامعة اجلزائر، 1989-1960قة البديلة خالل الفرتة بلمرابط أمحد، البرتول ومصادر الطا  2
  .61، ص1993

  . 61بلمرابط أمحد ، املرجع السابق ذكره ، ص   3
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  العالقة بين الموارد النفطية و اإلحتياطات النفطية :  )2-1(الشكل رقم 

ـــــــال
وارد

مـــ
  

  

ــمي
 اك
كن

ـــ
شاف

ت
  هاــ

  

  فةــــتشـكـم  
قنيا  
ت

 :
جها

 انتا
كن
مي

  
  

رحبة
يا م

صاد
اقت

  
  

الح
ا

ـتـ
طي
يا

  
  

اقتصاديا غري 
  مرحبة

  

الميكن : تقنيا
  انتاجها

  

  غري مكتشفة
  

  

ال ميكن 
  اكتشافها

  

  

 

source : sadek boussena, jean pierre pauwels catherine lacatelli canine swurtenbroekx ; 
ledefi petrolier, questions actuelles du petrole et du gaz, librairie vuibert, paris, 2006, p73 

، وبالتايل هنا نالحظ بأنه مت ا ميكن اكتشافه موارد ميكن اكتشافها وموارد ال إىلنالحظ بأن املوارد تنقسم  أعالهمن الشكل 
حول املوارد  واألحباث، وأكملت الدراسات  املوارد الغري مكتشفةخانة ، وصنفت يف  مل ميكن اكتشافهااالستغناء على املوارد اليت 

 إنتاجها، موارد ميكن  قسمني إىلاملكتشفة تنقسم بدورها بأن املوارد  أثبتت واألحباث، هاته الدراسات  اليت أمكن اكتشافها
،  من الناحية التقنية إنتاجها، وهنا يتم االستغناء عن املوارد اليت ميكن  ، وهذا من الناحية التقنية طبعا إنتاجهاميكن  وموارد ال

الدراسات  أثبتت إنتاجهاهاته املوارد اليت ميكن  ، من الناحية التقنية إنتاجهاحول املوارد اليت ميكن  واألحباثوتواصل الدراسات 
ا   :قسمني إىلتنقسم  أ

القسم  أما،  اقتصادية أرباحاملوارد اليت يتم من خالل استخراجها حتقيق  أياقتصاديا يف هاته احللقة هو املوارد املرحبة  األولالقسم 
 األسعاريف ظل  وأيضا،  احلالية واإلنتاجل تكاليف االستخراج الثاين فهو خيص املوارد الغري مرحبة من الناحية االقتصادية يف ظ
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هاته املوارد الغري مرحبة من الناحية االقتصادية حاليا قد تصبح مرحبة الحقا يف  أن أيالنفطية العاملية  األسواقالسائدة حاليا يف 
   .البرتول أسعارظل التطور التكنولوجي وارتفاع 

  . االحتياطات النفطية هي تلك املوارد اليت تكون مرحبة من الناحية االقتصاديةويف ختام هذا الشكل نالحظ بأن 

أو يف حجم   يف حجم االحتياطات النفطية سواءاملقدمة  اإلحصائياتنالحظ بأنه هناك تباين واضح يف و عريها  األسبابوهلذه 
  . كميات البرتول اليت ميكن اكتشافها يف املستقبل

املهمة للغاية وهذا سواء على  األمورات النفطية من ـاملقدمة يبقى تقدير كمية االحتياط اإلحصائياتيف  ورغم هذا التباين الواضح
ات البرتولية أو على مستوى الدول فالبنسبة للشركات البرتولية ميكن تكوين هذا النوع من الشركات وضمان استمرار ـمستوى الشرك

ت مال االستثمارا ورأس، املستقبلية األرباحاملوجودات اليت تستمد منها  أساسفهي  "ات النفطيةـدها بواسطة تواجد االحتياطـتواج
حتديد عمرها الشركات  كمية االحتياطات النفطية ميكن هلاتهوأيضا بواسطة تقدير   1للشركة اليةالالحقة وهي انعكاس للمقدرة امل

على مستوى االقتصاد الكلي  أما،  يقا بتواجد الثروة النفطيةاستمرار هذا النوع من الشركات يرتبط ارتباطا وث أناالفرتاضي حيث 
، وكذلك حتديد  ديد السياسات االقتصادية اهلامة اليت ستنتهج من طرف الدولةالنفطية يف حتاالحتياطات  أمهيةللدولة فتظهر 

  .هلذا املورد احليوي دواالسترياسياسات التصدير 

، ومن خالل  احتياطي الثروة النفطية يف عملية حتريك دواليب االقتصاد العاملي أمهيةعلى مستوى االقتصاد الدويل تظهر  أما      
، فتواجد االحتياطات بالشكل  تقدير كميات االحتياطي النفطي ميكن حتديد احتياجات القطاعات االقتصادية العاملية من النفط

  . من جهة ثانيةمن جهة ولالقتصاد العاملي  2"يف التطور املستمر القتصاد البلد سياأساعنصرا "الالزم والكايف يعترب 

ميكن تقديره بصورة دقيقة، وهذا  الصعبة للغاية حيث انه ال األمورتقدير حجم االحتياطي العاملي من النفط يعترب من  إن       
كد تنقص مع مرور الزمن، وأ أوكن أن تزيد ـتقديرات مبدئية ميا هي عبارة عن ـية تقدير االحتياطي يف بئر حمفورة حديثـألن عمل
ن تقييم احتياطي حقل نفط هو ملعهد الفرنسي للبرتول حيث قال بأرئيس ا "Mr : olivier APPERT  "   أبيري ألفييه

  . 3حماولة ختمني ملخزون مستودع من خالل النظر عرب ثقب املفتاح

تكون صحيحة يف  الدول املنتجة للبرتول، ال اليت تقدم من طرف الشركات النفطية و اإلحصائيات أن إىل باإلضافةهذا       
، وهذا قصد الرفع من قيمة  النفطية اليت متتلكها اآلبارالزيادة يف قيمة احتياطات  إىل، فقد تعمد الشركة النفطية األحيانغالب 

                                                            
علي سامل بالعو،أ صدقي  -ترمجة د -التأثري على ماضي التقييمات  (wpc)واجمللس العاملي للنفط  ) SPE   (كالود ماك مايكل، تعريفات االحتياطي جلمعية مهندسي النفط  1

، 263، ص2006العدد األول ديسمرب  -السنة األوىل -شاملة، نصف سنوية تصدر عن جامعة السابع اكتوبر مصراته ليبيا جملة علمية حمكمة -ابو بكر الصادي، جملة الساتل
  :كرتوينعلى املوقع االل

 http //www. alsatil-edu.lg//alsatiliy .no 12006html, consulté le 02-06-2012 à 23 :20.GMT  . 
  . 263املرجع السابق ذكره ، ص كالود ماك مايكل ،   2

3 Le pic pétrolier mondial, on doit s’y préparier des maintenant sur le site :  
http //www.notre planete info/ actualites/actu_2301_pic_pétrolier, php, page 03. 
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نستنتج بأن كل تقديرات االحتياطات النفطية تتضمن عدم الواقعية ق يف البورصات الدولية، ومن هنا ومن هذا املنطل أسهمها
  . لالحتياطات النفطية اآليت، وعلى العموم فانه ميكننا أن نعطي التعريف  وبدرجات متفاوتة

تاريخ االحتياطات النفطية هي تلك الكميات املتوقع استخراجها من مكامن نفطية معروفة وهذا لفرتة زمنية مستقبلية من " 
  . 1"معني

  :هي و أصنافثالثة أنواع أو  إىل األحيانوتصنف االحتياطات النفطية يف غالب 

   "les réserves prouvées ":االحتياطات المؤكدة -1

هي كمية النفط اليت ميكن استخراجها وبدرجة معقولة من اليقني، من املكامن : "SPE "فقا جلمعية مهندسي البرتول و        
، ودائما حسب مجعية  احلكومية القائمة واألنظمةالعمل  وإجراءاتاالقتصادية السائدة  الظروفاجليولوجية املعروفة وهذا يف سياق 

 3.℅95من  أزيد وأحيانا، 2احملتمل وجودهامن ثبات االحتياطات ℅90مهندسي البرتول، فإن مستوى الثقة وصل حىت 

  " les réserves probable :"  اطات المحتملةاالحتي -2

عن الكميات البرتولية املكتشفة، والغري مقدرة  أو الغري متأكد من وجودها أو هي عبارة  وهي تلك االحتياطات الغري مثبة       
ائية ا بصورة دقيقة و حتياطي مؤكد الوجود من الناحية الفنية واجليولوجية ولكنه غري معروف بصورة ، إن هذا النوع من اإلكميا

من  5℅50يقل عن  الوتشري مجعية مهندسي البرتول بأن مستوى الثقة هلذا النوع  4يف جوانبه االقتصادية أودقيقة يف كمياته 
  .ثبات االحتياطات احملتمل وجودها

    "les réserves possibles": االحتياطات الغير مكتشفة -3

غري معلومة حىت  وأبار أماكنيف وهي تعرف بكميات البرتول اليت مل يتم اكتشافها بعد واليت يتصور اجليولوجيون وجودها       
ها جيولوجيا وال البحث فيها عن البرتول، ورغم أن هذا احلجم غري مكتشف حىت اآلن ولكن ميكن تقديره ، ومل يتم مسح اآلن

يف املستقبل، وعموما مستوى الثقة أو فرصة استخراج  اإلنتاجوبالتايل فهي متثل  6على معرفتنا مباضي االكتشافات السابقة اعتمادا
،  ام ومع مرور الزمن تصبح يف املستودعات أو الربك النفطيةوبشكل ع ، ℅50و 10℅هذه االحتياطات ترتاوح بني 

 les réserves    واالحتياطات احملتملة   les réserves possiblesاالحتياطات الغري مكتشفة 

probableواالحتياطات املؤكدة les réserves prouvées  من االحتياطات هي االحتياطات  األنواع، وجمموع هذه
                                                            

  .256بق ذكره، صاسالرجع املكالود ماك مايكل،  1
2 KATHRINE STEPHANE, les compagnies pétrolieres et le marché pétrolier international, le pétrole guide de 
lénergier  et du déveleppement à l intention des journalistes open society institute- new york ,usa 2005 ; p55  
3 Sadek boussena, op cit,, p73 

  . 32ي، مرجع سبق ذكره، صحممد أمحد الدور   4
5 KATHERINE STEPHANE. OP, CIT PAGE 55  

  . 14سهيلة زناد، مرجع سبق ذكره، ص  6
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والذي يبني تطور  ) 2 – 1(م رقوللوقوف على حجم االحتياطات العاملية من الثروة النفطية وتطورها نورد اجلدول  1املكتشفة
- 2006االحتياطي العاملي خالل الفرتة  إىلاالحتياطي النفطي العاملي، وهذا حسب البلد واملناطق أيضا ونسبة هذا االحتياطي 

2010  
   

                                                            
1 Le pic pétrolier mondial, on doit s’y préparier des maintenant op, cit page 01 
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 2010-2006االحتياطي العالمي من النفط الخام حسب البلد خالل الفترة ) :2-1(الجدول رقم 

 )مليار برميل :(الوحدة 
2010  2009  2008  2007  2006

4900  4900  4900  4900  4942   كندا

19121  19121  21317  20972  21757   الواليات املتحدة  األمريكية

24021  24021  26217  25872  26699   جمموع أمريكا الشمالية

1,64  1,80  2,03  2,12  2,21   (%)نسبة اإلحتياطي إلى اإلحتياطي العالمي

2505  2520  2616  2587  2468   األرجنتني

12857  12802  12624  12624  12182   الربازيل 

1360  1362  1510  1510  1509   كولومبيا

7206  6511  6511  6368  5180   اإلكوادور 

11692  11692  11866  12187  12850   املكسيك

296501  211173  172323  99377  87324   فنزويال

2760  2760  2760  2768  2743   الدول األخرى

334881  248820  210210  137421  124256   جمموع أمريكا االتينية

22,83  18,62  16,25  11,27  10,27   (%)نسبة اإلحتياطي إلى اإلحتياطي العالمي

7000  7000  7000  7000  7000  أذربيجان
198  198  198  198  198   بالروسيا

39800  39800  39828  39828  39828   كزاخيستان

79432  79432  79049  79432  79306   روسيا

600  600  600  600  600   تركمانستان

395  395  395  395  395   أكرانيا

594  594  594  594  594   أزباكستان

940  940  934  934  931   دول أخرى

128959  128959  128598  128981  128852   مجموع أوروبا الشرقية 

8,79  9,65  9,94  10,58  10,65   (%)إلى اإلحتياطي العالمينسبة اإلحتياطي 

812  1060  1113  1113  1157   الدامنارك

7078  7078  7491  8168  8548   النرويج

3400  3400  3390  3593  3593   )بريطانيا( اململكة املتحدة 
2242  2044  2124  2132  2071   دول أخرى

13532  13582  14118  15006  15369   مجموع أوروبا الغربية
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0,92  1,02  1,09  1,23  1,27   (%)نسبة اإلحتياطي إلى اإلحتياطي العالمي

151170  137010  137620  136150  138400   إيران

143100  115000  115000  115000  115000   العراق

101500  101500  101500  101500  101500   الكويت

5500  5500  5572  5572  5572   سلطنة عمان

25382  25382  25405  25090  26185   قطر

264516  264590  264063  264209  264251   العربية السعودية

2500  2500  2500  2500  3000   اجلمهورية السورية العربية

97800  97800  97800  97800  97800   اإلمارات العربية املتحدة

2798  2798  2798  2798  2908   دول أخرى

794266  752080  752258  750619  754616   جممع الشرق األوسط 

54,14  56,28  58,13  61,55  62,39   (%)نسبة اإلحتياطي إلى اإلحتياطي العالمي

12200  12200  12200  12200  12200   اجلزائر

9500  9500  9500  9500  9330   أنغوال

4400  4300  4340  4070  3720   مصر

2000  2000  1995  1995  1995   الغابون

47097  46422  44271  43663  41464   ليبيا

37200  37200  37200  37200  37200   نيجرييا

6700  6700  6700  6700  6615   السودان

7750  6105  6105  6020  6270   دول أخرى

126847  124427  122311  121348  118794   مجموع إيفريقيا

8,65  9,31  9,45  9,95  9,82   (%)نسبة اإلحتياطي إلى اإلحتياطي العالمي

1100  1100  1200  1200  1200   بروناي

18000  18000  15493  15493  15615   الصني

5820  5800  5459  5459  5693   اهلند

3990  3990  3990  3990  4370   أندونيسيا

5500  5500  5357  5357  5357   ماليزيا

4700  4700  3410  3410  3250   فيتنام

4158  4158  4158  4158  4158   أسرتاليا

1238  1178  1211  1156  1321   أخرىدول 

44506  44426  40278  40223  40964   مجموع آسيا والمحيط الهادي

3,03  3,32  3,11  3,30  3,39   (%)نسبة اإلحتياطي إلى اإلحتياطي العالمي
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1467012  1336315  1293990  1219470 1209550  جمموع العامل

1193172  1064288  1023393  948057  935834   األوبكجمموع  إحتياطي دول 

81,33  79,64  79,09  77,74  77,37   (%)نسبة إحتياطي دول أوبك إىل اإلحتياطي العاملي

273840  272027  270597  271413  273716   جمموع اإلحتياطي للدول خارج أوبك

18,67  20,36  20,91  22,26  22,63 
نسبة إحتياطي الدول خارج األوبك إىل اإلحتياطي 

 (%) العاملي

source:Teame for the prepartion of  OPEC : Annual Bulletin 2010-2011 page 22 
sur le site : http// www,opec,org 

  

  :يليل اجلدول السابق ميكننا مالحظة ما نه ومن خالإ

، حيث كان  2010 إىل 2006من  خالل الفرتة املمتدة ℅21,29من النفط بنسبة   تياطات العامليةتطور حجم االح -
اية عام  1209550ـ باالحتياطي النفطي العاملي يقدر  اية عام  2006مليار برميل   يقدر بـ 2010، وأصبح 

  . مليار برميل 1467012

اية عام  أرباعيزيد عن ثالثة  بك مامتلك دول األو         مليار  1193172 ـب 2010االحتياطي العاملي من النفط حبجم قدر 
بك و من حجم االحتياطي النفطي العاملي وبالتايل قدرت نسبة احتياطي الدول خارج أ ℅81,33 بنسبة وصلت إىلبرميل أي 

  .مليار برميل 273840من حجم االحتياطي النفطي العاملي مبقدار  ℅18‚67ـب

 2010ام ـوع ℅62‚38ـ ب 2006ام ـدرت عـة قـي العاملي بنسبيقارب ثلثي االحتياطي النفط ، مااألوسطمنطقة الشرق  متلك
  .مليار برميل 794266مبقدار  ℅54‚10 ـب

امتثل  حيث ال أوربانالحظ أيضا من خالل اجلدول أعاله اخنفاض نسبة احتياطي دول        من نسبة  ℅0,92إال  احتياطا
 ℅11,95كما أن هذا احلجم الضعيف جدا من االحتياطي تعرض لرتاجع كبري وبنسبة   2010االحتياطي النفطي العاملي لعام 
اية عام 15369أي من  2006مقارنة حبجم االحتياطي لعام  اية عام 13532 إىل 2006مليار برميل  مليار برميل 

2010 .  

ا بنسبة قدرت ب       - 2006     خالل الفرتة  ℅10,03 ـونفس الشيء لدول أمريكا الشمالية حيث تراجعت احتياطا
استهالكا للثروة  األكثرومها املنطقتان  )مليار برميل24021 –مليار برميل 26699( مليار برميل 2678أي مبقدار  2010
  . النفطية

ار برميل، وارتفع ـملي118794 ـب 2006اية عام ـقدر هذا االحتياطي  اإلفريقية من النفط حيث ارتفاع احتياطي الدول        
اية عام 126847 إىل   . يف كل من مصر وليبيازيادة االكتشافات  إىلهذا راجع  ، 2010مليار برميل 
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االحتياطات العاملية خالل الفرتة  إىلينية من خالل اجلدول أعاله ارتفاع نسبة احتياطات دول أمريكا الالت أيضاونالحظ        
مليار  124256أي من  ℅169,51 ـحيث قدرت نسبة هذا االرتفاع يف جمموع دول أمريكا الالتينية ب 2010- 2006

اية عام  اية  334881 إىل 2006برميل  حوذت فنزويال لوحدها ليار برميل، استم 210625أي مبقدار  2010مليار 
، كانت أغلبها يف فنزويال وهذا بنسبة قدرت  نسبة االحتياطات اجلديدة يف أمريكا الالتينية أنليار برميل أي م 209177على 
  .من قيمة االحتياطات اجلديدة  ℅99,31ب 

وهذا  2010 -  2009 - 2008 - 2007 - 2006 وفيما يلي حناول أن نربز توزيع االحتياطات النفطية العاملية لسنوات 
   ) 3 – 1(  :الشكل رقماجلغرافية من خالل حسب املناطق 
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      2010 -2006توزيع اإلحتياطات النفطية العالمية حسب المناطق الجغرافية للفترة ) 3-1:(الشكل رقم 

  %: الوحدة    
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من هذا  ℅81,33شرنا سابقا متركز يلفت نظره هو وكما أ املقدمة حول االحتياطات النفطية أول ما لإلحصائياتن املتتبع إ  
على باقي الدول  ℅18,66 ـواملقدر ب املتبقي، يف حني يتوزع االحتياطي  بكطي العاملي يف الدول املنظمة ملنظمة  األو االحتيا
اية عام  الغري أعضاء األخرى  د الدور الفاعل هلذه املنظمة يف السوق البرتولية العاملية والشكل رقميؤك ما ، وهو 2010وهذا 

 - 2008 - 2007 - 2006بك وباقي دول العامل للسنوات طات النفطية العاملية بني دول األو يبني توزيع االحتيا )1-4(
2009 - 2010 .  

  2010-2006وباقي دول العالم للفترة توزيع اإلحتياطات النفطية العالمية بين دول األوبك ) : 4-1: (الشكل رقم 

 ) %: الوحدة (  
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  :لموارد المحتمل اكتشافها مستقبالإشكاليات التنبؤ بحجم ا: ثانيا 

 world"ومؤمتر البرتول العاملي  "society of petroleum engineers"رغم قيام مجعية مهندسي البرتول  

petroleum congress"  اء اخللط احلاصل واملعتمد  املفاهيم الرمسية لالحتياطات باعتماد 1997عام دف إ ، وهذا 
، إال أن التنبؤ  ومنه ارتكاب أخطاء يف حتديد قيمة االحتياطات واملوارد احملتمل اكتشافها مستقبال  1أحيانا يف حتديد هذه املفاهيم

، فهناك من يقول بأن  اإلشكالياتحبجم االحتياطات النفطية وحجم املوارد احملتمل اكتشافها مستقبال يبقى يصادف العديد من 
، وهناك رأي آخر يقول  يف عرض هذا الواقع اإلنسانختالف يف وجهة النظر اليت ينطلق منها اإلختالف يف التنبؤ يكون نتاج اإل

  :   ختالف يف التنبؤ هو نتيجة مصدر هاته التنبؤات وسنتطرق لكال الرأيني فيما يلياإل تإشكاليابأن 

  :ختالف يف وجهات النظراإلختالف يف التنبؤ نتيجة اإل - 1

  :قسمني ومها إىلوينقسم هذا الرأي 

حتياطي الصناعة النفطية بشأن اإلها السنوية اليت تنشر  اإلحصائياتوتنطلق وجهة النظر هاته من : وجهة النظر االقتصادية -أ
اية كل عام حيث وأنه ويف  ، كما لو   هذا السياق يتم التعامل مع الكميات النفطية اجلديدة املكتشفة يف العام املعين إطارالنفطي 

يم كميات ، حيث يعاد تقي اإلنتاج، ويف نفس الوقت يأخذ بعني االعتبار التقدم يف عملية  حتياطاتكانت زيادة يف قيمة اال
   2باستمرار  األعلى ، فريفع حجم االحتياطات حنو من احلقول املنتجة حالياالنفط املتوقع استخراجها 

كتشافات املستمرة واملتوالية للنفط اخلام، ويف خمتلف مناطق العامل فإن استثمار هذه احلقول أو دخوهلا مرحلة ورغم اإل        
برميل من النفط يستهلك  100كان استخراج  1900، ففي سنة  التجاري أصبح اليوم يتطلب مزيدا من اجلهد واملال اإلنتاج

برميل  15ستخراج صبحت طاقة الربميل الواحد تكفي إلمكامن النفط اليوم أ إىل، ومع ازدياد صعوبة الوصول  طاقة برميل واحد
ذا نستنتج ب فقط وبالتايل فالتنبؤ  3ستخراج يف الوقت احلاضر وعلى املستوى العامليل أو رخيص لإلمل يعد هناك نفط سه أنه، و

ومستوى أسعار  واإلنتاج، خيضع لتكاليف االستخراج  حبجم املوارد النفطية احملتمل اكتشافها مستقبال من وجهة النظر االقتصادية
حتياطات النفطية على إلتدرج ضمن ا االقتصادية ال الناحيةتكون مرحبة من  ، فاملوارد اليت ال العاملية األسواقبرميل النفط يف 

  .قتصاديا حاليا مرحبة يف وقت الحقيف الوقت احلايل ولكن ومع مرور الزمن قد تصبح هاته املوارد الغري مرحبة ا األقل

يف تطوير وتأكيد حدس ) ولوجينياجلي( وتعتمد وجهة النظر هاته وبدرجة كبرية على قدرة املنقبني: وجهة النظر اجليولوجية -ب
تملة التحقيق مستقبال، وهنا ويف إطار هذا السياق، يتم وجبالء التمييز بني االرتفاع احلاصل يف االحتياطات كتشافات احملاإل 

                                                            
1 sadek boussena, jean pierre pauwels catherine lacatelli canine swurtenbroekx ; ledefi petrolier, questions 
actuelles du petrole et du gaz, librairie vuibert, paris, 2006  ,page73 

  .203.204كولن كامبيل، يورغ شيندلر، فراوكة ليزنبوركس، فرينرتسيتيل، ترمجة د عدنان عباس علي، مرجع سبق ذكره، صص   2
على املوقع  7724، العدد 22، السنة 2012جوان  20 ـاملوافق ل ـه1433رجب  30جريدة األهرام املسائي ليوم األربعاء  -رتيليونات األخرية رقصة ال -حممد فادي، النفط   3

  :االلكرتوين
  http://www.massai_ahram.org.eg/inner.aspx?ContentID=52289 , consulté le 20-06-2012 à 20 :11GMT   . 
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ديدة، أما بالنسبة كتشافات اجل، وبني اإلرتفاع املتأيت من اإل رتفاع يف تقييم احلقول املواظبة على اإلنتاج فعال، نتيجة اإلالنفطية
كتشاف مستقبال، فاملرء بإمكانه أن يأخذ معدل النجاح الذي حققه سابقا يف اكتشاف النفط كمعيار إل للموارد النفطية احملتملة ا

 كتشافات النفطية على جانب كبريبح التمعن يف التطور التارخيي لإل للنجاح احملتمل حتقيقه مستقبال يف إقليم برتويل معني، وهنا يص
  1من األمهية

  2:ختالف يف مصدر التقديراالختالف يف التنبؤ نتيجة اإل - 2

ا برغبات زبائ -أ   :أمواهلانها وبتطلعات املسامهني يف رؤوس تقديرات شركات البرتول يف ضوء اهتماما

املستهلكني من جهة واملسامهني يف تعمل الشركات النفطية العاملة يف جمال الصناعة النفطية دائما على بث الطمأنينة يف قلوب   
م يف هذا القطاع، وهلذا فهي تعمل جاهدة من ـمن حجم استثم اخيفضو  ال و ايسحبو  ، حىت ال رؤوس أمواهلا من جهة ثانية ارا

وهذا إلقناع الزبون بأن املشاكل، هي ذات طابع  امل يف املستقبل،ـتنشره على املأل من أنباء ختص كمية النفط املتاحة للع خالل ما
، وهي قابلة للحل يف األمد الطويل فهذه الشركات تقول دائما بأن االحتياطات النفطية واملوارد احملتمل اكتشافها  مرحلي فحسب

وبأقل التكاليف يف  ، وهذا قصد حتقيق أقصى األرباح ، وحتقق تطلعات املستهلكني على املستوى الدويل مستقبال ستكون وفرية
  . األمدين القصري واملتوسط على األقل

 السيد بيرت فوسر "Royale datch chell "اتش شل ال ديقول الرئيس التنفيذي لشركة رواي "فعلى سبيل املثال       
"pitter fasser   "مشروعا جديدا  60، ويعلن عزم شركته على تنفيذ  بأن سوق النفط العاملية هي سوق متذبذبة للغاية

من حجم استثمارات الشركة  ℅80، وسيتم توجيه  مليار برميل من النفط 20يعادل  ما إنتاجخالل السنوات املقبلة من أجل 
  . مشروعات جديدة إلنتاج النفط والغاز إىل

تنقيبا استكشافيا جديدا خالل العام احلايل فقط  12 إجراءعن  مليو برتو  بريتيش "يب يب"شركة رئيس  "dodly" وأعلن دوديل
 2012ام ـالل عـمشروعات جديدة خ 6جانب إطالق  إىل، 2011ات االستكشافية لعام ـوهو ضعف العملي) 2012عام (
3.  

   

                                                            
  .204،205كولن كامبيل وآخرون، مرجع سبق ذكره، صص   1
  . 206،207،208،209،210صص  ،كولن كامبيل و آخرون ، مرجع سبق ذكره   2
  :على املوقع االلكرتوين 2012فرباير  11األنباء الكويتية، أضيف بتاريخ كثري من القلق، جريدة ... كثري من األرباح ... شركات النفط العاملية" مقال حتت عنوان  3

http://www.Alanba.com.Kw/absolutennmnew/templates/economy2010.aspx?articleid=266588&zoneid=178  , 
consulté le 22-06-2012 à 11 :15 GMT. 
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  :العلمية ذات اخللفية االقتصادية تقديرات املعاهد -ب

، األسواقالل يطرأ على ـاء على كل اختـالقض إىلمتيل  باعتبارهالب، وهذا ـيثق االقتصاديون كثريا بقوى العرض والط      
ستحفز الشركات النفطية على  األسعار، وهذه االرتفاعات يف األسعارارتفاعات يف  إىلعرض النفط يف السوق سيؤدي  فاخنفاض

زيادة احتمالية اكتشاف موارد نفطية جديدة، ومنه  إىلآجال  ليات التنقيب وهذا سيؤدي عاجال أمأكثر يف عم ااستثمارازيادة 
الدولية، وبالتايل فاالقتصاديون  األسواقزيادة االحتياطات النفطية العاملية وبالتايل ستزيد كمية النفط املعروضة يف  إىلسيؤدي 

املؤسسات  إلشرافوال  ضرورة للتدخل احلكومي الدويل من النفط وأنه ال اإلشباعيؤكدون على أن السوق قادرة على حتقيق 
  .السياسية العليا

أنه يعيب عليه أنه يتجاهل بأن كفاءة السوق يف خلق التوازن  إالوعلى الرغم من املنطق املعقول الذي ينطلق منه هذا الرأي        
، الطلب  إشباعلى الت اليت تنطوي على قصور العرض عاجتدي نفعا أبدا يف التنبؤ باحل بني العرض والطلب من خالل األسعار ال

اأي  تأخذ بعني االعتبار الشروط املادية املتغرية  ، فهي ال أي مؤشرات على حدوث أزمات يف التزود بالنفط إطالقاتعطينا  ال أ
الناجتة خراج النفط، والقرارات السياسية ـوخيمة اليت يسببها استـالبيئية ال واآلثارالفشل يف التنقيب،  كاحتماليةباستمرار يف الواقع  
وصعوبة التنبؤ مبستقبل  اإليرانيةالنووية  واألزمة  عليها تسمية ثورات الربيع العريب أطلقتالعربية واليت  راتو ، كالثعن الصراع الدويل

ا، كل هذا جيعل التنبؤ ـر وسوريـاسي يف مصـحييط باملشهد السيا، والغموض الذي ـبيـب االستقرار يف ليإيران، وغياالوضع يف 
  .1امل النفطي أمرا بالغ الصعوبةـبل العمبستق

  :رات الدول املنتجة واملستهلكة للبرتولـتقدي -ج

بك اليت متلك أزيد من ثالثة أرباع االحتياطي النفطي العاملي وبنسبة جة للنفط وعلى وجه اخلصوص دول األو الدول املنت إن       
اية  ، تعمل جاهدة ألجل استمرار تبعية الدول  من حجم االحتياطي النفطي العاملي ℅ 81,33 إىل 2010 عاموصلت 

ا هلذا فهي تعزز من  ، ن النفط مل ينضب بعد، خاصة وأ بدائل أخرى إىلتتحول هذه األخرية  ، حىت ال النفطية الصناعية لواردا
ا متلك   إعالميةبك حبرب إىل قيام دول األو  إضافة،  جديدةنفطية  أحواضعمليات التنقيب والبحث عن  تقول من خالهلا بأ
ا تكتشف املزيد من االحتياطي، وتزيد من  كميات عظيمة من النفط العاملي اكتشافها مستقبال ملوارد نفطية جديدة  احتماله، وأ

.  

، تقول من  مضادة إعالمية، تقوم حبملة  بكعاين من التبعية النفطية لدول األو ويف اجلهة املقابلة جند الدول الصناعية واليت ت      
ا تكتشف املوارد ال ت وفرية يف مناطق أخرى من ، وأن النفط يوجد بكميا بكنفطية باستمرار خارج حدود دول األو خالهلا بأ

ا ستستعمل هذا النفط يف حالة الضرورة العامل الصناعية  دولجل حترر الليها وهذا كله من أبك ع، أي عند مترد دول األو  ، وبأ

                                                            
  .مرجع سبق ذكره –نباء الكويتية جريدة األ –كثري من القلق .. كثري من األرباح.. شركات النفط العاملية  1
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، مثلما حدث يف األزمة النفطية يف الثمانينات من القرن  بكعن طريق إحداث أزمات داخل دول األو بك من تبعيتها لنفط األو 
  . املاضي

  . حبجم املوارد النفطية احملتمل اكتشافها مستقبال  تعرتض سبل التنبؤ الدقيق الكبرية اليت اإلشكالياتيعترب من وهذا كله 

  : املعاهد املتخصصة يف محاية البيئة تقديرات -د

مصادر  إىل، وضرورة التحول  احلفاظ على البيئة حيتم ختفيض استهالك احملروقات أناملهتمني بشؤون البيئة يتفقون على  إن       
 والسياسينيئة، اخلرباء املهتمني بشؤون البي هؤالء، وجند يف مقدمة  وغريها.... طاقة قابلة للتجديد كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح

  .)لنفطل األولاملستهلك ( املنتمني للدول الصناعية 

يعتقدون بأن  فهؤالءيف التزود بالنفط والغاز مستقبال،  أزمةندلعت ا ما إذاتنجم  أنيهملون املخاطر اليت ميكن  هؤالء إن       
ايته احملتومة المستوى متدن ثانية، وأن عصر البرتول  إىلالنفط ستصل بعد بضع سنوات  أسعار حمال، وهم حياولون  سيبلغ 

 أنجيب  أخرىهاته الفكرة لكل اجملتمع الدويل، فهم يؤكدون بأن النفط سينضب، وأنه هناك موارد طاقوية  إليصالجاهدين 
م  تعوضه وهذا ما م للموارد احملتمل اكتشافها جعل تقديرا    .مستقبال تتميز بنسبة كبرية من االخنفاضوتنبؤا
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  :النفطية العالمية تالمخزونا: المطلب الثاني

    :ماهية المخزونات النفطية العالمية: أوال

، وهذا املخزوناتاحبة تلك ـالك احمللية للدول صـاالسته أسواقيف  إجيابا تأثركبرية فهي   أمهيةالنفطية ذات  املخزوناتتعترب      
النفطية تستعمل  فاملخزوناتالنفطية العاملية، وبالتايل  األسواقعن طريق تغطية احتياجات السوق احمللية عند حدوث ندرة يف 

النفطية تعمل على إدارة قطاع  فاملخزوناتخر مبعىن آ و لألسعارأو توقع ارتفاع مستقبلي  اإلمداداتتحوط من خماطر نقص لل
  .الطرق أفضلج لدى الدول املستهلكة، وفق الطاقة املرتبط باإلنتا 

جلها، فأصبحت بذلك من املؤشرات اليت وجدت من أ األساسية األهدافالنفطية عن  املخزونات تأثريولكن اليوم احنرف        
حىت على املؤشرات  تأثريهاالنفط ارتفاعا واخنفاضا فزاد  أسعاريف  تأثر وأصبحتالنفطية العاملية،  األسواقالواسع يف  التأثريذات 

  .االقتصادية والسياسية

ا قرارات يف املستويات يف الدولة حيث يتخذ بش أعلىالنفطية يف الدول الصناعية يتم من  املخزوناتالتعامل مع  إن        أ
دئة النفط وتوفريه،  أسعارمنتهى احلرص والتشدد، وهذا قصد التحكم يف  قيق النفطية من اجل حت األسواقوكذلك قصد 

  .االستقرار االقتصادي العاملي

ا عبارة عن كميات كبرية من النفط تغطي احتياجات البالد املستهلكة للنفط ومشتقاته " زونات النفطية املخوتعرف        على أ
  .األسبابنقطاع ألي سبب من إل اإلمدادات النفطيةيوما، وهذا يف حالة تعرض 90ىل إ 30فرتة زمنية معينة ترتاوح بني ل

النفط القادمة من  تحني تعرضت امتدادا 1973عام  إىلويعود تأسيس املخزونات النفطية للدول املستهلكة للنفط        
تقلبات حادة حيث استخدم النفط كسالح من طرف الدول العربية املنتجة للنفط ضد العامل الغريب املتضامن مع  إىلالدول العربية 

  .1973إسرائيل يف حرب أكتوبر 

تشريعات تلزم احلكومة الفدرالية بإنشاء مواقع لتخزين كميات من النفط اخلام تكون   األمريكيسن الكونغرس  1975ويف عام 
تقوم  الفيدراليةاملخزونات  إىل وباإلضافةألي نوع من املخاطر احلادة،  اإلمداداتكافية لتأمني الطلب عليه يف حال تعرض 

ا توازي يف جمملها كميات املخزون الفيدرايلالشركات العاملة يف جمال الطاقة    1.بتخزين كميات خاصة 

   

                                                            
1 http //www. Fxeverest, com/ 12/8-3/ مصطلحات اقتصادية/html, consulté le 05-06-2012 à 23:50 GMT. 
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  1:أنواع المخزونات النفطية: ثانيا
مناط املخزون النفطي من جهة وحسب لى أتنقسم املخزونات النفطية حسب طريقة تصنيفها فهي تقسم بناءا ع 

  .االحتفاظ باملخزون النفطي من جهة ثانية، وفيما يلي بيان لكل تقسيم من التقسيمات السالفة الذكر أهداف

I  :أنماطهابحسب  ةتقسيم المخزونات النفطي:  
  .، املخزون الثانوي، املخزون الثالثياألويلاملخزون : وهي أنواعثالثة  إىلوتنقسم 

لتكرير ويعترب هذا النوع وا اإلنتاجوهو املخزون الذي حتتفظ به الصناعة النفطية والذي يدخل يف عمليات : " األويلاملخزون  - 1
  :نوعني ومها  إىلوينقسم بدوره  2"يف تقارير ونشرات الصناعة النفطية األكثر شيوعا وتداوالهو 
  .والتكريروهو املخزون الذي يدخل يف عمليات اإلنتاج : املخزون التجاري 1- 1

ملخزون احملتجز لدى احلكومات والذي شرعت حكومات الدول الصناعية ببنائه منذ ثورة اوهو : املخزون االسرتاتيجي 2- 1
، ويستخدم هذا املخزون االسرتاتيجي لألغراض اإلسرتاتيجية، حبيث يستخدم يف حالة انقطاع اإلمدادات 1973األسعار عام 

يف منظمة التعاون  األعضاءوالدول  األخرىحدة األمريكية، كما متلك كل من الدول الصناعية ويتواجد معظمه يف الواليات املت
  .حصصا متفاوتة من هذا املخزون االسرتاتيجي إفريقيااالقتصادي والتنمية، والصني وجنوب 

واليات املتحدة ال حتتفظ، فبينما آخر إىلختتلف مكونات املخزون االسرتاتيجي من بلد : مكونات املخزون االسرتاتيجي 2-1- 1
من املخزون االسرتاتيجي  ℅80منه كمنتجات مكررة وسوائل الغاز، والباقي أي  ℅20به يف شكله اخلام، حتتفظ اليابان حبوايل 

ا االسرتاتيجي على ℅60فتحتفظ بأكثر من  األوربيةحيتفظ به يف شكله اخلام، أما معظم الدول  شكل منتجات  من خمزو
ا االسرتاتيجي كنفط خام ℅84مكررة، وحتتفظ دول وكالة الطاقة الدولية جمتمعة حبوايل    .من خمزو

ا بائعوا التجزئة واملوزعون الصغار : املخزون الثانوي يف مراكز التوزيع  سواءيتضمن املخزون الثانوي كافة كميات النفط اليت حيتفظ 
  . حمطات التعبئة الثانوية أو يف الصهاريج أو يف

كالغازولني املستخدم يف املركبات وزيت التدفئة ويف وسائل وهو النفط املوجود لدى املستهلك النهائي  : املخزون الثالثي - 3
  . التخزين املنزلية

  .يبني لنا تقسيم أو أنواع املخزونات النفطية وذلك حسب أمناطها)  5 – 1(   والشكل رقم

                                                            
يوليو  07، العدد 37نشرة شهرية صادرة عن منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، السنة  -بكجملة األوا –املخزونات النفطية ودورها يف استقرار األسواق النفطية العاملية   1

  .05، ص 2011
ألعضاء يف االبك، جملة النفط والتعاون العريب، صادرة عن منظمة األقطار العربية املصدرة عبد الفتاح دندي، دور املخزون النفطي يف األسواق العاملية واالنعكاسات على الدول ا  2

  .70، ص2011شتاء  136للبرتول، اجمللد السابع والثالثون، العدد
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أنواع المخزونات النفطية المختلفة:)  5 -1( الشكل رقم 

  
 عبد الفتاح دندي ، دور املخزون النفطي يف األسواق العاملية و اإلنعكاسات على الدول األعضاء يف أوبك ، جملة النفط و التعاون العريب: املصدر 

  70،ص  2011، شتاء  136صادرة عن منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ، اجمللد السابع والثالثون ، العدد 

II :االحتفاظ بها أهدافت النفطية وفق تقسيم المخزونا:  

ا اىل نوعني أهدافتصنف املخزونات وفق    :االحتفاظ 

ة أي انقطاع وهو : املخزون القابل للتصرف - 1 يف  مفاجئاملخزون الذي حتتفظ به الشركات النفطية كإجراء احتياطي جملا
وينقسم هذا 1" ألغراض التحصن والوقاية من ارتفاع األسعار" أوالنفط  أسعارالنفطية أو ألغراض املضاربة عند ارتفاع  اإلمدادات

  :نوعني ومها إىلالنوع بدوره 

 "Usable commercial stocks"بل لالستخدام ااملخزون التجاري الق" 1- 1

من مستويات التشغيل املطلوبة وهي  األدىنويشتمل على املخزون التجاري املتواجد لدى الشركات النفطية والذي يزيد عن احلد 
  . احملتفظ به من قبل تلك الشركات  قرب مراكز االستهالك الرئيسية األمانخمزون  إىل باإلضافةيوما  55

ويشتمل على النفط اخلام الذي حتتفظ به البلدان املصدرة حيث تتوفر لدى العديد منها قدرات : خمزون البلدان املنتجة 2- 1
ا السائدة أثناء فرتات الصيانة الدورية على مستويات التصدير  لإلبقاء، وذلك  ختزينية كبرية نسبيا عند موانئ التصدير عند معدال

                                                            
  . 72عبد الفتاح دندي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ر للبلدان املنتجة قدرات ختزين مستقلة يف املناطق القريبة من مراكز االستهالك كما هو احلال يف موانئ ، كما تتوف النفطيةللحقول 
  .1"، وميناء روتردام، وميناء سنغافورة الكارييب

باالسم ، فهذا املخزون هو خمزون  عجلة صناعة النفطريوهو املخزون الواجب االحتفاظ به لتسي: املخزون الغري قابل للتصرف - 2
  :وهي أخرى أنواعثالثة  إىلينقسم هذا املخزون الغري قابل للتصرف  و  2فقط وحتكمه ظروف الطلب وطبيعته

  :املخزون احلكومي اإللزامي 1- 2

ى هذا ، ويتم حتديد مستو اإلمداداتوهو املخزون الواجب االحتفاظ به بناءا على التشريعات احلكومية لضمان أمن        
، ويعترب املخزون اإلسرتاتيجي األمريكي أفضل مثال هلذا النوع من ردات النفط أو استهالكه لكل دولةمستويات وا بداللةاملخزون 

  .املخزونات 

تقييم جدوى االحتفاظ مباليني الرباميل العاطلة  إعادة إىلرغم بروز اجتاه يدعو وتؤكد وكالة الطاقة الدولية على أمهية هذا املخزون 
  . يف املخزون االسرتاتيجي ملا تنطوي عليه من تكاليف أملتها الظروف يف الفرتات السابقة

  "Minimum operating stocks : " األدىناملخزون التشغيلي  2- 2

مثل  اإلمداداتاسم املخزون الغري متاح وهو املخزون الذي يشتمل على النفط الضروري لتيسري نظام أيضا ويطلق عليه        
   . به املستهلكنيالصهاريج والذي يصعب ضخه وتزويد  أسفل، والنفط العالق يف  األنابيبتعبئة النفط يف خطوط 

  :املخزون العابر  3- 2

النفط وبني استهالكه الفعلي ، ونظرا للرحلة الطويلة اليت يستغرقها انتقال  إنتاج هناك فاصل زمين بني بأنهانه من املعروف        
 إيصالستهالك فعلى سبيل املثال يستغرق و اإل اإلنتاجنه هناك فجوة زمنية بني الدول املستهلكة فإ إىلالنفط من الدول املنتجة 

، زد على ذلك الفرتة الزمنية  يوما  50ىلإ 40بني  ما األمريكيةالواليات املتحدة  سواحل إىلام من اخلليج العريب فط اخلالن
 اإلمدادات، هلذا اعترب املخزون العابر جزءا مهما يف نظام  ىل املستهلك النهائيعمليات التكرير قبل وصوله إ تأخذها اليت األخرى
  .العاملي 

طق املختلفة على منت الناقالت ، و يشتمل على نوعني ومها ويقتصر املخزون العابر على النفط اخلام فقط الذي يتم نقله بني املنا
: 

 

                                                            
  .  72ص عبد الفتاح دندي، مرجع سبق ذكره،   1
  . 05مرجع سبق ذكره ، ص  -بكجملة األوا -سواق النفطية العامليةاملخزونات النفطية ودورها يف استقرار األ  2
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  . األسواق إىليف طريقه البحار الذي  أعايلاخلام يف النفط  خمزون -

  1".املخزون العائم وهو املخزون املتواجد على منت الناقالت بالقرب من مناطق االستهالك الرئيسية -

وهذا حسب الظروف السائدة يف  أخرى،مستويات املخزونات النفطية تعترب دائمة التعرض لالرتفاع تارة واالخنفاض تارة  إن
خلل يف  إحداثالعوامل اليت تساهم يف  أهمية، ويعترب هذا االرتفاع واالخنفاض يف مستوى املخزون النفطي ـالسوق النفطية العامل

ة املنتجة و املستهلكة ـارج، فقد تعمد الدولـيكون مستوردا من اخل"املخزون النفطي ليس دائما  أنا ـ، كمالنفط أسعارات ـمستوي
األمريكية اليت تنتج ، و مثال ذلك الواليات املتحدة إليهني احلاجة واحد للتخزين نفطها يف وحدات ختزين خاصة حل آنللنفط يف 

مليون برميل يوميا وهذا ماجيعلها دائمة االحتفاظ باملخزونات النفطية  19، بينما تستهلك حوايل  مليون برميل يوميا 8,5حوايل 
ا 2"   . أكرب دولة مستهلكة للنفط يف العامل أل

، 2011- 2002أي للفرتة  األخريةوللتعرف على مستوى التطور يف املخزونات النفطية العاملية املختلفة خالل العشر سنوات 
  . املختلفة وكفايتها بعدد أيام االستهالك ةيوضح لنا تطور مستويات املخزونات النفطيالذي )  3 – 1(  نورد اجلدول رقم

   

                                                            
  .71عبد الفتاح دندي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .72عبد الفتاح دندي، املرجع السابق ذكره، ص  2
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 2011-2002تطور مستويات المخزونات النفطية المختلفة وكفايتها بعدد أيام  اإلستهالك للفترة ) : 3- 1(الجدول  رقم 

 الوحدة مليون برميل في نهاية السنة
2011  2010  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002   

1289  1320  1315  1305  1231  1259 1245 1200 1145 1150  أمريكا الشمالية

899  971  977  991  931  942  949  927  939  883   أوروبا

389  391  390  407  404  394  396  430  424  407   منطقة المحيط الهادي

2576  2682  2682  2703  2566  2595 2590 2557 2508 2440  إجمالي الدول الصناعية

1364  1550  1451  1397  1394  1252 1247 1221 1109 1127  بقية دول العالم

905  952  1007  955  924  935  935  966  896  838   نفط على متن الناقالت

76  79  78  66  63  77  77  71  78  47   مخزون في الكاريبي

5192  5263  5218  5121  4947  4859 4849 4815 4591 4452  إجمالي المخزون التجاري

1775  1763  1757  1682  1644  1548 1548 1514 1421 1364  *المخزون اإلستراتيجي 
6966  7026  6975  6803  6591  6407 6397 6329 6012 5816  **إجمالي المخزون العالمي 

         93,5  87,9  85,5  85,9  85,7  85,1  83,8  كفاية إجمالي المخزون العالمي 
69,4  70,8  71,3  70,4  66  64,8  65,1  65,2  65  64,6   كفاية المخزون التجاري 

         57,9  52,5                  كفاية مخزون الدول الصناعية

1340  1411  1367  1269  1097  1008 996  964  831  811   ***المخزون القابل للتصرف 

12,9  15,6  18,7  17,5  14,6  13,6  13,6  13,3  11,8  11,5   كفايته بعدد األيام

 .يف بلدان منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية الثالثني و جنوب افريقيا* 
 .باستثناء اإلحتاد السوفيايت سابقا والصني** 

 )يوما  55( الزائد عن املستوى التشغيلي *** 
عبد الفتاح دندي ، دور املخزون النفطي يف األسواق + من منظمة األوباك أعداد خمتلفة من التقارير الشهرية للتطورات البرتولية العاملية الصادرة :املصدر 

   . 105، 104، 103صص 2011شتاء  136العاملية و اإلنعكاسات على الدول األعضاء يف أوباك ، جملة النفط والتعاون العريب العدد

من  ℅54,80يستحوذ على 1 *بأن املخزون التجاري يف البلدان الصناعية  أعالهيالحظ من خالل اجلدول       
، استحوذت بلدان  مليون برميل 4452مليون برميل من أصل  2440مبقدار  2002املخزون التجاري العاملي لعام  إمجايل
، وهي بذلك  املخزون التجاري العاملي إمجايلمن  ℅25,83لوحدها على  األمريكيةالشمالية مبا فيها الواليات املتحدة  أمريكا

 األوربيةبينما بلغت حصة البلدان  ℅47,13املخزون النفطي للدول الصناعية وذلك بنسبة  إمجايلختزن حوايل نصف 
، بينما بلغت حصة بلدان  املخزون التجاري العاملي إمجايلمن  ℅19,83من املخزون النفطي للدول الصناعية و ℅36,18

  . املخزون النفطي العاملي إمجايلفقط من   ℅9,14النفطي للدول الصناعية ومن املخزون  ℅16,68واحمليط اهلادي  آسيا

بشكل عام بأنه  نالحظ 2007- 2002اعية خالل الفرتة ـالصن مستويات املخزون التجاري يف الدولنه ومن خالل تتبع إ       
نة سو ، مليون برميل 2440 ـب 2002ر سنة ا ما فقدـطفيفة نوع ستقرار حيث كانت ارتفاعاته السنويةيتميز بنوع من اإل

 سنوات أي مبتوسط زيادة سنوية 5خالل فرتة فقط مليون برميل  126بزيادة قدرها  ليون برميل أيم 2566 ـقدر ب 2007
                                                            

  يكا الشمالية، وجمموعة البلدان األوربية وجمموعة أسيا واحمليط اهلاديتتمثل يف ثالث جمموعات رئيسية وهي جمموعة بلدان أمر : البلدان الصناعية  *
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كانت   2010 – 2008    أما خالل الفرتة،  ℅1,03بـ بنسبة زيادة سنوية قدرت  ،مليون برميل سنويا 25,2قدرها 
 أيمليون برميل  2703 إىل 2008     لت سنةـث وصـحي الصناعية للدول رياالرتفاعات السنوية معتربة  للمخزون التجا

 املالية األزمة إىلخالل سنة واحدة وهذا راجع  ℅5,33بنسبة زيادة قدرها  2007مليون برميل عن سنة  137 ـبزيادة قدرت ب
، خاصة  لعامليوق اقتصاديو الدول الصناعية من حدوث ندرة يف املعروض النفطي انه بسببها ختحيث أ -الرهن العقاري أزمة -

النفطية العاملية خالل الربع الثاين من سنة  األسواقمستوى له يف تاريخ  أعلى إىلووصوله  ل النفط اخلامبعد ارتفاع سعر برمي
، ويف عام  هلذا ازدادت خمزونات الدول الصناعية حتسبا ألي طارئ يزيد الطني بلة $117,6 ـقدر ب امسجال سعر  2008
مليون برميل  2577 ـحيث قدر ب 2011، اخنفض املخزون النفطي للدول الصناعية لسنة  نسبيا األوضاعوبعد استقرار  2011

 105 ـيل مسجال تراجعا قدر بيون برممل 2682 ـحيث كان يقدر ب 2010عن مستوى املخزون النفطي للدول الصناعية لسنة 
 بالنسبة للمخزون التجاري لبقية دول العامل فهو يشكل نسبة ترتاوح بني  أما، ℅4وايل مليون برميل وهذا بنسبة اخنفاض قدرت حب

املخزون النفطي العاملي  إمجايلمن  ℅22 إىل 18املخزون التجاري العاملي، وبنسبة ترتاوح بني  إمجايلمن  ℅ 28 إىل 24
ارتفع املخزون التجاري لبقية  2011، وخالل سنة 2010 -2002خالل الفرتة ) املخزون االسرتاتيجي+املخزون التجاري (

 إمجايلمن  ℅23,45و ،املخزون التجاري العاملي إمجايلمن  ℅31,47مليون برميل بنسبة  1634بلدان العامل ليستقر عند 
لتخزين  األخرىبقية دول العامل تسعى هي  أن، وهذا يبني )املخزون االسرتاتيجي+ املخزون التجاري ( املخزون النفطي العاملي 

االستقرار العاملي بسبب الثورات العربية من جهة، والتهديدات طارئ، وما زاد على هذا هو عدم  أليالنفط على مستواها حتسبا 
  . مضيق هرمزاإليرانية املستمرة بغلق 

جاري يف بقية دول ، واملخزون الت  البلدان الصناعيةاري يفالعاملي يضم كل من املخزون التج وعلى العموم فإن املخزون التجاري
 اإلمجايلع حصص كل نوع من أنواع املخزونات السالفة الذكر من ز و ، وتت  الناقالت وخمزون الكارييب، واملخزون على منت العامل

  على النحو التايل

  .كنموذجني   2011و  2002وهذا بأخذ سنيت 
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  2011-2002حصة المخزونات المختلفة من المخزون التجاري العالمي لعامي ) :  6 -1( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  ) 3-1( مالباحث  اعتمادا على معطيات اجلدول رق إعدادمن : املصدر

ثالث فرتات يتبني من خالهلا التطور الذي شهدته  إىل 2011-2002فيمكن تقسيم الفرتة أما بالنسبة للمخزون االسرتاتيجي 
ظل فيها املخزون االسرتاتيجي يشكل  2004ىل إ 2002واليت متتد من  األوىلمستويات املخزون االسرتاتيجي، فخالل الفرتة 

  . مليون برميل 1514مليون برميل و 1364املخزون العاملي مرتاوحا بني  إمجايلمن  ℅23حوايل 

مليون  1682 إىلمليون برميل  1548ارتفع مستوى املخزون االسرتاتيجي من  2008 - 2005بعد ذلك وخالل الفرتة مث  
فاستحوذ املخزون  2011-2009خالل الفرتة  أما،  املخزون العاملي إمجايلمن  ℅24برميل، مستحوذا بذلك على حوايل 

و  2009مليون برميل سنة  1757من املخزون النفطي العاملي بكمية تراوحت بني ℅25من  أكثراالسرتاتيجي على 
  .2011مليون برميل سنة  1775و  2010مليون برميل سنة 1763

حيث  2010-2002املخزون النفطي العاملي يرتفع تدرجييا خالل الفرتة  إمجايلنالحظ بأن  أعالهنه دائما من خالل اجلدول إ
 أيمليون برميل  1210 ـبارتفاع قدر ب 2010مليون برميل سنة  7026 إىل 2002برميل سنة مليون  5816ارتفع من 

عن سنة  مليون برميل 60 ـقدر ب 2011، ليسجل بعدها اخنفاضا سنة  مليون برميل134قدرت بأكثر من مبتوسط زيادة سنوية 
يوضح تطور املخزونات النفطية العاملية  )7 -1(رقم  والشكل مليون برميل  6966مسجال بذلك خمزونا قدر بـ  ، 2010

  .2011-2002خالل الفرتة 
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  2011-2002تطور إجمالي المخزون النفطي العالمي خالل الفترة ) : 7 - 1(الشكل رقم 

برميل  مليون :الوحدة                             

  
  املخزون العاملي إمجايل، خانة )3- 1(الباحث اعتمادا على اجلدول  إعدادمن : املصدر 

  .باستثناء اإلحتاد السوفيايت سابقا والصني** 
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  :تطور االحتياجات العالمية للثروة النفطية: المطلب الثالث

استهالك  إىل، وتنقسم هاته املصادر  ل حتقيق تقدمه ومنوهياالقتصاد العاملي يف سب إليهاتتعدد مصادر الطاقة اليت حيتاج        
واالستفادة من مصادر الطاقة ، الطاقة النووية والكهربائية ، واستعمال الغاز الطبيعي واستغالل  النفط، واستغالل الفحم احلجري

  .وغريها....، ويف مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية املتجددة

فالنفط يستهلك يف "أهم املصادر الطاقوية اليت يعتمد عليها االقتصاد الدويل  ولكن الثروة النفطية تعترب يف الوقت الراهن      
وخمتلف االستعماالت  واألفرانيف املراجل البخارية (ويف الصناعة ) للتدفئة املركزية(توليد الكهرباء ويف املنازل والشركات التجارية 

  .1"أيضا ويف النقل) ، كصناعة البالستيك الغري الطاقوية

مقارنة باملصادر  األكرباالستهالك العاملي للطاقة يتبني لنا بأن النفط يستحوذ على احلصة  انه ومن خالل حتليل هيكل    
  .، والشكالن التاليان يوضحان ذلك املنافسة له األخرىالطاقوية 

  ) 2009 – 1971( للطاقة للفترة اإلستهالك النهائي العالمي ) :  8 -1( رقم الشكل 

  مليون طن نفط مكافئ : الوحدة                                                                                                 

  
Source : International Energy Agency.key world Energy Statistics 2011 page 28  

  

                                                            
  30، ص 2006، 1لبنان، ط -ماذا تفعل أمريكا بالعامل لضمان أمنها النفطي؟،ترمجة مازن اجلنديل، الدار العربية للعلوم، بريوت -إيان راتليج، العطش إىل النفط 1
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  ) 2009 – 1973( مكانة البترول ضمن اإلستهالك العالمي للطاقة  ) : 9 -1( الشكل رقم 

 %: الوحدة                                                                                                                 

  
Source : International Energy Agency.key world Energy Statistics 2011 page 28 

 

واليت  2009 لسنة "international energy agency  "(iea) الوكالة الدولية للطاقة إحصائيات وانه وحسب
مليون طن نفط مكافئ من  3350أي مبقدار  ℅41,3 على متخض عنها الشكالن السابقان نالحظ بأن النفط يستحوذ

على  1973يف حني كان النفط يستحوذ سنة مليون طن مكافئ،  8353 ـاالستهالك العاملي للطاقة والذي قدر ب إمجايل
ورغم هذا االخنفاض مليون طن نفط مكافئ،  4674من إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة والذي كان يقدر بـ     48.1%

بيئية واقتصادية، وتنامي االستغالل  أسباب إىل أساسا االستهالك العاملي للطاقة والذي يرجع إمجايلمن  ℅6,8  ـوالذي قدر ب
املتواصلة لتطويرها، يبقى النفط هو املصدر الرئيسي للطاقة يف العامل وبدون منازع، وحىت  األحباثالعاملي للطاقة املتجددة بفضل 

سينمو بنسبة  األوليةالطلب العاملي على مصادر الطاقة " أنحسب التوقعات املستقبلية هليكل االستهالك الطاقوي العاملي يتوقع 
مبا فيها الطاقة  األخرىاستعماال من بني املصادر الطاقوية  األكثروسيبقى النفط هو   ،1"على مدى العقدين املقبلني  ℅40
العاملي  يصل الطلب أنيتوقع "  2012لشهر جوان من سنة  OPECبك لتقرير األو  وغريها، فوفقا ... سية وطاقة الرياحالشم

 على مدى العشرين سنة املقبلة أي يف غضون  ، مليون برميل يف اليوم 102,4 إىل األخرىعلى النفط والسوائل 

                                                            
  : على املوقع االلكرتوين اقة العاملية للمرة األوىل،وم، تنشر توقعات الطنعمت أبو الصوف، تقرير شركة بريتش برتولي 1

http //www.tp.com/wtp/vp4:shouthread,php?1358℅cd  ,ajouté le 16-02-2011, consulté le 13-07-2012 à 17:46 
GMT. 
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-B» مليو برتو ، وتوقع تقرير بريتيش  مليون برميل يف اليوم 16,5مبعدل منو صايف يف الطلب على النفط قدره  أي، 2030سنة 

P » األعضاء يف ، وستكون الدول اآلسيوية غري  ت الناشئة خارج منظمة التعاون والتنميةأن يأيت النمو حصريا من االقتصاديا
يف املنظمة  أعضاءة تقريبا على حنو ثلثني من منو االستهالك يف الدول الغري واهلند، مسؤولة وعلى وجه اخلصوص الصني املنظم

ينمو الطلب  أن، حيث توقع التقرير  النمو العاملي الصايف على النفط أرباعثالث من  أكثرعلى مدى العشرين سنة املقبلة وعن 
 ـفعلى سبيل املثال جند بأن معدل ارتفاع استرياد الصني للنفط يقدر يف املتوسط ب 1"مليون برميل يوميا 13على النفط فيها بنحو 

ا  ℅12,7 ةنسبب 2011فقد ارتفعت واردات الصني من النفط اخلام خالل شهر نوفمرب ، "سنويا ℅9 باملقارنة مع واردا
دات الصينية من مليون برميل يوميا، كما قفزت الوار  5,55لتبلغ  2011، أي يف شهر اكتوبر املسجلة يف الشهر السابق

  . 2"مليون برميل يوميا1,15برميل يوميا لتبلغ  ألف 266حبوايل  املنتجات النفطية

  .2011- 2006يوضح تطور الطلب العاملي على النفط اخلام للفرتة  )4 – 1( واجلدول التايل رقم

  2011-2006تطور الطلب العالمي على النفط الخام للفترة  ) : 4 - 1( الجدول رقم                 
    يوميا/ مليون برميل: الوحدة                                                                                                                

  السنوات
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  ةاملنطق

  45,8  46,2  45,7  47,6  49,4  49,6  ةوالتنميمنظمة التعاون 
  23,6  23,8  23,3  24,2  25,5  25,4  أمريكا الشمالية

  14,3  14,6  14,7  15,4  15,5  15,7  أوربا الغربية
  07,9  07,8  07,7  08,00  08,4  08,5  احمليط اهلادي
  27,7  27,0  26,2  25,6  24,8  23,6  البلدان النامية

  04,2  04,1  04  04,1  04  04  االحتاد السوفيايت سابقا
  0.7  0,7  0,7  0,8  0,8  0,9  األخرى أوربادول 
  09,4  09  08,3  8,0  07,6  07,2  الصني
  87,8  87  84,9  86,1  86,6  85,3  الطلب العاملي إمجايل

Source : opec bultin, mars, avrile 2012 Kuwait host 13 IEF, page 93, sur le cite : http// www. 
Opec. Org. 

من  ، 2006مقارنة بسنة  2007نالحظ بأن الطلب العاملي وبقيمته املطلقة سجل ارتفاعا سنة  أعالهنه ومن خالل اجلدول إ
ي بنسبة ارتفاع مليون برميل يوميا أ 1,3ا قدر ب مليون برميل يوميا مسجال بذلك ارتفاع 86,6 إىلمليون برميل يوميا  85,3
ليكون يف   2009 -2008لسنتني متتاليتني ومها سنيت ، لينخفض بعد ذلك الطلب العاملي على البرتول ℅1,50قدرها 

                                                            
  .نعمت أبو لصوف، مرجع سبق ذكره 1
بك، ص او ألقطار العربية املصدرة للبرتول أ، الصادر عن منظمة ا2012 -جانفي -التقرير الشهري حول التطورات البرتولية يف األسواق العاملية واألقطار األعضاء لشهر يناير  2
09.  
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 ℅2و  ℅0,6قدر حبوايل  مليون برميل يوميا على التوايل مسجال بذلك اخنفاضا 84,9مليون برميل يوميا، و 86,1حدود 
وة ، ويرجع هذا االخنفاض يف الطلب العاملي على الثر  )األساسهي سنة  2007( 2007وهذا مقارنة بسنة  على الرتتيب ،

، ليعاود بعدها الطلب العاملي على النفط ارتفاعه سنة  اقتصاديات الدول املتقدمة أصابتأزمة الرهن العقاري اليت  إىلالنفطية 
، مث  االقتصاد العاملي لعافيته اسرتدادوهذا لعودة بوادر  2009عن قيمة الطلب العاملي لسنة  ℅2,5بارتفاع قدر حبوايل  2010
مليون برميل يوميا مسجال  87,8الطلب العاملي على البرتول ولكن بالقيمة املطلقة فقط ليكون يف حدود ارتفع  2011يف سنة 

وهو معدل  2010فقط عن سنة  ℅1مبعدل ارتفاع قدر حبوايل  أي،  مليون برميل يوميا 0,8 ـبذلك ارتفاعا قدر يف املتوسط ب
الطلب العاملي على النفط سجل  أن أي ℅2,5كان يقدر حبوايل ، والذي   2010منخفض مقارنة مبعدل ارتفاع الطلب يف سنة 

ر الطلب العاملي على النفط بتباطؤ النمو االقتصادي تأث إىل، وهذا يعود  2010عن سنة  2011يف سنة  ℅1,5تراجعا حبوايل 
 إذوجتلت العالقة مابني النمو االقتصادي العاملي ومنو الطلب العاملي على النفط حيث كان االرتباط بني املتغريين وثيقا " ،  العاملي

تراجع  إىلأدى  وهذا ما 1"2011عام  ℅4 إىل 2010عام  ℅5,1االقتصادي العاملي من  التغري يف اجتاه معدالت النمو أن
يوضحان معدالت النمو ) 9-1(والشكل رقم ، ) 5-1( ، واجلدول رقم2011معدل تزايد الطلب العاملي على النفط يف عام 

  . يف الطلب العاملي على النفط مقابل معدالت النمو االقتصادي العاملي ةالسنوي

  المجموعات الدولية  للفترة النمو اإلقتصادي و النمو في الطلب على النفط وفق:  ) 5  -   1(الجدول رقم 
                     2007 -2011  

  %: الوحدة                                                                                           
2011  2010 2009  2008 2007

 الدول الصناعية

1,6  3,1  ‐3,2  0,2  2,7   الناتج احمللي اإلمجايل

‐0,6  1,5  ‐4,4  ‐3,6  ‐0,4   الطلب على النفط

 دول العامل األخرى

6,4  7,3  2,5  6  8,7   الناتج احمللي اإلمجايل

2,7  4,4  1,7  3,7  3,9   الطلب على النفط

 إمجايل العامل

4  5,1  ‐0,7  2,8  5,3   الناتج احمللي اإلمجايل

1  2,8  ‐1,6  ‐0,6  1,4   الطلب على النفط

  93ص  – 2012ماي  –لالمني العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  2011لسنة )  38(التقرير السنوي الثامن والثالثون : املصدر 

                                                            
  .45، ص2012لبرتول، ماي ، لألمني العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة ل2011لسنة ) 38(التقرير السنوي الثامن والثالثون 1
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2011- 2007النمو اإلقتصادي العالمي و النمو في الطلب على النفط للفترة :  )10 -1(  رقم الشكل  

                                                                                                                                                

  %: الوحدة 

 
  46ص – 2012ماي  –لالمني العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  2011لسنة )  38(التقرير السنوي الثامن والثالثون : املصدر 

    

، ومعدل الطلب  نه ومن خالل الشكل واجلدول السابقني يتضح لنا بأنه هناك ارتباط وثيق بني معدالت النمو االقتصاديإ     
كلما اخنفض معدل النمو االقتصادي اخنفض و  زاد معدل الطلب على النفط ، ما ارتفع معدل النمو اإلقتصاديفكل على النفط،

، أما بالنسبة للتوقعات املستقبلية للطلب على الثروة النفطية فقد كثرت الدراسات والتوقعات حول مستقبل  الطلب على النفط
ا  إال،  ، وبالرغم من تنوع هذه الدراسات واختالف مصادرها العامل بالطاقةالطلب العاملي على النفط ومدى مسامهته يف تزويد  أ

  :جتمع على

وهذا رغم سعي الدول الصناعية ، ن حجم الطلب عليه سيزداد يف املستقبل للطاقة وأ األولأن النفط سوف يبقى املصدر        
،  منها احلفاظ على النفط اإلجراءاتالكثري من  إتباعالتقليل من االعتماد عليه لصاحل مصادر الطاقة البديلة وهذا من خالل  إىل

يسمى بضريبة الكربون لزيادة سعر النفط ومشتقاته واحلد من  للطاقة حمله وفرض ما أخرىمصادر  وإحالل وترشيد استهالكه
، فإن حصة النفط لن وبنجاح الذكر السالفة اإلجراءاتات فإنه حىت لو مت تطبيق مجيع التوقع أفضل، ولكن ويف  استخدامه

إمنا يدل على أن النفط سيظل املورد  من استهالك الطاقة العاملي، وهذا إن دل على شيء  ℅35من حوايل تنخفض أكثر 
    1"أمهية للطاقة ولعقود مقبلة  األكثر

                                                            
  .32، ص 2000، 1لبنان، ط–حممد اجملدوب، الصراع الدويل على النفط العريب، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت  1
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ناهيك عن تكاليفه   1"مصدر طاقة لآلالت املتحركة املستقلة الكبرية وبال منازع وأسباب ذلك واضحة كون النفط هو أنسب"
  . الرخيصة

للطاقة ولعقود مقبلة تصل حىت منتصف القرن الواحد والعشرين أو تفوقه  األولن النفط سيبقى املصدر إن كل الدراسات تؤكد بأ
وخاصة الدول اخلليجية  األوسطن منطقة الشرق أ، و  ل الصناعيةمن الدو  أكثريف الدول النامية  ، وأن الطلب عليه سوف يتزايد

ا على زيادة  منها هي املؤهلة ، وهذا مقابل تراجع  اإلنتاجلسد حاجة العامل من هذه املادة بسبب ضخامة احتياطها النفطي وقدر
 . 2بكخارج منظمة األو  وإنتاجهامستمر يف احتياطي بقية دول العامل 

واجلدول التايل يوضح التوقعات املستقبلية للطلب العاملي على الطاقة حسب املناطق اجلغرافية إضافة على توقعات الطلب العاملي 
  .2040 أفاقحىت  األخرىمبصادر الطاقة  البرتول مقارنةعلى 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                            
  .31لينج، مرجع سبق ذكره، صأيان رات 1
  .33،34حممد اجملدوب، مرجع سبق ذكره، صص  2
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  2040حتى أفاق التوقعات المستقبلية للطلب العالمي للطاقة حسب المناطق الجغرافية وتوقعات الطلب العالمي على البترول مقارنة بمصادر الطاقة األخرى ) :   6 -1( الجدول رقم 

  الوحدة كواديريولون وحدة حرارية بريطانية                                                                                                                                        

احلصة من اإلمجايل      ℅التغري    متوسط التغري السنوي رارية بريطانيةالطلب العاملي كواديريليون وحد ح   املنطقة
2040  2025  2010 2010 -2040   2025 -2040   2010 -2025  2010 -2040   2025 -2040   2010 -2025  2040  2025 2010 2000 1990

 إمجايل العامل 360 415 525 633 692 ℅1,3 ℅0,6 ℅0,9 ℅21 ℅9 ℅32 ℅100 ℅100 ℅ 100
 التعاون والتنمية منظمة 189 224 227 234 224 ℅0,2 ℅0,3- ℅-0,1 ℅3 ℅4 ℅-2 ℅43 ℅37 ℅32

68℅ 63℅ 57℅ 57℅ 17℅ 34℅ 1,5℅ 1,1℅ 2℅ 469 400 298 191 171 
خارج منظمة التعاون 

 والتنمية

 افريقيا 17 22 29 44 62 ℅2,9 ℅2,2 ℅2,6 ℅55 ℅39 ℅115 ℅5 ℅7 ℅9
 آسيا واحمليط اهلادي 91 125 205 267 301 ℅1,8 ℅0,8 ℅1,3 ℅30 ℅12 ℅47 ℅39 ℅42 ℅43
 الصني 33 44 102 132 138 ℅1,7 ℅0,3 ℅1,0 ℅29 ℅4 ℅35 ℅19 ℅21 ℅20
 اهلند 13 19 28 45 61 ℅3,3 ℅2,1 ℅2,7 ℅62 ℅37 ℅122 ℅5 ℅7 ℅9
 أوربا 74 79 81 82 78 ℅0,1 ℅0,3- ℅-0,1 ℅2 ℅4 ℅-3 ℅15 ℅13 ℅11
 اإلحتاد االواليب 68 72 73 73 69 ℅0 ℅-0,4 ℅-0,2 ℅0 ℅6 ℅-6 ℅14 ℅12 ℅10
 أمريكيا الالتينية 15 20 26 36 45 ℅2,2 ℅1,5 ℅1,8 ℅39 ℅24 ℅73 ℅5 ℅6 ℅7
 الشرق االوسط 11 18 30 42 51 ℅2,3 ℅1,3 ℅1,8 ℅41 ℅21 ℅71 ℅6 ℅7 ℅7
 أمريكا الشمالية 95 114 113 118 112 ℅0,3 ℅-0,3 ℅0 ℅4 ℅4 ℅-1 ℅22 ℅19 ℅16
أ.م.و 81 96 94 96 90 ℅0,1 ℅-0,4 ℅-0,2 ℅2 ℅6 ℅-5 ℅18 ℅15 ℅13  

قزوين/روسيا 57 38 42 43 43 ℅0,3 ℅0 ℅0,1 ℅4 ℅1 ℅3 ℅02 ℅07 ℅6  

              
الطلب على الطاقة حسب 

العاملالنوع يف   

 النفط 136 156 177 206 220 1℅ 0,4℅ 0,7℅ 16℅ 7℅ 24℅ 34℅ 32℅ 32℅
 الغاز 72 89 115 157 186 2,1℅ 1,1℅ 1,6℅ 37℅ 18℅ 62℅ 22℅ 25℅ 27℅
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 الفحم 86 90 138 148 130 0,5℅ -0,8℅ -0,2℅ 7℅ -12℅ -6℅ 26℅ 23℅ 19℅
النوويةالطاقة  21 27 29 37 55 ℅ 2,7℅ 2,2℅ 29℅ 50℅ 94℅ 5℅ 6℅ 8℅  

 الكتلة احليوية والنفايات 36 41 48 53 53 ℅ 0℅ 0,3℅ 10℅ 0℅ 10℅ 9℅ 8℅ 8℅
 الطاقة الكهرومائية 07 09 12 15 18 ℅ 1,2℅ 1,5℅ 32℅ 20℅ 58℅ 2℅ 2℅ 3℅
 الطاقات املتجددة 01 03 07 17 30 ℅ 3,7℅ 5℅ 154℅ 73℅ 338℅ 1℅ 3℅ 4℅
موعاجمل 360 415 525 633 692 ℅ 0,6℅ 09℅ 21℅ 9℅ 32℅ 100℅ 100℅ 100℅  

Source : international energey agency . the outlook for energy : avieuto 2040. Version 2012 sur le cit: http// www. Exxon mobil. Com/ energy 
outlook. Page 49  

 . 2040-2010والشكل التايل يبني الطلب العاملي للطاقة حسب أنواعها املختلفة لسنيت 
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  . 2040-2010الطلب العالمي للطاقة حسب أنواعها المختلفة لسنتي ) : 10-1( الشكل رقم 

 كواديريليون وحدة حرارية بريطانية  

  
Source : international energy agency the outlook  for energy aview to 2040 version 2012.OP.cit page 08 
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بارتفاع قدره  2040لنفط سيواصل ارتفاعه حىت أفاق سنة ان الطلب على الل اجلدول والشكل أعاله نالحظ بأإنه ومن خ
احىت ، اإلطالقالثروات الطاقوية على  أهمستبقى  ، وهذا يؤكد بأن الثروة النفطية 2040-2010يف جممل الفرتة  ℅24  أ
النفط والغاز ( هلا الغاز الطبيعي فستصبح احملروقات  أضفنا إذا، ناهيك  االستهالك العاملي للطاقة 1/3تستحوذ على حوايل س

هربائية واليت من جممل االستهالك العاملي يف حني أن الطاقة املتجددة مبا فيها الطاقة الك ℅60تسيطر على حوايل ) الطبيعي 
ا العامل الغريب ستغطي حوايل  ذا نستن 2040فاق سنة مل االستهالك العاملي للطاقة يف آفقط من جم ℅7يتغىن  تج بأن ، و

كل الصراعات الدولية اليت دارت   صاد الغريب خصوصا وجتلى هذا يفقتالثروة النفطية هي عصب اإلقتصاد العاملي عموما واإل
والذي كان هدفه بسيط للغاية وهو عراق بدون صدام حسني تسريه " للعراق  األمريكيويف مقدمتها الغزو  األخريةخالل العقود 

ن جمموعة مهمة من ، حيث ثبت بأ عراقي للشركات النفطية األمريكيةحكومة موالية للواليات املتحدة تعطي احتياطات النفط ال
ام حسني، وجتلى هذا من خالل وعد بعد صد مها السلطة يف عراق ماعراقي املنفى كانت عمليا تقدم هذه احلقول كثمن لتسل

بعد اإلطاحة بصدام حسني ستحصل الشركات النفطية األمريكية على فرصة  "  الصريح حيث قال وبكل صراحة *محد اجلليبأ
 1"كبرية يف النفط العراقي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                            

  .، ورجل البنتاغون املفضل لرئاسة حكومة العراق ما بعد صدام حسني]IMC [ زعيم املؤمتر الوطين العراقي: محد اجلبليأ *
  . 250 - 284إيان راتليج، مرجع سبق ذكره، صص  1
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 : اإلنتاج البترولي العالمي: المطلب الرابع

  :اإلنتاج البترولي العالميتطور :أوال

أخرى، مبعىن أنه عندما  إىلنتقال من منطقة منتظمة وهذا بالرغم من متيزه باإلملي زيادات تدرجيية و احقق اإلنتاج البرتويل الع       
الواحدة أو مناطق أخرى، تكون غنية بالبرتول وحيدث ذلك داخل الدولة  إىليقل يف مكان ما فإن شركات اإلنتاج البرتويل تنتقل 

ا التصنيع بعد ومن أهم العوامل اليت أدت  1"بني الدول املختلفة زيادة اإلنتاج العاملي من البرتول، السرعة امللحوظة اليت سار 
من طرف الدول الصناعية فقط بل حىت من  الوقود، ليس اشتداد الطلب على زيوت إىلأدى ر الذي ماحلرب العاملية الثانية، األ

هذا  إىل، أضف ادية فيهاـم ركائز التنمية االقتصالتصنيع من أه اختذتطرف الدول املتخلفة واحلاصلة على االستقالل حديثا واليت 
البرتويل نتيجة تنمية صناعة  اإلنتاجدورا هاما يف تنمية  ةالبرت وكيماويأن الزراعة احلديثة تتطلب الكثري من املكننة، ولعبت الصناعة 

  .2التكرير

يتمثل يف توجيهه للصناعات  أن اإلنتاج البرتويل يوجه إىل قسمني يتمثل القسم األول يف تصديره يف شكله اخلام والقسم الثاين
  .النهائي لالستهالكالبرتولية وإنتاج منتجات صاحلة 

يالحظ بأن معظمه ينتج يف عدد حمدود من الدول، والشكل التايل يبني إنتاج  تتبع هليكل اإلنتاج العاملي للثروة النفطيةإن امل       
  .حسب املناطق اجلغرافية 2010-1971النفط اخلام خالل الفرتة 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                            
  .216، ص 1998عبد املطلب عبد احلميد، حممد شبانة، أساسيات يف املوارد االقتصادية، الدار اجلامعية اإلسكندرية،  1
  .23،  22، صص 1968، 1، مكتبة األجنلو املصرية، طراشد الرباوي، حرب البرتول يف العامل 2
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  2010-1971إنتاج النفط الخام حسب المناطق الجغرافية للفترة ) : 12-1(الشكل رقم 
 مليون طن مكافئ: الوحدة                                                                                                

 

Source : international energy agency key world energy statistics 2011 page 08. 

، فقد ارتفع وبشكل كبري للغاية  نه دائما يسري يف اجتاه االرتفاعيعكس هذا الشكل تطور اإلنتاج العاملي للبرتول حيث نالحظ بأ
، واألكثر استعماال يف العامل، إضافة  يؤكد بأن البرتول مازال حلد اليوم الطاقة املفضلة ، وهو ما1971عن سنة  2010يف سنة 

وجند منطقة الشرق األوسط هي  ، ودائما حسب الشكل أعاله نالحظ بأن معظم هذا البرتول ينتج يف عدد حمدود من الدول
يفسر  ما ، حيث أن حوايل ثلث اإلنتاج العاملي من البرتول ينتج يف هاته املنطقة اجلغرافية وهذا  األكثر إنتاجا هلاته املادة احليوية

  .ام هاته املنطقة بالصراعات الدوليةسبب احتد

 :وضح يف اجلدول التايلفهو م  2010-2006 نتاج العاملي للبرتول للفرتةأما بالنسبة لإل
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  2010-2006اإلنتاج العالمي من الثروة النفطية حسب الدول وحسب المناطق للفترة )  7 - 1( الجدول رقم 
 اليوم / برميل  1000: الوحدة                                                                                                   

2010  2009  2008  2007  2006   الدول 

1206,2  1216,9  1348,7  1388,4  1345,7   كندا

5512,1  5360,6  4950,4  5064,2  5102,1   الواليات املتحدة  األمريكية

6718,3  6577,5  6299,1  6452,6  6447,8   جمموع أمريكا الشمالية

9,63  9,54  8,78  9,05  9,00 

نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي 
(%) 

608,8  623,1  641,6  641,5  657,7   األرجنتني

2054,7  1950,4  1812,1  1748,0  1722,7   الربازيل 

3,0  2,8  2,0  2,0  3,0   الشيلي 

784,8  670,2  587,8  529,5  531,0   كولومبيا

476,4  464,7  501,4  511,4  518,4   اإلكوادور 

2575,9  2601,4  2798,5  3081,7  3255,7   املكسيك

72,6  71,8  76,6  77,0  77,6   البريو 

98,2  107,2  114,3  120,5  144,9   فنزويال

2853,6  2878,1  2957,5  2981,9  3035,6   الدول األخرى

136,3  137,1  143,5  142,3 131,2

9664,3  9506,8  9635,3  9835,8  10077,8  جمموع أمريكا االتينية

13,86  13,78  13,43  13,80  14,07 

نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي 
(%) 

9,7  7,0  7,0  7,0  7,0   ألبانيا

1026,7  1014,4  899,7  855,2  643,2   أذربيجان

14,4  15,9  16,0  16,6  17,8   هونقاري

1333,4  1256,3  1142,7  1079,3  1056,5   كزاخيستان

85,7  88,5  92,8  100,2  98,3   رومانيا

9841,3  9650,4  9498,5  9572,1  9358,5   روسيا

332,9  354,1  382,7  373,3  351,1   دول أخرى

12644,1  12386,6  12039,4  12003,7 11532,4  جمموع أوروبا الشرقية 

18,13  17,96  16,78  16,84  16,10 

نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي 
(%) 

246,3  261,3  279,8  304,6  342,0   الدامنارك
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18,0  18,2  19,6  19,6  21,4   فرنسا

49,0  54,6  61,7  66,3  66,7   أملانيا

96,0  82,8  99,5  107,7  110,2   إيطاليا

19,9  25,5  33,6  40,2  26,2   هولندا

1799,3  1989,2  2107,5  2210,5  2353,6   النرويج

48,3  46,2  41,6  41,9  41,6   تركيا

1199,1  1291,7  1352,5  1477,4  1486,4   )بريطانيا( اململكة املتحدة 
46,2  48  50,8  51,6  53,4   دول أخرى

3522,1  3817,5  4046,6  4319,8  4501,5   جمموع أوروبا الغربية

5,05  2336,20  5,64  6,06  6,28 

نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي 
(%) 

180,2  182,0  184,5  184,7  183,3   البحرين

3544,0  3557,1  4055,7  4030,7  4072,6   إيران

2358,1  2336,2  2280,5  2035,2  1957,2   العراق

2312,1  2261,6  2676,0  2574,5  2664,5   الكويت

758,3  712,6  669,3  653,0  687,1   سلطنة عمان

733,4  733,0  842,8  845,3  802,9   قطر

8165,6  8184,0  9198,0  8816,0  9207,9   العربية السعودية

386,0  377,0  377,0  380,0  400,0   اجلمهورية السورية العربية

2323,8  2241,6  2572,2  2529,0  2568,0   العربية املتحدةاإلمارات 

264,8  283,4  285,7  313,2  357,3   اليمن

21026,3  20868,5  23141,7  22361,6 22900,8  جممع الشرق األوسط 

30,15  30,26  32,25  31,37  31,96   (%)نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي
1189,8  1216,0  1356,0  1371,6  1368,8   اجلزائر

1691,2  1738,9  1896,3  1694,6  1384,6   أنغوال

64,2  72,9  83,8  85,3  87,5   الكامريون

295,6  274,9  259,7  243,1  247,2   الكونقو

534,1  523,1  522,6  500,7  520,8   مصر

245,5  237,6  239,6  250,1  250,0   الغابون

1486,6  1473,9  1721,5  1673,9  1751,2   ليبيا

2048,3  1842,0  2017,4  2059,3  2233,9   نيجرييا

78,8  82,4  90,0  90,6  67,2   تونس
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955,1  999,3  1004,5  1028,5  955,1   دول أخرى

8589,2  8461,0  9191,4  8997,7  8866,3   جمموع إيفريقيا

12,32  12,27  12,81  12,62  12,37 

نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي 
(%) 

424,9  463,7  463,7  448,7  424,1   أسرتاليا

159,2  154,4  157,5  169,7  198,1   بروناي

4076,6  3794,6  3802,1  3736,0  3673,5   الصني

735,6  666,3  682,0  684,1  675,6   اهلند

810,8  826,1  853,4  843,8  894,8   أندونيسيا

635,9  659,9  694,2  695,3  704,0   ماليزيا

53,0  55,9  60,1  41,7  18,2   نيو زيالندا

684,2  730,8  701,0  694,7  734,2   دول أخرى

7580,2  7351,7  7414,0  7314,0  7322,5   جمموع آسيا واحمليط اهلادي

10,87  10,66  10,33  10,26  10,22 

نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي 
(%) 

69744,5  68969,6  71767,5  71285,2 71649,1  مجموع العالم

29183,0  28927,1  32075,4  31123,4 31565,6  جمموع  إنتاج دول األوبك

41,84  41,94  44,69  43,66  44,06 
نسبة إنتاج دول أوبك إىل اإلنتاج 

 (%)العاملي

40561,5  40042,5  39692,1  40161,8 40083,5  جمموع اإلنتاج  للدول خارج أوبك

58,16  58,06  55,31  56,34  55,94 
نسبة إنتاج الدول خارج األوبك إىل 

 (%)اإلنتاج العاملي 

source:Teame for the prepartion of  OPEC : Annual Bulletin 2010-2011 page 30  
sur le site : http// www.opec.org,op,cit 

 2010ألف برميل يوميا سنة  21026,4 يعادل  من خالل اجلدول السابق نالحظ بأن منطقة الشرق األوسط تنتج ما       
العربية السعودية  من حجم اإلنتاج البرتويل العاملي، وجند ℅30العامل حيث استحوذت على أكثر من وهي أكرب منطقة إنتاج يف 

بذلك ، فاستحوذت 2010ة أي سنة ـألف برميل يوميا لنفس السن 8165,6 ـقدر ب اجـبإنتبأكملها املنطقة يف طليعة الدول 
، وجزء منه فقط  للتصدير يف شكله اخلام وبأسعار رخيصة من إنتاج املنطقة، ولكن معظم هذا اإلنتاج يوجه ℅40حوايل على 

ألف برميل يوميا  5512,1ما قيمته  2010نتاج الواليات املتحدة األمريكية سنة ، وبلغ إ ات الداخليةجيستعمل لتلبية االحتيا
، ورغم ذلك تبقى من أكرب مستوردي النفط يف العامل  البرتويل العاملي وهي نسبة معتربة اإلنتاجمن حجم ℅7,90 أي بنسبة

ا دولة صناعية كبرية، وحتتاج  ا ـالطاقة ويف مجيع قط إىلوهذا لكو ا دولة تعترب ذات كثافة س إىل، إضافة اإلسرتاتيجيةاعا كانية ـأ
م يبذرون  ا يف مقدمة ـاملتحدة األمريكية جند روسي الواليات إىلوباإلضافة لطاقة بشكل رهيب، امرتفعة واملعروف عن األمريكيني أ
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من حجم اإلنتاج  ℅15ألف برميل يوميا أي أنه يشكل حوايل  9841,3 ـب 2010ة ـاج قدر سنـتجة للبرتول بإنتـالدول املن
ابن رائعا وهذا منذ تويل  اقتصاديااحمللي، خاصة وأن روسيا يف السنوات األخري حتقق منوا  لالستهالكالبرتويل العاملي ويوجه معظمه 

  .دة احلكم يف روسيا، أما باقي اإلنتاج فهو يوجه للتصدير خصوصا لتلبية حاجة السوق األوربيةس" فالدميري بوتني " ييبالكاج

ىل حد كبري يبقى هو السلعة األكثر تداوال يف األسواق العاملية، ورغم ذلك فهناك مستوى كبري من عدم إن النفط وإ -       
 ، ورغم ذلكأو من ناحية تسويقه إنتاجهمن ناحية  سواءاليقني، يرتبط بالتوقعات املستقبلية حلركات النفط يف املستقبل، وهذا 

فعلى  ،اإلنتاج النفطي العاملي قصد تلبية الطلب املتزايد عليه ة متواصلة يف حجمأنه ستكون زياد إىلتشري كل التوقعات املستقبلية 
مليون برميل  16,5عروض النفطي سريتفع حبوايل فامل ،لتلبية النمو يف االستهالكنتاج النفط عيد العاملي من املتوقع أن يزيد إالص

 ℅46 إىل 2010عام  ℅40العاملي ستزيد من  نتاجاإلبك من أن حصة األو  إىل، وتشري التوقعات 2030يوميا حبلول عام 
يف تلبية الطلب املتزايد  العراقي والسعودي الدور الكبري وسيكون للنفط 1977وهو مستوى مل تصل إليه منذ عام  ،2030عام 

 ،) 2011سنة (  نمليون برميل يوميا يف الوقت الراه 2,5النفطي العراقي من  اإلنتاجعلى الثروة النفطية، حيث يتوقع أن ينمو 
مليون برميل يوميا حبلول 3اململكة العربية السعودية حبوايل  إنتاجوسينمو ،2030مليون برميل يوميا حبلول عام 5,5أكثر من  إىل

   2030.1عام 

  :ذروة اإلنتاج البترولي:ثانيا 

حيث يقول "حمال، فاالحتياطات النفطية يف تناقص مستمر  ال إنه ومن املعلوم ولدى عامة البشر أن النفط مادة ناضبة       
مث يبدأ يف التناقص تدرجييا وسوف أقصى قيمة له  إىلالبرتويل العاملي سوف يصل  اإلنتاجعلماء البرتول يف هذا الصدد بأن معدل 
الطاقة النووية وال  ال عوال تستطيك ، وكبري يف أسعار املواصالت واملواد الغذائية وغري ذل حيدث نتيجة هذا التناقص ارتفاع مستمر

  2"الطاقة املتجددة أن حتل املشاكل اليت تطرح على أرض الواقع

جيب  أقصى إنتاجمستوى  إىلالبرتول يف حقل معني قد وصل  إنتاج أنبل تعين فقط  تعين جفاف احلقل البرتويل ال اإلنتاجذروة "
من البرتولية، إذا استمر يف خمالفته للقوانني الطبيعية، إصالحه يف املكاميكن  يتسبب يف خراب ال الحىت  جتاوزهعلى املنتج عدم 

حقل واحد، سينطبق مبرور الزمن أيضا على  إنتاج، والشيء الذي ينطبق على  اإلنتاجوبالتايل سيضطر وبقوة الطبيعة خلفض 
    3"البرتول يف العامل يف دولة بكاملها وبالتايل سينطبق ومبرور الزمن أيضا على جمموعة إنتاج حقول قولاحل إنتاججمموعة 

                                                            
1 B .P energy outlook. 2030. Statistical revieu. London.  January 2011. Page 35 

  :، على الرابط2009مصر،  ،حامت الرفاعي، ذروة اإلنتاج وتداعيات االحندار، دار النهضة لطباعة والنشر 2
http//www.neelurat. com ./ itempaye aspx ?id :egd 129020-5131887& search.book 

حمرم  8املوافق ل  2011ديسمرب 03ليوم السبت 15867العدد-أنور أبو العال، مقال حتت عنوان الفرق بني ذروة اإلنتاج ونضوب البرتول اخلام، منشور يف جريدة الرياض، 3
  :        ه على الرابط 1433

http//www. Alriyadh. Com/2011/12/03 article 68872. html   



مدخل عام إلقتصاديات النفط                                                 الفصل  األول                                   
    

65 
 

البرتول العاملي وبعد هذه النقطة الزمنية سيبدأ معدل  إنتاج إليهاهي القيمة العظمى اليت يصل البرتول  إنتاجفذروة  إذن         
، كن إمدادات البرتول الرخيصة التقليدية سوف ترتاجع، وليعين أن البرتول سينفذ فجأة وهذا ال ،العاملي يف االخنفاض اإلنتاج

 تغريات جسيمة يف العامل ويف كل ما إىليف االرتفاع التدرجيي املستمر وهذا سوف يؤدي  األسعار، وستبدأ بعدها وتتناقص تدرجييا
  .على حد سواء 1يةهو حولنا وعلى كافة املستويات االقتصادية واالجتماعية والسياس

 « king hubbert *املهندس األمريكي كينغ هوبرت اسم إىلإن ذروة اإلنتاج البرتويل هاته تسمى أيضا بذروة هوبرت، نسبة 
ة خالل املؤمتر ـيـقة حبثوقدمه يف شكل ور  2األمريكيةبإعداد منوذج للتنبؤ خاص بنفط الواليات املتحدة  1956والذي قام سنة   »

وقد قام هوبرت بتوضيح " القدمي األرضيالطاقة النووية والوقود " بتكساس وكانت بعنوان  1956مارس  9- 7الفرتة  املنعقد يف
 األوىلستزيد يف املراحل  اإلنتاجيةمع مرور الزمن، أي جمموعة آبار برتولية كثرية متجاورة يف مكان واحد، حيث أن  اإلنتاجتغري 

يف التناقص، حىت تستنزف البئر من كل البرتول مما جيعل  اإلنتاجيةلعظمى مث تبدأ بعد ذلك القيمة ا إىلمن عمر البئر حىت تصل 
  :كما هو موضح يف الشكل التايل  3أخذ شكل اجلرسبإنتاجية البرتول ي املنحىن املتعلق

  
 منحنى هوبرت: ) 13 – 1(الشكل رقم 

  
  :املوقع اإللكرتوينذروة إنتاج البرتول ليست نظرية ولكن حقيقة، على : املصدر

http//www.oilpeakinarabic.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&itemid=
28&f1b25e052bfd8b298fd8c2ffa0233140=d20261e1659c979d799e2e2253eada09 

                                                            
  :ذروة البرتول على املوقع 1

http//www.oil peakinarabic. Org/indx.php ? option=com=content& lask. Section&, consulté le 30-07-2012 à 
18 :30 GMT  

 chell، مهندس أمريكي ، رئيس قسم االستشاريني يف شركة شال  » « king hubbertكينغ هوبرت   *
2 Sophie. Chavtard. Le pétrole. Groupe vocatis(ex groupe studyrama) franceK 2em trimestre 2008. Page 65 . 

  : على املوقع" ذروة انتاج البرتول ليس نظرية ولكن حقيقة " دراسة حتت عنوان  3
http//www.oilpeakinarabik.Org/index.Php?option=com_content&task:viiew&id=22&Itimed=28&f1b25e052bfd
8b298fd8c2ffa0233140=2c0261e1659c979d799e2e2253eada09 , Consulté le 01-08-2012 à 12:35 GMT 
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من البرتول سيصل إىل نقطة الذروة يف أوائل السبعينات من  األمريكي اإلنتاجإن كينغ هوبرت يتنبأ يف ورقته البحثية بأن        
، وما يؤكد ذلك هو الشكل  ذروته األمريكي اإلنتاجبلغ  1971برت بالفعل ففي سنة و قت توقعات هوقد صد  القرن العشرين

 .2003- 1930من النفط خالل الفرتة  األمريكي اإلنتاجيبني لنا تاريخ  الذي )14-1(رقم 

  
   2003إلى 1930اإلنتاج األمريكي للنفط من :  )14-1(الشكل رقم

 بليون برميل : الوحدة                                                                                                   

  
  :ذروة إنتاج البرتول ليست نظرية ولكن حقيقة، على املوقع اإللكرتوين: املصدر  

http//www.oilpeakinarabic.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&itemid=
28&f1b25e052bfd8b298fd8c2ffa0233140=d20261e1659c979d799e2e2253eada09, OP.cit 

د توقعات هوبرت وهو ما يؤك 1971من خالل الشكل يتضح لنا بأن اإلنتاج األمريكي من الثروة النفطية وصل إىل ذروته عام   
ا قبل مخسة عشرة عاما، وقعات هوبرت املستقبلية والقياسات الفعلية لإلنتاج األمريكي واليت ـإن هذا التطابق بني ت  اليت تنبأ 

وعلى نطاق واسع بنظرية هوبرت يف األوساط العلمية واجليولوجية والسياسية  حدوث اهتمام كبري إىلحدثت فيما بعد، أدت 
الدويل، وذلك ملا هلا من آثار اإلقتصاد مستوى ألشياء األساسية والضرورية على وأصبحت توقعات ذروة إنتاج الدول من ا، 1أيضا

سيؤدي نقطة الذروة  إىلنتاج البرتويل وخيمة على اقتصاديات الدول بصفة خاصة واالقتصاد العاملي بصفة عامة، فوصول اإل
، فوصوله إىل الذروة يعين بأنه سيبدأ يف التناقص وهذا يؤدي إىل عدم تلبية أكملهب عاملياهتزاز االقتصاد ال إىلوبدون أي منازع 

من النفط، وهذا سيؤثر على حتقيق النمو االقتصادي املنشود، وترتفع أسعار برميل النفط مما يؤدي صاد العاملي املتزايدة تحاجة اإلق
 إيرادات، فتتأثر بذلك كل القطاعات االقتصادية وبدون استثناء، فتنخفض اإلنتاجالنقل وارتفاع تكاليف  أسعارارتفاع  إىل
اخنفاض حركة املسافرين، وترتفع أسعار املواد الغذائية نتيجة تفاقم ارتفاع  إىلاليف النقل اليت تؤدي ـاحة نتيجة ارتفاع تكـالسي

                                                            
1 http//www. Oilpeakin arabic.Org/index. Php? Option=com. Op.cit 
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تستهلك مشتقات النفط وبكثرة، وتتأثر املنتجات واآلالت اليت  الزراعي الذي يعتمد على األمسدة الزراعية اإلنتاجتكاليف 
ا، وبالتايل قلة أرباحها وبالتايل تسريح  إىلالنفط مما يؤدي  أسعارنتيجة ارتفاع  إنتاجهابارتفاع تكاليف الصناعية  اخنفاض مبيعا

غلق املصانع  إىلملي وهذا يؤدي انتشار البطالة وتنخفض بذلك القدرة الشرائية وعلى املستوى العا إىلجزء من عماهلا، وهذا يؤدي 
  . واملؤسسات االقتصادية وبالتايل تتوقف الدواليب اليت كانت حترك االقتصاد الدويل
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  : أهمية الثروة النفطية في االقتصاد الدولي: المبحث الثالث

، وقوة اهلواء يف القوة العضلية وقوة احليوانميلك إال تلك املصادر البدائية واليت تتمثل يف  مضت قرون عديدة واإلنسان ال      
ار وصورة املراوح اهلوائيةصورة الشراع  ا البسيطة حيثما كانت األ ، 1، وغريها من مصادر الطاقة البدائية ، وقوة املياه بصور

لنفط والذي بعد مث وبعد ذلك جاء اكتشاف ا،  يف حتريك دواليب الثورة الصناعيةوبعدها كان اكتشاف الفحم والذي ساهم 
يتميز به من خصائص  ، وهذا نظرا ملا ، وسيبقى هو األهم ولعقود مقبلة أيضا مصادر الطاقة وحىت وقتنا احلايلأهم  صاراكتشافه 

، ومن هنا ومن هذا املنطلق تربز أمهية الثروة  تتوفر يف املصادر الطاقوية األخرى، فهو مصدر آمن ومتوفر فريدة من نوعها ال
  .والسياسية وحىت العسكرية ةوعلى كافة األصعدة االقتصادية واالجتماعيالنفطية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .29، ص1974حممد عجالن، البرتول والعرب، دار الفرايب، بريوت لبنان،  1
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  : األهمية االقتصادية للثروة النفطية: األولالمطلب 

الرقم واحد يف العامل يف الوقت الراهن، فهي املصدر  اإلسرتاتيجيةفهو السلعة  ىوال حتصتعد  للثروة النفطية مزايا كثرية ال      
د وبرأي علماء االقتصاللطاقة واليت تعترب العجلة اليت حترك دواليب االقتصاد العاملي ، حيث أن علم االقتصاد احلديث  األول

والعمل  األرضجانب  إىل اإلنتاجفرانكل اعترب بأن الطاقة أصبحت تشكل عامال جديدا من عوامل  احملدثني أمثال ألدمان و
منو استهالك " فارتبط بذلك فائدة منه دون طاقة  فائدة من رأس املال دون عمل، كذلك أيضا ال ، فكما ال ورأس املال والتنظيم

ذا فاالقتصاد ، 1"الطاقة بالنمو االقتصادي فكلما زاد استهالك دولة من الطاقة دل ذلك على منوها االقتصادي واالجتماعي  و
ويف املستقبل القريب  اآلن حىت، وجند الطاقة النفطية ملختلفةلطاقة ابتوفر مصادر اأشد االرتباط احلديث ارتبط يف تقدمه وتطوره 

وأسهل أنواع الطاقة اليت تستعمل يف خمتلف القطاعات االقتصادية، كالقطاع الصناعي وقطاع النقل  وأفضلأيضا، أوفر 
وغريها من القطاعات االقتصادية اليت تشكل القلب النابض ... واملواصالت والقطاع الزراعي والسياحي والتجاري وحىت اخلدمي

ذا أصبح النفط هو الرمز    2.بلد من بلدان العامل أيلتقدم االقتصادي يف ل األساسيلالقتصاد العاملي، و

الطاقة الالزمة  إنتاجلقد غريت الثروة النفطية مسار احلياة البشرية بشكل مل يسبق له مثيل حيث استخدمت مشتقات البرتول يف 
تنمية القطاع  والسلع ومنهاألفراد تسيري املواصالت وتنظيم تنقل و ، مياه البحار وحتريك امليكنة الزراعية وحتليةلتشغيل املصانع 

، فال ميكن أن يكون هناك اقتصاد من دون نفط، هذا النفط ، وغريها من القطاعات االقتصاديةالسياحي والتجاري واخلدمي
والذي بعد تكريره يتم احلصول من خالله على عدد من املنتجات املهمة لتسيري التقنية يف حياتنا اليومية ومن بني هاته املنتجات 

  :ها جندوأمه

    . وهو أهم مشتقات البرتول ويستخدم كوقود للسيارات: الغازولني - 1

  . ويستخدم كوقود للطائرات: الكريوسني - 2

  . ويستخدم كوقود حملركات القطارات والسفن ومولدات الكهرباء والشاحنات وغريها: الديزل - 3

  . ت احملركات وآالت املصانعيوتستخدم يف تزي: زيوت التشحيم - 4

  . األسطحويستخدم يف رصف الشوارع وعزل : اإلسفلت - 5

                                                            
 2007ادية، جامعة احلاج خلضر باتنة،عيسى مقليد، قطاع احملروقات اجلزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتص 1
  .14، ص2008 -
  .74، ص2000، 1بنان، طحافظ برجاس، الصراع الدويل على النفط العريب، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت ل 2
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، الصناعية واأللياف واألصباغ، إن تصنيع البرتول أمد البشرية مبنتجات مل تكن تعرفها من قبل مثل البالستيك واملطاط الصناعي
  .1واملبيدات احلشرية وغري ذلك، والعوازل املائية واحلرارية ، واألدوية  تواملنظفا

يف بعض القطاعات  األمهيةوسنحاول أن نربز هاته  ل القطاعات االقتصاديةمشلت كإذا فاألمهية االقتصادية للثروة النفطية 
  :فيما يلي اإلسرتاتيجيةاالقتصادية 

  :أهمية الثروة النفطية في القطاع الصناعي -1

يعترب النفط الوقود األساسي لتشغيل الصناعة وحتريك اآلالت يف املصانع وبدونه ستتوقف الصناعة وبشكل شبه تام، مما        
االستمرار بشكل  ستطيعت الن العملية الصناعية ، هلذا ميكن القول بأ2خلق أزمات خطرية، تزعزع االقتصاد الدويل إىليؤدي 

 الستمرارالضرورية  تالتزييكمادة لتغذية صناعة املعادن، كما يعطي الصناعة مادة التشحيم أو منتظم دون نفط، فالنفط يستخدم  
  .اإلنتاجوبالتايل مواصلة عملية  اآلالتعمل 

 اآلالت إتالف إىلحركة، وحيث توجد احلركة يوجد االحتكاك والذي يؤدي بالنهاية  إالهي  الصناعة احلديثة ما إن       
ا لتشغيل الصناعة وحتريك  األساسي فالنفط هو الوقود إذا، 3 وتعطيلها، لذا جيب طالئها بطبقة رقيقة من الزيوت لصيانة حمركا

ذا فهو  ،4"كوقود ملعظم الصناعات الثقيلة واخلفيفة أيضا"فهو يستخدم  يف املصانع واملعامل اآلالت لكثري من  أساسو
الذي تفوق على املطاط الطبيعي يف بعض االستعماالت، ناعية كالفينول، واملطاط الصناعي الصناعات مثل املنظفات الص

وهي مقطرات شديدة التطاير، وذات استخدامات واسعة يف صناعة البويات  "petroleum ether "ويستعمل أثري البرتول
ل يف كثري من الصناعات مثل حامض والورنيش وعملية استخالص الزيوت والدهون، ويدخل الكربيت املستخلص من البرتو 

قية السكر، هذا فضال عن حاجة مصانع ـأيضا يف عملية تنواحلرير الصناعي ويستخدم الكربيت  األمسدةالالزم لصناعة  الكربيتيك
ومصانع األحذية وكثري من الصناعات األخرى ) لصناعة العجالت وخمتلف املعدات األخرى (  "coutchoux "الكاوتشوك 

وثبت أن استعمال البرتول كمادة أولية إلنتاج الكيمائيات العضوية وغري العضوية، بدال من اخلامات األخرى أكثر فائدة من إليه، 
ذا أصبح القطاع البرتويل هو أساس قيام واستمرار وتطور القط 5الناحية االقتصادية البرتول يشكل  قطاع  ا أنـومب"اعي، ـاع الصنـو

القطاع املتقدم واملتطور فمن الطبيعي أن تعطي الصناعات املتممة له األمهية القصوى من مده باللوازم وقطع الغيار وخمتلف حاجاته 
  6اهلندسية، واالستفادة يف املقابل من منتجاته كمواد أولية يف صناعات أخرى

                                                            
از الطبيعي، كلية اهلندسة، جامعة امللك مساعد ناصر جاسم العواد، نظرة حتليلية  لألمهية االقتصادية للبرتول والغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط، قسم هندسة البرتول والغ 1

مهوم عامل واهتمامات أمة : لكلية احلقوق ، جامعة املنصورة ، مجهورية مصر العربية بعنوان ، البرتول والطاقة اململكة العربية السعودية،املؤمتر العلمي السنوي الثاين عشر -سعود الرياض
  :على املوقع اإللكرتوين .  02 01، صص  2008أفريل  3-2، أيام 

http//www.f.law.net/law/threads/14997, consulté le 02/08/2012 à 21 :50 GMT 
  .74سبق ذكره، ص حافظ برجاس، مرجع  2
  . 74،75س، مرجع سبق ذكره، صص احافظ برج  3
  .570، جامعة القاهرة ، معهد البحوث والدراسات االفريقية، مركز البحوث االفريقية، ص 2002-2001التقرير االسرتاتيجي اإلفريقي   4
  .156عبد الغين سعودي، مرجع سبق ذكره، ص حممد   5
  .78، ص 1976، 1واملستقبل العريب، اكسربس أنرتناشيونال برنتينغ كومباين، طعبد العزيز مومنه، البرتول  6



مدخل عام إلقتصاديات النفط                                                 الفصل  األول                                   
    

71 
 

  :أهمية الثروة النفطية في قطاع النقل -2

 قطاع النقل هو العمود الفقري أو الشريان احليوي لالقتصاد العاملي بكل قطاعاته وفروعه، فقطاع النقل هو أساس يعترب       
ا سواء كانت سلع مبختلف أنواعها وأشكاهلاالقتصادية فهو يساعد يف إيصال السلع واخلدمات استمرار وتواجد كل القطاعات 

مناطق االستهالك واالستعمال النهائي، ويساهم  إىلواالستخراج  اإلنتاجأو غريها من مناطق  أوليةأو حىت مواد  ةـصناعية أو زراعي
تطور القطاع السياحي واخلدمي وغري ذلك  إىلبني خمتلف مناطق العامل مما يؤدي  واألفراد األشخاصيف تنقل  أيضاقطاع النقل 

  .األخرىمن القطاعات االقتصادية 

بدون توفر وسائل النقل وتوفر شبكة مواصالت داخلية ميكنها االستمرار  ال ية وبدون استثناءطاعات االقتصادإذا فكل الق"
، ذلك أن قطاع النقل  وخارجية تربط بني خمتلف مناطق العامل، هلذا ارتبط قطاع النقل ارتباطا وثيقا بكافة القطاعات االقتصادية

يتطلب توسعا مماثال يف خدمة النقل  اإلنتاج، فأي توسع يف  السلعي اإلنتاجواملواصالت يعترب اجلزء املكمل لكل عمليات 
  :، وتربز أمهية الثروة النفطية يف هذا القطاع من ناحيتني أساسيتني واملواصالت

للوقود، والذي تتحرك بواسطته مجيع وسائل النقل الربية والبحرية واجلوية،  األساسيإن النفط من جهة هو املصدر   -
ذا ـشاحنات والقطفالسيارات وال ارات والبواخر والطائرات والصواريخ كلها تستمد طاقتها احملركة من النفط ومشتقاته، و

من االستهالك العاملي  األكربعلى احلصة ، ويستحوذ قطاع النقل 1أصبح النفط مبثابة الدم بالنسبة للنقل احلديث 
  .للبرتول

كل من اجلدول يؤكده   من جممل االستهالك العاملي للنفط وهو ما ℅61,7على 2009فلقد استحوذ على سبيل املثال سنة 
  :نيالشكل التالو 

  2009حسب القطاعات اإلقتصادية لسنة استهالك النفط   :)8 – 1: (الجدول رقم 
 %ة الوحد                   

  قطاعات أخرى  القطاعات الغري طاقوية  القطاع الصناعي  قطاع النقل
61,7  9,3  16,5  9,3  

Source : international energy agency .key world energy statistics 2011. Op. cit. page 33  

 
   

                                                            
  .74،75،83حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، صص   1
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   توزيع استهالك النفط حسب القطاعات اإلقتصادية : ) 15- 1( الشكل رقم 
     %: الوحدة                                                                                                      

 

MTOE        3462 مليون طن مكافئ نفط  

Source: international energy agency, key word energy, statistics 2011 OP,cot   page 33 
 

 ما 1950 ويف الواليات املتحدة واليت تعترب أكرب مستهلك للنفط يف العامل، فقد بلغ استهالكها من النفط يف قطاع النقل يف سنة
 ℅67بلغت النسبة  1990ويف عام  ℅60 إىلقفزت النسبة  1970من جممل استهالكها النفطي ويف عام  ℅54يعادل 

  1" ℅69حدود  إىلوصلت  2001ويف عام 

التابع لوزارة الطاقة  ، office of transportation technologies  "(o.t.t)"وميعن مكتب تكنولوجيا النقل        
يف سنة  األمريكيةاملستقبل مبعاينة عددا من السيناريوهات للطلب على وقود النقل يف الواليات املتحدة  إىل، النظر األمريكية
مليون  44حيث تشتمل احلالة األساسية اليت تقوم عليها الدراسة على وصول إمجايل الطلب األمريكي على البرتول  2050

مليون برميل يف اليوم  21منها ، مليون برميل يف اليوم  30ذ قطاع النقل لوحده على ويستحو ،  2050برميل يف اليوم سنة 
 إمجايلمن  ℅69وبالتايل فقطاع النقل سيبقى يستحوذ على حوايل  2تستهلكها السيارات اخلفيفة والثقيلة على الطرق السريعة 

سفلت النفطية يف قطاع النقل من جهة أخرى يف كون مادة اإلة الثرو  أمهية أيضا وتربز للنفط األمريكيةالواليات املتحدة استهالك 
 .3والقطران اليت يتم استعماهلا يف تعبيد الطرقات هي مادة مصنوعة من رواسب تقطري النفط

 

  

                                                            
  .31أيان راتليج، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .207أيان راتليج ،  املرجع السابق ذكره، ص   2
  .75حافظ برجاس، املرجع السابق ذكره، ص  3
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  :أهمية الثروة النفطية في القطاع الزراعي -3

واحليوان وتتم بطرق بدائية، ويف خمتلف مراحلها  لإلنسان العضليظلت الزراعة ولعقود طويلة من الزمن تعتمد على اجلهد        
ما عزز هذه االخرتاعات وأعطاها أمهية ، و ، ولكن وبعد قيام الثورة الصناعية توالت االخرتاعات يف جمال امليكنة الزراعيةاإلنتاجية

ت الزراعية احلديثة من جهة احملركة لآلال مصدر توليد الطاقة" بالغة وزاد يف حدة تطورها هو اكتشاف النفط وهذا باعتباره 
  . 1"واليت سامهت واىل حد بعيد يف حتقيق التقدم الزراعي *كيميائيةبرتو ومصدر للمنتجات ال

حدوده القصوى، ولكن كل هاته  إىل اإلنتاجن امليكنة الزراعية هي اليت سامهت واىل حد بعيد يف توفري الوقت واجلهد ورفعت إ
 فاألكيد ؟النفط وألي سبب مهما كان إمداداتاذا لو انقطعت ـواليت مصدرها الثروة النفطية، فم اقةـالزراعية تتحرك بالط ةامليكن
حيث تشري " زراعي على توفري الغذاء للبشر، ـويعجز القطاع ال اجيةـاإلنتالوراء، وتنخفض بذلك  إىلالزراعة ستعود بقرون  أنهو 

 ، وهو عدد ال2" مليار نسمة  8,5ىل حوايل إ 2030سريتفع يف غضون امل ـكان يف العـأن عدد الس إىلمعظم التقديرات 
  .النفطية ستهلك نسبة كبرية جدا من البشر نتيجة نقص التغذية اإلمداداتيستهان به، هنا ميكننا القول بأنه لو انقطعت 

الثروة النفطية تلعب  أنجند ، تطويرها وحتريكهاروة النفطية يف شهدته من تطور ومسامهة الث امليكنة الزراعية وما إىل باإلضافةف     
يسمى بالتحويل  عن طريق ما تاحليواناواملبيدات احلشرية وحىت أعالف  ةالبرت وكيميائياملنتجات  إنتاجيف  أيضا  دورا بارزا

  .النفطية الصناعي لبعض املنتجات

   

                                                            
وغريها، ومجيع هاته املنتجات تصنع من ... تربز أمهية هاته النتجات فيما تقدمه من منتجات كيميائية كاألمسدة اآلزوتية واملبيدات احلشرية وأعالف احليونات: ةياملنتجات البرتوكميائ*

  ).  77أنظر حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره ، ص ( املشتقات النفطية 
  .78حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص  1
  . 78مرجع سبق ذكره ، ص  اس ،حافظ برج  2
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  :للثروة النفطية  العسكرية و األهمية السياسية: المطلب الثاني

  األهمية السياسية للثروة النفطية: أوال

، وأكد على هذا خرباء  األخرىمتيز النفط مبزايا جعلت منه مادة حيوية ، ووضعته موضع الصدارة بالنسبة ملصادر الطاقة        
على أن النفط سيظل البديل األفضل من بني مصادر الطاقة الناضبة واملتجددة من النواحي  اأمجعو الطاقة واالقتصاد، حيث 
، هذا الصراع يزداد سنة  ل الصراع عليه حيتدم بني الدول الكربى من أجل السيطرة عليهجع وهذا ما 1االقتصادية والفنية والبيئية

ا ـسرتاتيجيات اليف ا األساسيالركن " ا بعد يوم ، وأصبح بذلك النفطـبعد أخرى هذا إن مل نقل بأنه حيتدم يوم دول ، إذ أ
ميتلك قراره ويبسط سيطرته على العامل  أن أرادوتطور فمن 2لكل تقدم  النفط مادة ذات تأثري فعال ومفتاح أنتدرك  أصبحت

وأكد على هذا "مصدر دائم للنفط  إجياد يتم من حيث الطاقة وهذا لن يتحقق حىتحيصل على االستقالل التام  أناليوم البد 
 3"ريتشارد نيكسون حيث قال بأنه جيب على احلكومة أن تتبىن السياسات اليت تكفل استقالل الطاقة لدينا  األمريكيالرئيس 

 4 احلياةسعت الدول الكربى لضمان تدفقه بال عائق وربطته بأمنها القومي، فالنفط أشبه بالدم الذي يدمي األساسوعلى هذا 
وكان  5، وأصبح بذلك حمورا يف السياسة الدولية جعل العالقة بني النفط والسياسة عالقة جد وطيدة ، وهذا مالإلنسان

رئيس   "colleidge"وكتب كوليج  » بأن النفط ضروري كالدم « األوىلقد أعلن يف أثناء احلرب العاملية " كليمانصو "
يقرر بواسطة امتالك  أنميكن  األممأن تفوق  «للنفط  الفيدراليةعن افتتاح اللجة 1924يف عام  األمريكيةالواليات املتحدة 
ليس سرا أن املؤمترات اليت عقدت يف موسكو وطهران  «كتبت جملة النفط والغاز قائلة   1943، ويف عام » النفط ومنتجاته

ويعتقد ساسة  »مستقبل النفط ومسألة توزيعه  إىليضا ، قد تعرضت أ والقاهرة واليت ناقشت اخلطط اخلاصة مبا بعد احلرب
  . الواليات املتحدة األمريكية أن النفط هو اإلنتاج العاملي الذي يبىن على أساسه السالم

، هي داللة واضحة على  عن كبار املسؤولني السياسيني يف العاملإن مجيع هذه التصرحيات اليت صدرت والزالت تصدر        
املؤثر يف صنع القرارات السياسية يف الدول املنتجة  األساسي، فالنفط أصبح العامل  النفط ومكانته السياسيةمدى أمهية 

مثلما حدث يف حرب  6واملستهلكة على حد سواء، وأصبح النفط أيضا يستخدم كسالح سياسي للدفاع عن قضايا سياسية 
ر النفط منعطفا تارخييا يف جمرى الغربية وشكل حظ االمربياليةد عندما استعملت الدول العربية النفط كسالح ض 1973أكتوبر 

  . ذه احلرب عن جناح أوسع وفاعلية أكرب يف خدمة القضية العربيةاملباشر يف ه استعمالهوأسفر  ، لدوليةاالسياسية العالقات 

                                                            
  .75، ص 2007، 1حممد طاقة، مأزق العوملة، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان األردن، ط  1
  .75، ص املرجع السابق ذكرهحممد طاقة،   2

3 Steve. H.henke. oil and politics. Sur le cite : http//www. Cato. Org/researech/articles/humke-040816html  visite 
le 12-08-2012 à15 :29 GMT 

  .75حممد طاقة، مرجع سبق ذكره، ص   4
  .88حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص   5
  .89حافظ برجاس، املرجع السابق ذكره، ص   6
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من  اإلمداداتضمن احلصول على أكرب وأرجية على أساس إن حاجة الدول الصناعية للثروة النفطية جعلتها تبين سياستها اخلا -
ا املسؤولون السياسيون والنفطيون من بلدان أوربا الغربية واليابان  إن" النفط،   للنفطنتجة الدول امل إىلالزيارات املتتالية اليت يقوم 

دف حلد بعيد لتأمني حاجة بالدهم النفطية املتبادلة، كما أن سياسة  ات التجاريةوعقد االتفاق وخاصة الدول العربية منها، 
لضمان أمنها  إسرتاتيجيةميكن أن تتم مبعزل عن موضوع النفط الذي تعتربه مادة  ال جتاه الوطن العريب األمريكيةالواليات املتحدة 

  .1"القواعد العسكرية لتأمني تدفق النفط إليها وإنشاء السياسية األحالف إقامةعلى  األمريكية، فعملت السياسة اخلارجية  القومي

ا فهو السلعة         يستطيع أي جمتمع صناعي  اليت ال اإلسرتاتيجيةلقد بلغت الرغبة يف احلصول على النفط أقصى درجات حد
، وبالفعل األمرتضى لقوة العسكرية إن اقستخدام ا، وأنه جيب ضمان توفريه ولو با درجة تصنيع عالية االستمرار بدونه إىلوصل 

ما من شيء أكثر إثارة للصراع بني الدول يف القرن ... بني مجيع املوارد" األمريكية  واألمنيةيقول أحد خرباء الشؤون العسكرية 
  2"الواحد والعشرين من النفط

الواليات  رأسهالكربى وعلى ، وأصبحت الدول ا فالنفط هو الرمز ومفتاح السيادة وبدونه تنهار أنظمة اقتصادية وسياسية بأكملها
ا الكربى على اخرتاق سوق التنقيب والتطوير  األمريكيةاملتحدة  تستخدم نفوذها السياسي والدبلوماسي من أجل مساعدة شركا
دف السيطرة على النفط العاملي ومنه السيطرة على خمتلف القوى السياسية يف العامل، يف خمتلف مناطق العامل  واإلنتاج ،  وهذا 

والدائم هو بالشؤون  األساسي اهتمامهاانني سنة املاضية يدرك أن سياسة اخلارجية األمريكية يف الثمط سلوك الوإن الدارس ألمنا
  3اجليوسياسية النفطية

 اوسياسية بقدر م إسرتاتيجيةفالنفط أصبح مادة "  اإلطالقميكن تصوره على  إن مسألة الفصل بني السياسة والنفط أمر ال       
بحت االعتبارات السياسية أكثر حتكما يف النفط من االعتبارات التجارية أو االقتصادية ص، كما أ هو مادة اقتصادية وجتارية

ذا الصدد يقول الدكتور حممد الرميحي يف كتابه النفط والعالقات الدولية 4" البحتة مازال النفط كمادة خام حيوية : " حيث و
، وتأثر فيه العوامل السياسية بشكل أكرب وأوسع من  للبشر يثري من النقاش يف ميدان السياسة أكثر مما يثريه يف ميدان االقتصاد

 ة، وليس هلا عالقة مبيكانيكي نتاج النفطي وكذلك أسعاره  هي قرارات سياسية بالدرجة األوىل، فكمية اإل العوامل االقتصادية
  .5"قواعد السوق الكالسيكية املعروفة 

فالسياسة تؤثر يف النفط ،  اآلخرفكل متغري يتحكم يف املتغري  اآلخرميكن فصل احدمها عن  إن النفط والسياسة متغريان ال      
، فالنفط أصبح مالزما لكل العالقات الدولية هلذا سعت الشركات األمريكية الكربى اىل تدعيم جمالس  لسياسةوالنفط يؤثر يف ا

ا  ، وهيئة أركان احلرب املشرتكة واملخابرات املركزية ووزاريت اخلزانة  مبجموعات من كبار املسؤولني السابقني يف وزارة الدفاع" إدار

                                                            
  .91، 90 حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، صص 1
  .17ص إيان راتليج، مرجع سبق ذكره،  2
  .11إيان راتليج،  مرجع سبق ذكره، ص   3
  .91حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص  4
  . 246،ص 1982، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 52سلسلة عامل املعرفة رقم  -وجهة نظر عربية-حممد الرميحي، النفط والعالقات الدولية  5
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، وأساطني البنوك يف نيويورك وهكذا تالمحت السياسة والبرتول يف كل عناصر القرار  يف تكساس رجال البرتول إىلوالطاقة إضافة 
  . خصوصا والعامل عموما 1"يف الواليات املتحدة األمريكية

   :العسكرية للثروة النفطية األهمية: ثانيا

بفضل  ألنهمن ميلك النفط سيملك العامل، "  1858كو عام الصادر يف موس" إمرباطورية النفط "ابه تيف ك يقول أكنور      
وبفضل بنزين الطائرات سيسيطر على اجلو  وبفضل بنزين السيارات سيسيطر على الرب بل أكثر من ر حاملازوت سيسيطر على الب

  ".اخليالية اليت ميكن مجعها من النفط سيتحكم بقطاعات اقتصادية كاملة ات نه بفضل الثرو ذلك إ

، فعند قراءة 2، فالنفط يعين احلياة أو املوت يف السلم أو احلرب ا القول يعطي داللة واضحة على أمهية النفط اإلسرتاتيجيةإن هذ
، ندرك أن البرتول  حول أمهية النفط يف بناء حضارة غربية واعدة بعض الوثائق وتصرحيات القادة العسكريني والسياسيني الغربيني

  .3ضارة اإلنسانية املعاصرةيعادل الدم يف شريان احل

ا ال إن النفط يعترب هو حمرك آالت املصانع احلربية        ، ناهيك على  ة حربية مهما كان نوعهاميكن إنتاج أية آلي ، واليت بدو
اية احلرب ، فعند  أنه يعترب الوقود الضروري الذي تشتغل بواسطته اآلليات احلربية والتجهيزات العسكرية يف املعارك املختلفة

، أخذت املؤسسات العسكرية تويل اهتماما بالغا لتأمني النفط وهذا  العاملية األوىل وبعد اخرتاع الدبابة والطائرة واألساطيل احلربية
ا إرك دألنه ت 4باحلصول عليه أو بالسيطرة على مصادر إنتاجه   .عقباه دماال حيمىل بأن عدم احلصول عليه سيؤدي 

اية احلر  ية لتتفوق على السيطرة على الثروة النفط إىلالصناعية والعسكرية العظمى يف العامل  سعت القوى األوىلب العاملية وبعد 
، وهلذا أعطت كل من فرنسا وبريطانيا أمهية قصوى لعملية التحكم يف املوارد النفطية  اجليوسياسي واالقتصادي منافسيها يف امليدان

  5إفريقيايف اخلليج العريب ومشال 

مج آبار برتوهلا لتحويل معاركها ومعارك حلفائها ووضعت خططا وبراوخالل احلرب العاملية الثانية فتحت الواليات املتحدة         
 .6ىل برتول الشرق األوسطتركز على تكثيف عملية املرور إ

ارك اليت دارت يف أوربا لتحقيق عالثانية بأن املوهذا كله قصد كسب رهان احلرب وفيما بعد أظهرت حقائق احلرب العاملية        
على البرتول الواليات املتحدة األمريكية، والذي زحفت من خالله الدبابات ℅91النصر النهائي ، ضد النازية اعتمدت حبجم 

                                                            
  .75، ص 1992ام القوة والنصر، مركز األهرام القاهرة، حممد حسني هيكل، حرب اخلليج أوه  1
  .99 98حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
 1433مجادى االوىل  20املوافق لـ  2012ماي  11، صادر يف جريدة األيام البحرينية االصادرة يوم اجلمعة )2_1(البرتول ولعبة املضيق :   حممد املرابطي، مقال حتت عنوان  3

 :  االلكرتوين-على املوقع  8432العدد 

http/www.alayam.Com/mobil/artidetails.aspx? id=3757, consulté le  12-08 -2012 à 17 :36 GMT 
  .99حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص   4
  .27، ص 2006ناشرون، بريوت لبنان، -قالريي مارسيل، عمالقة النفط، شركات النفط الوطنية يف الشرق األوسط، ترمجة حسان البستاين، الدار العربية للعلوم  5 
  :خنسي، البرتول وأمهيته، خماطر وحتدياته على املوقع االلكرتوين روابي 6

http// www.krg.org/articles/detail.asp? Smap  , , conulté le 12-08-2012 à 18 :20 GMT. 
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بفضل تدفق  إالسا يا مل حترز النصر يف معركتها مع أملانيا والنمفربيطان 1وانطلقت املدافع وحلقت الطائرات وحتركت األساطيل
ا البحرية العامل أحناءىل شواطئها من كل النفط إ ىل أعدائها، كما يرجع يف الوقت الذي كانت متنع وصوله إ ، مستعينة بسيطر

ا يف احلرب ا  .2كاىل قلة وجود النفط ومشتقاته لدى اجليوش النازية أنذلعاملية الثانية يف معظم أسبابه إانتحار أملانيا وخسار

فالقتال "إن أهم املعارك اليت دارت خالل احلرب العاملية الثانية بني دول احللفاء ودول احملور كان هدفها السيطرة على النفط        
، كما أن اهلجوم الذي شنه  األوسطكان هدفه الرئيسي السيطرة على برتول الشرق   إفريقيااملرير الذي دار بني الطرفني يف مشال 

ىل منابع ، ولو استطاع الوصول إ كان هدفه السيطرة على نفط باقو والقوقاز  آنذاكهتلر على االحتاد السوفيايت الزعيم النازي 
اجم القوات األمريكية يف معركة برل هابر إال  قراد لكان للعامل اليوم وجه آخر، ولو مل خيسر معركة ستالني  النفط ، واليابان مل 

فبحق كان النفط أعظم ماريشاالت احلرب العاملية الثانية وأحد أكرب مصممي ، 3سيامن حاجتها الشديدة لبرتول اندوني
ا  النفطية بصورة الفتة إمداداتناتقلصت  إذا "حيث قال يف هذا الصدد  " بروسك هولوداي"وأكد على هذا اجلنرال  4اسرتاتيجيا

هناك قاسم  تتبع لألحداث الدولية يالحظ بأنهإن امل 5"خطورة رمبا ستكون نقصا فوريا يف فاعليتنا العسكرية األكثر، فإن النتيجة 
اية  األسودمشرتك يف كل الصراعات الدولية وهو الرغبة يف احلصول على الذهب  ، إن معظم الصراعات الدولية اليت دارت منذ 

وهذا ألن هاته املنطقة تستحوذ على أكثر من  ثلثي  األوسط منطقة الشرق احلرب العاملية الثانية دارت والزالت تدور يف
وحرب اخلليج  1980لعام اإليرانية ، واحلرب العراقية  1956، فالعدوان الثالثي على مصر عام  االحتياطي العاملي من البرتول

 واألحداث، 2011ليبيا عام  واهلجوم على ،اللبنانية واألحداثوالثانية وحرب جنوب السودان وحرب التشاد والصومال  األوىل
ا ، والرتبص باجلزائر2012السورية اجلارية اآلن يف    .وهدفها املقصود األهم، كلها حروب يعترب النفط عنوا

،  البنتاغونخطابا أمام موظفي  األبيف تلك الفرتة بوش  األمريكيلقى الرئيس أ 1990ففي اخلامس عشر من شهر أوت        
إن وظائفنا وحياتنا وحريتنا وحرية البلدان الصديقة لنا "  : ، قال فيهاألمريكيني حلشد القوى  إىلدعوة دراماتيكية وجه من خالله 

، وعرب دانييل برغني عن ذلك "  يف العامل كلها ستتأثر إذا وقعت احتياطات النفط الكربى يف العامل حتت سيطرة صدام حسني
، إن ، وبعبارة أخرى  أن يصبح دولة نووية خميفة إىلاق يف ابتالع الكويت ، وازدادت قوته سيكون يف طريقه إذا جنح العر " قائال 

، ومنه  سيطرة صدام حسني على نفط العراق والكويت معا سيضع بني يديه املال مبا يكفي لبناء واستخدام أسلحة الدمار الشامل
  .6وال تقهر فبحق فالنفط هو العامل احلرج يف توازن القوى العامليتردع   بناء قوة سياسية وعسكرية واقتصادية ال

ملبىن وزارة النفط العراقية خالل  األمريكييلفت نظره بعد سقوط بغداد هو محاية اجليش  أقل ما لألحداثإن املتتبع        
ن وواضح بأ ، وهذا دليل صارخ األمريكيةباحلماية  حظيوهو املبىن الوحيدة الذي ،  أحداث الشغب اليت بلت سقوط بغداد

                                                            
  .73حممد حسني هيكل، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .102مرجع سبق ذكره، ص حافظ برجاس،  2
  .103حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .72حممد حسنني هيكل، مرجع سبق ذكره، ص   4
  .103حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص  5
  .91 90إيان راتليج، مرجع سبق ذكره، صص  6
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اهلدف من احلرب على العراق كان احلصول على النفط الذي يعترب مصدر قوة الدول الصناعية بصفة عامة والواليات املتحدة 
واىن عن خوض الصراعات الدائمة ، هلذا مل تتوان ولن تت لتفوقها االقتصادي والتكنولوجي األساسيةوهو الدعامة " بصفة خاصة 

  .1جل السيطرة على املصادر النفطية يف العاملمن أ

  

  

  

 

 

                                                            
  .105حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  :أهمية الثروة النفطية العربية: المطلب الثالث

، ناهيك عن الثروة  املؤكديزيد عن ثلثي االحتياطي النفطي العاملي  ختفي الصحاري العربية حتت حبات رماهلا الذهبية ما       
وهذا كله  جعل الوطن العريب عرضة لصراعات كبرية وتنافس كبري من قبل القوى الغربية ، وهذا ما النفطية اليت مل يتم اكتشافها بعد

ا ستتوقف مصانع الدول الصناعية الكربى قصد السيطرة على منابعه النفطية واجلدير بالذكر هو أن حوايل " ،  ، واليت بدو
 واإلماراتالسعودية العراق الكويت وليبيا  :وهي  غرافية يف سبعة أقطار عربيةمن النفط العريب يتجمع من الناحية اجل ℅94

  1"واجلزائر وقطر والباقي موزعة بني مخسة أقطار عربية أخرى وهي مصر، البحرين وسوريا وسلطنة عمان وتونس 

بأكملها، وهذا لتميزه  اإلنسانيةالنفط العريب هو حمرك االقتصاد العاملي، هذا إن مل نقل بأنه هو شريان احلضارة  إن       
عوامل طبيعية واقتصادية  إىل، وتعود هذه امليزات أو هذه اخلصائص  خبصائص فريدة من نوعها متيزه عن باقي النفط العاملي

  :أهم هذه املزايا باختصار فيما يلي إىلبأكمله وسنتطرق جعلت من النفط العريب رائدا يف الكيان الدويل 

  :ويتمثل أمهها فيما يلي :أو الطبيعيةالمزايا الجيولوجية : أوال

  :الجغرافيالموقع  -1

وتوسطه ألكرب منطقتني تستوردان البرتول ومها أوربا "  وإفريقياإن موقع الوطن العريب بني الثالث قارات أوربا وآسيا 
كونه يوفر   العريب اجلغرايف للنفطوتربز قيمة املوقع ،  ، جعال منه أهم املناطق احلاوية للبرتول يف العامل2"الغربية واليابان 

، وباب املندب أو بواسطة شبكة  ، وهذا سواء عرب الطرق البحرية كمضيق هرمز لنقله وتوزيعه ةالالزمالتسهيالت 
ا ختفيض كلفة النقل األنابيب الربية ، فاملسافة مثال بني السواحل اجلزائرية أو الليبية وأوربا ال تقارن  ، وهذه امليزة من شأ

  3باملسافة بني فنزويال وموانئ أوربا

  :خلو األراضي العربية من الزالزل والهزات األرضية -2

ات، وساعد ـمن التفسخ ، وهذا ماصان حقول النفط العربيةاألرضيةة من الزالزل واهلزات ـالعربي ارـاألقطتكاد ختلو أراضي        
 إتاحةعلى عدم هروب وتسرب النفط من املصائد البرتولية، وبالتايل  ، وساعد أيضا على ختزين كميات كبرية من النفط فيها

 األرضعلى اندفاع النفط من باطن  ، وساعد التكون اجليولوجي السليم لألرض العربية الكبرية من احلقل الواحد اإلنتاج إمكانية
يتدفق  األوسطية الضغط، فمعظم نفط الشرق الـضخ وهذا ألن املخازن أو املصائد البرتولية حتتوي على غازات ع إىلدون احلاجة 

، ، وثالثة أمخاس آبار فنزويالاألمريكيةجند تسعة أعشار آبار الواليات املتحدة  حنيبالدفع الذايت نتيجة ضغط الغاز الطبيعي، يف 
من الشرق جعل املقادير القابلة لالستخراج ىل أدى إ مامن آبار االحتاد السوفيايت، تعمل بالضخ الصناعي، وهذا  ℅31و

                                                            
  .155حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .68حممد عجالن، مرجع سبق ذكره،  ص   2
  .165حافظ برجاس، املرجع السابق ذكره، ص   3
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أن الضخ يزيد يف تكاليف  إىلباإلضافة 1املنتجة للنفط وهذا  األخرىاملناطق  األوسط أكرب من املقادير القابلة لالستخراج من
 .االستخراج

  :غزارة اآلبار العربية وقلة عمقها -3

يتطلب حفرا عميقا فمعظم املصائد البرتولية قريبة  الثروة النفطية ال ، جعلت البحث عن اجليولوجية تالتكوينامالئمة  إن       
عشرة  إىليصل  ، ونادرا ما قدم) 6000(وستة أالف ) 5000(مخسة آالف  اوح عمق اآلبار بنييرت " حيث  األرضمن سطح 

يف املنطقة العربية لعام  ةئر الواحد، إذ بلغ إنتاج الب وتتميز آبار النفط العربية بإنتاجيتها املرتفعة جدا  قدم) 10000(آالف 
، يف حني أن إنتاج البئر الواحد يف االحتاد السوفيايت سابقا وخالل العام نفسه مل يتجاوز  برميل يوميا 4500يعادل  ما 1974

  2برميل يوميا 25

، بينما يف الواليات  فكلما مت حفر عشرين بئرا جند بئرا واحدة جافة" ميزة قلة اآلبار اجلافة يف الوطن العريب  إليههذا كله يضاف 
  .3، كلما مت حفر تسعة آبار يعثر على بئر واحدة منتجة األمريكيةاملتحدة 

  :ضخامة الفائض للتصدير -4

، فاالستهالك ة ، بل يتميز بقلة استهالكه احمللي للثروة النفطي فقطواحتياطاته  إنتاجهيتميز بضخامة  إن الوطن العريب ال      
  . للتصدير األجنبيةوالباقي كله يوجه لألسواق  اإلنتاجميثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من حجم  احمللي ال

  :نوعية النفط العريب - 5

تعترب من أجود اخلامات النفطية املنتجة على املستوى ، فاخلامات العربية  إن النفط العريب يتميز بفوارق كبرية يف النوعية      
، اللتني ترتكان أثارا سلبية  ، ويعترب النفط اخلفيف من أجود أنواع النفط وهذا خللوه نسبيا من ماديت الرصاص والكربيت العاملي

  .  البنزين ووقود الطائراترداءة مواصفات بعض املشتقات النفطية ك إىل، كما تؤديان  على معدات التصفية وأجهزة التكرير

مواصفات  ، وفيما يلي نقدم  واجلزائريوخاصة النفط اللييب واألحسن األجودوعلى العموم فإن النفط العريب بتنوعه يبقى       
  : لبعض اخلامات العربية يف اجلدول التايل

  

                                                            
  .165حافظ برجاس، املرجع السابق ذكره، ص   1
  . 164حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .165حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، ص   3
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مواصفـات لبعـض الخـامـات الـعربيـة ): 9 – 1(الجدول رقم   

 درجة اجلودة  اخلام اسم  البلد
A.P.I 

بة الكربيت نس
  ℅بالوزن

بنزين ومقطرات 
  خفيفة

منتجات 
  وسطى

  مازوت

  السعودية
  48,5  31  20,5  1,6  34,2  عريب خفيف

  60,75  23,25  16  2,84  27,3  خفجة/ضعانية
  55,35  25,3  19,35  2,48  31,3  كوييت  الكويت

  العراق
  44,4  30,6  25  1,88  36,1  عراقي متوسط

  50  28  22  1,95  34  بصرة/عراقي

  أبوظيب
  35  39  26  0,74  39,4  أبوظيب بري
  43  31,5  25,50  1,38  37  أبوظيب حبري

  36,65  23  30,35  1,05  41,8  قطري  قطر
  52  31  17  1,28  32,3  عماين  عمان

  ليبيا
  35  32,5  32  0,37  42,1  السيدر
  42,5  31,7  26,15  0,21  39,2  بريقة
  52,25  27  20,75  1,16  37,4  احلريقة

  اجلزائر
  29  36  35  0,14  44,05  حاسي مسعود

  40  38  22  0,05  40,5  زارزتني
  .69، ص 1974محمد عجالن، البترول والعرب، دار الفرابيي بيروت، : المصدر

بنسبة ، ملادة الكربيت فيها  ية تتميز جبودة عالية وبنقص واضحإنه ومن خالل اجلدول أعاله نالحظ بأن اخلامات العرب       
 ، وهي نسب منخفضة إذا ما بالنسبة للخام الكوييت ℅2,48و ، بالنسبة للخام اجلزائري زارزتني  ℅0,05تراوحت بني 

( ، وحىت حسب تصنيف درجة اجلودة الصادر عن املنظمة العاملية للبرتول  اليت تنتج يف باقي أحناء العامل األخرىقورنت باخلامات 
A.P.I( " agency petroleum international"  نالحظ بأن اخلامات العربية مصنفة ضمن درجات جودة ال

ا ا صنفت يف الدرجة  يستهان  بالنسبة خلام  44,05، وجند بأن اخلامات اجلزائرية تعترب أفضل وأجود اخلامات العربية حيث أ
بالنسبة خلام زارزتني والذي نسبة  40,7من الكربيت، ويف الدرجة  ℅0,14، والذي ال حيتوي إال على نسبة  حاسي مسعود

ا ال تشكل سوى    .  يتم احلصول عليها يف خامات النفط وهي نسبة نادرا ما ℅0,05الكربيت فيه تكاد تكون منعدمة حيث أ

  

 

  : المزايا االقتصادية: ثانيا
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، وارتفاع كمياته املنتجة ناهيك عن ارتفاع نسبة احتمال اكتشاف موارد  يتميز النفط العريب بضخامة احتياطاته املؤكدة       
  . اإلنتاجمتيزه باخنفاض تكاليف  إىل إضافةنفطية هائلة يف املستقبل 

  :النفط العربي وإنتاج احتياطي -1

ي العاملي املؤكد، هذا من حجم االحتياطي النفط 2/3يتميز النفط العريب بضخامة احتياطاته النفطية اليت تشكل حوايل        
 النفط العريب يوجه للتصدير بشكله اخلام، وهذا ما إنتاجارتفاع الكميات املنتجة يف حقول النفط العربية، وإن معظم  إليهيضاف 

العربية،  األقطاراخنفاض معدل استهالك النفط يف  إىلى وهذا راجع لغة بالنسبة للدول الصناعية الكرب جيعله ذا أمهية اقتصادية با
ويتفق معظم الباحثني يف شؤون النفط، على أن "اقة العاملية، ـالط إمداداتالة يف ـمسامهة فعجعل النفط العريب يساهم  وهذا ما
النفطية العاملية يف  اإلمداداتالنفطي لتسد أي نقص تتعرض له  إنتاجها، تستطيع زيادة  العربية وخصوصا اخلليجية منها األقطار
  .1"املستقبل

  :تكاليف اإلنتاج انخفاض -2

جعله يتميز باخنفاض تكاليف  وسهولة استخراجه ونقله، وهذا ما إنتاجهأن النفط العريب يتصف بضخامة احتياطاته وغزارة        
من العامل، حيث تراوحت تكلفة  األخرىإنتاجه وهي أهم ميزة اقتصادية متيز النفط العريب عن سائر النفوط املوجودة يف املناطق 

دوالر أمريكي، ويف العراق  5إىل  4مابني  2008لربميل النفط الواحد يف اململكة العربية السعودية يف عام  واإلنتاجالتنقيب 
لتكلفة ترتاوح دوالر أمريكي، أما يف فنزويال فا 15إىل  10وليبيا فالتكلفة ترتاوح بني  وإيراندوالر أمريكي، أما يف اجلزائر  6بلغت 

دوالر ونفس الشيء يف نيجرييا حيث تراوحت  30، ويف كازاخستان وصلت التكلفة إىل حدود  دوالر أمريكي 30و20بني 
د، ويف حقول النفط يف ـدوالر للربميل الواح 50 إىلدوالر للربميل الواحد، أما يف بريطانيا فوصلت التكلفة  30و25التكلفة بني 

على اخنفاض تكاليف ، وهذا دليل واضح 2"دوالر أمريكي 100 إىل 32لفة ترتاوح بني ـجند أن التك اليةـشماملنطقة القطبية ال
عدة عوامل  إىليف املنطقة العربية  اإلنتاجيرجع اخنفاض تكاليف و  ، من العامل األخرىيف املنطقة العربية باملقارنة مع املناطق  اإلنتاج
  :أمهها

  اإلنتاجيةغزارة البئر  -أ                    

  موقع اآلبار البرتولية -ب                    

   

                                                            
  . 170،  169حافظ برجاس، مرجع سبق ذكره، صص   1

2 http//www.yafea1.com/ vp/shouthread. Php? T=87412 , consulté le 26-08-2012 à 23:15 GM                               
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  : اإلنتاجيةغزارة البئر  -أ

، فكلما زاد معدل تدفق البئر من البرتول وبنفقات  فقات الكليةاإلنتاجية عامل رئيسي يف حتديد حجم النغزارة البئر        
غالبية اآلبار ذات االحتياطات  إن،  البئر من البرتول إلنتاجاخنفاض متوسط النفقة الكلية   إىلاستخراج اعتيادية كلما أدى ذلك 

ا  البئر يف منطقة  إنتاجويبلغ متوسط  ، توفري نفقات وسائل الضخ الصناعية إىلالتدفق الذايت وبالتايل تؤدي  إمكانيةالغزيرة تتوفر 
  .1برميل يف اليوم 12عن  األمريكيةيزيد إنتاج البئر يف الواليات املتحدة  برميل يوميا بينما ال 3188معدل قدره  األوسطالشرق 

  2:موقع اآلبار البترولية -ب

، على كل  األنابيب، وذلك مرورا خبطوط  عرب قناة السويس األوربيةأسواق االستهالك  إىلن برتول الشرق األوسط ينقل إ       
وبرتول مشال إفريقيا ميتاز بقربه من أسواق االستهالك لدول أوربا  ، كذلك  األردنية واألراضي،  اللبنانية والسورية األراضيمن 
 اض التكاليف املتعلقة بالنقل وبالتايلخنفا إىل أدى امواقع االستهالك وهذا م العريب ميتاز بقربه الشديد من ، إذا فالنفط الغربية

توزيع البرتول فموقع الوطن  إن املوقع اجلغرايف للخليج العريب عاد مرة أخرى ليؤكد أمهيته ، يف عملية" ، االقتصاديةقيمته  ةاديز 
تقدر  أن قناة السويس توفر مسافات كبرية ، كما 3"جعله مكانا مناسبا للتوزيعالعريب بني القارات أوربا، آسيا، إفريقيا وأسرتاليا 

من أجور نقل البرتول عند املرور  ℅30ة نسبوهذا كله قصد تزويد أوربا بالطاقة، ورأس الرجاء الصاحل الذي يوفر  األميالبآالف 
ذا يبقى النفط العريب هو األقرب ملناطق االستهالك الرئيسية عربه   . ، و

  

  

  

  

  

   

                                                            
  .29 28، صص 2008املأمول، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، يسري حممد أبو العال، نظرية البرتول بني التشريع والتطبيق يف ضوء الواقع و املستقبل   1
  . 31،  30يسري حممد أبو العال ، املرجع السابق ذكره ، صص    2
  .166عبد الغين سعودي، مرجع سبق ذكره، ص حممد   3
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  : الثروة النفطية بالنسبة للدول المنتجة والدول المستهلكةأهمية : المطلب الرابع

  :بالنسبة للدول المنتجة: أوال

تعترب الثروة النفطية أهم الثروات االقتصادية على اإلطالق، وهذا باعتبارها مصدر الطاقة اليت يعتمد عليها االقتصاد العاملي       
تعترب النفط جمرد مصدر للطاقة، بل تعتربه أكثر من ذلك، فهو الدم الذي  الوإن الدول املنتجة للنفط ، يف حتقيق تقدمه وتطوره

جة، وهو الذي يلعب الالعب احملوري يف حتريك عجلة التنمية االقتصادية، فالنفط له أمهية كبرية إنتاجا تيسري يف عروق الدول املن
اليت تعتمد عليها القطاعات االقتصادية يف هذه  األموالمية والتقدم يف الدول املنتجة له، فهو مصدر وتصنيعا يف دفع عجلة التن

نتجة، حيث يعتمد عليه يف ، فهو مصدر الدخل الرئيسي، وهذا إن مل نقول الوحيد يف كثري من الدول امل استثناءالدول وبدون 
الرفاهية االجتماعية ، النفط تساهم وبشكل مباشر يف حتقيق  أموال، ناهيك على أن  الصادرات اخلارجية جللب العملة الصعبة

وحتقيق االستقرار السياسي لألنظمة احلاكمة حيث أن الكثري من رجال االقتصاد والسياسة أصبحوا يطلقون على عائدات النفط 
ية اديات الدول املنتجة للثروة النفطية، فالدوالرات النفطـمصطلح البرتو دوالر وهذا ألمهية هاته العائدات وآثارها العميقة على اقتص

أصبحت هي العامل الرئيسي يف تطوير اقتصاديات الدول النفطية، فاعتمدت مثال اقتصاديات الدول اخلليجية والعراق وليبيا 
وأصبح بذلك الريع البرتويل ميثل العنصر األساسي يف تصدير النفط ، على إنتاج و  وغريها... ونيجرييا وفنزويال وإيرانواجلزائر 

فائض يف املوازين التجارية وموازين املدفوعات حتقيق   إىل، فزيادة إيرادات هذا الريع البرتويل أدى  دولالنشاط االقتصادي هلذه ال
، وهي أهم مصدر لتكوين الدخل  أهم موارد ومقومات موازين املدفوعات"وبذلك أصبحت إيرادات النفط هي ، للدول النفطية 

التقليل أو حىت االستغناء  إىللنقد األجنيب املتاحة لالقتصاد الوطين واليت أدت ، ومن أهم املصادر الرئيسية لتغذية حصيلة ا القومي
  . وما تنتج عنه من آثار سلبية متس حىت بالسيادة الوطنية1"النهائي عن االعتماد على االقرتاض اخلارجي

 قطاع احملروقات وكانت احلكومات خالل فرتات ل النفطية تبىن على أساس إيراداتلقد أصبحت املوازنات احلكومية للدو        
على الواردات السلعية واخلدمية مما جعل  اإلنفاق، وزيادة  على كل مشاريع البنية التحتية اإلنفاقورة النفطية تزيد من حجم الف

 اإلنفاقزيادة  إىل إضافة، هذا  الشعوب املنتجة للنفط وخاصة اخلليجية منها تعيش كافة أشكال ومظاهر الرتف والتبذيربعض 
  . واضحة على شعوب هذه الدول سلبيةظهور آثار  إىلأدى  االجتماعي على اخلدمات والتعليم والصحة وهذا ما

، فصرفت أموال ضخمة لشراء األسلحة  العسكري إنفاقهاولقد استعملت بعض الدول النفطية أموال البرتو دوالر لزيادة        
 األموال، استطاع من خالهلا العامل الغريب اسرتجاع جزء كبري من  بلغت مليارات الدوالرات األسلحة، هاته  من الدول الغربية

أثار سلبية ألموال البرتو دوالر واليت ظهرت آثارها يف املنطقة العربية أكثر من أي منطقة يف العامل  إليه، هذا كله يضاف  النفطية
  : وتتمثل أهم هذه اآلثار فيما يلي

                                                            
1 http://www.moquatel.Com/open share/behorh/ek/eaad8/ petrol/sea 04 doc_cve. Htm, consulté le 23-08-2012 à 
12:01 GMT 
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يسمى بالصناديق السيادية واليت سامهت  ظهور ما إىلدوالرية ضخمة مما أدى  فرتات الفورة النفطية تراكم فوائض برتوشهدت  -
وأوربا، يف وقت كان من  األمريكيةيف شكل استثمارات وودائع يف الواليات املتحدة  خارج احلدود الوطنية إىليف نقل أموال النفط 

  . استثمارات وبرامج تنموية داخل حدودها الوطنية إىللضخمة ا األموالاملفرتض أن توجه هاته 

 أصبحتيف الدول املنتجة للنفط حيث  1"للنفط أعطت الشرعية للعديد من األنظمة يف الدول املنتجة رالبرتو دوالأموال  إن" -
ذا تغطي كافة املشاكل بأموال النفط احلكم حىت وإن كانت أنظمة  وتستمر يف ، الدول توزع املزايا واملنافع على أفراد اجملتمع ، و

  . فاسدة

املال أو الريع النفطي ساهم يف بقاء الدول النفطية دون تطور إطالقا وأصبحت هاته الدول تفتقد لكل مقومات الدولة  -
  . دميغرافيا وحىت سياسيا اقتصاديا وجغرافيا و

حدث للعراق وليبيا، كما  ال ماـدول يف املنطقة العربية وخري مثـإغراء لتهديد أمن وحىت وجود العديد من ال رشكل البرتو دوال -
  .حيدث مع دول جملس التعاون اخلليجي باإلنفاق على ردع التهديد مثل ما رتكفل البرتو دوال

، أكرب منطقة للصراع يف العامل كبريا يستحيل أن ينتهي فكانت بذلك  جلب ملنطقة اخلليج العريب صراعا رالبرتو دوالن إ      
اضت بالده احلرب يف اخلليج، قال ـعن السبب اجلوهري والذي من أجله خ " كرجيمس بي"  األمريكيفعندما سئل وزير اخلزانة "

حرب اخلليج  –، وعلى ذلك فإن حرب عاصفة الصحراء "إن كنتم تريدون تلخيص اجلواب يف كلمة واحدة فهي صفقة جتارية" 
والدول الغربية للسيطرة  األمريكية، فسعت الواليات املتحدة 2العريب رالبرتو دوالحرب من أجل  األوىل اكانت يف أبعاده  - األوىل

العدوة، فكانت الدول اخلليجية  على املنطقة بأكملها من أجل النفط، فحطمت كل دول اخلليج وبدون استثناء الصديقة منها و
لتمويل  1995-1990مليار دوالر خالل الفرتة  70وايل فرضت على الكويت إنفاق ح اليتأكرب اخلاسرين يف هذه احلرب 

،  مليار دوالر لتمويل عاصفة الصحراء 60يزيد عن  فقد أنفقت ما، أما اململكة العربية السعودية  اإلعمار وإعادةاحلرب والتسلح 
يف متويل العمليات  األخرىدول اخلليجية وتوفري الوقود واخلدمات ومشرتيات السالح لقوات التحالف الدويل، كما سامهت ال

مليار  30قدرت حبوايل  تستثمارابإالنفطية  اإلنتاجية الطاقة  ، وزادت من الغزو العراقيالعسكرية وساعدت الدول املتضررة من 
مليار  120، أما العراق فقدرت خسائره حبوايل  خصوصا األمريكية، وهذا كله خدمة للغرب عموما وللواليات املتحدة  دوالر
 .3ر كأقل تقديردوال

   

                                                            
1 http//www.moquatel.com. Op .cit 
2 http//www.moquatel.com. Op .cit. 
3 http//www.moquatel.com. Op .cit. 
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  :بالنسبة للدول المستهلكة: ثانيا 

أن تفعله  نوما ميك،  الكبرية للثروة النفطية اإلسرتاتيجية، مدى األمهية  إن الدول املستهلكة للنفط تدرك أكثر من غريها       
بعد اكتشاف البرتول والذي يعترب أهم عنصر مساهم يف حتقيق  إال، فالثورة الصناعية مل تتطور ومل تتقدم  مبستقبل العامل بأسره

ر العامل   . ، وبالتايل فاستخدام النفط نتجت عنه اخرتاعات ووسائل للراحة خدمت البشرية مجعاء الثورة الصناعية لتقدم أ

، وكذلك لتعدد مشتقاته  تكلفة من بني جمموعة من املصادر الطاقوية البديلة واألقل األرخصأن النفط يعترب الطاقة        
رك مصانع الدول الصناعية ، فهو من حي واالستعماالت وبدون أي منازع األغراضجعله السلعة املتعددة  ، وهو ما واستخداماته

ا من أماكن  ، الكربى  األساسيبدون شك القلب النابض واحملرك  ، فهو مناطق االستهالك إىل إنتاجهاوهو من ينقل منتجا
  . العاملية األسواقتوفرا وتداوال يف  واألكثرتكلفة  األرخص، فهو  الذي حيرك قاطرة هذه الدول

تبدو واضحة من خالل رغبتها  األمريكيةأو الواليات املتحدة ، الدول األوربية  حة الدول املستهلكة للبرتول سواءإن مصل       
شركات برتولية عاملية عمالقة تستثمر يف خمتلف  ، فأنشأت لتحقيق ذلك ة يف العامليف السيطرة على مستودعات النفط الرئيسي

تحدة جعل الدول الغربية والواليات امل ، وهذا ما مهما كان نوعه،  أحناء العامل قصد متويل دوهلا بالطاقة الالزمة ألي تطور قطاعي
عملت "، و البرتول على املستوى الدويل الحتياطاتاملستودع الرئيسي  باعتبارهاالسيطرة على منطقة اخلليج  إىلتسعى جاهدة 

، وبأسعار مناسبة مستخدمة يف ذلك  ا البرتولية للحصول على هذه السلعة احليوية بطريقة منظمةأيضا على تنسيق سياسا
، ورغم أن  را يف العامل بالنسبة للنفطاملناطق فق أكثرخاصة وأن أوربا تشكل  1"نتجة للبرتول نفوذها وضغوطها على الدول امل

ا احمللية من الطاقة غنية نسبيا بالثروة النفطية األمريكيةأراضي الواليات املتحدة  ا تعترب غري كافية حىت لتلبية احتياجا ،  ، إال أ
ا كاحتياطي اسرتاتيجي بعيد املدى، فالواليات املتحدة  والحتفاظها،  وهذا الرتفاع حجم االستهالك لديها جبزء كبري من خمزو

ا املؤكدة واحملتملة األرقامتكشف عن  ال األمريكية   .احلقيقية ملخزونا

،  املاضيإن استهالك الثروة النفطية من طرف الدول الصناعية آخذ يف االرتفاع املستمر خاصة منذ فرتة اخلمسينات من القرن  -
اية احلرب العاملية الثانية وهذا راجع أساسا  البرتول وقلة التلوث املرتبط باستخدامه واخنفاض سعره خاصة النفط  لنظافةأي بعد 

  2واشتداد حدة املنافسة بني شركات البرتول، وازدياد مبيعات االحتاد السوفيايت   ، وهذا منذ إعادة فتح قناة السويس ، اخلام

أن هناك تباين  بيومنا هذا فنالحظ  إىلآخذة يف االرتفاع  األمريكيةومازالت استهالكات الدول الغربية والواليات املتحدة        
 25اقة مبعدل يزيد عن ـفالفرد يف الدول الغربية يستهلك الط، كبري يف استهالك الطاقة بني الدول الغربية ودول العامل الثالث 

لتقليل من حجم ل، ولقد عجزت الدول الغربية حىت على وضع سياسة موحدة 3د يف الدول املتخلفةضعفا مقارنة باستهالك الفر 
ذا الشك   : إىل ل الرهيب، وهذا راجع بالدرجة األوىلاستهالك النفط 

                                                            
1 http//www.F-law.Net/law/shouthread. Php? 8798. 7℅, conuslté le 04-09-2012 à 00:16 GMT 
2 http//www.F-law.Net/law/shouthread. Php? 8798. Op. cit. 

          :، على املوقعنضوب النفط واحلروب ومصري اجملتمعات الصناعية....وأسدل الستار: مقال حتت عنوان عمران أبو ميس ،حممد  3
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مورد طاقة حفورية وعجز بدائل النفط عن توفري امل واملطلق على موارد الطاقة األاعتماد اجملتمعات الصناعية احلديثة الك « 1
  . مالئم

اجليوسياسية يف القرن احلادي  واألوضاع،  ، واحلروبواإلرهاب،  اخلارجية األمريكيةدور النفط يف سياسة الواليات املتحدة  - 2
  .كلها سامهت يف زيادة حجم استهالك الثروة النفطية بشكل رهيبوالعشرين  

 عن االخنفاض الطفيف يف القل االقتصادية والسياسية النامجة حىتات الصناعية حيال االضطرابات والقـعـعدم حصانة اجملتم - 3
  .1»النفط  إمـدادات

ذا نستنتج أن الثروة النفطية تكتسي أمهية ال        حفورية أصبح ال لدول املستهلكة فتأثري الطاقة األأمهية بالنسبة لتضاهيها  و
، وأصبحت كل القرارات املتخذة يف  حىت على األمن القومي هلذه الدولىل التأثري ، فامتد إيؤثر يف القطاعات االقتصادية فحسب 

، حيث رفعت القوى العظمى يف العامل ويف مقدمتها الواليات املتحدة  هرم السلطة هدفها احلصول على النفط وبأي مثن كان
ن النفط هو احلياة وهو استمرارية تواجد وهذا يعين بأ" قطرة نفط تساوي قطرة دم"هو  األمريكية شعارا مدويا يف الساحة الدولية و

  . ، فهي بدون نفط ستنهار وستزول الدول املستهلكة له على األرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة الفصل األول

                                                                                                                                                                                          
http//www.4nahda. Com/article/ 1219. Ajouté le 21-05-2012 à 08 :15 GMT, consulté le 03-09-2012 à 17 :52 
GMT 
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من خالل الفصل األول من هذه الدراسة والذي خصصناه ألن يكون كمدخل عام إلقتصاديات النفط، اتضح لنا بأن النفط هو 
أهم املصادر الطاقوية يف العامل وهذا ما جعله سبب الصراعات احلاصلة فوق الكرة األرضية، فمن أراد السيطرة على العامل البد له 

وهو الثروة النفطية، اليت ترتكز أساسا يف دول الشرق األوسط الذي حتتوي أراضيه على ما أن يسيطر على أهم مصدر للطاقة 
، وهذا كله رغبة يف السيطرة على أكرب مستودعات وهو ما جعلها بؤرة صراع دويل شرسيقارب ثلثي اإلحتياطي النفطي العاملي 

، من عاملي، وهو ما جعل منظمة األوبكأرباع اإلحتياطي ال النفط يف العامل، كما أن دول األوبك تستحوذ على ما يزيد عن ثالثة
  .، ويف اإلقتصاد الدويل اعلني يف السوق النفطية العامليةأهم الف

ل تلك اليت حدثت هلا يف عام ومن خالل هذا الفصل اتضح لنا بأن الدول املتقدمة تسعى  لتجنب  الوقوع يف أزمة نفطية مث
، وتبني لنا بأن الدول الصناعية ة ملواجهة أي أزمة تلوح يف األفقعليه باحملزونات النفطي، فقامت باستحداث ما اصطلح 1973

اية الفصل بأن أمهية الثرة النفطية لعاملية، وخاصة املخزون التجاريتستحوذ على أكرب كمية من احملزونات النفطية ا ، وتوصلنا يف 
، اإلقتصادية والسياسية والعسكرية هلا أمهية إسرتاتيجية وعلى كافة األصعدة ال تضاهيها أمهية ، فهي ليست تلك األمهية العادية بل

ا ونفوذها على هذا ملنتجة أو املستهلكة على حد سواءوهذا سواء بالنسبة للدول ا ، وكل من هذه الدول حتاول أن تبسط سيطر
ا املورد الل البحث عن اسرتاتيجيات بديلة هلذ، ومن خى السوق النفطية العاملية من جهةاملصدر الطاقوي من خالل السيطرة عل

  .يف الفصل الثاين من دراستنا هذه ، وإن كان يصعب حتديد مدة زمنية لنضوبه ، وهذا ما سنتطرق إليهالطاقوي الناضب ال حمال
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  :مقدمة الفصل الثاني   

ا بعد ، وبسبب الثروة النفطية تزداد شراسة الصراعات يوميجي، فهو حمرك اإلقتصاد العاملييعترب القطاع النفطي قطاعا جد اسرتات
ا لقوات ، فعندما تغوص اهو املظهر اآلخر للثروة النفطية ،دائر يف العامل منذ اكتشاف النفط، فالصراع اليوم يف املناطق الغنية 

ا صراعات مرتبطة بالزيت، وإن تزايد تورط اجلنود األمريكيني يف هذه الصراعات هو  األمريكية يف أي صراع من الصراعات جند أ
،وبسبب هذه 1نتيجة حتمية ملأزق التبعية بسبب احلاجة املتزايدة للنفط املستورد إلدامة أسلوب احلياة الذي ولد وتطور عرب الزمن

بد من قيام منظومة مؤسسية تنظم القطاع النفطي من جهة، وحتاول أن تتحكم يف متغريات السوق النفطية الصراعات كان ال
، مما جعل فيما ختضع ملتغريات كثرية وعديدةالعاملية، واليت ختتلف كل اإلختالف عن أسواق السلع واملواد األخرى، واألسعار 

، سواء  كثرية على إقتصاديات خمتلف الدول، وهو ما خلق آثارا  بذب الشديد، والتذاألسعار يف هذه السوق تتميز بعدم اإلستقرار
  .نتجة أو مستهلكة للثروة النفطيةكانت دوال م

، كان البد من التفكري ا مورد ناضب ومستنـزف عرب الزمنوبسبب احلاجة املتزايدة للثروة النفطية اليت يرى أغلب اخلرباء بأ
 ، ومت اإلهتداء إىل تفعيل مشاريعطلب العاملي املتزايد على الطاقة، لتغطية العلى األقل مساعدة له بديلة له أواسرتاتيجيات طاقوية 

،  يتجزأ من هذه املنظومة الدولية، وعلى املستوى الدويل، مبا يف ذلك اجلزائر واليت تعترب جزءا الالطاقات املتجددة مبختلف أنوعها
  :نا من خالل وهذا ما سنتطرق له يف هذا الفصل من دراست

ا علىمة املؤسسية لقطاع النفط بالعاملاملنظو : املبحث األول    .أسعار النفط يف األسواق الدولية ، وتأثريا

  .سعار النفط على اإلقتصاد العامليأثر تقلبات أ: املبحث الثاين 

  .دويلروقات على املستوى الالطاقات املتجددة كإسرتاتيجية بديلة لقطاع احمل: املبحث الثالث 
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  :الدوليةالمنظومة المؤسسية لقطاع النفط بالعالم وتأثيراتها على أسعار النفط في األسواق : المبحث األول

إن البرتول هو مادة غري متجددة ، يعتربها البعض أم املواد األولية ، يتبوأ من هذا املنظور مكانة الصدارة ضمن العالقات "
ذا  1"اإلقتصادية الدولية يزال مرتبعا على عرش الطاقة العاملي، رغم  بالغ احليوية يف االقتصاد الدويل، فهو ال االنفط دور  يلعب ، و

الضغوط البيئية الشديدة احمليطة باستخدامه، فالنفط مل يعد مصدرا للطاقة فحسب بل أصبح سلعة إسرتاتيجية، اعتمد عليه العامل 
ضته الصناعية واالقتصادية، وسيظل يعتمد عليه لعقود مستقبلية أخرى خاصة وأن إنتاج بديل له ليس باألمر اهلني والبسيط  يف 

ميكن االستغناء عنه وبشكل مطلق بالنسبة للدول الصناعية  من ناحية التكاليف، ناهيك على أنه ال وال، من ناحية الوقت  ال
العاملي، ف النفط وبروز دوره االسرتاتيجي يف االقتصاد نه ومنذ اكتشاإ" لدول املنتجة له بالدرجة الثانية، بالدرجة األوىل وبالنسبة ل
ىل ضمان استمرار توافره وتدفقه بشىت الوسائل والطرق حىت إذا استلزم األمر استخدام القوة العسكرية من انتشرت اآلراء الداعية إ

تبوأ مكانة  إىلقتصادي واليت تسعى القوى الدولية األخرى الساعية للتنمية والتطور اال إىلطرف القوى العظمى يف العامل إضافة 
 إىلدول العامل الثالث، تسعى جاهدة  إىلومن جهة أخرى جند الدول املنتجة اليت ينتمي معظمها ، هذا من جهة  2"عاملية

ورقة حماولتها استعمال النفط ك إىلإضافة  ، استعمال النفط كوسيلة جللب األموال الالزمة لتحقيق االستقرار والتنمية املرجوان
ا  ا وإيصال صو   .اجملتمع الدويل إىلضغط سياسية واقتصادية لتمرير متطلبا

التكرير واالستهالك وبأقل األسعار أصبحت عامال حامسا يف تنافسية  إىلإن توافر موارد الطاقة اآلمنة وعبورها من أماكن اإلنتاج " 
أو موانئ التصدير عرب  ، مصايف التكرير إىلدول املصدرة وتأمني اإلمدادات من حقول ال الطاوي، فتحقيق األمن  منطقة ما

أماكن االستهالك يتطلب سياسات تعاون مشرتكة بني الدول  إىل ،)أنابيب وحامالت النفط والغاز واملرافئ اجملهزة( جسور العبور 
مر قيام نظام نفطي عاملي يقوم على نه ولبلورة سياسات التعاون املشرتكة تطلب األ، وإ 3"املنتجة ودول العبور والدول املستوردة

إنشاء هيكل مؤسسي ينظمها ومينحها القوة التفاوضية، فأنشأت  إىلوسعت يف هذا الشأن كل جهة منظومة مؤسسية تنظمه، 
 >> OAPEC << وابكالدول العربية املنتجة للنفط األ وأنشأت >> << OPECبذلك الدول املنتجة للنفط منظمة األوبك 

إنشاء  إىلالعربية املصدرة للبرتول، ويف اجلهة املقابلة سعت الدول الصناعية ، واألكثر استهالكا للثروة النفطية  منظمة األقطار
وهذا سعيا منها ملواجهة تكتل الدول املنتجة للنفط ، ومحاية مصاحلها عن طريق التأثري يف ، >> AIE   <<الوكالة الدولية للطاقة 

ن تغلغلها كات نفطية عاملية عمالقة وحاولت أقامت بإنشاء شر  أن الدول املستهلكة إىلإضافة  ،أسعار البرتول من خالل الضغط
يف األقطار املنتجة كشركات متعددة اجلنسيات ويف إطار االستثمار األجنيب املباشر ، وهذا كله قصد ضمان وصول إمدادات 

ذا فالتأثري يف أسعار برامي ،النفط إليها وبأسعار جد معقولة ، ل للنفط أصبح خيضع لضغوطات رهيبة ومن خمتلف اجلوانب و
وأصبحت السوق النفطية العاملية سوقا فريدة من نوعها فالسعر فيها ال يتحدد وفق آليات أسواق السلع واملواد األخرى وهي آلية 
                                                            

ديسمرب 31-سبتمرب  5، خطب ورسائل ،  2000سبتمرب  26فليقة ، خطاب أمام القمة الثانية ملنظمة الدول املصدرة للبرتول ، كراكاس ،فنزويال ، الثالثاء عبد العزيز بوت 1
  .54، ص  2001املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار ،وحدة الرويبة،اجلزائر مارس  –رئاسة اجلمهورية  –، اجلزء الثالث ، مديرية اإلعالم  2000

  هل يسيطر النفط على السياسة الدولية؟ على املوقع االلكرتوين"مقال حتت عنوان  ،طارق سيف 2
 http//www.suronline.org/alaburab/edare.eqtesed(27)/704.htm consulté le 19‐09‐2012 à 14 :15 GMT  

-07- 01على مكانة سوريا اجليوإقتصادية، منشور بصحيفة تشرين أون الين يوم  وى الكربى واإلقليميةاملسألة الطاقوية تفسر إىل حد بعيد تكالب الق: مقال حتت عنوان  3
  http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/262159:                                                              على املوقع االلكرتوين 2012
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الدول املستهلكة من جهة ىل ضغوطات ة يتحكم فيه العرض والطلب إضافة إالعرض والطلب، فالسعر يف السوق النفطية العاملي
الصراعات السياسية والعسكرية وحدوث األزمات يف منطقة أو أخرى أو بني منطقة  إىل، إضافة  والدول املنتجة من جهة أخرى

تعرض له يف هذا املبحث من خالل نسوق النفطية دون سواها ، وهذا ما وأخرى وغري ذلك من املؤثرات اجلانبية واليت تؤثر يف الس
عن اهليكل املؤسسايت للقطاع النفطي العاملي واملتمثل خصوصا يف منظمة األوبك ومنظمة الطاقة الدولية، كما سنتكلم  التحدث

  . عن أهم األطراف املكونة للسوق النفطية العاملية وعن حمركات أسعار البرتول يف االقتصاد الدويل 
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  : نفطي العالميالهيكل المؤسساتي للقطاع ال: المطلب األول

إن القطاع النفطي العاملي يعترب من القطاعات االقتصادية املعقدة، واليت بلغ تأثريها حىت يف القيادات السياسية للدول       
إنشاء منظمة حتمي مصاحلها وحتقق أهدافها،  إىلمبختلف أحجامها، وتطلب هذا األمر إجياد سبل تنظم القطاع فسعت كل جهة 

اقة العاملية، وكل منظمة ـاألوابك وأنشأت الدول املستهلكة منظمة الط و ،املنتجة واملصدرة للنفط منظميت األوبك فأنشأت الدول
ا  .تسعى حلماية مصاحل اجلهة اليت أنشأ

 OPEC)   (:منظمة األوبك: أوال

والذي  1959يف شهر أفريل من عام ،رة نظم اجمللس االقتصادي جلامعة الدول العربية املؤمتر العريب األول للبرتول بالقاه       
 ملنظمة البذور األوىل احضره مراقبون من فنزويال وإيران، ويف كواليس هذا املؤمتر أمكن للمندوبني العرب وغري العرب أن يبذرو 

كواليس آنذاك ن اتفاقية جنتلمان، قد أمكن التوصل إليها يف الوزير النفط الفنزويلي، يؤكد بأ" لفونسوبريز أ"بك، بل أن األو 
 1إلنشاء منظمة الدول املصدرة للنفط أوبك

 14 إىل 10الل الفرتة من ـالل املؤمتر الذي دعا إليه العراق وانعقد يف بغداد خـخ"لكن منظمة األوبك تأسست بشكل رمسي 
ق، السعودية، س دول وهي العراـرف مخـمن ط 1960 سبتمرب 14بك يوم هى مبيالد منظمة األو ـ، والذي انت2"1960سبتمرب 

دف رعاية ، وبالتايل أصبحت منظمة األو  الكويت، إيران، فنزويال بك هي أهم منظمة أنشأت من طرف الدول النامية 
  .3مصاحلها

بك يف ذلك الوقت بالذات هو التكتل ملواجهة التحدي الناشئ عن قيام دافع األساسي واملباشر إلنشاء األو ويرجع ال       
كربى املتعددة اجلنسيات وصاحبة امتيازات التنقيب واإلنتاج ، بتخفيض أسعار النفط وبصورة اعتباطية ومن الشركات النفطية ال

دة فعل من ، فهنا كان البد أن حتدث ر 4حدوث خسائر جسيمة باقتصاديات الدول املنتجة إىلوهو ما أدى  ، جانب واحد
نه هناك تيبات اإلنتاج من جهة أخرى، غري أوتر ، نفط من جهة كرب على أسعار الطرف الدول املنتجة من أجل السيطرة بشكل أ

  :ويتمثل أمهها يف OPECأسهمت هي األخرى يف إنشاء األوبك دوافع غري مباشرة 

ذلك أن معظم هذه االمتيازات جرى احلصول عليها باإلكراه أثناء عهد : الغبن الفادح في امتيازات التنقيب واإلنتاج -1
نه البد من إعادة النظر يف هذه االتفاقيات واالمتيازات النفطية من االستعمار، حىت رأت أ ختلص الدول التسلط األجنيب، وبعد

  .املمنوحة 

                                                            
  .110، ص1982، 1فط والعامل، دعوة للتفكري والتغيري، دار مصباح الفكر، بريوت لبنان، طعصام نعمان، العرب والن  1
  .111عصام نعمان، املرجع السابق ذكره، ص   2

3 http://www.aljazeera.net/le business/pages/4a2d46bo‐4a2d4 consulté le 12‐09‐2012 à 13 :15 GMT.  
  .110عصام نعمان، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ا وفق مبدأ مناصفة األربـقبل ظهور هذا املبدأ كانت الدول النفطية تتقاضى ع: ظهور مبدأ السعر المعلن للنفط -2 اح، ـائدا
صاحبة االمتياز ختفيض السعر املعلن للنفط حسب ما تقتضيه مصاحلها ومصاحل دوهلا  وبعد ظهور هذا املبدأ وتعمد الشركات

  .وبالتايل تأثرت مصاحل الدول املنتجة بشكل سافر

ن هذه الطبقة أخذت تتفهم أسرار صناعة حيث أ :ي النفط وخبرائه داخل الدول النفطيةيظهور ونمو طبقة تقنوقراط -3
بها النفط وتدرك أمهية هذه املادة ا خلام وأثرها يف اقتصاديات بالدها، وضرورة توظيفها يف خدمة تلك البلدان بدال من ترك 

  .للشركات األجنبية

الفوائد  1945حيث أن أجهزة اجلامعة كانت قد استشرفت منذ عام  :التحركات النشطة داخل جامعة الدول العربية -4
ا ومساعيها النشطة طالنامجة عن إقامة تعاون عريب يف حقل النفط، وقد سهل ا ومؤمترا يلة تلك الفرتة يف إخراج فكرة ت مبداوال

  .1ىل حيز التنفيذ األوبك إ

ا النفطية اعتمادا كبريا         ا هيئة دولية تضم اثنيت عشرة دولة تعتمد على صادرا وتعرف منظمة الدول املصدرة للنفط بأ
ندونيسيا، إيران، الغابون، اجلزائر، اململكة العربية السعودية، ت العربية املتحدة، أاإلمارا «لتحقيق دخوهلا وتتمثل هذه الدول يف 

  :وللمنظمة أربعة فروع إدارية هي 2»العراق، فنزويال، قطر، الكويت، ليبيا، نيجرييا

ا ووضع القواـاملسؤول عن رسم سياستها الع وهو السلطة العليا للمنظمة و :المؤتمر -1 عد اليت تسري عليها،  امة وتوجيه نشاطا
ات العضوية اجلديدة للمنظمة، وتوجيه ـوإقرار امليزانية والنظر يف طلب، اء جملس احملافظني ـكما يقوم باملصادقة على تعيني أعض

م املنظمة، ويتكون املؤمتر من وفود متثل الد ادة ول األعضاء يرتأسها عجملس احملافظني لتقدمي تقارير وتوصيات باملوضوعات اليت 
  .عن الشؤون النفطية يف الدولة العضو لاملسؤو الوزير 

يتألف اجمللس من ممثلني للدول األعضاء يف املنظمة، ومن أهم أعماله توجيه إدارة شؤون املنظمة،  :مجلس المحافظين -2
واللجان اليت تشكل لدراسة وتنفيذ قرارات املؤمتر، واختاذ قرارات وتوصيات بشأن التقارير اليت تقدمها إليه سكرتارية املنظمة 

  .موضوعات خمتلفة

لتكون جهازا متخصصا دائما  يف املنظمة، تضم ممثلني عن الدول  1964أنشأت هذه اللجنة عام : اللجنة االقتصادية -3
اليت تأثر  األعضاء ومن أهم أعمال هذه اللجنة دراسة أوضاع السوق النفطية واألسعار وحتليل العوامل االقتصادية والعوامل األخرى

  .املؤمتر إىلفيها، وتقوم اللجنة االقتصادية أيضا برفع توصيات بذلك 

  

                                                            
  .111-110عصام نعمان، مرجع سبق ذكره، صص   1

2 http//www.Ibtesama. Com/vp/ showthreudˉt 39672 html consulté le 14‐09‐2012 à 15 :00 GMT 
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وتتكون من السكرتري العام،  ،تقوم السكرتارية بتنفيذ مهام املنظمة وفق قانون املنظمة وبتوجيه جملس احملافظني :السكرتارية -4
  . 1مكتب األمني العام إىلن املوظفني إضافة وإدارة الشؤون اإلدارية وشؤو  املعلومات،وإدارة  وإدارة البحوث،

جعل هذه  ، وهذا ما2010من االحتياطي النفطي العاملي حسب تقديرات سنة  ℅80يزيد عن  بك ميتلكون ماإن أعضاء األو 
  .الدول تؤثر تأثريا بالغا يف السوق النفطية العاملية

 »  oapec(»Organisation of arabe petroleum exporting countries:(وابك منظمة األ: ثانيا

هي منظمة إقليمية عربية متخصصة، تضم الدول العربية "  oabec) "وابكأ(األقطار العربية املصدرة للنفط منظمة : " تعريفها
دف  اردها التعاون فيما بينها، لتحقيق أفضل السبل لتطوير الصناعة البرتولية، ولالستفادة من مو  إىلاليت تنتج البرتول وتصدره، و

ا وإلقامة املشروعات املشرتكة، وخلق صناعة برتولية متكاملة وتأمني وصول البرتول  األسواق العاملية بشروط عادلة  إىلوإمكانا
  .ومعقولة

، كما مت اختيار  يف بريوت بني كل من السعودية وليبيا والكويت، 1968جانفي  09مت إنشائها والتوقيع على ميثاقها يف   
هلا، وتبقى العضوية يف املنظمة مفتوحة ألي دولة عربية مصدرة للنفط، شريطة التزامها مبيثاق املنظمة وأن يكون  الكويت مقرا

  :تضم املنظمة حاليا إحدى عشرة دولة عربية وهي موضحة يف اجلدول التايل و، 2للنفط دور مهم يف اقتصادها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1  http//www.Islamicnews.Net/ common/ view item. Asp ? doc id=71104 consulté le 14‐09‐2012 à 15 :20GMT 
2http//www.Arab‐ency.com/index. Php ? module= pnuncyclopdia, func display_term fid=12428 fm=1   visite le 
15‐09‐2012 à 8:00 GMT  
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  2010بك ومؤشرات مختلفة لسنة الدول األعضاء في األوا:  )  1- 2( الجدول رقم 

تاريخ   الدولة
  العضوية

تاريخ 
اكتشافات 

  النفط

تاريخ بدء 
  إنتاج النفط

احتياطي 
النفط المؤكد  

  )مليار برميل(
  إنتاج النفط

إجمالي إنتاج 
المشتقات 

النفطية ألف 
  يوم/برميل

عدد 
المصافي 
  القائمة

قيمة الصادرات 
 2010النفطية 

  )مليار دوالر(

مليون  8,165  264,6  1938  1938  1968  ديةالسعو 
  يوميا/برميل

ألف  1378,3
  يوميا/برميل 

08  196,2  

مليون  2,312  101,5  1946  1938  1968  الكويت
  يوميا/برميل

ألف 1005,7
  يوم/ برميل

03  61,7  

مليون  1,486  47,10  1961  1958  1968  ليبيا
  يوميا/برميل

ألف  363,7
  يوميا/برميل 

05  41,9  

ألف  181    0,1  1932  1932  1970  البحرين
  يوميا/برميل

ألف  253,3
  يوميا/برميل 

01  4,6  

ألف  733,43  25,38  1940  1940  1970  قطر
  يوميا/برميل

ألف  310,7
  يوميا/برميل 

02  23,3  

 اإلمارات
  العربية املتحدة

مليون  2,324  97,8  1965  1953  1970
  يوميا/برميل

ألف  422,5
  يوميا/برميل 

05  74  

مليون  1,189  12,2  1956  1956  1970  ئراجلزا
  يوميا/برميل

ألف  557,5
  يوميا/برميل 

05  38,3  

مليون  2,358  143,10  1934  1909  1972  العراق
  يوميا/برميل

ألف  536,5
  يوميا/برميل 

12  51,1  

ألف  387  2,25  1968  1956  1972  سوريا
  يوميا/برميل

ألف  251,2
  يوميا/برميل 

02  6,7  

ألف  554,3  4,47  1914  1907  1973  مصر
  يوميا/برميل

ألف  554,4
  يوميا/برميل 

08  2,593  

ألف  81,7  0,43  1966  1964  1982  تونس
  يوميا/برميل

ألف  375
  يوميا/برميل 

01  /  

             .http/ www. Oapec org. Orgمن إعداد الباحث عن الباحث عن املوقع الرمسي لألوابك : املصدر

  : من أربعة أجهزة رئيسية وهي كاألوابنظمة تتشكل م :أجهزة المنظمة

ا العامة  :المجلس الوزاري للمنظمة -1 ويوجه نشاطها ويضع القواعد وهو السلطة العليا يف املنظمة، وهو الذي يرسم سياسا
تصريف شؤون  سري عليها، ويتألف اجمللس من وزراء البرتول يف األقطار األعضاء أو من يقابلهم يف مستوى املسؤولية عناليت ت

ا، وجيتمع على األقطار األعضاء  اممثلو  يتداول البرتول، رئاسة اجمللس بالتناوب سنويا وفقا للرتتيب األجبدي لألقطار اليت ميثلو
  .اجمللس مرتني على األقل سنويا

تنفيذي من ممثل ومهمته مساعدة جملس الوزراء يف اإلشراف على شؤون املنظمة، ويتكون املكتب ال: المكتب التنفيذي -2
واحد عن كل دولة من الدول األعضاء تعينه حكومة بالده، ويتوىل املمثلون رئاسة املكتب بالتناوب، وفقا للرتتيب األجبدي 

  .لألقطار األعضاء وذلك لفرتات قدرها سنة واحدة
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اف املنصوص عليها يف اتفاقية إنشاء وحتقيق األهد،وإدارة وتنفيذ نشاط املنظمة ، وتتوىل القيام بالتخطيط : األمانة العامة -3
املنظمة مبوجب قرارات وتوجيهات جملس الوزراء، ويتوىل إدارة األمانة العامة أمني عام وهو الناطق الرمسي بامسها وممثلها القانوين 

  .واملدير لكافة أوجه نشاطها واملنفذ ملا يعهد به اجمللس إليه من مهام،

الرابع الرئيسي املنصوص عليه يف اتفاقية إنشاء املنظمة وقد أنشئ مبقتضى الربوتوكول اخلاص وهي اجلهاز : الهيئة القضائية -4
، وهذا الربوتوكول ملحق باتفاقية إنشاء 1980أفريل  20ودخل حيز التنفيذ يف ، 1978ماي  09املوقع يف دولة الكويت يف 

 .املنظمة ويعترب جزءا ال يتجزأ منها

ا، واملنازعات ـاقية املنظمة، وتنفيذ االلتزامات الناشئة عنهـلة بتفسري وتطبيق اتفـات ذات الصـنظر يف املنازعائية بالـوختتص اهليئة القض
يتعلق ذلك بالسيادة اإلقليمية ألي من  اليت تنشأ بني عضوين أو أكثر من أعضاء املنظمة يف جمال النشاط البرتويل على أن ال

اص اهليئة بالنظر فيها، وتعترب أحكام اهليئة ـاملنازعات اليت يقرر جملس وزراء املنظمة اختص الدول األعضاء املعنية بالنزاع، وكذلك
ا قوة تنفيذية يف أقاليم األقطار األعضاء ائية وملزمة وذات حجية على طريف النزاع وتكون بذا   .1القضائية 

  :وعلى وجه اخلصوص فيما يلي على حتقيق وجتسيد العديد من األنشطة تتمثل أمهها كاألوابوتعمل منظمة 

ا يف األقطار  -1"    .األعضاءاختاذ اخلطوات املناسبة للتوفيق بني األنظمة القانونية املعمول 

  . اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات االقتصادية البرتولية -2

  .مواطنيهايب والعمل أمام واخلربات وإتاحة فرصة التدر  ،مساعدة األقطار األعضاء على تبادل املعلومات -3

  .تعاون الدول األعضاء يف كل ما يعرتضها من مشكالت يف صناعة النفط  -4

ا مجيع األعضاء أو من يرغب منهم وذلك  -5 ا يف إنشاء مشروعات مشرتكة، يقوم  اإلفادة من موارد الدول األعضاء وإمكانا
  2"يف جمال الصناعات النفطية املختلفة 

د اليت بذلت من طرف منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط العديد من النجاحات، وجتسدت من خالل إعطاء وقد حققت اجلهو 
القرارات الصادرة يف جمال النفط، قوة تفاوضية على املستوى الدويل، أما على الصعيد االقتصادي فقد انبثقت عن املنظمة أربع 

  :شركات نفطية عربية وهي

  .1973جانفي  06واليت تأسست يف  ، بحرية لنقل البرتولالشركة العربية ال -1"

                                                            
  :على املوقع  ،02،03،  صص "     Oapec estaوابكنبذة عن األ" دراسة حتت عنوان   1

http//www.oapec.org.  Op. cit. 
، 3لبنان، ط -بية، تأثري النفط العريب على مستقبل الوحدة العربية والعالقات االقتصادية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوتحممود عبد الفضيل، النفط والوحدة العر  2

  .130، ص1981
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  . 1974ديسمرب  01اليت تأسست يف  و ،الشركة العربية لبناء وإصالح السفن -2

  . 1975نوفمرب  23اليت تأسست يف  و ،البرتولية اتالشركة العربية لالستثمار  -3 

ائيا يف  -4   1977.1ي جانف 08الشركة العربية للخدمات البرتولية تأسست 

  )AIE:( الوكالة الدولية للطاقة: ثالثا

تعترب الدول الصناعية هي املستهلك الرئيسي للطاقة على املستوى الدويل، وتعترب مناطقها اجلغرافية، أفقر املناطق من املوارد       
ا النفطية وضمان تدفق البرتول الطاقوية ويف مقدمتها الثروة النفطية، هلذا أصبحت الدول الصناعية تسعى جاهدة لتأمني احتيا جا

بشكل دائم ومستمر وبأسعار جد مناسبة، ولتحقيق مساعيها كانت تتكتل وتتعاون من أجل الضغط على الدول املصدرة  إليها
  .للنفط

حالة العديد من اإلجراءات لتنفيذها يف وضعت   ( OECD)*إنه وعلى الرغم من أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية        
يعرف باألزمة  ولكن هذه اإلجراءات مل تنفذ خالل ما ،وقوع طوارئ يف املعروض النفطي يف أوربا والواليات املتحدة األمريكية

، كانت متلك هياكل للتعامل مع (OECD)وهذا على الرغم من أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، 1973النفطية لعام 
د للمنظمة، ومن هنا بدأت و ة واللجنة التنفيذية، وجلنة النفط والطاقة، وهذا نظرا للنطاق احملدمسألة الطاقة مثل جملس املنظم

يف إنشاء منظمة تدافع عن مصاحلها، بالتفكري الدول املستهلكة للنفط ويف مقدمتها الدول األوربية والواليات املتحدة األمريكية، 
هنري  "من وزير اخلارجية األمريكي "يف والسعر املناسب فجاءت الفكرة وتؤمن وصول اإلمدادات النفطية إليها وبالشكل الكا

وربية يف كوبن ، وأيضا يف مؤمتر القمة للدول األ1973ديسمرب  12يف خطاب ألقاه بالعاصمة الربيطانية لندن يوم  "كيسنجر
دة لدراسة مشاكل الطاقة للدول بأن القمة تعد جد مفي «" يورغنسن"س القمة رئيس الوزراء الدامنركي هاقن حيث أعلن مرتئ

  . 2»املستهلكة

 1974فيفري  13 إىل 11دعوة الدول الصناعية إىل مؤمتر واشنطن من  إىلوبعدها سارعت الواليات املتحدة األمريكية        
ن وزراء من ثالثة عشر وخالل هذا املؤمتر أعل AIE(3(  **على إنشاء وكالة الطاقة الدولية كهنا االتفاقملناقشة قضايا الطاقة، ومت 

برنامج عمل شامل يتعامل من خالله مع كل العامل يف التدابري  إىلدولة من البلدان الرئيسية املستهلكة للنفط، إىل احلاجة املاسة، 
  .التعاونية يف جمال الطاقة

                                                            
  .131حممود عبد الفضيل، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 http://www.iea.org  op. cite consulté le 23‐09‐2012 à 02:35 GMT 
          organisation de la coopération et de la développement(OCDE)Economique  (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  *

ونان، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، لكسمبورغ، النرويج، نيوزلندا، هولندا، أملانيا، اسرتاليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدمنرك، إسبانيا، الواليات املتحدة األمريكية، الي: وتضم يف عضويتها    
  .الربتغال، اململكة املتحدة، السويد، تركيا، سويسرا، فنلندا، فرنسا

يكية، اليونان، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، لكسمبورغ، وتضم أملانيا، أسرتاليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدامنرك، اسبانيا، الواليات املتحدة األمر ) AIE( الوكالة الدولية للطاقة   **
  .النرويج، نيوزلندا، هولندا، الربتغال، اململكة املتحدة، السويد، تركيا

  .47سهيلة زناد، مرجع سبق ذكره، ص  3
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وكالة الدولية للطاقة أهم أداة ومن ذلك التاريخ أصبحت ال  19741نوفمرب  18وكان اإلنشاء الرمسي لوكالة الطاقة الدولية يوم 
يف يد الدول املستهلكة للنفط، حيث تقوم هذه الدول باستعمال املنظمة من أجل حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية ويبقى السبب 

  .1973للدول الغربية خالل حرب أكتوبر  الرئيسي إلنشاء الوكالة الدولية للطاقة هو قيام الدول العربية بوقف ضخ النفط 

ويف بداية إنشاء الوكالة الدولية للطاقة، كانت مهمتها األساسية التصدي أو مواجهة االضطراب يف املعروض النفطي، " إنه       
ا مصدر املعلومات عن إحصاءات السوق النفطية العاملية، وكل  ولتلبية احتياجات الدول الصناعية من النفط هذا فضال عن كو

وكالة الطاقة الدولية أصبحت فيما بعد، مبثابة مستشار سياسي للدول األعضاء وهي تتعامل حىت قطاعات الطاقة األخرى، إال أن 
مع الدول الغري أعضاء وخاصة الصني واهلند وروسيا، وتسعى الوكالة الدولية للطاقة للرتكيز يف سياستها على ثالث حماور أساسية 

كالة الطاقة الدولية دورا بارزا وجد فعال يف تعزيز مصادر الطاقة البديلة، و ية االقتصادية، محاية البيئة، ولوهي أمن الطاقة، التنم
  .2"وتفعيل سياسات االستهالك العقالين للطاقة

 90يعادل  ما إىلات املخزون اإلمجايل للنفط ـإن الدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة يتعني عليها احلفاظ على مستوي       
يف املعروض النفطي، وتسعى  االضطرابميكن ختزينه ملواجهة  أقل ماـام املاضي وهذا كـاردات الصافية للعيوم على األقل من الو 

قتناص املزيد إل" ى الدول املنتجة ال لشيء سوى فرض املزيد من الضغوط علإىل الدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة، دائما 
الدول الصناعية فاملسألة إذا  إىلدول الغنية، فتنقل النقود من الدول املنتجة للبرتول من عائدات البرتول من الدول الفقرية إىل ال

مالية فقط وما الكالم عن النقص يف حجم اإلنتاج غري صحيح، فليس هناك مشروع صناعي يف العامل تعطل عن العمل بسبب 
  .3"نقص البرتول

الث مرات يف السوق النفطية العاملية، وهذا عن طريق اإلفراج عن ت ث،تدخل 1974إنه ومنذ إنشاء وكالة الطاقة الدولية عام 
حيث أذن الرئيس األمريكي بوش األب ببيع  1991املخزونات النفطية، فكانت املرة األوىل خالل حرب اخلليج األوىل عام 

بعد إعصار كاترينا الذي دمر  2005النفط اخلام املخزن لتحقيق االستقرار يف السوق النفطية العاملية، وكانت املرة الثانية عام 
بن كية وبالتايل أضطر الرئيس بوش اإلوتأثر إنتاج الواليات املتحدة األمري 4"مصايف النفط على طول ساحل خليج املكسيك

يف عام  مليون برميل يف اليوم وملدة شهر، واملرة الثالثة واألخرية اليت تدخلت فيها الوكالة الدولية للطاقة كانت 2باإلذن بإطالق 
  . 5لتعويض انقطاع اإلمدادات النفطية الليبية نتيجة احلرب على ليبيا 2011

    

                                                            
1   http://www.Iea.org . op. cit consulté le 23‐09‐2012 à 02:35 GMT. 
2  http://www.Iea.Org . op. cit consulté le 23‐09‐2012 à 02:35 GMT. 

  .11، ص2005ضياء جميد املوسوي، ثورة أسعار النفط، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر،  3
4 Alexander osipovich. (A.F.P) juin 2011. Oil pluges as IEArelases reserves sur le site : 
 http://www.Hostednewes/afp/article_aleqm_5jf , consulté le 23‐09‐2012 GMT 
5 Brayan. Libya unrest forces IEA oildraur « agence France presse ». sur le site : 
http://www.Hostednewes/afp/article_aleqm_5jf ,consulté le 23‐09‐2012 à 02 :20GMT 
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  :العالميةاألطراف المكونة للسوق البترولية : المطلب الثاني

يف واحد أو أكثر  االختالفو  التداول،لسلع حمل ا هي البائعون واملشرتون ون األسواق ثالثة عناصر أساسية من املعروف أ       
  :نوعني إىل االختالفميكن تقسيم األسواق وفقا هلذا ن هذه العناصر يرتتب عليه اختالف يف طبيعة السوق، و م

عدة أنواع أبرزها، أسواق االحتكار املطلق     إىلوهذه األخرية تنقسم بدورها  تامة،املنافسة الغري  التامة، وأسواقأسواق املنافسة 
"pure  Monopoly  "ة االحتكارية املنافس ، وأسواق "monopolistic compétition " وأسواق احتكار القلة ،
"oligopoly "ميكن أن خترج عن هذا النطاق وبالطبع فالسوق النفطية ال .  

حد ما جتانس متقارب بينه وبني أنواع النفوط األخرى، وهذا احلال  إىلإن النفط اخلام ومع اختالف درجات كثافته، هناك  -
  .حد كبري على السوق النفطية العاملية إىلالقلة تنطبق  جعل سوق احتكار

ا سوق احتكار القلة هي وجود عدد قلي اتج الكلي، ـل من املنتجني ينتج كل منهم حجما كبريا يف النـوإن امليزة اليت يتصف 
ية، أو السياسة التنافسية، فكل بالدرجة اليت جتعل كل منهم يأخذ بعني االعتبار عند حتديد السياسة اإلنتاجية أو السياسة السعر 

  .1له القدرة على التأثري يف السوق عن طريق زيادة أو ختفيض حجم إنتاجه) من املنتجني(واحد منهم 

حدوث اختالف كبري يف ميزان العرض والطلب،  إىلادت ـجمموعة من التطورات املهمة واليت ق إىلاملية للنفط ـوختضع السوق الع
النفطية، سوق فريدة من نوعها فهي ذات طبيعة خاصة، وتأخذ خصوصيتها من تداخل العوامل االقتصادية  وتعترب السوق العاملية

وتتكون السوق النفطية العاملية من   2مع العوامل السياسية، واليت تتفاوت أمهيتها ودرجة تأثريها على أسعار النفط اخلام يف السوق 
وابك، واليت بك والدول األعضاء يف األو يف منظمة األوبك والدول خارج األ ءاملنتجني واملتمثلني خصوصا يف الدول األعضا

ا ونفوذها   السوق النفطية العاملية، واملستهلكني واملتمثلني خصوصا يف علىتستعمل شركات النفط الوطنية من أجل بسط سيطر
الدول الصناعية يف بداية األمر ما اصطلح عليه  والدول السائرة يف طريق النمو، حيث استعملت، الدول الصناعية والدول النامية

ا بتأسيس جل السيطرة على منابع النفط الكربى يف العامل، وقامت أيض الشركات املتعددة اجلنسيات من أبالشقيقات السبع، مث
  .الوكالة الدولية للطاقة

ت، وضلت هذه السوق ولسنوات طويلة حكرا إن السوق النفطية العاملية كانت وال زالت أكرب حمطة للصراع ولتصفية احلسابا -
  .املناطق املنتجة للثروة النفطية كربإىل السيطرة على أعلى لوبيات البرتول، يف عصر الشقيقات السبع واليت امتد نفوذها 

 3"يلففي النصف األول من القرن العشرين كان يهيمن عدد قليل من شركات النفط األمريكية واألوربية على قطاع النفط الدو 
،  1917والروثسيلدز ممتلكات نفطية يف الواليات املتحدة األمريكية، وروسيا قبل عام ،  فمثال متلكت ستانداردأويل، ونوبل

                                                            
، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة " granger" نبيل مهدي اجلنايب، كرمي سامل حسني، العالقة بني أسعار النفط اخلام وسعر صرف الدوالر باستخدام التكامل املشرتك وسببية،  1

  .04، ص2010القادسية، 
  .01نبيل مهدي اجلنايب، كرمي سامل حسني،املرجع السابق ذكره، ص   2
  .29، صمرجع سبق ذكرهقالريي مارسيل،  3
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( داتش  لما وراء البحار، وقامت شركة النفط االجنليزية الفارسية وشركة روايا إىلوتوسعت فيما بعد  1914ورومانيا قبل عام 
مبعظم أعماهلا خارج دوهلا األم، من خالل حصوهلا على امتيازات واسعة النطاق ) 1907شل عام  حىت بعد احتادها مع شركة

م األم، ويعترب أول امتياز منح يف الشرق األوسط، االمتياز الذي منحه شاه إيران  لويليام "وهذا مبساعدة ودعم من طرف حكوما
، وأمريكا ية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا بالدرجة األوىلوبعدها توالت االمتيازات النفط ،19011عام  "*نوكس داكري

مربيالية وبشكل ات اإلوالسياس االستعماريةهذه االمتيازات تعكس املصاحل  ، وكانتةندونيسيا ونيجرييا بالدرجة الثانيالالتينية وأ
ة وبشكل شبه كلي من طرف الدول على الثروات النفطية الوطني االستيالءرحلة االمتيازات حبق هي مرحلة سافر، فكانت م
  .الصناعية املتقدمة

ا أصحاب االمتيازات، وهذا بانتفاض ح االعرتاضوبعدها مت  كومات هذه املناطق معلنة بذلك على الشروط اليت كان ينعم 
ت املكسيك صادر " سرتجاع آبار النفط والبداية كانت من املكسيك حيثيكتاتوريات، لتبدأ عملية واسعة الضد الد االنقالب

مصادرة معظم شركات النفط  " كارديناس"وهذا بإعالن الرئيس  2"1938معظم الشركات األجنبية وأممت صناعتها النفطية عام 
 ،تربع كل املكسيكيني ومن كافة الطبقات باملال وقد " pemex"األجنبية، وتأسيس شركة النفط الوطنية املكسيكية بيميكس 

ذا اتقد وبكل نفيس للمساعدة على دفع   .ت لدى كل املكسيكيني محاسة قوميةتكاليف املصادرة، و

التحكم يف املوارد الطبيعية مركزا  استقالليةاألوسط ومشال إفريقيا حيث احتلت وبصورة مماثلة ظهر القوميون كقوة حمركة يف الشرق 
واليت  1956وأممت مصر قناة السويس عام  19513حموريا يف التحرر السياسي، فأممت إيران شركة النفط االجنليزية اإليرانية عام 

طلق عليه بالعدوان الثالثي والذي قادته اجنلرتا ي ماي إىلمما عرض مصر  ،تعترب من أهم املعابر اليت يعربها برتول الشرق األوسط
ا بإعالن أطلقه الرئيس الراحل قيلبالثاجلزائر  تصف، وقإسرائيلوفرنسا و   يف الرابع " هواري بومدين" من خالل تأميم قطاع حمرقا

أصبح التدخل اخلارجي "فكانت الضربة القاضية للمستدمر الفرنسي، ومنذ ذلك التاريخ ،1971والعشرين من شهر فيفري عام 
ريكي والربيطاين للعراق عام األم االجتياحات الفعل الشعبية على دّ خالل ر  حافزا للمشاعر القومية واليت جتلت بصورة واضحة من

  .4"والذي كان هدفه السيطرة على صناعة النفط يف املنطقة، 2003

ا على مواردها الطبيعية واليت كانت تسيطر عليها الشركات  دف بسط سيطر ذا تأكد تنامي الوعي القومي لدى الشعوب  و
العاملي  اطياالحتيمن  ℅85كانت هذه الشركات تتحكم يف   1973فحىت عام  ،"األجنبية ويف مقدمتها الشقيقات السبع

  :وتتمثل الشقيقات السبع يف الشركات التالية للبرتول،

                                                            
  .29رية تدير شؤونه، أنظر قالريي مارسيل، مرجع سبق ذكره، صبريطاين ينقب عن املعادن، ومل يكن لداكري أي شركة، كان ميلك فقط سكرت-مقاول أسرتايل: وليام نوكس داكري*
  .29قالريي مارسيل، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .34قالريي مارسيل، املرجع السباق ذكره، ص   2
  .28قالريي مارسيل، املرجع السابق ذكره، ص  3
  .28قالريي مارسيل، املرجع السابق ذكره، ص  4
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ليزية اإليرانية، وبعد ـبرتول االجنـا بعد بشركة الـوقد أصبحت تسمى فيم) اململكة املتحدة(الفارسية -شركة البرتول االجنليزية -1
  ".                                   british petroleum "BP     متعرف به اليوم وهو بريتيش برتو ليو  ما إىلذلك حتولت تسميتها 

منها مع شركة شفرون، وجزء أصغر هذه الشركة  اندجمت  1985يف عام  : )الواليات املتحدة األمريكية(شركة نفط اخلليج  -2
االندماج يف تاريخ أكرب عمليات من وكان هذا يف ذلك الوقت  ،وشركة مزارع كمربالند بريتيش برتوليوم ، " BP" أصبح ضمن 

  .العامل، والزالت هناك شبكة من احملطات يف مشال شرق الواليات املتحدة حتمل هذا االسم

  بريطانية-ةنديوهي شركة هول)  royal dutch shell (  دوتش شل لروايا شركة -3

واليت ) ملتحدة األمريكيةالواليات ا() socal   standard oïl of California (شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا -4
  . chevronبشركة شفرون تعرفأصبحت فيما بعد 

) الواليات املتحدة األمريكيةESSO) (  standard oïl of new jersey  )شركة ستاندرد أويل أوف نيوجارزي  -5
عام  " MOBIL" أكسون وقد احتدت هذه الشركة مع شركة موبيل "   EXXON" واليت أصبحت فيما بعد تسمى بشركة    

  .MOBIL  EXXONأصبحت تسمى بشركة إكسون موبيل   و 1999

واليت ) الواليات املتحدة األمريكية(  standard oil of new Yourk (souy)شركة ستاندرد أويل أوف نيويورك  -6
  .كما سبق ذكرهفيما بعد تسمى بشركة موبيل  واليت احتدت مع شركة إكسون    أصبحت

         1" 2001سنة "  chevron"واليت احتدت مع شركة شفرون  ) الواليات املتحدة " ( Texaco"  وشركة تكساك -7

النفط الوطنية تسيطر على املوارد الطبيعية لدوهلا تدرجييا، وأصبحت تشكل قوة جديدة ناشئة،  تشركابدأت  1973بعد عام  و
يارها وبالتايل واندجمت بعض هذه ا،حدوث تفكك يف الشقيقات السبع  إىلوهذا أدى  لشركات مع بعضها البعض، لتفادي ا

  .أصبحت اآلن مخس شركات بدل السبع

تستمر شركاتنا النفطية الوطنية بامتالك منزلة سياسية فريدة يف نظر الدول  ،أميموبالرغم من مرور عدة عقود على بدء عصر الت
  .2كم يف املورد الطبيعي األكثر أمهية وقيمة يف دولنااملنتمية إليها، فهي مازالت تعترب رمز السيادة الوطنية يف التح

وسنتطرق ألكرب مخس شركات وطنية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا فاعلة يف السوق البرتولية العاملية وهذا باعتبارها من        
  :كات يفأهم األطراف اليت تشكل السوق النفطية على املستوى الدويل يف الوقت الراهن وتتمثل هذه الشر 

  . شركة سعودي أرامكو السعودية -1

                                                            
ا اجتاه البيئة" حتت عنوان حممد زيدان، حممد يعقويب، مداخلة 1 ألقيت خالل امللتقى الدويل الثالث حول " اآلثار البيئية لنشاط شركات البرتول العاملية ومدى حتملها ملسؤوليا

  . 06، ص2012فيفري -15-14منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية املنظم بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، أيام 
  .11 10قالريي مارسيل، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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  . (niok )اإليرانية شركة النفط الوطنية  -2

  ).   ( sonatrachاجلزائرية كشركة سوناطرا -3

  . (kpc) شركة البرتول الكويتية -4

 .(adnoc )الوطنية  أبو ظيبنفط شركة  -5

لى تأميم النفط، إذا قدمت هلا الوسائل التقنية والتنظيمية ساعدت عملية إنشاء شركات النفط الوطنية الدول املنتجة ع       
  1الكافية، لتتوىل تسيري قطاع النفط، ومن مث تصبح الدولة هي املشرفة الوحيدة على حقوهلا النفطية

و هي حيث أن الدولة أخذت يف متلكها تدرجييا، وشركة أرامك ،وكانت عملية إنشاء شركة أرامكو السعودية مرنة للغاية       
والشحن والتسويق، ،ومن أعماهلا التنقيب واإلنتاج والتكرير والتوزيع  1988شركة برتول عاملية متكاملة، مت تأميمها بالكامل عام 

وتعد أكرب شركة يف العامل من حيث القيمة السوقية على اإلطالق، أما يف إيران فقد نشأت شركة النفط الوطنية اإليرانية يف األجواء 
ا إيران يف أوساط القرن العشرين، وأقيمت هذه الشركة عام  ةاملضطربالسياسية  كخطوة أوىل لعملية التأميم،   1948اليت شهد

املعروفة يف إلشراف على معظم اآلبار النفطية بينما كانت ما تزال الشركة االجنليزية اإليرانية حتتفظ باالمتيازات اليت متنحها حق ا
ألغى وزير البرتول اجلديد كل االتفاقيات النفطية القائمة، وتوىل أمر شؤون العمليات  1979يرانية عام إيران، وبعد قيام الثورة اإل

، وشركة 1965املرتبطة بالنفط والغاز من خالل شركة النفط الوطنية اإليرانية، وشركة الغاز الوطنية اإليرانية اليت تأسست عام 
  .2 1964البرتوكميائيات الوطنية اليت تأسست عام 

املوارد البرتولية يف اجلزائر  الستغالل، شكلت ةوهي شركة عمومية جزائرية مئة باملائ كويف اجلزائر أنشأت شركة سونا طرا       
وايطاليا  ،والواليات املتحدة األمريكية واسبانيا، والنيجر ومصر والبريو  ،وتونس وليبيا ،وهي اآلن تنشط حىت خارج اجلزائر يف مايل

ىل النقل والتكرير وهي تنتج حىت إ االستخراج،و االستكشاف  مل أنشطتها مجيع جوانب اإلنتاج مناخل، وتش....وفرنسا،
كبطل   يعتزز  ولكن موقعها مل 1963بعد االستقالل مباشرة عام  كمبختلف أنواعها وأشكاهلا، أسست سونا طرا تالبرتوكيمياويا

ذا أصبحت سوناطرا 1971قومي إال بعد التأميم الكامل  للمحروقات عام  املؤسسة الوطنية الوحيدة يف اجلزائر اليت متلك "  كو
  .3"صالحيات ممارسة النشاط البرتويل

جانب شركات أجنبية أخرى ومن بني هذه الشركات  إىلأما بالنسبة للكويت فقد أسست عدة شركات نفطية وطنية تنشط        
، وشركة النفط الكويتية اليت أنشأت ةرتول الوطنية الكويتية، وشركة الصناعات البرتوليشركة ناقالت النفط الكويتية، شركة الب"جند 
                            من طرف شركات نفط أجنبية، واليت حصلت عليها احلكومة الكويتية على مرحلتني عام 1934عام 

                                                            
  .48قالريي مارسيل، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .48،49قالريي مارسيل، املرجع السابق ذكره، صص   2
  .456حممد أبو العال، مرجع سبق ذكره، ص  يسري  3
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ا ال ترغب باالح إىلأشارت احلكومة و ،  بسبب الضغط السياسي الذي مارسه الربملان الكوييت 1975وعام  1974 تفاظ أ
  . 1غولف أويل، وبالتايل أصبحت املسألة مسألة سيادة وطنية و ، مليو بروابط خاصة مع بريتيش برتو 

ات الفرعية، وقامت ـان هلذه الشركة عدد من الفروع واملؤسسـوك،  1971ويف أبو ظيب أنشأت شركة أبو ظيب الوطنية عام        
كة بتويل أمر مصاحل الدولة فيما يتعلق حبقوق أصحاب االمتيازات وااللتزامات والعمليات، وخبالف معظم دول اخلليج، هذه الشر 

  . 2℅100مل تطالب أبو ظيب أبدا بتملك صناعة النفط الوطنية بنسبة 

ا، ميكنها إذا أ حسنت توظيفها واستغالهلا بالشكل ومتلك شركات النفط الوطنية السالفة الذكر مصادر قوة وامتيازات ال يستهان 
  .يوضح قدرات شركات النفط الوطنية)  2 - 2( الالزم أن تصبح شركات ذات طابع دويل ومن الدرجة املمتازة واجلدول رقم 

    

                                                            
  .50،51قالريي مارسيل، مرجع سبق ذكره، صص   1
  .51بق ذكره، ص قالريي مارسيل، املرجع السا  2
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  قدرات شركات النفط الوطنية)  2 – 2( الجدول رقم 

  قدرات
شركة نفط أبو 
  ظبي الوطنية

شركة البترول 
  الكويتية

شركة النفط 
  طنية اإليرانيةالو 

  كراطسونا  سعودي أرامكو

نسبة عالية من   احتياطات
احتياطات النفط 
والغاز مقارنة مع 
  اإلنتاج والسكان

نسبة عالية من 
احتياطات النفط 
مقارنة مع اإلنتاج 

  والسكان

احتياطات كبرية 
ضخمة جدا من 

  النفط والغاز

 احتياطات كبرية
جدا من النفط، 
احتياطيات كبرية 

ز وأصناف من الغا
عديدة من النفط 

  اخلام

احتياطات من 
النفط والغاز، 

صنف من النفط 
اخلام ذو جودة 

  عالية

عالقات تعاونية   مهارات خاصة
  مع شركاء أجانب

مهارات يف 
  التسويق الدويل

نظرة إسرتاتيجية   مهارات تفاوضية
بعيدة األمد، تطوير 

  القوة العاملة

إفادة من وضع 
شركة النفط 
اخلارج، الوطنية يف 

 تطوير القوة العاملة 
استثمار يف   مهارات تقنية

التكنولوجيا 
وأعمال البحث 

  والتطوير 

خربة يف تكرير  
 النفط اخلام الرديء

خربة يف 
مستودعات ثاين 
  أكسيد الكربون

إدارة حكيمة 
للمستودعات، 

استثمار يف 
التكنولوجيا وأعمال 

  البحث والتطوير

خربة يف الغاز 
 الطبيعي املسال

LNG خربة يف ،
  قبب امللح

بالقرب من حقول   اجلغرافيا
  الغاز التابعة لقطر

ولوج اخلليج العريب 
وولوج العراق عرب 

  الرب 

ولوج اخلليج العريب 
وحبر قزوين، ولوج 

تركيا وباكستان 
  عرب الرب 

ولوج البحر األمحر 
  واخلليج العريب

ولوج البحر 
  املتوسط

أعمال إدارية   التنظيم
  استشارية

تواصل سهل بني   عمال تكرير فعالةأ
الشركات التابعة 

  ووزارة البرتول

  حماسبة فعالة  فعالة

  .107ص ،2006وت لبنان، بري  - قالريي مارسيل، عمالقة النفط، شركات النفط الوطنية يف الشرق األوسط، الدار العربية للعلوم، ناشرون: املصدر

ا ن شركات النفط الوطنية ترتبط ارتباطا و إ        ا وثقافا فاملسؤول عن الشركات النفطية الوطنية ، ثيقا بالدولة يف خمتلف تعامال
  ئيس الدولة، وحىت عن ممثلي الدوليعني من طرف الوزير املسؤول عن النفط يف الدولة، وقد يعني حىت من طرف ر 
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دهم الوزراء املسؤولني عن القطاع النفطي حبد وابك جنبك ،أو األو أو يف الشرق األوسط يف منظمة األ النفطية سواء يف إفريقيا
م، وهذا يدل على أن قطاع احملروقات يف هذه الدول ال ميكن أن تستغين عنه القيادة السياسية مهما كان الثمن وبأي شكل  ذا

ة اخلمسة يوضح خصائص العالقات املالية القائمة بني الدولة وشركات النفط الوطني ) 3 -  2 (من األشكال واجلدول رقم 
  .السالفة الذكر
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  ةــوطنيــخصائص العالقات المالية القائمة بين الدولة وشركات النفط ال):  3 - 2( الجدول رقم 
شركة نفط أبو   خصائص مالية

  ظبي الوطنية
شركة البترول 

  الكويتية
شركة النفط 

  الوطنية اإليرانية
  كراسونا ط  سعودي أرامكو

حتصل احلكومة   نصيب الدولة
جعاالت  على

وضرائب، ويرسل 
الدائرة  إىلالفائض 

املالية يف أبو ظيب، 
 إىلواملتبقي 

سلطات االستثمار 
  يف أبو ظيب

حتصل احلكومة 
على عائدات من 

مبيعات النفط 
اخلام، وتقتطع 

على ℅ 10نسبة 
الفور لصندوق 

املدخرات 
املخصص ألجيال 
املستقبل، وترتاوح 

حصة احلكومة من 
 80بني العائدات 

  ℅90و

حتصل احلكومة 
على عائدات من 

مبيعات النفط 
اخلام املصدر 

، )لوزارة املال تدفع(
وهي تفرض ضريبة 

خاصة عند 
احلاجة، ويرسل 

 إىلالفائض 
الصندوق 
املخصص 

  لالستقرار النفطي

حتصل احلكومة 
على اجلعاالت 
واحلصص اليت 
 ـتقدر نسبتها ب

من أرباح  ℅ 93
سعودي أرامكو 

  تقريبا

 حتصل احلكومة
الت على اجلعا
 لخيوفقا ملدا

التطور اإلمجايل 
لشركة النفط 

 إىل، إضافة ةالوطني
نسبة ترتاوح بني 

من  ℅ 70و 30
ضريبة الدخل 

املباشرة، ويرسل 
 إىلالفائض 

الصندوق 
املخصص لتنظيم 

  املداخيل 
 شركة نفطحتتفظ   نصيب الشركة

أبو ظيب الوطنية 
بأموال تنفق على 

ورأس  العمليات،
ل فرض املال قب

  ضرائب عليها

تشرتي شركة 
البرتول الكويتية 

النفط اخلام والغاز 
من احلكومة 

وخيصم من قيمتها 
املعاجلة، تكاليف 
نسبة  وختصص

منها  ℅10
للمدخرات 

كضمانة (القانونية 
ملطالبات 
، وتبيع )مستقبلية

النفط اخلام والغاز 
وحتصل  للحكومة

على أجر تسويقي 
 0,05بنسبة 

حتصل شركة النفط 
الوطنية اإليرانية 
  اعلى مدا خيله

كلها من مبيعات 
املصدر ( الغاز 

، )واملستخدم حمليا
ومن مبيعات النفط 

اخلام املخصص 
لالستخدام احمللي، 

عائدات  إىلإضافة 
تقتطع من قيمة 
مبيعات حصة 

احلكومة من النفط 
اخلام، وتستخدم 

هذه القيمة إلعادة 
كان قد  شراء ما

حتتفظ سعودي 
أرامكو حبوايل 

  من أرباحها ℅7

 كراحتتفظ سوناط
حبصة من اإلنتاج 

ومن مبيعات النفط 
ا  اخلام، وبعائدا

الصافية من 
  اتاالستثمار 
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ربميل دوالر تقريبا لل
  الواحد

بيع لشركات أجنبية 
من خالل 

االمتيازات، وتنعم 
الشركة حبرية 

استخدام النفط 
اخلام لزيادة 

  املخزون
اكم نعم، وتر   نعم  رأس مال متوفر

األموال لكن 
اهلامش على 
مبيعات املواد 

املستخرجة 
  منخفض

كال، يبلغ معدل 
االستثمارات 

مليارات  3السنوية 
دوالر، واستدانت 
الشركة والدولة من 
  أسواق رأس املال

نعم، استدانت   نعم
الشركة من أسواق 

  رأس املال

شفافية داخلية   شفافية داخلية  الشفافية
وبعض الشفافية 

تقرير  اخلارجية،
سنوي مع كشف 

مايل ولكن 
  البيانات إمجالية 

كال، عمليات 
تدوين حسابات 

  مبهمة

 شفافية داخلية، ال
وجود لكشف 

مايل خارج إطار 
جملس البرتول 

  األعلى

شفافية داخلية 
وخارجية، تقرير 

سنوي مع كشف 
مايل مفصل متوافر 

على جهاز 
الكمبيوتر ولكن 
بعض البيانات 

  إمجالية
جتري شركة البرتول   ال توقعات  صالحتوقعات باإل

الكويتية مفاوضات 
حول حصة من 

مبيعات املواد 
  املستخرجة

مشروع قانون 
لإلصالح، تدفع 

شركة النفط الوطنية 
اإليرانية جعالة تبلغ 

 ℅50نسبتها 
على  ℅27و

األقل كضريبة دخل 
  مباشر

تتخذ خطوات   ال توقعات
إضافية لتحسني 

شفافية مزاولة 
  تتدوين احلسابا

  .181 180ص ، 2006العربية للعلوم، ناشرون، قالريي مارسيل، عمالقة النفط، شركات النفط الوطنية يف الشرق األوسط، الدار : املصدر
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  : محركات أسعار النفط في االقتصاد الدولي: المطلب الثالث

فكلما زادت الكميات املعروضة من طرف  قانون العرض والطلب،ناءا على ب إن سعر أو مثن أي سلعة يتحدد يف األسواق       
فكلما اخنفضت أو قلت ، املنتجني عن الكميات املطلوبة من طرف املستهلكني، اخنفض سعر السلعة املتداولة والعكس صحيح 

 حمل التداول، هذه هي النظرية السلعة أسعارلوبة من طرف املستهلكني ارتفعت الكميات املعروضة يف السوق عن الكميات املط
  .ف أنواعها، سواء كانت أسواق حملية أو دوليةالعامة اليت حتكم األسواق مبختل

لعة فالنفط ليس جمرد سلعة اقتصادية عادية، وإمنا هو س" ، ة ختتلف عن جتارة السلع األخرىإال أن جتارة البرتول الدولي       
  .1"التقليدية والطلب  العرضإسرتاتيجية حتكمها ظروف خارجة عن ظروف 

 إىل) املستوردة( وتأثريات الدول املستهلكة  ،)املصدرة( إن جتارة البرتول الدولية أو العاملية تتعدى وتتجاوز تأثريات الدول املنتجة 
ار النفط ختضع لصراع حاد وشرس بني خمتلف القوى الدولية، حيث ـيات، وبالتايل فأسعـالدور الفاعل للشركات املتعددة اجلنس

ا ال ختضع ملعايري املنيتضح من خالل متا افسة التامة وآلية العرض والطلب، ولذلك أدى ـبعة تطور أسعار الصناعة البرتولية أ
الرتكيز على بعض األطراف كالشركات البرتولية العاملية كقوة حمركة للسوق ومن  إىلالتحليل اخلاص مبوازين القوى ببعض الباحثني 

على مجيع األطراف،  اوآخرون ركزو  ،اسية يف تكوين وحتديد األسعارـلى املفاهيم  اجليوسيار، بينما ركز البعض اآلخر عـمث األسع
على القرارات السياسية وأثرها يف حتديد األسعار وبالتايل  ا، وباحثون آخرون ركزو  2وأمهلوا التحليل االقتصادي أي حتليل التكاليف 
  .مت ربط أسعار النفط بالسياسة وليس باالقتصاد

ا اهتمام العامل بأسره، فالكل أصبح يتحدث عن أسعار النفط اليومية يف األسواق         إن األسواق النفطية العاملية تشغل بتقلبا
ار الغذاء، وبالتايل ـاقوية، بل أصبح يؤثر حىت يف أسعـالعاملية، فتأثري أسعار النفط مل يعد يؤثر فقط على املشتقات النفطية الط

املية بلغ تأثريها املباشر على استمرارية احلياة فوق األرض، هذه األسواق تتميز دائما بعدم االستقرار فاألسواق النفطية الع
  .وبالتقلبات الشديدة واحلادة واليت تعكس الصراع الدويل احلاصل حول عصب احلياة االقتصادية العاملية واملتمثل يف الثروة النفطية

اية احلرب العالية الثانية وسنربز أهم هذه املراحل فيما يليإن السوق النفطية العاملية مرت مبراحل   :خمتلفة منذ 

االنتعاش االقتصادي يف أوربا بو ، واليت متيزت بالتوسع السريع يف البناء والتعمري : ية الثانية مبعد الحرب العال فترة ما -1
أوائل السبعينات من القرن العشرين ومتيزت  إىلالفرتة وامتدت هذه   ، وقود عاملي إىلواليابان وخالل هذه الفرتة حتول النفط 

ا على السوق النفطية الدولية   .بسيطرة الشقيقات السبع على أغلب االمتيازات النفطية العاملية وبالتايل سيطر

 

                                                            
  .29ضياء جميد املوسوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .23،24مرجع سبق ذكره، صص عيسى مقيلد،   2
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لنفط عندما قام العرب بتوقيف ضخ ا 1973وامتدت هذه الفرتة من عام  :فترة االضطراب في السوق النفطية العالمية -2
ومتيزت هذه املرحلة باخلوف الشديد من حدوث خلل يف  ،اية السبعينات من القرن املاضي إىلالدول الغربية  إىلالعريب 

كما متيزت هذه الفرتة بركود اقتصادي إىل حوايل عشرة أضعاف ،اإلمدادات النفطية، وبارتفاع غري مسبوق يف أسعار النفط وصل 
شركات النفط الوطنية واليت متلكها  إىللت ملكية املوارد النفطية من الشركات النفطية العاملية الكربى عاملي، وخالل هذه الفرتة حتو 

ا النفطية، كما أن هذه الفرتة شهدت ميالد الوكالة الدولية للطاقة عام  كمظهر من   1974الدول املضيفة بعد تأميمها لثروا
  .ل النفطيةمظاهر تكتل الدول الصناعية يف مواجهة تكتل الدو 

يار مستويات الطلب على النفط يف بلدان منطقة  :فترة أواخر السبعينات وحتى منتصف الثمانينات -3 متيزت هذه الفرتة با
لفرتة متيزت بعدم مقدرة منظمة بك، كما أن هذه اور إنتاج النفط من خارج منظمة األو التعاون االقتصادي والتنمية، وإعادة ظه

  .وعلى اإلبقاء على احلد األدىن املقبول من احلصة السوقية ،على ارتفاع مستويات األسعار بك على احملافظةاألو 

من عام  ابتدءاخالل هذه الفرتة مل تكن أسعار النفط مرتفعة حيث أنه : 2000غاية عام  إلىفترة منتصف الثمانينات  -4
ارت أسعار النفط مث حصلت الزيادة التدرجيية يف حصة أوبك من 1986 السوق النفطية، وشهدت الطاقة اإلنتاجية اإلضافية  ا

ا مستويات دنيا  إىلومتيزت هذه املرحلة بسيطرة شبه تامة من قبل الدول املستهلكة ووصلت أسعار النفط  ،اخنفاضا يف مستويا
  .1973تكاد تقرتب مما كانت عليه قبل التصحيح الكبري يف أسعار النفط أي قبل عام 

آسيا وعلى وجه اخلصوص من  يف متيزت هذه الفرتة بزيادة الطلب العاملي على النفط خاصة :2012إلى 2000الفترة من  -5
ا  ومتيزت أيضا بظهور اختناقات على كامل سلسلة اإلمدادات النفطية، وبلغت أسعار ،طرف الصني واهلند النفط أعلى مستويا

  . و رقم مل يكن متوقعا على اإلطالقدوالر للربميل الواحد يف بعض األحيان وه 150 ـمتجاوزة ال

كما يتوقع ارتفاع الطلب العاملي على النفط   ،أعلى مستوياته إىلبك خالل العقد القادم وصول إنتاج األو يتوقع : العقد القادم -6
  .1وكذلك ارتفاع األسعار

وابك حيث  ،و األبك األو هور منظميت قبل ظ إن الشيء املالحظ حول أسعار النفط هو متيزها بعدم االستقرار سواء يف مرحلة ما
روة النفطية ال تقوم إال كانت تسيطر الشقيقات السبع على اإلنتاج والتصدير من خالل عقود االمتياز، وكانت األقطار املالكة للث

ا بدور جايب بك نظميت األو يف مرحلة تعاظم دور الدول املنتجة من خالل بروز م، أو  الضرائب واليت كانت تتميز باخنفاض معدال
ا النفطية وقيامها أيضا بتأسيس شركات النفط الوطنيوقيام الدول املنتجة  وابك، واأل ة، وإن متيز أسعار بعمليات التأميم لقطاعا

أفرز جدال كبريا يف األوساط النفطية وعلى أعلى املستويات يف مراكز صنع القرار يف كل دول العامل، وأصبح  االستقرارالنفط بعدم 
تنبؤ بأسعار النفط يتميز بعدم الدقة والوضوح وحىت عملية تفسري سبب ارتفاع األسعار أو اخنفاضها يف األسواق النفطية ال

ا، فقد متر ظواهر وأحداث يتوقع هلا أن تأثر على أسعار بر  ،"أصبحت صعبة حىت على احملللني االقتصاديني  اميل النفط ومشتقا
                                                            

 : على املوقع االلكرتوين 2011ديسمرب 22-21-20وليد نزهت، نشأت أسعار النفط الدولية وأبعادها على سياسة الدول، املؤمتر العاملي لدراسات نفط العراق أيام   1
http://www.arab‐oil‐natural‐gaz.com/studies/s_46.Htm ,  consulté le 28‐10‐2012 à 17 :00 GMT. 



  لمية و االستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات على المستوى الدولية العايالسوق النفط                    الفصل الثاني 

111 
 

وعلى العموم فقد  1"العكس، فأسعار النفط قد تتغري دون مالحظة أسباب واضحة  د حيدثفال حيدث شيء على أرض الواقع وق
تؤثر يف مستويات أسعار  اليت على جمموعة من العوامل ،أمجع أغلب اقتصاديي النفط وخرباء البرتول واألسواق النفطية العاملية

  :يلي ميل النفط اخلام على املستوى العاملي، وسنوجز األهم منها فيماابر 

إن الكميات املعروضة من النفط تعتمد بالدرجة األوىل على حجم االحتياطات النفطية املؤكدة ومدى تطورها سواء  :العرض -1
يف الدول الرئيسية املنتجة أو الدول األخرى، كما أن الكميات املعروضة ختضع ملدى اكتشاف املزيد من االحتياطات النفطية، 

فكل "  وكميات االستخراج هذه تتوقف على مدى تطور العالقات اإلنتاجية  ،هذه االحتياطاتوكميات استخراج النفط من 
اكتشاف كبري الحتياطي جديد وزيادة يف الطاقة اإلنتاجية والتصديرية أو تعطلها ألي سبب يؤثر على الكميات املعروضة من 

  .2"النفط وبالتايل على األسعار احملددة

ستقبلية لتطور السوق النفطية العاملية، تعترب من أهم العوامل اليت تساهم يف ارتفاع أو اخنفاض إن التوقعات امل :الطلب -2
الطاقة (أو لتوليد الطاقات األخرى منها ،توسع الصناعة العاملية املعتمدة على الطاقة النفطية كما هي "األسعار يف العامل حيث أن 

زيادة الطلب العاملي على النفط وبالتايل ترتفع  إىليؤدي 3"ختلف أنواعها يف العاملزيادة عدد وسائل النقل مب إىل، إضافة )النفطية
  .أسعاره، كما أن الزيادة يف الطلب العاملي على النفط تكون نتيجة النمو املتحقق يف االقتصاد العاملي

ميل النفط، حيث أنه كلما قربت منافذ ابر إن املوقع اجلغرايف ملنافذ التصدير يؤثر تأثريا بالغا يف أسعار   :الموقع الجغرافي -3
، 4ار براميل النفطـاليف النقل ومنه تنخفض أسعـاخنفاض تك إىلن أقل مما يؤدي ـور الشحـانت أجـالتصدير من نقاط االستالم ك

ذ متميزة وغريها، مناف... اب املندبـاة السويس ومضيق هرمز ومضيق جبل طارق وبـافذ التصدير مثل قنـجعل بعض من اـوهذا م
نقمة  إىلوال خيفى على أحد بأن مثل هذه املواقع، قد انقلبت يف أوقات األزمات واحلروب ،بالنسبة للدول املستهلكة الكربى 

دد به إيران حاليا يف حالة تعرض مصاحلا أو  على الدول املستهلكة، حيث تستخدمها الدول املصدرة للنفط كسالح مثلما 
  .5"مليون برميل يوميا من البرتول املنتج يف الشرق األوسط 17"م بغلق مضيق هرمز الذي يعربه حوايل تعرضها ألي اعتداء، فستقو 

إن توفر املخزون من النفط اخلام ومشتقاته لدى الدول املستهلكة وبالشكل الكايف يف خمتلف مناطق :  المخزون النفطي -4
تهلكة ومنه يساهم هذا املخزون يف احلفاظ على مستويات أسعار براميل تغطية الزيادة يف احتياجات الدول املس إىلالعامل، يؤدي 

 .النفط

  

                                                            
  .وليد نزهت، املرجع السابق ذكره   1
  .وليد نزهت، املرجع السابق ذكره  2
  .وليد نزهت نشأت، مرجع سبق ذكره 3
  .وليد نزهت نشأت، املرجع السابق ذكره   4

5  TOBIAS VANDERBRUCK Iran, oil and strait of hormuz. Sur le site: 
http://www.Oil.Price.net/en_articles/iran-oil–strait-of-hormuez.Php . consulté le 14-06-2012 à 01 :32 GMT. 



  لمية و االستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات على المستوى الدولية العايالسوق النفط                    الفصل الثاني 

112 
 

فصل الشتاء هلا تأثري قليل على أسعار  إىلفصل الصيف  ملومسية االعتيادية مثل التحول منإن التغريات ا :التغيرات الموسمية -5
ا تدخل عادة يف حساب األسعار، ويؤدي أيضا هذا التحول الفصل زيادة الطلب على النفط حيث يرتفع  إىلي املومسي النفط أل

يف فصل الشتاء وبالتايل ترفع األسعار، كما أن التقلبات املناخية الغري متوقعة تؤثر  1مليون برميل يوميا  2الطلب دائما مبقدار 
وإعصار كاترينا يف  على األسعار وبشكل مباشر، وخري مثال على ذلك الكوارث اليت حدثت مؤخرا كاتسونامي يف اندونيسيا

  .2لويزيانا بالواليات املتحدة األمريكية

 إىلوغريها كلما أدى ذلك ....إنه وكلما توفرت بدائل للطاقة النفطية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح :البدائل المتاحة -6
كتشافات جديدة يف جمال الطاقة اإلعالن عن ا  إىل، هلذا جند بأن الدول املتقدمة تسعى دائما  التخفيف من وطأة أسعار النفط

وهذا لتوهم الدول املنتجة للثروة النفطية  بقرب االستغناء عن الطاقة  ،حىت وإن كانت هذه االكتشافات غري صحيحة،املتجددة 
  .ميل النفطاالنفطية ومنه تنخفض أسعار بر 

حتسني منط  إىلاجية منها والتحويلية تؤدي إن استخدام التقنيات احلديثة يف صناعة النفط اإلستخر  :التقنيات المستعملة -7
اخنفاض تكاليف اإلنتاج، وزيادة كفاءة استخالص النفط من  إىلوأساليب العمليات النفطية مبختلف مراحلها، وهذا يؤدي بدوره 

  .3ميل النفطاالتأثري على جممل أسعار بر  إىلاحلقول واملكامن النفطية وهذا يؤدي 

من جهة وحكومات الدول  ةسرتاتيجيات والسياسات املتبعة من طرف حكومات الدول املنتجإن اال :السياسات المتبعة -8
وشركات النفط الوطنية تلعب دورا مهما  ،السياسات املنتهجة من طرف الشركات النفطية العاملية الكربى إىلإضافة  ، املستهلكة

  .4يف حتديد أسعار براميل النفط

، فعندما ةيعترب الوضع االقتصادي واملايل العاملي من أهم املؤثرين يف أسعار الثروة النفطي :األوضاع االقتصادية العالمية -9
يسجل النمو االقتصادي العاملي معدالت منو مرتفعة تنتعش القطاعات االقتصادية، ويزيد الطلب على النفط ومن مث ترتفع أسعار 

راجع معدالت النمو االقتصادي سوف حتدث أزمة مالية ويؤدي هذا براميل النفط يف األسواق الدولية، والعكس صحيح يف حالة ت
تراجع القطاعات االقتصادية املختلفة، وبالتايل سينخفض الطلب العاملي على النفط ومن مث تنخفض أسعار النفط وخري مثال  إىل

 .جعت أسعار النفطوخالهلا ترا 2008على هذا هو األزمة املالية اليت أصابت  اقتصاديات الدول املتقدمة عام 

  

                                                            
  .30ضياء جميد املوسوي، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .وليد نزهت نشأت، املرجع السابق ذكره   2
  .وليد نزهت نشأت، مرجع سبق ذكره  3
  .وليد نزهت نشأت، املرجع السابق ذكره    4
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ذات التأثري البالغ على أسعار النفط، فالتأثريات البيئية لصناعة وامل البيئية من العوامل املهمة تعترب الع  :العوامل البيئية -10
ه املشاريع اليت كانت ستضيف طاقات جديدة إلنتاج النفط أو بدائل" إعاقة الكثري من  إىلعلى البيئة دفعت  هالنفط واستخدامات

  .1"بقاء أسعار النفط عالية ومتصاعدة  إىلأدى  وهذا ما

إن للحروب والصراعات اإلقليمية تأثريات كبرية على أسعار النفط، ففي احلروب يزيد : الحروب والصراعات اإلقليمية -11
أنه وخالل  إىل ارتفاع أسعار النفط، إضافة إىلالطلب على النفط بشكل رهيب قصد متويل العمليات العسكرية وهذا يؤدي 

قلة املعروض منه ، وهذا  إىلاحلروب اليت تكون أغلبها دائرة يف مناطق إنتاج النفط تتوقف عمليات استخراج البرتول، مما يؤدي 
واهلجوم  نومع الغزو األمريكي الربيطاين ألفغانستا ارتفاع أسعاره مثلما حدث يف حرب اخلليج األوىل والثانية، إىليؤدي أيضا 

 . ليبياعلى الغريب 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    
                                                            

  .وليد نزهت نشأت، مرجع سبق ذكره  1
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  :النفط على االقتصاد العالمي  أسعارثر تقلبات أ: المبحث الثاني 

 فأسعار"باجتاه االخنفاض ،  أخرىو تارة  رتفاعاالهي يف تقلب مستمر تارة باجتاه ، ف ستقراراالالنفط خباصية عدم  أسعارتتميز 
   1"سليب يف مسار االقتصاد العاملي  تأثريكثرية هلا   أساسية  حتركا وتغريا من بني عوامل ومتغريات األكثرالنفط هي 

 األضرار إىلوهذا بالنظر  ،العيش يف حالة قلق دائم و مستمر إىلبكل الفاعلني االقتصاديني على املستوى الدويل  أدىوهذا ما 
  2املي ككلباالقتصاد الع أيضا ، وباالستثمارات املوجهة للقطاع األسعاراليت تلحقها التقلبات يف 

  3مأزقالنفط وضع خرباء االقتصاد يف جدل كبري ،وهو ما وضع االقتصاد العاملي يف  أسعارهذا التذبذب الواضح يف  إن

ال ختطيط وال توقعات من دون فهم " بأنهتبني  * النفط العاملية فحسب تقرير لشركة نفط اهلالل بأسواقمرتبط  شيءكل   أصبحو 
رات يف اقتصاديات الدول سواء  املؤث أهمالنفط تعترب من  أسعارن وهذا يدل بأ  4"ة يلبمنها و املستق مسارات قطاع الطاقة احلالية

النفط على اقتصاديات  أسعارثر تقلبات أ إبرازمستهلكة ، وهو ما سنتطرق له يف هذا املبحث من خالل  أوكانت دوال منتجة 
ثر هذه التقلبات السعرية على و يف املطلب الثالث سنتكلم عن أ ،وكذلك على اقتصاديات الدول املستهلكة،الدول املنتجة 

  .اجلزائر إيراداتمن  97من  بأكثرقطاع النفطي يساهم  نأاالقتصاد اجلزائري ،خاصة و 

  

  

    

                                                            
  :على املوقع االلكرتوين  2012يوليو  08جريدة احلياة السعودية الصادرة بتاريخ " ر النفط تفاقم مشاكل االقتصاد العامليمقال حتت عنوان تقلبات أسعا 1

http ://www.alhayat.com/details/416705   consulté le 06.01.2013 à 11 :00 GMT 
 .السابق ذكره ، املرجع " جريدة احلياة السعودية " تقلبات أسعار النفط تفاقم مشاكل االقتصاد العاملي "مقال حتت عنوان   2

 : لكرتوين على املوقع اال 2012أفريل  21جريدة األهرام العريب الصادرة بتاريخ " أسعار النفط تضع االقتصاد العاملي يف مأزق"ميفرت فهد  3 

:15 GMT  consulté le 06.01.2013 a 11    http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial.8747168eid816  
   :على املوقع اإللكرتوين  2012-08-05جريدة احلياة السعودية الصادرة بتاريخ  –د العاملي و تراجعه اثر متوازن ألسعار النفط يف منو االقتصا"مقال حتت عنوان  4

http://www.sawress.com/alhayat/423969    consulté le :06.01.2012 a 11 :30 GMT  

كيتها يمية متخصصة يف قطاع استكشاف و إنتاج النفط و الغاز يف اإلمارات العربية املتحدة ، وتعترب هي أول شركة نفط إقليمية مستقلة تعود ملهي شركة إقل: شركة نفط اهلالل * 
  :بالكامل إىل القطاع اخلاص يف منطقة الشرق األوسط انظر 

http://www.crescnt.ae/ar/index‐ar.html   consulté le :06.01.2013 a 11 :30 GMT 
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  :المنتجةفط على اقتصاديات الدول الن أسعارثر تقلبات أ: األولالمطلب 

فة على كامل مستويات النشاط االقتصادي يف اقتصاديات الدول عني ثارآالنفط هلا  أسعارالتقلبات الشديدة يف  إن  
مل نقل الوحيد  إناملالية و اليت بواسطتها يتحرك االقتصاد الكلي للدولة يعترب مصدرها املطلق  اإليرادات أنوهذا باعتبار ، النفطية 

املتغريات االقتصادية الكلية  أنخصوصا و  هو النفط ، وهو ما جعل قضية االستقرار االقتصادي يف هذه الدول غاية يف التعقيد
املوارد املالية للنفط اخلام "  أناملالحظ هو  الشيء أنالعاملية ،حيث  األسواقبراميل النفط يف  أسعاربشكل شديد بتقلبات  تتأثر،

مويل براجمها التنموية كبرية يف اقتصاديات الدول املنتجة للنفط اخلام ،فهي تعتمد على هذه العائدات النفطية لت  أمهيةتشكل 
  .  1"األقطارومتويل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذه   العام اإلنفاقوكذلك لتعظيم 

ا تدخل يف غلب الدول املنتجة للنفط ضمن اقتصاديات الدول النامية وتصنف اقتصاديات أ    إطار، على الرغم من أ
ن استقرار التايل فإ،وب  2ية من الطاقة التمويلية خاصة دول جملس التعاون اخلليجياالقتصاديات النفطية واليت تتميز بدرجة عال

من ضروري للقيام بالتخطيط االقتصادي السليم ،وجتسيد سياسة اقتصادية تنموية حملية فعالة ،ولكن الواقع هو  أكثريعد  األسعار
فريدة من نوعها وال  أسواقالنفطية العاملية هي  اقاألسو  أنحيث –خامات النفط  بأسعارتتحكم  هذه الدول النفطية ال أن

 -شرنا لذلك سابقاكما أ-  األسعارعلى  تأثر أخرىختضع ملتغريات  إمنا ،و) قوى العرض والطلب (ختضع لقوى السوق العادية 
 خولاملدحكم يف هذا وهو ما جعل الدول النفطية واليت تعتمد يف مدخوهلا بشكل كبري جدا على النفط ،ال متتلك القدرة على الت

للدخول يف عجز بامليزانية ،فعلى سبيل املثال دخلت دول اخلليج يف عجز مبيزانيتها يف سنوات  الدول عرضة أكثرمما جعلها من 
  .3الغري متوقع أوالغريب  باألمرعدة وهو ليس 

يف  اإليراداتتخدمت جزءا من هذه يف عدة جماالت ،فاس) العائدات البرتولية لاأمو ( أمواهلالقد استخدمت الدول النفطية 
يف  اإليراداتعمار والتنمية االقتصادية واستخدمت قسم ملساعدة الدول الفقرية ، كما استخدمت جزءا كبريا من هذه عمليات اإل

يف وهو ما ساهم وبشكل كبري  باهظة بأسعار و املعدات العسكرية و لألسلحةكثيف   باسترياد، فقامت التسلح  ألجل اإلنفاق
 رأسهااخلصوص بعض الدول العربية وعلى  بعض الدول املنتجة للنفط وعلى وجــــه أنالعائدات النفطية وضياع الثروة ، كما  تبديد 

و ،ومل تستطع خلق تنمية حقيقية ،فقامت بدعم الغذاء و الصحة ، اإلسرافالثروة النفطية يف اهلدر و  إيراداتدول اخلليج بددت 
وهو ما ، الصناعة والزراعة دون حسيب أو رقيب  جل تشجيعالدعم للصناعيني و املزارعني من أو قدمت  ،تصاالتاالالتعليم و 

ذا عمقت هذه الدول  نسان املنتج و الناجحية وبناء اإلاملبادرات الفردأدى إىل خلق روح تواكلية ، بدال من تشجيع  والفعال ،و

                                                            
  .01،ص  1997مجيل طاهر ،النفط و التنمية املستدامة يف األقطار العربية ، الفرص و التحديات ،املعهد العريب للتخطيط ، ديسمرب  1
مؤشرات االقتصاد الكلي و أداء أسواق األوراق املالية يف دول جملس التعاون اخلليجي ، جملة جامعة أمحد حسن علي اهلييت ، خبتيار صابر حممد ،أثر تقلبات اإليرادات النفطية يف  2

  .02،ص 2011،  07األنبار للعلوم االقتصادية و اإلدارية ،مجهورية العراق،اجمللد الرابع ،العدد 
 . 07، ص  2012،يوليو  <<senyar capital>> رية ، األحباث سنيار كابيتال تقلبات أسعار النفط ولعنة املوارد احلاجة إىل امليزانية الصف ، حممد رمضان  3
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طتها خلق توازن فيما بني فروع ،ميكن بواس أخرىنشاطات اقتصادية  إجيادبدال من ، من درجة اعتمادها على العوائد النفطية 
  .1قتصاداال

القائمني على الشؤون االقتصادية و السياسية يف  أنالنفط ،جند  أسعارالدول النفطية ومبجرد هبوب رياح اخنفاض  إن  
،ويطالبون بوضع خطة طارئة ملواجهة مليزانية عجز باو التحذير من الدخول يف  ،اإلنفاقاملطالبة برتشيد  إىلهذه البلدان يسارعون 

نطقية من املخامات النفط جند بعض السلوكات غري  أسعارفعند ارتفاع  ، النفط و العكس صحيح أسعاراالخنفاضات الكبرية يف 
لريع البرتويل ،ورفع و اأعادة توزيع الثروة اصة يف أحزاب املعارضة يطالبون بإالسياسيني خ،و و االقتصاديني  اإلعالمينيطرف 

 األسواقهذه االرتفاعات هي ارتفاعات مؤقتة فقط متجاهلني ما ختفيه  إنوهذا رغم  ،جور وحتسني مستوى اخلدمات مستوى األ
سس اقتصادية سليمة الغري مبنية على أ،و منطقية للبعض النفطية العاملية يف كواليسها و الشكل التايل يوضح السلوكيات الغري 

  . 2012شهر يوليو من عام  إىل 2011 أكتوبرنت للفرتة من خام بر  أسعار،وهذا حسب 

  العالقة بين أسعار النفط و سلوكات المجتمعات النفطية): 1-2(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

، يوليو )ار كابيتالسين(  senyar capitalحممد رمضان، تقلبات اسعار النفط و لعنة املوارد و احلاجة إىل امليزانية الصفرية، االحباث : املصدر
  07، ص 2012

للربميل تزايد حجم  أمريكيدوالر  120نه وعند جتاوز سعر خام الربنت سقف الـ املالحظ من خالل الشكل هو أ الشيء إن
ات وكان دماملطالبة بالتنمية و حتسني اخل إىل إضافةوزيادة املكتسبات الشعبية ، ،الريع البرتويل أوبالعدالة يف توزيع الدخل  املطالبة

                                                            
  135،ص  2010،   01العدد  21جمللد صباح عبد الرسول التميمي ،دور النفط العريب يف حتقيق األمن االقتصادي العريب ،جملة كلية الرتبية للبنات ، جامعة بغداد، العراق ، ا 1
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نت خام الرب  أسعاري عند بداية اخنفاض أ ، يهر ماشهر ماي من نفس السنة ، وبعد ش إىل 2012فري هذا خالل الفرتة من في
 دوالر للربميل ، 90حدود  إىللتصل ،  ) 2012يوليو  -2011 أكتوبر (دوالر وهو معدل السعر للفرتة  112ما دون  إىل

كثرت التحذير من الدخول يف عجز بامليزانية و ، و  اإلنفاقية و خاصة اخلليجية برتشيد يف الدول النفطاملطالبة  بدأتوهنا 
  .النفط  أسعارعن اخلطط احملتملة ملواجهة االخنفاض يف  ستفساراتاال

النفط جعلت اقتصاديات الدول النفطية تعيش حالة اضطراب دائمة ومستمرة ،مثال عند  أسعارالتقلبات املستمرة يف  إن  
كارثية يف الدول املصدرة   أزماتحدثت  1986عام  أوائلو  1985عام  أواخرالنفط يف  أسعارالخنفاض الكبري يف حدوث ا

ا يف مديونية ضخمة  ، ومن خارجها أو األوبك أعضاءللبرتول سواء كانت من بني  ات كاهلها ولسنو   أثقلتدخلت اقتصاديا
  .طويلة

بني  أصبحتاليت الصلة الوثيقة "بسبب  تتأثرالدول النامية  أصبحتخرية األ ونةاآلبراميل النفط يف  أسعاروحىت عند ارتفاع 
ذا  ،املواد الغذائية أسعارارتفعت األحفوري  الوقود  أسعارالغذاء ،فكلما ارتفعت  أسعار الطاقة و أسعار هلذا املزيج  أصبحو

، النقل وأسعار األمسدة أسعارالطاقة املرتفعة سرتفع من  رأسعا أنالغذائي يف العامل، حيث  األمنتبعات مدمرة على حالة الفقر و 
اليت استخدمت  األمريكية الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدةأن  إىل باإلضافةالغذاء ،وهذا  أسعارعلى  اتأثري العوامل  أكثروهي 
 أسعاروقود احليوي بسبب ارتفاع ال إنتاجيف ، نتاج العاملي من اإل %10وهو ما ميثل  ،ربع حمصوهلا من الذرة 2005عام 
ثر على وهو ما أ ،1  2005عام %75بنسبة  األساسيةاملواد الغذائية  أسعارومع زيادة اجلفاف والطلب ارتفعت  ،البرتول

كلي على الريع الهلذا يتوجب على السلطات يف هذه الدول التخلص من االعتماد الشبه اقتصاديات الدول املنتجة للبرتول ،
تكون   أخرىالنفطية الضخمة خالل هذه الفرتة يف حتقيق التنمية االقتصادية الداخلية لقطاعات  اإليراداتواستثمار النفطي ،

 األقطارستثمار خارج لإل اإليرادات، بدال من توجيه هذه  إيراداتهوالغري مستقر حىت يف  الناضب املورد  كبديل حقيقي هلذا
فضاءات  أنوهذا رغم  األصلية أقطارهاالثروة النفطية خارج  إيراداتية اليت تستثمر املصدرة للنفط من خالل الصناديق السياس

  . داخل هذه الدول هي فضاءات جد ممتازة ستثماراال

  

 

    

  

  

                                                            
1 http://islamfin.go_forum.net/t1666-topic.  Consulte le 12.01.2013, consulté le 12-01-2013 à 22 :42GMT. 
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  :المستهلكةط على اقتصاديات الدول النف أسعارثر تقلبات أ :الثانيالمطلب 

لنفطية العاملية تعاين من عدم ا األسواقومنذ تلك الفرتة و  ، 19731واخر عام النفط يف أ أسعارقلبات احلادة يف بدأت الت
ا يف ذلك  إىلوهو ما دفع بالدول املستوردة للبرتول  ستقراراال ا اجتاه الطاقة تغيريا جذريا بسبب ما عانته اقتصاديا تغيري سياسا

يف ذلك الوقت ،تنويع مصادر  األوروبيةات حيث قررت احلكوم،النفط  أسعارالسلبية النامجة عن االرتفاع يف  اآلثارالوقت من 
ستمرار التمويل من جهة و إلالنفطية كضمان  باحملزوناتما يسمى  إىلالطاقة وتنويع مصادر شراء البرتول و الغاز ،ومت اللجوء 

وضع قرارات ب األوروبيةوقامت احلكومات  - ا لذلك سابقاشرنكما أ- أخرىمن جهة الوقود األحفوري  أسعارحماولة التحكم يف 
ا ،فعل سبيل  عتمادباالتسمح  الكبري على الطاقة الكهربائية املنتجة من املفاعالت النووية ،وهذا رغم املعارضة الشديدة من شعو

 إىلمفاعل نووي مث رفعت هذا العدد  50قامت فرنسا لوحدها ببناء ) 1985- 1975(املثال وخالل فرتة عشر سنوات فقط 
ا وهي متد فرنسا حبوايل  ناآلمفاعل ،تعمل  75حنو  ا للطاقة الكهربائية ،وعلى نفس النهج  %70بكامل قدرا من احتياجا

  .2سارت باقي الدول املستهلكة للنفط

اقتصادية سلبية على اقتصاديات  آثار" حدوث  إىل أدت رتفاعاالباجتاه  األسعارنه كلما كانت تقلبات املالحظ هو أ الشيءن وإ
   3"اخنفاض االستهالك العاملي للنفط إىللبرتول وهو ما يؤدي الدول املستهلكة ل

املنتجات ومنه اخنفاض  أسعاروبتايل ارتفاع ، اإلنتاجارتفاع تكاليف  إىليؤدي ارتفاع مصدر الطاقة الرئيسي يف العامل  أيضا و
، وضغط اجتماعي مالية أزماتربية يف للقدرة الشرائية ، وهو ما يدخل الدول املستهلكة للنفط ويف مقدمتها الدول الصناعية الغ

  .الشديد رتفاعباالطاقة يف هذه اجملتمعات يتميز ن استهالك الفرد من الرهيب ،خاصة وأ

 معظمجعلت الدول املستهلكة للنفط تعيش قلقا شديدا ،وهذا بسبب حتويل "النفط  أسعاراملفاجئة و احلادة يف  رتفاعاتاال إن
ا  ا ،وحتريك عجلة  األساسي واليت ال تزال املصدر املهم ومصادر الطاقة األحفورية ، احلصول علىفاتورة  إىلثروا لتغذية صناعا

مليارات  05،وتدفع الدول املستهلكة للنفط حوايل  األخريةونة يف التنامي يف اآل أخذتاالقتصاد وتطوير التنمية البشرية ،واليت 
ا من النفط   4. الصناعات ،وكذلك قطاع املواصالت الطلب املتزايد خاصة يف قطاعو مواجهة  ،دوالر يوميا لسد احتياجا

ا  ال ألجلن الدول املستهلكة الرئيسية للنفط يف العامل تسعى جاهدة أوجند ب  طاقوية ،ولكن ضبط التحكم يف استهالكا
 أسعارالناجتة عن تذبذب  أثرياتالتىل حد بعيد يف معاجلة وإاقتصاديات الدول املستهلكة للنفط فشلت "ن على العموم نالحظ بأ

                                                            
  :حممل من املوقع االلكرتوين  23بدون دار نشر،بدون سنة نشر،ص  –قضايا برتولية دولية –خالد بن منصور العقيل ،رحلة يف عامل البرتول  1

http://www.mpmco.net/ar/view.aspx?cat=115  
  . وليد نزهت نشأت ،مرجع سبق ذكره  2
  . 24، 23خالد بن منصور العقيل ،مرجع السابق ذكره،ص  3
ا إىل فاتورة مصادر الطاقة ،جريدة الرياض السعودية ، العدد  4 هـ  1429بيع األول ر  11الصادرة يوم األربعاء  14513عقيل العنزي ، الدول املستهلكة تقلق من حتول معظم ثروا

  :م على املوقع االلكرتوين  2008مارس  19املوافق لـ 
http// www.alriyadh.com/2008/03/19/article327146htmlariadh ,consulté le 11.01.2013 a 22 :00 GMT. 
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 األسعار إىلتضاف  ،املستورد فرضت نسب ضريبية مرتفعةالنفط  إدارة اتـآلي أن، رغم واليت تأخذ مسارا صـاعدا باستمرارالنفط 
دف ترشيد   ألجل ا ،هل البيئية منطلقا عتباراتاالمن  أخذتالدول الصناعية الغري منتجة للنفط  أن،كما  ستهالكاالالسائدة ،

النفط  أسعارالوخيمة اليت ترتكها تقلبات  اآلثاروهذا كله بسبب ، 1بالبيئة  ضراراكلفة وأقل إقل  الضغط باجتاه البحث عن بدائل أ
ا ،خاصة  الدول املستهلكة للنفط تقوم بعقد قمم بصورة دائمة  أنكانت هذه التقلبات  باجتاه تصاعدي ،كما   إذاعلى اقتصاديا

ن سعر النفط املرتفع سيساهم بتخفيض معدالت النمو بأ إبرازوحماولة  النفط ، أسعارلقها الشديد من ارتفاع بسبب ق"ومستمرة 
النفط  أسعار بأن: حيث قال  –شوردر  جيرهارد – األملاين        االقتصادي العاملي ،وقد برز هذا من خالل تصريح املستشار 

 النفط  أسعارعن قلقه من استمرار ارتفاع  - بروان غوردن - ير املالية الربيطاينكما عرب وز ،2هي خطر حمتمل  إمنا ليست خطرا و
قد يكون هلا  األخرية اآلونةية اليت بلغتها يف خاصة عند بلوغها املستويات العالو يف أسعار النفط  االرتفاعبأن " حيث صرح قائال 

  3"ثر مدمر على النموأ

النفط ،طالب وزراء مالية الدول الصناعية الكربى وهي الواليات  ألسعارستمر د واملع استمرار موجة االرتفاع املطر وم  
ن تواصل النفط أل أسعار، فرنسا ،بريطانيا، ايطاليا و كندا بالعمل على احلد من االرتفاع املطرد يف أملانيا،اليابان،  األمريكيةاملتحدة 

ا  واو حثاالقتصادي العاملي ،  األداءتراجع  إىلهذا االرتفاع سيؤدي  و دعوا الدول  اإلنتاجيةالدول املنتجة للنفط على زيادة طاقا
مصادر الطاقة  ضرورة التوسع يف استخدام  إىل أيضاو دعوا ،حفورية للمحافظة على الطاقة األ إجراءاتاختاذ  إىلاملستهلكة 

ذا نستنتج بأ، 4البديلة  شديدا على  تأثريا تأثر رتفاعاالانت باجتاه ك  إذاالنفط و عدم استقرارها و خاصة  أسعارن تقلبات و
 .اقتصاديات الدول املستهلكة للنفط

       

    

                                                            
 :أسعار النفط املتصاعدة ستأيت على ما تبقى من االقتصاديات الفقرية ، على املوقع االلكرتوين ...تقرير  1

http//www.mubasher.info/portal/case/get details story.  ajouter le 02.12.2012 à 09 :15 GMT , consulté le 11‐

01‐2013 à 22 :10 GMT . 
املوافق   1425ربيع الثاين  24،جريدة الشرق األوسط الصادرة بتاريخ " الدول الصناعية الكربى املستهلكة للنفط حتذر من ارتفاع أسعار النفط لفرتة طويلة : "نوان مقال حتت ع 2
  :على املوقع االلكرتوين  9328م ، العدد 2004يونيو  12لـ 

:24 GMT . té le 11.01.2013 à 22article 238909 consul www.aawasat.com/details.asp?issueno=9165http//   
  : الدول الصناعية السبع تستغيث من ارتفاع أسعار النفط على املوقع االلكرتوين 3

http//arabnews.com/alshaab/2005/2204/2005/n4 htm  consulté le 11.01.2013 à 23 :00 GMT  
4 http//arabnews.com/op.cit . 
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  :أسعار النفط على االقتصاد الجزائري ثر تقلبات أ: المطلب الثالث 

 إيراداتمن  % 97من  بأكثرفهو يعتمد على الريع البرتويل الذي يساهم ،  %100يعترب االقتصاد اجلزائري اقتصادا ريعيا 
الثروة النفطية هي املتحكم الرئيسي يف االقتصاد اجلزائري فكانت هي  أصبحت 1971احملروقات سنة  تأميمالدولة اجلزائرية ،فمنذ 

ا كل القطاعات و بدون استثناء ،فمصدر  لألموال الرئيسي املصدر الضخمة خالل مرحلة التخطيط بدءا  األموالاليت مولت 
ا الوحيد هو و الثاين ،كان مصدره األولوكذلك املخططني اخلماسيني  ،والثاين األولالرباعيني باملخطط الثالثي و املخططني 

وعند  من املرصودات املالية ، إنه األسدالنفط ، وحىت خالل هذه املخططات كان قطاع احملروقات يستحوذ على حصة  أموال
النفط بشكل  أسعاراجمليدة ،وارتفاع  أكتوبربسبب حرب  1973النفطية العاملية عام  األسواقيف  األوىلحدوث الصدمة النفطية 

الضخمة وساعدها ذلك يف تدعيم ومتويل خمتلف مشاريع التنمية  اإليراداتمل يسبقه من قبل ،استفادت اجلزائر من هذه 
ا الثروة ال، وإاالقتصادية ،اليت كانت مربجمة يف املخططات التنموية  نفطية للجزائر ،جعلت من قطاع ن هذه الوفرة املالية اليت وفر

وجدد القائمون على شؤون االقتصاد الوطين يف تلك الفرتة ثقتهم فيه  أمهيتهالروحي لالقتصاد اجلزائري ،فزادت احملروقات القطاع 
ت السوق واعتمادهم عليه ،وجعلوا منه القطاع القائد لعملية التنمية يف اجلزائر ،ولكن جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن ،وكشر 

االنفطية العاملية عن  ارت  أنيا فقد " % 50وهذا باخنفاض جتاوزت نسبته الـ 1986الدولية عام  األسواقالبرتول يف  أسعار،وا
،مث شهد سعر البرتول ارتفاعا طفيفا سنة  1986دوالر للربميل سنة  13 إىل 1980دوالر للربميل سنة 36اخنفض السعر من 

، وقد صاحب  1988دوالر للربميل سنة  14.2ليقدر بـ  أخرىعاود االخنفاض مرة  للربميل، مثر دوال 17.7ليقدر بـ  1987
مزدوجة على االقتصاد  األزمةالعمالت الرئيسية وهلذا كانت  أمامتراجع سعر صرف الدوالر  1986البرتول سنة  أسعاراخنفاض 
 رهيبة اقتصادية أزمةدخل اجلزائر يف املخطط اخلماسي الثاين وأ حة خاللعرقلة تنفيذ الربامج املقرت  إىل أدىوهو ما .1اجلزائري
اجلزائر يف نفق مظلم  وأدخلتو اليابس ، باألخضر،عصفت  أمنية أزمة إىلسياسية لتصل  أزمةمث  ،اجتماعية أزمة إىلحتولت 

اغلقت املؤسسات االقتصادية العمومية فأ،ية سوداء سادها الدمار واخلراب وعشر  العمال وساد الفقر واحلرمان يف ح ، وسر أبوا
 أبنائهاوزادت نسبتها نتيجة عجز بعض العائالت اجلزائرية حىت عن تدريس  األميةخمتلف فئات اجملتمع اجلزائري ، فتفشت 

االجتماعية وسالت دماء اجلزائريني ،وساد الرعب ودخل االقتصاد اجلزائري يف مديونية ضخمة ال حيسد عليها ،  اآلفات،وكثرت 
ا ، كاهله   قلتأث ا فما بالك بالديون حبد ذا غرينا ،بيد صندوق  بأيدي إمنا و بأيديناقراراتنا ليست  وأصبحت،خدمات ديو

  .والتعمري لإلنشاءالنقد الدويل والبنك الدويل 

  

  

                                                            
 –مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف التسيري الدويل للمؤسسات  –دراسة حالة اجلزائر  –موري مسية ،آثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية  1

 .155،ص  2010-2009، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان ، –ختصص مالية دولية 
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امج التنمية املعتمدة، ومل ائدات النفطية لتمويل بر ـادها املطلق على العـسبب دخول اجلزائر يف شرك املديونية اخلارجية هو اعتم إن
ذا الشكل املفاجئ و السريعال ارـأسعتنهار  أنائمون على االقتصاد الوطين يف تلك الفرتة ـيكن يتوقع الق ، لذلك مل تكن نفط 

يئات اهل إىلاجلزائر  جلأتفقط  ستهالكياالاملالية اخلانقة ،ومن أجل تأمني الطلب  األزمةواضحة ملواجهة  إسرتاتيجية أيةلديهم 
وقد حصلت اجلزائر على القروض ولكن بعد مفاوضات  ،قرتاض ،والكل يعلم ما تفعله هاته اهليئات باحملتاجني هلااملالية الدولية لإل

حجم رفع  إىل أدىو بشروط قاسية ،وهو ما  األجلغلب هذه القروض قروض قصرية ماراطونية وجهد عسري ،ولكن كانت أ
الوطين ،وحىت عند طلب املزيد من القروض خالل فرتة التسعينات من القرن  قتصاداالكثريا على   ثرتأاملديونية اجلزائرية ،واليت 

ا وقدمت رسائل  إعادةاستحقاق الديون طلبت اجلزائر  آجال، وعند بلوغ  إعطائهااملاضي ، رفضت اهليئات الدولية  جدولة ديو
ا أكثر من  يقال عنها  قل مااجلدولة ولكن بشروط أ إعادة FMIالنية ، فقبل الـ  التدخل يف الشؤون  إىلوصلت حىت   1قاسيةأ

ىل الصادرات للفرتة كل من الناتج احمللي اخلام وإ  إىليوضح نسبة الديون اخلارجية )  4 -2( رقم  الداخلية للبالد ،واجلدول 
1986-1989.  

- 1986لى الصادرات للفترة ي الخام و إكل من الناتج المحل  إلىنسبة الديون الخارجية :  ) 4 - 2( رقم  لجدولا
1989  

 %الصادرات  إىلنسبة الديون   % الناتج احمللي اخلام إىلنسبة الديون   السنة

1986  39.3  -  
1987  40.3  223.70  
1988  45.7  284.20  
1989  43.7  229.05  
  79ص -مرجع سبق ذكره- عيسى مقليد: املصدر

الناتج احمللي اخلام يف ارتفاع مستمر وهي تقارب نصف الناتج  إىليون اخلارجية ن نسبة الدنالحظ بأ )4-2( من خالل اجلدول
ميكن مالحظته بالنسبة  الشيء مرتفعة، ونفسوهي نسبة جد  %45.7بلغت نسبتها  1988عند سنة  اخلام، فمثالاحمللي 

مسجلة نسبة قدرت بـ  1988خالل سنة  %300وقاربت حىت  %220الصادرات اليت كانت دائما فوق  إىللنسبة الديون 
مرحلة  إىلو الذي وصل ، لالقتصاد اجلزائري  املأساوية منها دليال على الوضعية أكثرال يوجد  األرقامهذه  إن،  284.20%
النفطية العاملية ، واعتماد القائمني على االقتصاد اجلزائري على الريع  األسواقيف  األسعاروكل هذا بسبب تقلبات  ، اإلفالس
 اإلمكانيات، و سوء تقدير السلطات االقتصادية للواقع الدويل 1986النفطية لعام  األزمةفلقد كشفت "بشكل كلي  النفطي

  .  2"األسعاراحمللية وعدم اختاذ التدابري الالزمة ملواجهة هكذا تدين يف 

واجلدول   .ىل غاية يومنا هذام وإ 2000ط لالرتفاع بدءا من سنة براميل النف أسعاربعد عودة  إال األفقومل تلح مالمح الفرج يف  
  .2011-1998للفرتة  أوبكسلة خامات  أسعارالتايل يبني تطور 

                                                            
  . 79عيسى مقليد ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
. 156موري مسية ، مرجع سبق ذكره ، ص   2  
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  .2011-1998للفترة  أوبكسلة خامات  أسعارتطور :  ) 5 - 2 (الجدول رقم
  للربميلدوالر  :الوحدة                                                                                       

  2004 2003 2002  2001  2000  1999 1998  السنوات
  36  28.2  24.3  23.1  27.6  17.5  12.3  أوبكسلة خامات  ألسعاراملعدل السنوي 

  2011 2010 2009  2008  2007  2006 2005  السنوات
 107.4  77.4  60.9 94.08 69.07 61.04  50.6  أوبكسلة خامات  ألسعاراملعدل السنوي 

  :الباحث اعتمادا على  ادإعدمن : املصدر
 لألوبكالسنوي  اإلحصائيخمتلفة من التقرير  أعداد -

  

وقبل ، م2000قفزة نوعية اعتبـارا من سنة النفط حققت  ارـأسع أنهو  ،) 5 - 2( رقم  الل اجلدولـالشيء املالحظ من خ إن
و  1998دوالر للربميل سنة  12.3من  حيث ارتفع متوسط السعر للربميل ، دوالر 20دون الـ  األسعارهذا التاريخ كانت 

خالل  أخرىلالخنفاض مرة  األسعارم ، ورغم عودة  2000دوالر للربميل عام  27.6 م، إىل1999دوالر للربميل سنة  17.5
، وبعد ذلك  2001سبتمرب من عام  11 حداثأإىل   أساسا االخنفاض كان طفيفا ، والذي يعزى هذا أن إال 2001سنة 

 إىل أدىوهو ما ، دوالر للربميل  107.4 إىل 2011لتصل خالل عام  األوبكسلة خامات  ألسعاراملطرد بدء االرتفاع 
ومنها اجلزائر ، وخالل هذه الفرتة قامت اجلزائر بتكثيف نشاطها يف جمال احملروقات  األوبكحدوث تراكمات مالية معتربة يف دول 

 إىلتصل  إنتاجيةبطاقة  2004درار يف مارس يد من املشاريع كمشروع مصفاة ألعدالعديد من االتفاقيات و باجناز ا بإبرامفقامت 
غري ذلك من املشاريع ، وقامت  إىل،  2005من جوان  اسكيكدة بدء ليوميهومشروع  ، 1طن من البرتول سنويا ألف 600

للحصول على املزيد والتصدير  اإلنتاجات املباشرة يف القطاع وهذا قصد رفع مستوي األجنبيةاالستثمارات  أماماجلزائر بفتح اجملال 
  .النفط  ألسعارمن الرتاكمات املالية ،خاصة يف ظل تواصل االرتفاع املطرد واملستمر 

حتسن الوضعية العامة للبالد ،فقامت بالتخلص من شبح املديونية عن طريق ما اصطلح عليه  إىل أدى األسعارهذا االرتفاع يف 
ال يستهان به من العملة ائر يف تكوين احتياطي مايل كبري سامهت الرتاكمات املالية للجز  أيضا ون ، وبعملية التسديد املسبق للدي

دف تنشيط االقتصاد  األموالالعمل على استخدام جزء من هذه  إىلبالقائمني على الشؤون االقتصادية للبالد  أدىالصعبة ، ،
،ومستوى املعيشة للسكان ،وقد   العمومي بغية حتسني مستوى اخلدمات نفاقاإلبزيادة  افقامو  ،الوطين وحتقيق التنمية املنشودة 

وغريها ....سامهت الرتاكمات املالية يف بعث مشاريع كانت متوقفة وملدة طويلة مثل الطريق السيار شرق غرب ،وميرتو اجلزائر 
دف القضاء على  أن،كما  ن يف اجلزائر ومبختلف الصيغ من سكن السك أزمةالدولة قامت بتقدمي دعم كبري لقطاع السكن 

ودعم للقضاء على السكن اهلش ،كما مت بناء الكثري من املستشفيات ي ، ،وبناء ريفترقوي  أوسكن تسامهي  إىلاجتماعي 
دف حتسني اخلدمات الصحية وتقريبها من املواطن   البحبوحة املالية اليت متلكها أنوغري ذلك من املشاريع ،كما ، والعيادات 

                                                            
  . 84عيسى مقليد ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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سامهت يف زيادة االستثمار يف قطاع احملروقات نفسه وهذا بفضل الشركة الوطنية سوناطراك ،وحىت اجلانب العسكري نال  اجلزائر ،
ا، فأنفقت اجلزائر على التسلح مبالغ كبرية للغاية من هذه الرتاكمات املالية الضخمةحصته    .وال يستهان 

بالشكل الالزم والذي يضمن تنمية حقيقية ومستدامة  اآلنمل توظف حلد  الاألمو هذه  أناملالحظ هو  الشيءولكن يبقى 
تتسم باالرجتالية وبعيدة كل البعد عن الدراسات  اآلن، فكل القرارات املتخذة وحلد  لالقتصاد الوطين وليس كما هو جار حاليا

دف  نتائج ملموسة على النمو االقتصادي  حلول ظرفية المتصاص الغضب االجتماعي وكفى، دون حتقيق إىلالواقعية ،فهي 
رغم التحذيرات اليت  تتخلص بسهولة عن اعتمادها على الريع البرتويل ، نأاجلزائر ال ميكن  أناحلقيقي للبالد ،وهذا دليل على 

ير صندوق حد تقار ففي أ ى القطاع النفطي كمورد وحيد،من خطورة استمرار االعتماد عل األجانبيطلقها الباحثون اجلزائريون و 
تدهور الوضعية االقتصادية العاملية ويف الوضع يف اجلزائر حتدق به املخاطر خاصة يف حالة "ن قد الدويل على سبيل املثال ظهر بأالن

العمومية وبالتايل سيحدث اخنفاض يف النمو  ستثماراتاالحجم تقليص  إىلحمال  وهذا سيؤدي ال،البرتول  أسعارحالة تراجع 
، 1تعمل على تنويع اقتصادها وحتسني املعامالت والتقليص من نسبة البطالة أنة هلذا فال بد على احلكومة اجلزائرية وارتفاع البطال

امل ـالضخمة للثروة النفطية يف بناء اقتصاد وطين متني ومتك األموالوكذلك البد من التفكري وبشكل جدي يف استثمار هذه 
منتجة بصفة دائمة ومتجددة مثل تكون كقطاعات  ،متلك فيها اجلزائر بنية حتتية اتيجيةإسرت ات ـ،وهذا عن طريق الرتكيز على قطاع

 إىلوهذا بالنظر  ، يف القطاع الزراعي والسياحي ستثمارواالتجددة خصوصا الطاقة الشمسية يف قطاع الطاقات امل ستثماراال
  . اليت متتلكها اجلزائر يف هذه اجملاالت اإلمكانيات

  

  

    

                                                            
 :على املوقع االلكرتوين 2012ناير ي 28حسب صندوق النقد الدويل ،االقتصاد اجلزائري رهني تقلبات السوق العاملية،صادر يف جريدة اجلزائر نيوز بتاريخ : مقال حتت عنوان  1

http//www.djazairnews.info/national/42.2001.03‐26‐18.31.37/34274/2012.01.28‐20‐16‐52html    consulté  le 
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  :الطاقات المتجددة كإستراتيجية بديلة لقطاع المحروقات على المستوى الدولي : لثالمبحث الثا

ا ستتوقف احلياة فوق األرض، هلذا أصبحت كل دول لقد أصبح العامل بأكمله         اليوم يعيش حتت رمحة الثروة النفطية، فبدو
هلذا املورد، خاصة وأن ، ختلصهم من التبعية املطلقة  يلةالعامل وخاصة الدول الصناعية الكربى تبحث عن إسرتاتيجية طاقوية بد

ن الطاقات املتجددة هي أفضل طريق أو سبيل يقلل على العاملية أ ، يعترب موردا ناضبا، وارتأت خمتلف القوى حفوريالوقود األ
اقة، وقامت ـخدام فعال للطر طرق جديدة من أجل استـعلى تطوي اد الكلي على الثروة النفطية، فعملتـاألقل من نسبة االعتم

لق نظام طاقوي قابل بتسخري خمتلف اإلمكانيات من أجل احلصول على الطاقة وبأسلوب اقتصادي وبيئي، وأيضا من أجل خ
  .والتجدد وقادر على تلبية احتياجات اجليل احلايل واملستقبلي قصد حتقيق التنمية املنشودة  لالستمرار

بل أصبحت ضرورة من ضروريات التنمية املعاصرة، وباتت شرطا ، تعد من قبيل الرفاهية اجملتمعية  ن الطاقة املتجددة اليوم ملوإ" 
  .1"أساسيا من شروط حتقيق التنمية املستدامة 

سنتكلم عن تطورها  تطورها، كماومعوقات  وأنواعها، وأمهيتهاتعريف الطاقات املتجددة  إىلتعرض من خالل هذا املبحث سن و
  .لدويل من جهة ويف اجلزائر من جهة أخرىعلى املستوى ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

يناير  30جملس الشورى،  -دراسة شؤون اللجان والبحوث –دراسات وقوانني، قسم البحوث والدراسات  –) املتجددة(  علي عبد اهللا العرادي، ملف حول الطاقة املستدامة  1
  :على املوقع االلكرتوين 06، ص 2012

http// www. Shura.bh/ information center/researches/ doclib2/consulté le 11‐02‐2013 à 00 :20 GMT  
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  :المتجددةماهية الطاقات : المطلب األول

  : مفهوم الطاقات المتجددة: أوال

الطاقات املتجددة هي تلك الطاقات اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو        
س الطاقات الغري متجددة واملوجودة غالبا يف خمزون جامد يف باطن األرض وال ميكن االستفادة وهي بذلك عك ،تلقائي ودوري

  .1منها إال بعد تدخل اإلنسان إلخراجها

ميكن أن تنفذ ال أي املوارد الطبيعية اليت  تتجدد،الطاقات املتجددة هي الطاقات املستخرجة من خمتلف املوارد الطبيعية اليت إذن 
  .أو تزول

ا وبع عبارة عن مصادر طبيعية دائمة وغري ناضبة ومتوفرة يف الطبيعة سواء أكانت حمدودة " بارة أخرى تعرف الطاقات املتجددة بأ
ا نظيفة وال ينتج عن استخدامها أي تلوث بيئي ،أو غري حمدودة   .2ولكنها متجددة باستمرار، وهي تتميز بأ

  : أنواع الطاقات المتجددة: ثانيا

أشرنا من خالل التعاريف السابقة فإن الطاقات املتجددة، هي تلك الطاقات املستخرجة من خمتلف املوارد الطبيعية اليت  كما        
واليت تتمثل يف الطاقة ،بقدر ما تتنوع املوارد الطبيعية املتجددة املتجددة تتميز بالتنوع والتعدد ا نستنتج بأن الطاقات  و، تتجدد 

وطاقة احلرارة األرضية أو  ،ح والطاقة املائية، كما ميكن إنتاج الطاقة من حركة األمواج وتسمى بطاقة املد واجلزرالشمسية وطاقة الريا 
حتباس ت مضرة بالبيئة وتزيد من شدة اإلاجلوفية، وكذلك ميكن استخراج الطاقة من احملاصيل الزراعية إال أن هذه األخرية هلا خملفا

  .أنواع الطاقة املتجددة احلراري وفيما يلي نتطرق ألهم

  :الطاقة الشمسية  -1

ا ال 3األرض فتبعث فيها احلياة  إىلتعترب الشمس من أعظم نعم اهللا عز وجل فهي ترسل أشعتها         وجود للحياة فوق  وبدو
سورة بأكملها يف  صدق اهللا العظيم، وهناك 4" وسخر لكم الشمس والقمر دائبني"األرض، وقد ذكرها اهللا يف حمكم آياته فقال 

غري ذلك من السور واآليات يف القرآن  إىلمن املصحف الشريف،  91كتاب اهللا حتمل اسم سورة الشمس وهي السورة رقم 
  .ا اهللا سبحانه وتعاىل اسم الشمس الكرمي اليت ذكر فيه

                                                            
  :اقات املتجددة املستدامة على املوقع االلكرتوينأبو شهاب املكي، الط  1

http// www. Tkne‐net/vb/ t26579 . html . consulté le 16‐01‐2013 à 20 :30GMT   
يف العلوم االقتصادية، شعبة اقتصاد دراسة حالة الطاقة الشمسية يف اجلزائر، أطروحة دكرتاه دولة -عمر شريف، استخدام الطاقات املتجددة ودورها يف التنمية احمللية املستدامة  2

  .22، ص 2007-2006التنمية، جامعة احلاج خلضر باتنة 
  .31، ص1988، 2حممد رأفت إمساعيل رمضان، علي مجعان الشكيل، الطاقة املتجددة، دار الشروق، بريوت، ط  3
  .33اآلية  سورة إبراهيم، 4
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تتكون الشمس من غاز " عنها، ووالطاقة الشمسية هي تلك الطاقة املستمدة من الضوء املنبعث من الشمس واحلرارة الناجتة  
، 2السيليكون والكاربون مثل احلديد و 1"من العناصر األخرى ℅3و  ℅27وغاز اهليليوم حبوايل ،  ℅70اهليدروجني بنسبة 

كوكب األرض إال مبقدار ضئيل يتناسب مع مساحة األرض، وهذا   إىلوتبعث الشمس أشعتها يف كامل االجتاهات، وال يصل 
الفضاء خارج الغالف اجلوي، ونسبة أخرى متتص من قبل الغالف اجلوي  إىلع الشمسي، تنعكس نسبة منه اجلزء من اإلشعا 

وقد ، 3من اإلشعاع الشمسي الساقط على الغالف اجلوي ℅34يزيد عن حوايل  سطح األرض فهو ال إىلوالغيوم، أما ما يصل 
 وة فوق األرض ، فاستعملها سكان أمريكا اجلنوبية إلضاءةعرف اإلنسان ومنذ أقدم العصور بأن الشمس هي مصدر احلياة والق

شارت الضوئية عرب املسافات البعيدة، وهذا عن طريق وضعهم للمرايا، فوق قمم اجلبال، فتجمع سفوح اجلبال يف الليل وتبادل اإل
كل يسمح برتكيز أشعة الشمس أشعة الشمس وتشعل النريان، واستعمل العامل اإلغريقي أرمخيدس، املرايا احلارقة اليت وضعت بش

ا وجنح بواسطتها يف إحراق أسطول العدو الروماين وهذا دفاعا عن بالده، وخالل الثورة الفرنسية اخرتع  جهازه " وازييهفال"يف بؤر
 املصنوع من عدد كبري من العدسات ووضع يف عدسة كبرية يف مقدمة اجلهاز كحوال، ليجعل من تركيز أشعة الشمس خالهلا أشد

  .ميكن، وبواسطة هذا اجلهاز استطاع احلصول على درجات حرارة عالية كانت كافية لصهر احلديد والبالتني ما

حاطتها النحاس طليت باللون األسود، ومت إآلة خبارية تتكون من غالية اسطوانية مصنوعة من " موشو"اخرتع  1975ويف عام 
ىل درجة الغليان، واستعمل البخار الناتج ها، فارتفعت درجة حرارة املاء إليمبرآة معدنية خمروطية الشكل، تعكس أشعة الشمس ع

  . 4يف آالت صغرية

وما أحدثته من  1973فطية لعام وبعد اكتشاف الثروة النفطية، مل يعد هناك اهتمام كبري بالطاقة الشمسية، ولكن وبعد األزمة الن
لص من التبعية املطلقة ىل البحث عن بديل يسمح هلا بالتخول إملتقدمة، دفع حبكومات هذه الديف اقتصاديات الدول ا شرخ

ضرورة تطوير الطاقات املتجددة ويف مقدمتها الطاقة الشمسية، وبعد ذلك مل يبقى االهتمام  إىلفاهتدت ، حفوري للوقود األ
ذا ألن ـمل وبدون استثناء وهبالطاقة الشمسية حكرا على الدول املستوردة للنفط فقط بل امتد هذا االهتمام اىل كل دول العا

واملرشح األول لزعزعة عرش ،الطاقة الشمسية تتميز مبواصفات جتعلها أفضل وأهم مصادر الطاقة املتجددة خالل هذا القرن "
ا طاقة نظيفة ال  النفط ، فهي طاقة هائلة ميكن استغالهلا يف أي مكان، وتشكل مصدرا جمانيا للوقود الذي ال ينضب، كما أ
، خاصة مع بداية تصاعد خماطر تغري املناخ، ففي خالل السنوات القليلة املاضية بدأت 5"التلوث البيئيأنواع أي نوع من تنتج 

                                                            
  .31عمر شريف، املرجع السابق ذكره،   1
دراسة حالة الطاقة املستدامة يف اجلزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع التحليل و  ،الطاقة يف ظل التنمية املستدامةي، عقيلة دبيح  2

  .128ص  ،2009-2008االستشراف االقتصادي، جامعة منتوري قسنطينة، 
  .128بق ذكره، صاسالرجع املعقيلة دبيحي،   3
  .31،32مرجع سبق ذكره، صص ، حممد رأفت إمساعيل رمضان  4
م االقتصادية، ختصص حتليل واستشراف بوعشري مرمي، دور وأمهية الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلو   5

  . 157 ، ص2011اقتصادي، جامعة منتوري قسنطينة، 
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دوء ولكن حبسم، من نطاق االهتمام التجرييب  نطاق الواقع التجاري،  إىلجمموعة من التكنولوجيات اجلديدة املناسبة يف االنتقال 
  .1اءة استخدام الطاقة واالستفادة االقتصادية من أشعة الشمسمما أتاح تقدما سريعا يف كف

  :طاقة الرياح -2

ا اخلالق على البشر فال ميكن أن تتصور استمرار احلياة فوق الكرة األرضية بدون         تعترب الرياح إحدى أهم النعم اليت أنعم 
ومن آياته أن "على اإلنسان فقال بعد بسم اهللا الرمحان الرحيم  وقد ذكرها اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي ويبني فضلها ،هواء ورياح

صدق اهللا العظيم، وقال أيضا  2"من فضله ولعلكم تشكرون التبتغو  يرسل الرياح مبشرات ليذقكم من رمحته ولتجري الفلك بأمره و
دق خيرج من خالله، فإذا أصاب به من اهللا الذي يرسل الرياح فتثري سحابا فيبسطه يف السماء كيف يشاء وجيعله كسفا فرتى الو "

  .صدق اهللا العظيم 3"يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

، وهي ليست على درجة حرارة واحدة  وتعترب الرياح أحد مظاهر الطاقة الشمسية، فالشمس ترفع درجة حرارة طبقات الفضاء" 
ا األشعة الشمسية على هذه الطبقة، يف كل األماكن يف الطبقات املختلفة االرتفاع، بل تتحكم يف ذلك الز  اوية اليت تسقط 

أعلى ليحل حمله اهلواء البارد وهذه هي  إىلوينتقل اهلواء البارد وليحل حمل اهلواء الساخن، وكذلك يرتفع اهلواء الساخن بدوره 
  .4"فصل إىلآخر ومن فصل  إىلالتحركات اليت تسبب الريح فتختلف من موضع 

ا ح ركة اهلواء اليت حتدث بسبب تغري ضغط اهلواء بسبب الشمس فهي السبب الرئيسي يف تغري درجة حرارة وتعرف الرياح بأ
  .5وضغط اهلواء

ا القدرة اليت متتلكها الريح ومتكنها من حتريك األشياء،  اليت ميتلكها ) امليكانيكية(هي الطاقة احلركية  أيوتعرف طاقة الرياح بأ
الرياح هي طاقة هائلة ميكن احلصول من خالهلا على كميات جد معتربة من الطاقة لتغنينا عن ، وطاقة 6اهلواء نتيجة احلركة

وإن طاقة الرياح هي طاقة سريعة التأثر بالتغريات يف أشكال طبوغرافية املنطقة 7أضعاف ما يستهلك اليوم من منتجات وقود البرتول
نه يسجل فرق يف كمية الطاقة املنتجة من الرياح يف خالل تغري زمين حيث أغري املكاين هناك الت إىلواألمناط املناخية هلا، إضافة 

  :، وتتميز طاقة الرياح خبصائص جتعل منها من أهم أنواع الطاقة املتجددة واليت نذكر منها8فصول السنة، فما بالك ب اليوم الواحد

  ملوثة للبيئةطاقة الرياح هي طاقة حملية متجددة باستمرار، وال ينتج عنها أي غازات  -

                                                            
لدولية لالستثمارات الثقافية، كريستوفر فالقني، سيث دون، استغالل أشعة الشمس وطاقة الرياح، سياسات الستقرار املناخ وترسخ اإلقتصادات، ترمجة شويكار زكي، الدار ا   1

  .08،09، صص 2000القاهرة، 
  .46سورة الروم، اآلية   2
  .48سورة الروم، اآلية   3
  .31يل رمضان، علي مجعان الشكيل، مرجع سبق ذكره، ص حممد رأفت امساع  4

5http://www.ouarsenise.com/vb/shouthread.Php?t25526  consulté le 17‐01‐2013 à 22 :00 GMT 
6 http://www.tkne.Net/vb    .op .cit (أبو شهاب املكي) 

  .99حممد رأفت امساعيل، رمضان علي مجعان الشكيل، املرجع السابق ذكره، ص  7
  .158مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص   8
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من األراضي املستخدمة كحقول للرياح ميكن استخدامها يف أغراض أخرى مثل الزراعة أو الرعي، كما ميكن وضع  ℅95 -
  .1التوربينات فوق املباين

م  5000وقد استخدم اإلنسان طاقة الرياح منذ آالف السنني حوايل  سنة قبل امليالد، حيث استخدمها الفراعنة لنقل حاجيا
ر النيل، كما اخرتع الناس طرقا لتسخري طاقة الرياح لتحل حمل العمل املضين لطحن احلبوب وكان هذا يف وسل عهم على طول 

سنة قبل امليالد، كما استعمل املزارعون يف الصني املطاحن اهلوائية لضخ املياه من اآلبار  200بالد فارس والشرق األوسط حوايل 
ية، كما أن طاقة الرياح سامهت يف تطوير تقنيات املالحة البحرية واليت بواسطتها متكن البشر من اجلوفية لسقي حماصيلهم الزراع

ىل األبد، ويف وسط وغرب الواليات املتحدة األمريكية هذا الكوكب وإفتح طرق التجارة على مجيع أحناء العامل وبالتايل تغري وجه 
وعند اكتشاف ،سنة  150 ـاملياه للمحاصيل الزراعية والثروة احليوانية ملا يقارب الحني اهلواء املعدنية لتوفري ااستخدم املزارعون طو 

  .واملتمثلة يف طاقة الرياح 2الوقود األحفوري بدأ حيل حمل الطاقة املتجددة

اليات املتحدة عاد االهتمام بطاقة الرياح، فتم تطوير توربينات لتطوير الطاقة الكهربائية يف الو  1973وبعد األزمة النفطية لعام 
، وكانت هذه التوربينات من النوع كمنار  األف توربينا يف كاليفورنيا والد 20مت بناء أكثر من  1974وبأسعار معقولة، ففي عام 

 إىل 60( كيلواط يف الساعة، والنوع املتوسط مابني )  50 إىل 10(الصغري واملتوسط، فالنوع الصغري ترتاوح طاقته مابني 
  .3وهي أنواع جيدة الصنع وتنتج كميات كبرية ، الساعةكيلواط يف) 1000

ويلة، وتعمل كما اح، وتوضع على قمة أبراج طـاح بواسطة توربينات ذات ثالثة أذرع تديرها الريـائية من الريـويتم إنتاج الطاقة الكهرب
راوح، تقوم هذه التوربينات بالعملية كن بطريقة عكسية، فبدل استخدام الكهرباء إلنتاج الرياح كما تفعل املتعمل املراوح ول

  .العكسية، أي تستخدم الرياح إلنتاج الطاقة الكهربائية

ونالحظ بأن القدرة العاملية على إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح تزداد تدرجييا، وتعمل الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات 
يف سبيل الرفع من حجم اإلنتاج  ،تكاليف إنتاج الطاقة من الرياح فيضعلى تطوير طاقة الرياح وزيادة ختاملتحدة األمريكية 
مل خمتربان رئيسيان من خمتربات وزارة الطاقة األمريكية، ومها املخترب القومي ولتحقيق هذه األهداف  وغريها، يع لالستخدام العام،

 الطاقة من الرياح وباحثني جامعيني ء من قطاع صناعةللطاقة املتجددة يف كولورادو وخمترب سانديا القومي يف نيومكسيكو مع شركا
  .4من خمتلف جامعات الواليات املتحدة األمريكية، وهذا يف سبيل دفع عجلة تنمية تكنولوجيات الطاقة املولدة من الرياح

 

 

                                                            
  .33عمر شريف، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 ESA21. Environemental science activities for the 21 st century.sur le site: 
 http://esa21.kennesaw.edu/…/ wind/windactivity.Pdf   consulté le 17‐01‐2013 à 22:45 GMT. 

  .132عقيلة دبيحي، مرجع سبق ذكره، ص   3
4 http//theenvironement.matoobblog.com/consulté le 18‐01‐2013 à 10 :30 GMT   
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  :الطاقة المائية -3

جاء هذا حىت يف قول املوىل عز وجل، بعد بسم املاء هو احلياة فال ميكن أن نتصور استمرار احلياة فوق األرض بدون ماء و        
ارا وجعل هلا رواسي " ، وقال أيضا1"حي وجعلنا من املاء كل شيء"لرحيم اهللا الرمحان ا أمن جعل األرض قرارا وجعل خالهلا أ

  .2"بل أكثرهم ال يعلمونأإله مع اهللا  وجعل بني البحرين حاجزا

ا الطاقة الكامنة أو القدرة  وحيتوي املاء على طاقة هائلة سخرها        اهللا عز وجل خلدمة اإلنسان، وتعرف الطاقة املائية على أ
ار اجلارية والشالالت حيث تكون القدرة احلركية  الكبرية اليت متتلكها الكميات الكبرية من املياه سواء يف املسطحات املائية أو األ

  .3مة هلايللمياه يف أعلى ق

يصطلح عليه بالطاقة الكهرومائية، حيث أنه ثبت بأن الطاقة  قة املائية خصوصا يف توليد الكهرباء أو ماويستفاد من الطا       
املصدر الوحيد من بني كل مصادر الطاقة املتجددة اليت تستطيع أن تعطي كميات كبرية ومركزة من الكهرباء لتدير "املائية هي 

غل كل الطاقة الكهرومائية ألسعار، فلو استطاع اإلنسان أن يستل وبأرخص ااملصانع وتنري مدن بأكملها وبقدر أقل من املشاك
  4املتاحة اقتصاديا ألمكن االستغناء عن كل املشروعات اليت تعمل بالوقود التقليدي والطاقة النووية

  :يلي وتتمثل أهم مصادر الطاقة الكهرومائية فيما

ل البحري وتتمثل على وجه اخلصوص يف حركة األمواج وحركة املد وهي الطاقة املائية ذات األص :المصادر البحرية -3-1
  .واجلزر

حركة األمواج هي عبارة عن حترك القوة الدافعة للمياه والناجتة عن طاقة " : الطاقة المستخرجة من حركة األمواج -3-1-1
ال أن هذه ار يف احلركة يف خط مستقيم إواكتساب األمواج هلذه الطاقة يكون بفعل القصور الذايت والذي يعين االستمر ، الرياح 

  .5األمواج بالساحل امطالطاقة تتبدد عند ارت

مرتا، وتوضع بالقرب من  50جسما خشبيا طوهلا  20سلسلة مؤلفة من "ويتم توليد الطاقة من حركة أمواج البحر عن طريق 
لكن   خشيب سطحه مصنوع على شكل حمدب وكل جسم، توليد الطاقة الكهربائية  إىلالشاطئ حىت تؤدي حركتها املتواصلة 
، وكل جسم يتأرجح حول حمور أو حول العمود املركب عليه وبذلك حيدث كل جسم  قاعدته املالمسة لسطح البحر مستوية

متأرجح حول حموره ما يقرب من الدورة وبذلك تتولد الطاقة اليت يسهل استخدامها، وألن هذه األجسام اخلشبية موضوعة بعيدا 

                                                            
  .30اآلية  سورة األنبياء،  1
  .61ة اآلي سورة النمل،   2
  .166مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .148حممد رأفت امساعيل رمضان، علي مجعان الشكيل، مرجع سبق ذكره، ص   4
  .167عشري، مرجع سبق ذكره، ص بو مرمي   5
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، ومن أوائل الدول املستغلة 1"الشاطئ إىللشاطئ، البد من بناء منصة عائمة جماورة هلا حىت ميكن عن طريقها نقل الطاقة عن ا
،  كمنار االد لطاقة األمواج جند اليابانيني اللذين جنحوا يف استخدامها يف تشغيل معدات اإلرشاد املالحي، كما جنحت النرويج و

  . 2إال أن اململكة املتحدة تبقى الرائدة يف استغالل طاقة األمواج ، املصدر الطاقوي  وبلجيكا واهلند يف تسخري هذا

  :الطاقة المستخرجة من حركة المد والجزر -3-1-2

تنتج ظاهرة املد واجلزر عن التجاذب املتبادل بني األرض، وبني كل من الشمس والقمر والسبب الرئيسي هلذه الظاهرة هو        
ا جسم مائع وسهل احلركة، قوة التجاذب ا ذا التجاذب أل لناجتة عن كتلة القمر على سطح األرض املواجهة له، إذ تتأثر املياه 

وتأثر الشمس أيضا على سطح املياه ولكن تأثريها أقل بكثري من تأثري القمر، وذلك لقرب القمر من سطح األرض أكثر من 
  .الشمس

عندما ينخفض  أماحر املواجه للقمر، إذ يندفع املاء ليغطي بعض مساحات الشاطئ، وحتدث عملية املد عندما يرتفع سطح الب
البحر، وهذه هي عملية اجلزر، وال تنتظم حركة املد واجلزر دائما، فهي  إىلاطق عائدا ـاء ينسحب من هذه املنـسطح البحر فإن امل

  . 3الشواطئ وغريهاقد تتغري من مكان آلخر، وتعتمد طبيعتها على شكل حوض البحر وطبيعة 

وتعترب قوة املد أوىل مصادر الطاقة من البحر واليت استخدمها اإلنسان من قدمي الزمان، وقد عاجل املسلمون يف مدينة البصرة منذ "
القرن الرابع للهجرة مشكلة من أحدث مشكالت استخدام حركة املياه، وذلك باستغالهلم حلركة املد واجلزر، حيث كان يزورهم يف  

ار، ويف أثناء اجلزر ينحسر راجعا، فعمدوا  كل ار  إىليوم وليلة مرتني، ففي أثناء املد يدخل املاء األ أرحية أقاموها على أفواه األ
  .ليديرها املاء يف أثناء حركته داخال وخارجا

مث يسمح هلذا املاء بأن يتدفق طاقة املد واجلزر يف بناء سد منخفض حيجز ماء املد العايل،  الستغاللالطريقة احلديثة  وتتلخص
  .4"فيدير التوربينات ويتم توليد الطاقة الكهربائية بتأثري قوة سقوط املياه

ا تعترب جم        ات تشغيلها واستغالهلا قليلة، كما ـانية، ونفقـوتتمثل أهم مزايا توليد الطاقة الكهربائية من حركة املد واجلزر يف أ
ائيا بالب ا ليست مضرة    .5يئة وهي متجددة باستمرار وعلى الدوامأ

  :المصادر المرتبطة بالمجاري النهرية - 3-2

ار من أهم املصادر املساعدة على توليد الطاقة الكهربائية، حيث أن املياه الساقطة من أعلى الشالالت سواء          تعترب األ
ار جندها صطناعية اليت ت طبيعية أو من خالل املساقط اإلكانت هذه الشالال متتلك قوة "تنتج عن طريق بناء السدود على األ

                                                            
  .154حممد رأفت امساعيل رمضان، علي مجعان الشكيل، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .167مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص   2
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هائلة يتم استغالهلا يف تشغيل توربينات توليد الكهرباء، وتتباين اجملاري النهرية يف العامل على مستوى ومدى إمكانية استغالهلا يف 
ار وهذا مرتبط مبقدار سقوط  ، أمهها اجلريان1توقفها على عدة متغريات إىلتوليد الطاقة الكهربائية وذلك بالنظر  الدائم ملياه األ

ار إضافة  متغريات متعلقة بأشكال " إىلاألمطار خالل املوسم حيث أن زيادة نسبة سقوط األمطار تزيد من سرعة جريان األ
لبناء السدود  املواقع املختارة إىل، إضافة 2"مدى اتساع جمرى النهر، درجة واجتاه كال من سطح األرض وقاع النهر ( السطح 

  .ووضع التوربينات

ر الكونغو يف إفريقيا، إضافة         ر األمازون يف أمريكا اجلنوبية،  ار املستعملة يف توليد الطاقة الكهربائية   إىلوتتمثل أهم األ
  .العربيةر الراين كما جند أن السد العايل يف مصر من أهم السدود اليت تساهم يف توليد الطاقة جبمهورية مصر 

  : طاقة الهيدروجين -4

وهو غاز ال رائحة له وال لون له وليس بغاز سام، وله خصائص "يعترب اهليدروجني من أهم بدائل الطاقة التقليدية الناضبة        
ه وقودا ناجحا، ، وحيتوي غاز اهليدروجني على كل املقومات اليت جتعل3"ن يكون الوقود الشاملتسمح له بأ فيزيائية وكيميائية ممتازة

أشكال أخرى من الطاقة وبكفاءة تامة، ويعترب اهليدروجني أيضا من أكثر العناصر  إىلفهو األخف واألنظف، ومن املمكن حتويله 
، وهناك الكثري من الكواكب اليت تتكون من اهليدروجني متاما أو 4"من الوزن اإلمجايل له ℅90حيث يشكل "تواجدا الكون 

، ويوجد غاز اهليدروجني عادة يف صورة مركبة 6من مكونات الشمس ℅75فمثال يشكل اهليدروجني 5لية منهحتتوي على نسبة عا
ومن أهم املزايا واخلصائص أنه يوجد يف كل الظروف الطبيعية ويف أي مكان من الكرة  ،مع غازات أخرى أمهها غاز اإليثانول

 ℅50از مكون من ـأنتج ألول مرة غ 1780يست جديدة ففي سنة وإن فكرة استخدام اهليدروجني كحامل للطاقة ل"األرضية، 
ازات األخرى، وقد توقف استخدام هذا الغاز يف الستينات فقط ـأول أكسيد الكربون، وآثار لبعض الغ ℅40هيدروجني، و

ن اهليدروجني هو ، واستخدمت وكالة النازا اهليدروجني يف برناجمها الفضائي منذ سنوات حيث أ7"حيث استبدل بالغاز الطبيعي
اء اخلارجي، وتقوم خاليا الوقود اهليدروجينية، بتشغيل النظام الكهربائي للسفينة، حيث ـالفض إىلاء ـالوقود الذي حيمل سفن الفض

  .8ثبت بأن خاليا الوقود اهليدروجينية تنتج الكهرباء بفعالية عالية

                                                            
  .168مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .144عقيلة دبيحي، املرجع السابق ذكره، ص   2
املؤمتر العريب العاملي لتطبيقات ) يكهربائية بكفاءة عالية وتوافق بيئصيغة مستقبلية إلنتاج الطاقة ال(العزيز بنونة، اهليدروجني وخاليا االحرتاق  رشيد بن شريفة، إدريس الزجلي، عبد  3

  .03، ص 2004نوفمرب  22-20 سالطاقة الشمسية، طرابل
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ال النقل، حجم اهليدروجني يف حالته الغازية والكلفة العالية وال زالت هنالك حتديات تقنية أمام استعمال اهليدروجني يف جم
كن الزال مكلفا، وحيقق تسييل اهليدروجني حجم مما خيفض طبعا من حجم املخزون وللتخزينه، ويستعمل حاليا يف شكل سائل 

  .1كلم عند استعماله يف السيارات  100لرت للكيلوغرام وملسافة  13مقبول ال يتعدى 

ا,اقة اهليدروجينية مبزايا عديدة وتتميز الط"  ال تلحق أي أضرار بالبيئة   تزيد من أمهيتها يف تلبية الطلب العاملي على الطاقة حيث أ
ا  ا تتميز بقابليتها للتخزين والنقل ، إضافة إىل أ طاقة مستدامة ، وميكن إنتاجها من خمتلف املصادر ، سواء من خالل كما أ

املصادر  ية للطاقة أو من خالل استخدام املصادر املتجددة ، حيث يتم توليد طاقة اهليدروجني مناستخدام املصادر التقليد
والغاز الطبيعي ، عرب عملية إعادة التشكيل البخاري ، كما يتم احلصول على الطاقة اهليدروجينية من التقليدية مثل النفط اخلام،

من املصادر الطبيعية املتجددة كالقيام بتحويل طاقة  طاقة اهليدروجينية تاج الكذلك يتم إن،  وقود غازي  إىلالفحم عن طريق حتويله 
ح وينتج اهليدروجني ولكن بكميات غاز أو من خالل عمليات التحليل الكهربائي للطاقة الشمسية ، وطاقة الريا  إىلالكتلة احليوية 

  .2قل من الطاقة احلرارية األرضية ومن طاقة املد واجلزر أ

لى يفقد عال  والوقود األبدي الذي  ،ن الطاقة اهليدروجينية ستكون حضارة هذا العصر وسر تقدمهنستنتج بأ سبق ماومن خالل 
خف العناصر وزنا ، وموجود يف األجواء يف مجيع حاالت الطقس املختلفة ، ويتوقع أن يستخدم مر العصور ، ويعد اهليدروجني أ

ت والسيارات والقطارات ،السفن ،املصانع ، تدفئة املنازل واملستشفيات واملدارس غاز اهليدروجني مستقبال يف تشغيل الطائرا
وغريها من املرافق العامة، كما يوفر للمستهلكني الكهرباء واملاء الصاحل للشرب، أما يف حاالت احلروب فيمكن استخدام 

وف من ندرة ونفاذ مصادر الطاقة التقليدية خاصة اهليدروجني كوقود دفعي للصواريخ وكذلك للمفاعالت النووية، ومع تزايد املخا
  .3الثروة النفطية تزداد أمهية اهليدروجني ليكون مصدرا لطاقة املستقبل

      :الجوفيةالطاقة الحرارية  -5

ياه الطاقة احلرارية اجلوفية هي عبارة عن طاقة حرارية كامنة يف باطن األرض، تتولد عند احتكاك الصخور الساخنة بامل       
ا أو باملياه اليت يوصلها اإلنسان بطريقة ما، فينتج عن عملية االحتكاك أخبرة تستخدم لتوليد الكهرباء، وهي طاقة  املوجودة قر

ا ليست بنفس العمق   . 4متواجدة يف مجيع دول العامل إال أ

ا من الطاقة احلرارية اليت بدأت بالتكو  وهذا ما جعل باطن  ،ن منذ ماليني السننيوحيتوي باطن األرض على كميات ال يستهان 
  .5°3000 إىل° 2000األرض حيوي كميات كبرية من املعادن املنصهرة، حيث ترتاوح درجة أعماق األرض بني 

                                                            
  .08جلي، عبد العزيز بنونة، مرجع سبق ذكره، ص رشيد بن شريفة، إدريس الز   1
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مناطق أخرى  كفجر فيها الينابيع الساخنة، وهناوحىت يف قشرة األرض الصلبة هناك الكثري من املناطق اليت تثور فيها الرباكني، وتن
  .1كرب دليل على أن القشرة الصلبة حتتوي على خمزون كبري من الطاقة احلرارية، وهذا أفع فيها البخار وبقوة يند

قرب  1904السنني، ولكن مت استخدام البخار اجلويف ألول مرة لتوليد الكهرباء عام  ولقد متتع اإلنسان بالينابيع احلارة منذ آالف
يف  1958باحلرارة اجلوفية مببدأ جتاري عام  باالستعانةالطاقة الكهربائية  العاصمة االيطالية روما، ومت بناء أول معمل لتوليد

اء معامل طاقة احلرارة مشال كاليفورنيا وكان عددها   giserville -فيلجيسر –منطقة يف  1960اجلوفية عام  نيوزيلندا، ومت إ
  .2معمال 28

من  ℅100نديون يستغلون ينابيعهم احلارة، حىت أن اجلزيرة تغطي اليوم قرابة اإلسل ومنذ الثالثينات من القرن املاضي و" 
األرضية فإن  رةرااحل مجعية عن يرنير بوسمانف، وحسب 3"الكهرباء والتدفئة من الطاقة املتجددة وبالذات من طاقة احلرارة األرضية

ا  ، ومتتلك الواليات املتحدة األمريكية حاليا 4"مرة 600اإلمكانيات الكهربائية املتاحة حتت ارض أملانيا ميكن أن تغطي احتياجا
مريكية تتميز بالركود، ونفس األ ةمن قدرة العامل الكهربائية احلرارية اجلوفية املطورة، ورغم ذلك فالصناعة احلرارية اجلوفي ℅44

، وتتميز 5 ℅1ينطبق على بقية العامل حيث أن اإلنتاج العاملي للكهرباء الناجتة عن مصادر احلرارة اجلوفية ال يتجاوز  الشيء
ا غري مضرة بالبيئة، وتتميز بأن طريقة استخراجها تشبه متاما طريقة استخ راج الثروة الطاقة املستمدة من مصادر الطاقة اجلوفية بأ

  .6النفطية

 أنل قائم بني العلماء حول مدى اعتبار إنتاج الطاقة الكهربائية من احلرارة اجلوفية مصدر طاقة متجدد، حيث وهناك جد
استنفاذها بشكل تدرجيي، ومت تقدير املدة الزمنية اليت يصل فيها  إىلاستخدام البخار اجلويف واملياه الساخنة إلدارة التوربينات يؤدي 

حيث قدرت هذه املدة بفرتة  ، نقطة تصبح عندها هذه املصادر غري مفيدة جتاريا ملعظم حقول احلرارة اجلوفية إىلهذا االستنفاذ 
سنة، وهناك رأي آخر يقول بأن هذه احلقول ستعيد شحن نفسها مع مرور الزمن، وهذا يستغرق زمنا  100 إىل 40ترتاوح بني 

مشال كاليفورنيا بإعادة ملء املخزونات الباطنية )  geysers(د قام اخلرباء يف حقول جيسرز آالف السنني، وق إىلطويال، يصل 
، ومع ذلك فإنه من املبكر أن نعرف ما ستكون عليه النتائج، فإذا كانت ابواسطة ماء صرف معاجل، مت ضخه من مدينة سانتا روز 

قة متجدد، أما إذا فشلت التجربة فإن عملية إنتاج الطاقة الناجتة عن ناجحة فإنه ميكن اعتبار أن الطاقة احلرارية اجلوفية مصدر طا
  .7احلرارة اجلوفية تبقى غري واضحة املعامل
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  :الطاقة المستمدة من الطاقة الحيوية و اإليثانول -6

 إىلالسكريات، إضافة تشمل الكتلة احلية كل املواد ذات األصل النبايت مثل األشجار واملنتجات الزراعية، الغنية بالنشاء و      
املخلفات الصلبة، الصناعية والبشرية، واليت ميكن إطالق طاقتها الكامنة عن طريق  إىلاملخلفات ذات األصل احليواين باإلضافة 

  اخل... احلرق املباشر والتخمري

ا تعترب الطاقة األساسية  إىلإضافة وتعترب الكتلة احلية مصدرا هاما يف كثري من الدول العربية كتونس، والسودان واجلزائر والعراق  أ
يف شكل  ℅2خملفات حيوانية و  ℅13و  ،يف شكل حطب ℅85وتتشكل الكتلة احليوية من ، يف الكثري من الدول النامية 

" فعلى سبيل املثال 1ستهالك املنزيل باألرياف للطهي والتسخني والتدفئةوتستعمل هذه الطاقة خصوصا يف اإل خملفات زراعية
  .2"طن من روث األبقار كوقود للطبخ سنويا 200لك يف اهلند حوايل يسته

: وقود صاحل لالستعمال سواء يف شكل صلب أو سائل أو غازي ونذكر منها إىلويتم إتباع عدة طرق لتحويل الكتلة احلية 
  3التغوير وغريها و،والتمييع  ،االستخالص، التخمر

حد أشكال الكحول املستخرج من ختمر احلبوب، ويراه البعض اإليثانول وهو أيصطلح عليه غاز  وينتج عن هذه العمليات ما
ويبلغ اإلنفاق احلكومي على أنظمة طاقة الكتلة احليوية على 4"إال أنه ينتج كميات ملوثة قليلة عندما حيرتق،مصدر طاقة نظيف 

  .5املستوى الدويل حوايل بليوين دوالر سنويا

اإليثانول أصبحت موضع نقاش حىت يف الكونغرس األمريكي، حيث ملستمدة من الكتلة احليوية و قة اونظرا لألمهية البالغة للطا
وهو بروفيسور يف  دافيد بينمنتلمن أجل استهالك العربات، ولقد وجد  ولنيني تقضي مبزج اإليثانول مع الغاز متت مناقشة قوان

غالونا من اإليثانول،  328ة آالف مرت مربع من الذرة ينتج حوايل يثانول بأن أربعل، بعد أن حلل الطاقة الصافية لإلجامعة كورني
حفوري لزراعتها وتنميتها، وحصادها، وهناك طاقة إضافية تلزم لتقطري اإليثانول غالون من الوقود األ 1000ة تطلبت وهذه الكمي

 77000ذي حيوي طاقة مقدارها وحدة حرارية بريطانية إلنتاج غالون واحد من اإليثانول وال 131000وباملختصر يلزم ، 
، وبالتايل نستنتج بأنه قد حدث نقص يف الطاقة مبقدار ℅59وحدة حرارية بريطانية، وهذا يعطي اإليثانول طاقة صافية مقدارها 

41℅6 .  

يسمح هلا  يثانول تبقى بعيدة كل البعد عن املستوى الذياإل أن الطاقة املستمدة من الكتلة احليوية و إىلسبق نصل  من خالل ما
  .بأن تكون بديال حقيقيا للثروة النفطية

                                                            
  .367، ص 1994ميية، القاهرة، وحتديات املستقبل، املكتبة األكاد... حممد إيهاب صالح الدين، الطاقة   1
  .239ريتشارد هاينربغ، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .162عشري، مرجع سبق ذكره، ص بو مرمي   3
  .241ريتشارد هاينربغ، املرجع السابق ذكره، ص  4
  .147عقيلة دبيحي، مرجع سبق ذكره، ص   5
  . 241،242ريتشارد هاينربغ، املرجع السابق ذكره، صص   6
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  :الطاقة النووية -07

وهي طاقة تربط  1الطاقة النووية هي الطاقة اليت يتم توليدها عن طريق التحكم يف تفاعالت انشطار أو اندماج األنوية الذرية       
إنتاج طاقة حرارية كبرية  إىلر تلك الرابطة، وتؤدي وهي تنتج نتيجة تكس، ) بروتونات أو نيرتونات ( بني مكونات النواة أي 

  .2جدا

ومن امليزات األساسية للوقود النووي أنه حيتوي على قدر كبري من الطاقة يعادل ماليني املرات من الطاقة املستخرجة والناجتة عن 
عنه طاقة تعادل الطاقة الناجتة من حرق حبيث أن حرق كيلوغرام واحد من اليورانيوم ينتج  ، حرق نفس الكمية من الوقود التقليدي

  .3طن من الفحم احلجري 2400طن من البرتول أو  1600

كل من مسينات من القرن العشرين، من طرف  وبدأت عمليات تشغيل املفاعالت النووية لتوليد الكهرباء، يف منتصف اخل       
 4تساع شيئا فشيئاقائمة أعضاء النادي النووي يف اإلوفرنسا مث بدأت  ،وبريطانيا ، واالحتاد السوفيايت  ،الواليات املتحدة األمريكية

دة ومهددة خاصة وأن مصدر اليورانيوم متوفر بكثرة كما أنه سهل االستخراج والنقل، يف حني أن مصادر الثروة النفطية تعترب حمدو 
مبا حيتاجونه من الطاقة ولفرتة طويلة من الزمن بعد  نه ومن املمكن أن تستمر احملطات النووية بتزويد البشربالنضوب والزوال، كما أ

م الطاقوية، كما أنه ومن األمور اليت ساعدت وشجعت عملية استخدام  قصور مصادر الثروة النفطية على تلبية احتياجا
ا نقصد احتساب وهن_املفاعالت النووية من طرف الكثري من الدول يف إنتاج الطاقة الكهربائية هو تكاليفها املنخفضة نسبيا 

دون احتساب النفقات الباهظة لبناء املعمل النووي، وضمان سالمته وتكاليف الفضالت وغريها "أي _ التكاليف املباشرة فقط
ا تصبح الطاقة النووية باهظة التكاليف بالفعل ، كما مت استخدام املفاعالت النووية كمصدر 5"من األمور، ألنه وعند احتسا

  .حتليله مياه البحرللطاقة يستعمل يف 

 –يف بنسلفينيا وكان حتت اسم ) shiping port(ولقد مت بناء أول معمل للطاقة النووية لالستثمار التجاري يف شيبينغ بورت 
اور مصنعا آخر )duquesne(حمطة الطاقة النووية التابعة اىل قسم الطاقة وشركة إنارة دوكويزن  ، وفتح الرئيس األمريكي إيز

الرخاء، ويف الواقع كان منوا مباشرا لربنامج التسليح  إىلحيث متت املطالبة بالطاقة الذرية كطريق الدولة  1956 ماي 26يف 
  .6الذري للدولة واستعمل كاختبار للعالقات العامة وكمصدر للمواد القابلة لالنشطار من أجل الرؤوس احلربية

                                                            
1  http // www. bee2ah.com/ consulté le 27‐01‐2013 à 22 :40GMT 

  .29عمر شريف، مرجع سبق ذكره، ص   2
3 http://www.Phys4arab.Net/vp/shouthread.Php?T=38049  consulté le 27‐01‐2013 à 22:45 GMT 

  .157اعيل رمضان، علي مجعان الشكيل، مرجع سبق ذكره، ص حممد رأفت إمس  4
  .206ريتشارد هاينربغ، مرجع سبق ذكره، ص   5
  .206ريتشارد هاينربغ، املرجع السابق ذكره، ص   6
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من  ℅14 إىل 13الكهرباء املنتجة من الطاقة النووية تقدر حبوايل  وحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية فإن نسبة       
وبلجيكا ،من الكهرباء من الطاقة النووية  ℅77وحتصل فرنسا على "، 20091إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة يف العامل لعام 

ا الك ℅30، كما حتصل اليابان على 2"على الرتتيب ℅49و  ℅56والسويد على  هربائية عن طريق الطاقة من احتياجا
  3 ℅ 20النووية والواليات املتحدة األمريكية على 

وبعد حادثة فوكشيما  2011سنويا، وهو معدل لبأس به، ولكن وبعد سنة  ℅2,2وتنمو الطاقة النووية يف املتوسط مبعدل 
توقع أن تنمو القدرات النووية العاملية حبلول سنويا يف املتوسط، حيث ي ℅2 إىلالطاقة النووية ، تراجعت نسبة منو  باليابان ةالنووي
، وأصبحت الطاقة النووية اليوم تشكل خطرا حقيقيا، بالنظر ملا تلحقه 4هي عليه اآلن إمجاال عن ما ℅80حبوايل  2040سنة 

احلرب العاملية من أضرار على األرض واإلنسان وخري دليل على هذا هو اآلثار اليت تركتها التفجريات النووية األمريكية خالل 
، وكذلك التجارب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية، وما تركته من آثار نكازاكي اليابانيتني الثانية، على مدينيت هريوشيما و

  .غاية يومنا هذا إىللزلنا نلمسها 

تبقى مصادر إشعاعها ملاليني   إن الطاقة النووية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا، حيث أن املفاعالت النووية تنتج فضالت نووية" 
ا بأماكن خاصة حىت ال تؤثر على األرض والناس السنني، وهذه الفضالت ال ، 5"ميكن رميها، كأي نفايات أخرى بل جيب خز

 سعى خلدمة اإلنسان واإلنسانية ولكن الواقع هوحياول أن يبني بأنه حبث علمي ي اوالطاقة النووية اليوم هي يف تطور مستمر ظاهره
 50000ا ميتلكان فالواليات املتحدة األمريكية وروسيا لوحدمه"التسلح، وفرض الذات وحماولة السيطرة على العامل  تسابق حنو

الواليات املتحدة األمريكية  إىل، وباإلضافة 6"مت استخدامها فهي كافية لقتل كل الناس املتواجدين فوق األرضقنبلة نووية، و لو 
  .تلك أسلحة نووية وهي بريطانيا، فرنسا، الصني، اهلند، باكستان، كوريا الشمالية وإسرائيل دول مت 07وروسيا هناك 

ة، وأصبح ن التسابق الدويل حنوى التسلح يزداد حدة، وهذا رغم سعي املعاهدات الدولية للحد من انتشار األسلحة النوويوإ" 
فيما تقف دول أخرى قاب قوسني أو أدين من ورة وبالسر، ن الكثري من الدول متلك هذه األسلحة احملظاليوم شبه مؤكد بأ

  .7متالكهاإ

                                                            
1 http://www.Bee2ah.com    op.cit. 

  .207ريتشارد هاينربغ، املرجع السابق ذكره، ص   2
  :عالء التميمي، أخطار الطاقة النووية على اإلنسان والبيئة على  املوقع االلكرتوين   3

http://forum. brg8.Com/t23734.html  . Consulté le 28‐01‐2013 à 00:15 GMT                                                                  
4 the outlook for energy.avew to 2040. Exxan mobil taking on the world’s tougbest energy challenges 2012 
pp.08.29. op.cit. 

  .عالء التميمي، مرجع سبق ذكره  5
  ,عالء التميمي، مرجع سبق ذكره  6

7  http//www. Aljazeera.net/coverage/pages/a 05 b09624 – abb.8 consulté le 28‐08‐2013 à 00:32 GMT 
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 إىلوحتاول إلزامها بالعودة  ،منع امتالك أسلحة نووية على الدول العربية وإيران وجتريد كوريا الشمالية إىلوتسعى الواليات املتحدة 
دف  ، وتغض البصر على امتالك إسرائيل2002معاهدة احلظر اليت انسحبت منها عام  ألسلحة الدمار الشامل وهذا كله 

  .1السيطرة على املنطقة العربية ذات املوقع االسرتاتيجي اهلام والثروات النفطية اهلائلة

سبق نستنتج بأن الطاقة النووية ال تعترب بديال للثروة النفطية بالنظر لألخطار الكبرية هلذه الطاقة على احلياة فوق  ومن خالل ما
  .الكرة األرضية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                            
على املوقع  2010، مؤسسة األهرام ،2010ماي  13مكرم حممد أمحد، توسيع النادي النووي، جريدة األهرام، الطبعة العربية الصادرة بتاريخ   1

                                                                 . http//digital.ahram.org.eg/articles.aspx ?serial=13748§ eid=786:االلكرتوين
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  :تطورهاأهمية الطاقة المتجددة ومعوقات : المطلب الثاني

  : أهمية الطاقات المتجددة: أوال

ألن مصادرها املختلفة  ،تكتسي الطاقات املتجددة أمهية بالغة يف حياة البشر فهي طاقات غري ناضبة ومتجددة باستمرار       
ا  هي مصادر متجددة يف الطبيعة وتبقى موجودة فوق األرض مادامت هناك حياة فوقها، وهذا عكس الثروة النفطية اليت تتميز بأ

قالنيا، وما زاد من أمهية الطاقات املتجددة هو عدم إضرارها بالبيئة، فهي ـثروة ناضبة وزائلة، خاصة إذا مل تستخدم استخداما ع
ا تضمن حق األجيال القادمة من الطاقة، وبالتا يل فأمهية الطاقات املتجددة ال تنحصر يف أمهيتها االقتصادية تتميز بالنظافة كما أ

امل بأسره، وتتمثل هذه األمهية ـاألمهية االجتماعية والسياسية والبيئية، فهي حبق ذات أمهية كبرية وبالنسبة للع إىلفقط بل تتعداها 
  :يف النقاط التالية

ا مرتبطة على وجه اخلصوص  دة، وكذلكومتجدمصادر الطاقات املتجددة تعترب مصادر طويلة األجل  - جمانية وذلك أل
اإلنسان من الطاقة وبنسبة  بالشمس والرياح واملياه واملد واجلزر والطاقات الصادرة عنها، لذلك يتوقع أن تساهم يف تلبية حاجيات

  .عالية

االقتصادية الستغالهلا  تلتقييماتسمح عملية استغالل الطاقات املتجددة، بتوفري مردودات اقتصادية هامة، فقد أعطت ا -
، خاصة على املدى البعيد، حيث أن مستخدم الطاقات املتجددة 1وباخلصوص منظومة الطاقة الشمسية مردود اقتصادي فعال

سوف يدفع مرة واحدة مثن تركيب األدوات اخلاصة باستغالل الطاقات املتجددة، سواء كانت ألواح الطاقة الشمسية أو توربينات 
الرياح أو أي طاقة أخرى، وبالتايل سيتم االستغناء عن الدفع الدوري لفواتري االستهالك وال يتم صرف املال إال يف حالة طاقة 
  . 2الصيانة

، حيث تسمح مثال الطاقة الشمسية بتلبية احتياجات السكان  املناطق البعيدة والنائية إىلحتسني فرص وصول خدمات الطاقة  -
حتسني املستوى املعيشي للسكان يف هذه  إىليؤدي  ، وهو ما و تسخني املياه وكذلك اإلنارة والتدفئةسواء يف جمال الطبخ أ

  .أعمدة الكهرباء أو أنابيب الغاز  ، ويوفر على الدول تكاليف إيصال3املناطق

لطاقة بالوسائل التقليدية مثل جتنيب اإلنسان يف املناطق النائية واملعزولة مشقة جلب ا إىلإن استخدام الطاقات املتجددة يؤدي  -
  .4غاز البوتان

                                                            
  .155مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص  1
 : مزايا وعيوب الطاقة البديلة على املوقع االلكرتوين  2

                                                         http//www.enkanat.org/adv_disadyv/ #1 consulté le 29‐01‐2013 à 02 :15GMT 
  .155السابق ذكره، ص مرمي بوعشري، املرجع   3
  .مزايا وعيوب الطاقة البديلة، مرجع سبق ذكره  4
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 إىلزاد من أمهية الطاقات املتجددة هو تعدد أشكال الطاقة املولدة منها، فبدل الدخول يف متاهات حتويل الطاقة، من شكل  ما -
فورية، تسمح مصادر حزون الطاقة األساسي من املواد األإهدار نسبة عالية من خم إىلخر عرب سلسلة من العمليات واليت تؤدي آ

الطاقة املتجددة بإنتاج الطاقة املطلوبة مباشرة، فمثال تقوم اخلاليا الشمسية بإنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة وتسمح احملميات 
  . 1أما التوربينات اهلوائية فتنتج طاقة حركية ،الشمسية بإنتاج طاقة حرارية مباشرة أيضا

  .إلنسان من الفقر وحتسني املستوى املعيشي ل تساهم الطاقات املتجددة يف احلد -"

  . 2"تساهم الطاقات املتجددة يف توفري مناصب الشغل -

زيادة الفاتورة  إىلواليت يؤدي ارتفاعها  ،إن استعمال الطاقات املتجددة جتنبنا االهتمام بأسعار احملروقات يف األسواق العاملية -"
اشر بالطاقة، وبالتايل ـار كافة متطلبات احلياة الرتباطها املبـزيادة أسع إىلاع ـا االرتفاقة، وكذلك يؤدي هذـالشهرية الستهالك الط

  .ات املتجددة تقضي على هذا اهلاجس فالطاق

در الطاقة واألموال - فبالقدر الذي حيتاجه من الطاقة سيقوم  ، إن املستهلك للطاقة املتجددة لن يشعر يف قرارة نفسه 
  . 3"بتوليدها

ا ويف بعض األحيان واعتمادا على  سري حنولفة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة تإن ك - االخنفاض تدرجييا وحىت أ
املكان تكون التكلفة أقل من تكلفة توليد الكهرباء من املصادر التقليدية، فعلى سبيل املثال جند أن كلفة توليد الكهرباء من 

سنتا لكل كيلو واط  30 – 20وهي اآلن حبدود ، 1980واط ساعة يف عام ر لكل كيلو ضوئية كانت حبدود دوالاخلاليا ال
  .4ساعة

ا ستزول يوما ما، ولكن إذا قمن من املرجح ،إن إمدادات النفط والغاز والفحم وكل مصادر الطاقة التقليدية - ا بإنشاء بنية حتتية أ
اية هلالتوليد الطاقة من املصادر املتجددة باستطاعتنا االعتما   .5د على طاقة جديدة ال 

واليت ارتبطت  ،يسمى اليوم بظاهرة االحتباس احلراري تتأثر البيئة تأثرا شديدا من خالل استخدام الطاقة التقليدية فظهر ما -
ى العكس د الكربون، وعلثاين أكسيغاز بظاهرة ارتفاع درجة حرارة األرض نتيجة زيادة تركز الغازات يف الغالف اجلوي، وأمهها 

الطاقة املتجددة، أثر معروف يف محاية البيئة نتيجة ملا حتققه من خفض انبعاث تلك الغازات وبالتايل فإن  فالستخداممن ذلك 
االعتماد عليها كمصدر حقيقي للطاقة يساهم وبشكل كبري يف ختفيض نسبة التلوث البيئي، ففي تقرير أصدرته شبكة سياسة 

                                                            
  .154مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص   1
 : جمد جرعتلي، أمهية اعتماد الطاقة املتجددة ودورها يف احملافظة على صحة اإلنسان والبيئة، دراسات وحبوث بيئية على املوقع االلكرتوين  2

http//green‐studies.com/2011/11 ajouté novembre 2011. Consulté le 29‐01‐2013 à 01 :55 GMT 
  .مزايا وعيوب الطاقة البديلة، مرجع سبق ذكره  3
، ص 2008، 06لة، العدد صدي مرباح ورقحممد طاليب، حممد ساحل، أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة، عرض جتربة أملانيا، جملة الباحث، جامعة قا  4

205.  
  .مزايا وعيوب الطاقة البديلة، مرجع سبق ذكره  5
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دادات الطاقة العاملية، وذلك ، يقول بأنه جيب أن تلعب الطاقة املتجددة دورا رئيسيا يف إم احد والعشرينللطاقة املتجددة للقرن الو 
  . 1جل مواجهة التهديدات البيئية واالقتصادية للتغري املناخي واليت تزداد خطرا يوما بعد يوممن أ

تلعب دورا مهما يف جمال توفري  أنقة الشمسية وطاقة الرياح اخلبري األملاين بأنه ميكن للطاقة املتجددة كالطا تسافاد تسكيويرى " 
  .2"الطاقة ومحاية املناخ مستقبال

  .حلرارية الضارة وعواقبها اخلطرية الغازية وا اإلنبعاثاتاحلد من "وهذا من خالل 

  .عية الناجتة عن االحنباس احلراري تساهم الطاقات املتجددة يف اخنفاض عدد وشدة الكوارث الطبي -

احملاصيل الزراعية وأشكال احلياة عدم تشكل األمطار احلامضية اليت تلحق األضرار بكافة  إىليؤدي استخدام الطاقات املتجددة  -
.  

  .كاهلا الغازية والسائلة والصلبة احلد الكبري من تشكل وتراكم النفايات الضارة وبكافة أش -

  .نقراض وهذا لضمان التوازن البيئي محاية كافة الكائنات احلية وخاصة تلك املهددة باال -

ار واألودية من ا -   .السمكيةلتلوث ومنه محاية الثروة محاية املياه اجلوفية ومياه البحار واحمليطات واأل

  .من امللوثات الكيميائية والغازية ، نتيجة زيادة إنتاجية احملاصيل الزراعية بفضل ختلصها  املسامهة يف تأمني األمن الغذائي -

  .أنواعها  تعطي الطاقات املتجددة طاقة نظيفة خالية من النفايات وبكافة -

  .3تساهم الطاقات املتجددة يف محاية صحة اإلنسان -

  :المتجددةمعوقات تطور الطاقة : ثانيا

علها رائدة يف جمال إن مصادر الطاقة املتجددة واملستدامة توفر البديل ملصادر الطاقة التقليدية ملا هلا من صفات مهمة جت       
  .4انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون إىلالطاقة، فهي طاقة غري ملوثة وغري ناضبة، وال تؤدي 

جة اخلصوص حكومات م كبري من خمتلف احلكومات وعلى و وبالرغم من أن الطاقات املتجددة ومبختلف أنواعها حضيت باهتما
 ل العامل خصصت ميزانيات كبرية، وسياسات خاصة للطاقة فالكثري من دو " الدول املستوردة للثروة النفطية، 

                                                            
  .205حممد طاليب، حممد ساحل، املرجع السابق ذكره، ص   1
  .205حممد طاليب، حممد ساحل، املرجع السابق ذكره، ص   2
  .حممد جر عتلي، مرجع سبق ذكره  3
  .116، ص 2010مة، جملة فيال ديلفيا الثقافية، جامعة فيال ديلفيا اململكة األردنية اهلامشية، العدد السادس، حممد وكاع، هندسة الطاقات املتجددة واملستدا  4
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ا، وكانت حصة كليات اهلندسة والعلوم ومراكز البحث العلمي كبرية يف تطوير  املتجددة من أجل تطوير البحث وتطوير صناعا
  . 1"وتصنيع واستخدام هذا النوع من الطاقات

يرجع  املعلقة، وهذابعيدا كل البعد عن مستوى التطلعات واآلمال  إال أن مستوى التطور الذي وصلته الطاقات املتجددة يبقى
  :بعض املعوقات والعراقيل اليت حتول دون تطور الطاقات املتجددة واليت نذكر منها إىلأساسا 

بسبب عدم إدراج سياسات الطاقة املتجددة كجزء متكامل يف السياسة العامة للطاقة، أو يف السياسات القطاعية للدول، وهذا  -
، 2االعتقاد السائد لدى بعض الدول خاصة البرتولية بأن تنمية مصادر الطاقة املتجددة سيؤثر على األسواق النفطية العاملية 

  .الدول وهو ما قد يدخلها يف أزمة  اخنفاض إيرادات هذه إىلمما يؤدي  ،وبالتايل ستنخفض أسعار الوقود التقليدي

  .تثمار يف جمال الطاقات املتجددة بة لالسغياب سياسات وبرامج حتفيزية جاذ -

  .الداعم للطاقات املتجددة ضعف اجلانب التشريعي  -"

قصور برامج  إىلات املعنية بتطوير مصادر الطاقة املتجددة، إضافة يضعف مستوى التنسيق على املستوى الوطين بني اجلمع -
  .النهائياملستهلك  إىلاسات وصوال التنسيق والتعاون اإلقليمي يف هذا اجملال بدءا بواضعي السي

  .3"حمدودية قواعد البيانات املقننة والكافية اليت ترصد اخلربات والدروس املستفادة من املشروعات اليت مت تنفيذها -

  .طوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة عدم كفاية الدعم املقدم لت -

  . 4لية التكلفةاعتماد مصادر الطاقات املتجددة على تقنيات معقدة وعا -

 ،5اقة التقليديةـافسية مع مصادر الطـارتفاع تكاليف إنشاء مشاريع الطاقة املتجددة مما ينعكس على أسعارها وجيعلها غري تن -
ا تعترب    .مكلفة بالنسبة للكثري من األشخاص وهذا خاصة على املستوى الفردي حيث أ

  .من االستثمار الداعمة هلذا النوع ضعف هياكل البنية التحتية  -

  . درة املوارد البشرية املؤهلة يف هذا اجملال وخاصة الكوادرن -

د من وضع ميزانية واقعية إنه ومن غري احملتمل أن يتم االعتماد يف اجملال الطاقوي كلية على الطاقات املتجددة، ولكن الب       
التخلص من كل املعوقات اليت تقف يف وجه تطورها من  كما جيب،ىل حد بعيد يف تطوير تقنيات الطاقات املتجددة تساهم وإ

                                                            
  .116حممد وكاع، املرجع السابق ذكره، ص   1
  .174مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .174مرمي بوعشري، املرجع السابق ذكره، ص   3
  .161ص عقيلة دبيحي، مرجع سبق ذكره،   4
  .174مرمي بوعشري، مرجع سبق ذكره، ص   5
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جهة وتطوير االقتصاد العاملي من جهة أخرى، ومن مثة ميكن حتقيق اهلدف املنشود وهو تلبية احتياجات العامل الطاقوية، واليت هي 
 .يف تزايد مستمر
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  :تطور الطاقات المتجددة على المستوى الدولي  :الثالثالمطلب 

وتعمل على احلصول عليها  ،واعهانأتطوير الطاقات املتجددة مبختلف  إىلدول العامل وخاصة الدول املستوردة للنفط تسعى كل    
ا الطاقوية اليت تتزايد باستمرار، ويف سبيل حتقيق ذلك وضعت الكثري من ، قل التكاليف املمكنة وبأ وهذا قصد تلبية احتياجا

وقد حققت  ، على مستوى اإلنتاج والتوزيع أوسواء على مستوى البحث العلمي  ، االسرتاتيجيات وخصصت ميزانيات ضخمة
وأصبحت حمل اهتمام حىت من طرف الدول النفطية  ،ونة األخريةس به يف اآلتوى الدويل تطورا ال بأالطاقات املتجددة على مس

ا وسنتطرق    .االطاقات املتجددة وكل على حد أنواعتطور كل نوع من  إىلذا

  : ة الشمسيةالطاق -1

بلغ  2010ية الرتاكمية املركبة يف العامل عام وفتولإمجايل الطاقة الفو  أن إىل) IEA(انات الوكالة الدولية للطاقة تشري بي       
وقد تصدرت أملانيا دول العامل حيث بلغ إمجايل  ،2ميغاواط 22928 ـتقدر ب 2009ت سنة بينما كان 1ميغاواط، 39529

ا تنتج 3ميغاواط  17370ة الرتاكمية املركبة وفيالفوتول اتالطاق تمدة من أشعة الشمس سمن إمجايل الطاقة  امل %43.9، أي أ
 ـحيث قدر ب 2010- 2009هذا النوع من الطاقة بني سنيت  إنتاجعلى املستوى العاملي، وحققت أملانيا معدل منو رائع يف 

74.4% 4.  

الطاقة الشمسية، وهذا بطاقة إمجالية  إنتاجا يف جمال رب الدول اليت حققت تطورا معت ن بنيم أيضاوبعد أملانيا جند اسبانيا اليت تعترب 
وجاءت ايطاليا يف املرتبة الرابعة بطاقة إمجالية  ميغاواط، 3618.2 ميغاواط، مث اليابان بطاقة إمجالية مركبة بلغت 3915بلغت 
وهذا ، 5ميغاواط 2534بلغت  إمجالية املركز اخلامس بطاقة يف األمريكيةميغاواط، وحلت الواليات املتحدة  3502.3بلغت 

فية الرتاكمية، وهذه لو تو الطاقات الفو  إمجايلالعاملي من  اإلنتاجمن % 78.27يعادل  ما أنتجتن الدول اخلمسة جمتمعة عين بأي
   .مستهلكة للثروة النفطية ومبعدالت جد مرتفعة دول الدول كلها هي

اوهذا يدل على  وخصوصا الطاقة املستمدة من وبكل جهودها لتطوير جماالت احلصول على الطاقات املتجددة تسعى  أ
  .الشمس

عدالت تزيد عن معظم مناطق العامل تتوفر يف كامل املنطقة العربية ومبالطاقة الشميسة  أنالصعيد العريب وعلى الرغم من  على أما
ا  أن إال األخرى رامكو لى الصعيد العريب جند قيام شركة أ، ومن بني املشاريع اجملسدة ع األوىلاملشاريع يف هذا اجملال ختطو خطوا

 -نتريزو ر سوالر ف -ة وهذا بالتعاون مع شركة ببناء مرافق جتريبية صغرية للطاقة الشمسي 2010السعودية عام 
                                                            

  .174، ص مرجع سبق ذكره ،OAPEC 2011التقرير السنوي الثامن والثالثون لعام  1
 .189ص    OAPEC، لألمني العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة للنفط  2010التقرير السنوي السابع والثالثون لعام  2
 .174، املرجع السابق ذكره، ص OAPEC ثالثونالتقرير السنوي الثامن وال 3
 .174، املرجع السابق ذكره، ص OAPEC التقرير السنوي الثامن والثالثون 4
 .175، املرجع السابق ذكره، ص OAPEC التقرير السنوي الثامن والثالثون 5
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solarfrontiers  ، شل سيكيوكيكيشاو -  وهي شركة متفرعة عن -  showshell sekiyukk ، هذا  إىليضاف
اي مشروع من نوعه يف اململكة وذلك بتوصيل التيار الكهربائي  أولجناز بإ 2011ة عام االجناز قيام اململكة العربية السعودية 

هذا املشروع ضمن جهود شركة  يأيت ، و جزيرة فرسان يف منطقة جيزان جنوب غريب اململكة إىلاملولد عن الطاقة الشمسية 
  .محرلديزل إىل اجلزيرة الواقعة يف البحر األلف برميل من اأ 28النظيفة وتوفري نقل مايقارب  لطاقةدخال استعمال اأرامكو إل

ل مكتوم للطاقة على آاألعلى للطاقة عن إطالق مشروع إنشاء جممع حممد بن راشد  ارات العربية املتحدة أعلن اجمللسويف اإلم
إلمارة ديب واليت  سة الطاقة اليت وضعها اجملليجياجملمع ضمن إسرتات يت اجناز هذاأوي يف منطقة سيح الدحل، ²كلم  48مساحة 

  .20301حبلول عام   %5و ، 2020من الطاقة يف اإلمارات من الطاقة الشمسية حبلول عام  %1دف إىل إنتاج 

 .2010-2009مي كمية املركبة يف بعض دول العامل لعاا يوضح إمجايل الطاقات الفوتولوفية الرت  )  6  - 2(واجلدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .175،176، مرجع سبق ذكره، صص  OAPEC التقرير السنوي الثامن والثالثون 1
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  2010-2009ية التراكمية المركبة في بعض دول العالم لعامي فإجمالي الطاقات الفوتولو  ) :6- 2( الجدول رقم 

  

  كبةالطاقة املر 
)MW -ميغاواط(  

  معدل النمو السنوي
2010-2009  

)%(  2009  2010  
  74.4  17370.0  9959.0  أملانيا
  11.1  3915.0  3523.0  اسبانيا
  37.7  3618.1  2627.2  اليابان

  56.8  2534.0  1616.0  الواليات املتحدة األمريكية
  196.5  3502.3  1181.3  ايطاليا

  25.1  655.6  524.2  كوريا اجلنوبية
  214.5  1054.3  335.2  فرنسا
  204.3  570.9  187.6  اسرتاليا
  30.4  88.0  67.5  هولندا
  50.7  110.9  73.6  سويسرا
  207.7  291.1  94.6  كندا
  82.3  95.9  52.6  النمسا

  168.5  69.8  26.0  اململكة املتحدة
  22.4  30.6  25.0  املكسيك

  113.3  5622.5  2636.1  باقي دول العامل
  72.4  39529.0  22928.9  إمجايل العامل

  عن .198، ص  2012، جوان  2011التقرير السنوي الثامن والثالثون لألمني العام لألوابك لسنة  :املصدر
- European photovoltaic industry association. May 2011. 
- IEA trends in photovoltaic applications 2011.  

االشمس هي يف تطور مستمر حيث نالحظ  أشعةن الطاقة املولدة من نالحظ بأ)  6- 2(من خالل اجلدول رقم  حققت  بأ
على املستوى العاملي وهناك بعض الدول اليت جتاوزت فيها وهذا  % 72.4قدرت ب  2009مقارنة بسنة  2010منوا سنة 

املتقدمة واملستوردة  كل الدول  أنوهذا يدل على  % 214.5مثل اسرتاليا اليت حققت منوا قدر ب  %200نسبة النمو ال
  .الشمسيةفوري ، تعمل على تطوير الطاقة املتولدة من الطاقة للوقود االح
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  :طاقة الرياح  -2
ميغاواط  200 حوايل   إىلليصل  2010  عام  يف %24.6امل مبعدل ـطاقة املركبة من طاقة الرياح يف العال إمجايلارتفع 

اية عام 1 وتشري خمتلف "، 2010عن سنة  %20.64 ـبارتفاع قدر ب أي، 2واطاميغ 238.4بلغ  2011، ويف 
  .3سنويا % 27ية بلغ معدل منو طاقة الرياح املركبة خالل السنوات العشر املاض أن إىلالبيانات 

يف العامل هي الدول  الرياحلطاقة  إنتاجا األكثرن الدول العشر ، فإ 2011العاملي لعام  الرياحوحسب تقرير جملس طاقة        
جل تغذية مصادر الطاقة املختلفة وهذا من أ ات يف العامل، وبالتايل فهي تسعى لتحقيق االستقاللية يفاالقتصاد أضخماليت متلك 

من  بأكثرفمثال تستهلك اهلند النفط  -استثناء كندا ب-له  إنتاجهاوها االقتصادي خاصة وان استهالكها من النفط فاق بكثري من
  . 4النفطي إنتاجهامن النفط حوايل ضعفني ونصف  األمريكيةله، وتستهلك الواليات املتحدة  إنتاجهامن  أضعاف أربعة

  إنتاجعشر دول منتجة هلذه الطاقة وكذلك نسبة  ربألكالعاملي من طاقة الرياح  اإلنتاجيوضح قيمة )  7 -2(واجلدول رقم       
 بالنسبةالنفطي وكذلك االستهالك  اإلنتاجوكذلك يوضح هذا اجلدول كمية ، العاملي من طاقة الرياح  لإلنتاج بالنسبةكل دولة 
  .2011عام النفطي لالحتياجات الطاقوية ل اإلنتاجتغطية  ونسبة ، هلذه الدول

    

                                                            
 .173، مرجع سبق ذكره، ص  OAPEC رير السنوي الثامن والثالثونالتق 1

2 http//www.taqat.org/enrgy/1344. Consulté le 04‐02‐2013 à 12 :40 GMT 
 .173، املرجع السابق ذكره، ص  OAPEC التقرير السنوي الثامن والثالثون  3

4 http//www.taqat.org/enrgy/1344. Op.cit.    
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  .2011دول منتجة في العالم لعام  10 ألكبرطاقة الرياح  إنتاج : )7-2(الجدول رقم 
قيمة اإلنتاج من   

 طاقة
  )ميغاواط(الرياح

احلصة من اإلنتاج العاملي 
  )%(لطاقة الرياح

  اإلنتاج النفطي     
  )مليون برميل يوميا(

  اإلستهالك النفطي  
  )مليون برميل يوميا(

  تغطية اإلنتاج النفطي نسبة     
  ) %(لإلحتياجات الطاقوية اإلمجالية 

  43.96  9.1  4  26.31  62733  الصني
  39.27  19.1  7.5  19.68  46919  األمريكية.م.و

  /  2.4  /  12.19  29060  أملانيا
  /  1.5  /  9.1  21674  اسبانيا
  24.24  3.3  0.8  6.74  16084  اهلند

  /  1.7  /  2.85  6800  فرنسا 
  6.67  1.5  0.1  2.83  6747  إيطاليا
  81.25  1.6  1.3  2.74  6540  إجنلرتا

  /  0.3  /  1.71  4083  الربتغال
  143.48  2.3  3.3  0.95  2265  كندا

  /  /  /  14.9  35495  بقية العامل
  /  /  /  100  238400  اجملموع

   :على املوقع اإللكرتوين  2011مل لعام تقرير حول الدول األكثر إنتاجا لطاقة الرياح يف العا :علىاعتمادا  من إعداد الباحث :املصدر
http//www.taqat.org/energy/1344 consulté le 04‐02‐2013 à 12 :40 GMT 

اسبانيا، اهلند،  ،أملانيا، األمريكيةالصني، الواليات املتحدة ( ن الدول العشرة وهي نالحظ بأ)  7-2(من خالل اجلدول رقم 
الباقية تنتجها بقية دول  %14.9و  ، العاملي لطاقة الرياح اإلنتاجمن  %85.1تنتج ) كندا   ا، ايطاليا، اجنلرتا، الربتغال،ـفرنس

زمات عرضة لأل أكثركرب الدول املستهلكة للطاقة وخاصة الثروة النفطية، مما جيعلها كون هذه الدول من أ  إىلالعامل، وهذا راجع 
كبري، فمثال  الطاقة من الرياح وبشكل إنتاجما جعلها تستمر يف  ة، وهوالنفطية العاملي األسواقالنفط يف  أسعاريف حالة ارتفاع 

مدير مركز تطوير الطاقة املتجددة يف معهد حبوث الطاقة بالصني، من املتوقع أن تليب مشاريع طاقة  -لوانج زهونجيانج - وحسب 
يصل استثمار الصني يف قطاع طاقة  نأ، وعند هذه النقطة من املتوقع 2050من حاجات الصني الطاقوية حبلول  %17الرياح 

  .1 "ترليون دوالر 1.9الرياح ما جمموعه 

ات نميغاواط من التوربي10000زادت احلكومة من احلوافز املقدمة ملزارع الرياح الشاطئية كجزء من خطتها لرتكيب  أملانياويف " 
اية هذا العقد ، ويف اسبانيا دعمت احلكومة طاقة الرياح بق عندما استلم احلزب االشرتاكي احلكم ، وهذا  ،وة خاصةالبحرية مع 

 طاقة احلكومة بزيادة حجم االستثمارات يف بدأت، ويف فرنسا 2020من العوائد ملزارع الرياح حبلول عام  دىنأقصد ضمان حد 
د رئيس هـــــا تعيانـاقة النووية ، ويف بريطـالد على الطــــــــــــــــــــــــاد البــــــــــــــــــمــل  ختفيض اعتــــــــــجذا من أـــــــــــــية وهــــــــــاطئــــــــــــــــــاح الشــــــــــــــــــــــالري

                                                            
1  http//www.taqat. org/enrgy/1344. Op.cit.    
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الرياح الشاطئية كفرصة صناعية ومصدر  إىلنظر أ أنا -حيث قال يف بيان له  الرياحبدعم طاقة  ‐كاميرون دافيد‐لوزراء الربيطاين ا
  1"-طاقة هام للمملكة املتحدة ، وهي فرصة صممت على اغتنامها

ميغاواط، 114وتونس ، 2010يغاواط عام م 550اح املركبة يف مصر ـطاقة الري ايلـإمجأما على الصعيد العريب فقد بلغ         
  .2كذلك  2010غاواط لعام يم 286واملغرب 

 اإلنتاج إمجايلن طاقة الرياح يف العامل العريب تبقى بعيدة عن مستوى التطلعات والشكل التايل يوضح تطور بالتايل نستنتج بأ و
  2011-1996العاملي لطاقة الرياح خالل الفرتة 

    

                                                            
 http//www.taqat. org/enrgy/1344. Op.cit. 1  

 .174، مرجع سبق ذكره، ص  2011لعام  OAPECالتقرير السنوي  الثامن والثالثون  2
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  2011-1996طاقة الرياح للفترة اإلنتاج العالمي ل يجمالإور تط) :  2-2(الشكل رقم 

  
   http//www.taqat.org/energy/1344 consulté le 04‐02‐2013 à 12 :40 GMT 

 إىل 1996يغاواط عام ج 6.1تطور التدرجيي، فقد تطور من ن طاقة الرياح تسري حنو الحظ بأمن خالل الشكل أعاله نال
خمتلف دول العامل تسعى  أنيغاواط، وهذا دليل على ج 232.3 ـبارتفاع قدر يف اجململ ب أي 2011يغاواط عام ج 238.4

  .لالستثمار يف هذا النوع من الطاقة 

  :الطاقة المائية  -3

ن هذا النوع من الطاقة يعترب طاقة من املصادر املائية، خاصة وأتطوير تقنيات احلصول على ال إىلتسعى خمتلف احلكومات        
ائي غري  وبالتايل فتكاليف إنتاجها تعترب رخيصة  1"وقود إىلكون احملطات الكهرومائية ال حتتاج   إىل"  إضافةملوث للبيئة وبشكل 

قل من تكاليف ساعة يف معظم احلاالت أ/ كيلوواط كل     إلنتاجفمجموع التكاليف "  أخرىالطاقة من مصادر  بإنتاجمقارنة 
الطاقة  إلنتاج كفاءةهي الوسيلة األكثر  وتعترب حمطات الطاقة الكهرومائية  ، 2"ري و النووي حفو يف حمطات الوقود األ اإلنتاج

على خصائص مواتية  ، وبالتايل فالطاقة املائية تتوفر %90حوايل  إىلاليوم تصل توليد الطاقة الكهرومائية  فكفاءةالكهربائية، 
  .3مها وتطورها تساعد على تقد

ة، بلغت القدرة ـــــــــتـــدول 180املي ـائية على الصعيد العـــــــــــباقة الكهر ــــائية لتوليد الطــــادر املـــليت تستغل املصموع الدول اـــوقد بلغ جم" 
دول ـــــــــــــا، والـهــــمن % 35على    ويةــــسياآل، تستحوذ الدول  اواطــــــــــيغج 874حوايل  2008اية عام ـــــــــــــــــفيها املركبة 

                                                            
على  2008أكتوبر -22الصادر بتاريخ  5490رتونية، العدد ، الصحيفة االقتصادية، النسخة االلك)الطاقة الكهرومائية(نعمت أبو الصوف، إنتاج الطاقة من املساقط املائية  1

 املوقع االلكرتوين 

http://www.Eleqt.com/2008/10/22/article‐14024 html   Consulté le 05‐02‐2013 à 09 :10 GMT .                    
  نعمت أبو الصوف، مرجع سبق ذكره  2

  3 hydroelectric power. U.s/ department of the interior bureau of reclamation power.resources office. 
July.2005. page 02/     
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 اإلفريقيةالدول  أما،  على الرتتيب %15 و %19الشمالية واجلنوبية تستحوذ على  أمريكا، ودول %25على  يةـــــــاألوروب
 %1تبقى يف املؤخرة باستحواذها على  طساألو بينما دول الشرق  %2ودول جنوب احمليط اهلادي على  %3فتستحوذ على 

   .1"فقط 

الطاقة  إنتاجت الصني على صدارة دول العامل يف جمال ، حافظ2009سنة  إحصائياتصعيد الدول وحسب أما على         
بلغ  إنتاج بإمجايل األمريكيةيغاواط، تلتها الواليات املتحدة ج 200الصيين حوايل  اإلنتاج إمجايلحيث بلغ " الكهرومائية املركبة 

الياباين يف سنة  اإلنتاجيغاواط، وتراجع ج 75بطاقة كهرومائية مركبة وصلت  يغاواط ويف املرتبة الثالثة جاءت كنداج 100.67
ـ يقدر ب 2008يغاواط  بعدما كان عام ج 47.2ـ قدر ب إنتاجمسجال حجم  اتراجعا طفيف 2008مقارنة بسنة  2009
  .20092يغاواط عام ج 25.3املركبة يف فرنسا  الطاقة الكهرومائية إنتاج إمجايل، وبلغ  يغاواطج 47.3

ائية، ومنها مصر، العراق، ـوليد الطاقة الكهربائية يف تـغل املصادر امليب فهناك العديد من الدول اليت تستعلى الصعيد العر  أما       
تبعتها ، 2009ميغاواط عام  2600مركبة بلغت  إنتاجيةاملغرب، سوريا، وحتتل مصر صدارة الدول العربية يف هذا اجملال بطاقة 

 1250غاواط و مي 1590ـقدر ب بإنتاجغاواط، مث جاء السودان وسوريا يم 1770 ـمث املغرب ب، ميغاواط  2513 بإنتاجالعراق 
الطاقة الكهرومائية املركبة يف  إمجايلواجلدول التايل يوضح  2009،3عام  إحصائياتميغاواط على الرتتيب، وهذا دائما حسب 

  . 2009-2008بعض دول العامل لسنيت 

    

                                                            
 .184، ، مرجع سبق ذكره، ص 2010لعام  OAPEC التقرير السنوي السابع والثالثون 1
 .172، مرجع سبق ذكره، ص 2011لعام  OAPEC التقرير السنوي  الثامن والثالثون 2
 .173، املرجع السابق ذكره، ص 2011لعام  OAPEC امن والثالثونالتقرير السنوي  الث  3
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  2009 -2008إجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة في بعض دول العالم لعامي : ) 8-2(الجدول رقم 

  

  املركبة الطاقة
)MW - ميغاواط(  

  

  معدل النمو السنوي
2008- 2009  

)%(  
2008  2009  

  35.3  200000  147800  الصني
  0.89  100678  99788  الواليات املتحدة

  0.92  75094  74407  كندا
  )0.21(  47243  47341  اليابان
  0.88  25317  25096  فرنسا
  0.45  21371  21276  ايطاليا
  5.24  14553  13829  تركيا

  2.04  12512  12262  النمسا
  0.51  11530  11471  املكسيك

  6.40  10640  10000  املانيا
  )0.06(  9298  9304  اسرتاليا

  0.18  5515  5505  كوريا اجلنوبية
  0.04  5378  5376  نيوزيالندا

  0.34  4389  4374  اململكة املتحدة
  )0.36(  2184  2192  مجهورية تشيك

  0.00  1757  1757  بلجيكا
  3.92  53  51  اهنغاري
  0.00  37  37  هوالندا

  0.00  9  9  مناركاالد
  .األرقام بني قوسني تعين سالبا: مالحظة
  ،عن  196، ص  2012، جوان 2011التقرير السنوي الثامن والثالثون لألمني العام لألوابك لسنة : املصدر 

1 - IEA renewable information 2011 
2 - WEC‐ world energy council 2010 (survey of energy resources)  

  

يف معظم  ما حنو التطورـــــــــــــة املركبة يسري دائائيـاقة الكهرومـــــــــــج الطاـ ــــــــــــــنالحظ بان إنت)  8-2(دول رقم ــــــــــالل اجلـــــــــــــــنه ومن خإ
، تلتها %35.3 ـب قدر 2009-2008ى الدويل بني سنيت دل منو سنوي على املستو ـــــــــــــــــــــــــكرب معالدول، وسجلت الصني أ
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ا الرتاجع طفيفا للغاية هذ ، كانحىت يف الدول اليت سجلت تراجعا يف حجم اإلنتاج ، و%6.40 ـعدل منو سنوي قدر بمبأملانيا 
  .اليابان  وسجله  %0.21كرب تراجع بنسبة حيث قدر أ

  :طاقة الهيدروجين  -4

نه ميلك الكثري ة وأوالعشرين يف جمال الطاقة ، خاص ديف القرن الواح الرئيسيةمن احللول  بأنهيعترب اهليدروجني من طرف الكثريين 
لتكنولوجيا خاليا اهليدروجني يف رفيع املستوى  أورويبفريق  الطاقة النظيفة وقد بدأ إنتاجمن املقومات اليت جتعله ميلك كفاءة يف 

  .1ا للطاقة املستدامة يف املستقبل هيقدم أنبصناعة رؤية مجاعية للمسامهة اليت ميكن للهدروجني  2002ر من عام أكتوب

وهذا لتلبية حاجيات بعض  ستعمالااليف نفس مكان  إنتاجهيتعدى حاجيات حمدودة سواء كان  احلايل للهيدروجني ال اإلنتاج إن
يف  أوشاحنات خزانة ملسافات قصرية  أوينتج مث يتم نقله يف حاويات خاصة  أوالصناعات اليت تستهلك كميات كبرية منه، 

ز مقتصرا على عيدة ، ولكن يظل نقل اهليدروجني املضغوط يف حاويات الغاباخرات خاصة لنقل اهليدروجني السائل ملسافات ب
تستعمل القنوات اخلاصة بنقل الغاز عري الدول والقارات بشكل  أنة حاجيات املختربات فقط، وينتظر وجه اخلصوص على تغطي

مسية يف املستقبل، ويوجد حاليا العديد من من خالل املركبات الش إنتاجهايتم  أنواسع يف نقل اهليدروجني يف حالته الغازية، بعد 
 بأوروبازوت وكذلك غاز اهليدروجني ملئات الكيلومرتات ، وتوجد ، وغاز اآل األكسجنيالقنوات اليت تستعمل لنقل غاز 

  2. مكل700من هذه القنوات وبالواليات املتحدة األمريكية  كلم1500

 إىلالطاقة وبكميات تصل  إنتاجنات وخاليا وقود قادرة على يتورب دروجني، ووتعمل اهلند على تطوير حمركات احرتاق داخلي باهلي
 إنتاجىل بلوغ ا يلزمها من الطاقة وتسعى اهلند إواملناطق النائية مب األريافمقادير ضخمة من امليغاواط وهذا قصد تزويد مناطق 

  .20203ميغاواط من الطاقة من وقود اهليدروجني حبلول عام  1000 إىليصل 

كنولوجيات اليت متكن من استخدام بالقاهرة على تطوير الت األمريكيةمصري باجلامعة  أحباثأما على الصعيد العريب فيعمل فريق 
 .4زمة الطاقة اليت تلوح يف األفق مبصرحل أل إلجياداهليدروجني كمصدر للطاقة وهذا 

   

                                                            
1 Hydrogen energy and full cells avision of our future. Directorate‐general for research. Directorate/ general for 
energy and transport EURO PEANcommission final report of the high level group 2003/page 05. 

 .06رشيد بن شريفة، ادريس الزجلي، عبد العزيز بنونة، مرجع سبق ذكره، ص   2
  علي حممد مطر، اهلند والبحث عن الطاقة من اهليدروجني على املوقع االلكرتوين 3

http//www.Elaph.com/web/conomcs/2005/12/4529 htm ? sectionar chives.=ecomics.consulté le 05‐02‐2012 
à12 :00GMT                  

  : على املوقع االلكرت وين 2012ماي  01عمر حيى، أحباث مصرية النتاج وقود اهليدروجني من ضوء الشمس، جريدة االهرام اليومي الصادرة بتاريخ  4
 http://Digital. Ahram.org. eg/articles/aspx?serial=885061          
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   :الجوفيةالطاقة الحرارية  -5

معدل منو  أن إذ ، 2009وحىت عام  1990تغريا يذكر منذ عام  الكهرباء،فية لتوليد تخدام طاقة احلرارة اجلو مل يشهد اس"
  .1"فقط خالل تلك الفرتة  %2ة بنسب إالمل يزد  الكهرباءاستخدام هذه الطاقة يف توليد 

 2009اط عام ميغاو  10710.2 إىل، 2008ميغاواط عام  10313.1طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف العامل من  إمجايلوارتفع 
ىل إ 2010الطاقة احلرارية اجلوفية عام  إمجايل، ووصل 2 2008عن عام  %3.9وهذا مبعدل منو سنوي بلغ 

  3. %1.8مبعدل منو سنوي بلغ  أيميغاواط 10906.2

يف هذا حمدودة  إمكانياتالوطن العريب ميلك  أنفعمليات البحث اجليولوجي مل تستكمل بعد ، كما " على املستوى العريب  أما
واجلدول التايل  4" اآلنائر مل يتم استغالهلا حلد ، اليمن ، السعودية ،املغرب وتونس واجلز  األردناجملال خاصة يف مصر ، سوريا ، 

  .2011للطاقة احلرارية اجلوفية لعام  إنتاجا األكثريوضح الدول 

  2011للطاقة الحرارية الجوفية لعام  إنتاجا األكثرالدول ) 9-2(الجدول رقم 

 )%(الوطني للطاقة  لإلنتاجالنسبة بالنسبة   )ميغاواط( الكمية المنتجة   الدولة
  0.3  3086  أمريكا
  27  1904  الفيليبني
  3.7  1197  اندونيسيا
  3  958  املكسيك
  10  843  ايطاليا
  10  700  نيوزيلندا
  30  575  ايسالندا
  3  536  اليابان

  14  204  سلفادور
  11.2  167  كينيا

Source : http//www.taqat.org/energy/1315   

  

                                                            
 .191، مرجع سبق ذكره، ص 2010لعام  OAPEC ثالثونالتقرير السنوي السابع وال 1
 .192مرجع سبق ذكره، ،  2010لعام  OAPEC ي السابع والثالثونالتقرير السنو  2
 .176مرجع سبق ذكره، ص  ،2011لعام  OAPECي  الثامن والثالثون التقرير السنو   3
 .177ابق ذكره، ص، املرجع الس2011لعام  OAPECنوي  الثامن والثالثون التقرير الس  4
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 بإنتاج األرضيةالطاقة احلرارية  إنتاجتصدرت دول العامل يف جمال  األمريكيةن الواليات املتحدة نالحظ بأ أعالهمن خالل اجلدول 
تتصدر ريكية الواليات املتحدة األم أنوعلى الرغم من  ،1" ةياألرضحمطة للطاقة احلرارية  77 أ.م.ومتلك و" ميغاواط  3086

، للطاقة  األمريكي اإلنتاجمن  % 0.3 نسبة إاليغطي  ال اإلنتاجهذا  أن إال،  األرضيةالطاقة احلرارية  إنتاجدول العامل يف جمال 
تكون كمصدر بديل للثروة النفطية يف الواليات املتحدة  أناجلوفية تبقى بعيدة كل البعد على  ن الطاقة احلراريةوهذا يعين بأ

  . كيةاألمري

كرب نسبة الفلبني للطاقة، وتبقى أ إنتاجمن  %27ميغاواط ، وهو رقم يغطي  1904 ـقدر ب بإنتاججند الفلبني  أ ،.م.وبعد و
يشكل  األرضيةمن الطاقة احلرارية  يسلنداأ إنتاج أن، حيث يسلنداأالوطين للطاقة يف  لإلنتاجالطاقة احلرارية اجلوفية بالنسبة  إلنتاج
، ال تقوم فقط  يسلنداأاخلمس الكربى يف  األرضيةحمطات الطاقة احلرارية "أن  للطاقة حيث اإلمجايل يسلندياأل اجاإلنتمن  30%

ضخمة  بإمكانيات يسلنداأالزمة للمياه واملباين، وتتمتع من التدفئة ال %90 ـيقارب ال بتوفري ما أيضاتقوم  إمنا ، والكهرباءبتوليد 
اث حبي األرضيةللطاقة احلرارية    2"طوال فصل الشتاء  األرضيةتقوم بتدفئة شوارع املدن الواقعة بالقرب من حقول الطاقة احلرارية  أ

  :يثانول المستمدة من الكتلة الحيوية واإل الطاقة -6

ف العامل وخاصة يف املناطق النائية والريفية ، يتم حرق وقود الكتلة احليوية للحصول على الطاقة لتلبية خمتل أحناءيف كل 
يتم استخدام وقود الكتلة احليوية من قبل الصناعة اليت ولدته ، فعلى سبيل  األحيانويف كثري من " نسان ، االحتياجات اليومية لإل

ا وتشمل هذه  النفاياتاملثال ، صناعة منتجات الغابات حترق  اخلشبية الناجتة عنها ، لتوليد البخار والكهرباء ، لتشغيل حمطا
   3"، ورقائق اخلشب  الغري مستغلة األشجارارة اخلشب وفروع النفايات على نش

 األورويباستخدمت دول االحتاد  2005ففي عام " وتطورت الطاقة املستمدة من الكتلة احليوية وزاد االعتماد عليها تدرجييا 
ا الطاقوية ، وحتتل السويد صدارة الدول %4الكتلة احليوية للحصول على ما يقارب  يف استخدام الكتلة  األوروبية من احتياجا

ا الطاقوية %3احليوية بتوليد حوايل  قائمة الدول من حيث حجم  أوليف  األمريكيةالواليات املتحدة  وتأيت.   4من احتياجا
ميغاواط  7264و  5 2008ميغاواط يف عام 7172بلغ  إنتاج بإمجايلالطاقة املركبة من طاقة الكتلة احليوية الصلبة ، 

  .6  2009عام

                                                            
    1 http//www.taqat.org/energy/1315 
     2 http//www.taqat.org/enrgy/1344  op. cit . 
     3 http//www.planetssed.com/ar/node/15401 consulté le 09.02.2013 à 14 :50 GMT . 
     4  http//www.planetssed.com op. cit . 

 . 193مرجع سبق ذكره ، ص ،  2010لعام  OAPECوالثالثون التقرير السنوي السابع   5
  .   177مرجع سبق ذكره ، ص  ،2011لعام  OAPECالتقرير السنوي الثامن والثالثون   6
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منارك يف االد أتتفقد  2008و 2007ن طاقة الكتلة احليوية بني عامي الطاقة املركبة م إمجايلمن حيث نسبة النمو يف  أما
 2009و 2008، أما بني عامي  1 %66.7قدرت بـ  تلتها كوريا اجلنوبية بنسبة منو %67.6الصدارة بنسبة منو بلغت 

  . %31.55 ـمنو قدرت ب بنسبة، وتلتها ايطاليا  %47.8بلغت  فاحتلت كندا الصدارة بنسبة منو 

تخدم طاقة الكتلة احليوية يف كافة الدول وخاصة املناطق النائية بشكل بدائي يف جمال الطبخ والتدفئة بالنسبة للدول العربية فتس أما
ل املشرق العريب وتعترب املخلفات الشبه اجلافة خاصة يف دو  األراضيهذه املصادر تبقى حمدودة نسبيا ، نظرا لطبيعة  أن إال، 

   .2لكتلة احليوية يف الوطن العريب واملخلفات احليوانية املصدر الرئيسي ل واألخشابالزراعية 

  . 2009-2008يوضح إمجايل طاقة الكتلة احليوية املركبة يف بعض دول العامل لعامي ) 10 - 2( واجلدول رقم 

   

                                                            
 193مرجع سبق ذكره ، ص ،  2010لعام  OAPECالتقرير السنوي السابع والثالثون   1
  . 177،178مرجع سبق ذكره ، صص ، 2011لعام  OAPECالتقرير السنوي الثامن والثالثون  2
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  2009 -2008كتلة الحيوية المركبة في بعض دول العالم لعامي إجمالي طاقة ال) 10 – 2( الجدول رقم 

  

  الطاقة املركبة
)MW - ميغاواط(  

  

  معدل النمو السنوي
2008- 2009  

)%(  
2008  2009  

  1.3  7264  7172  الواليات املتحدة
  13.8  3142  2761  السويد 
  5.5  438  415  ايطاليا
  2.8  1807  1757  فنلندا 
  0.0  2024  2024  النمسا
  48.0  2042  1380  أملانيا

  23.7  690  558  الدمنارك
  22.1  631  517  اململكة املتحدة

  0.0  473  473  املكسيك
  19.4  559  468  مجهورية التشيك

  0.0  537  537  اسرتاليا
  25.3  554  442  بلجيكا
  11.2  1526  1372  كندا
  14.1  462  405  هولندا
  31.6  492  374  اسبانيا
  ) 31.9(   47  69  تركيا

  0.0  10  10  كوريا اجلنوبية
  .األرقام بني قوسني تعين سالبا: مالحظة
  ،عن  200، ص  2012، جوان 2011التقرير السنوي الثامن والثالثون لألمني العام لألوابك لسنة : املصدر 

IEA renewable information 2011 
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   :النوويةالطاقة  -7

كل دول العام تسعى المتالك التكنولوجيا النووية ، فمثال تعمل   أن إالنووية ، النامجة عن استغالل الطاقة ال األخطاربالرغم من 
،  الالزمة األمنيةمعايري جديدة للسالمة ، قصد توفري االحتياطات  إجياداليابان وبالرغم من حدوث كارثة يف حمطة فوكوشيما على 
واضح يف هذا الصدد  اليابانينيللطاقة النووية ، وتربير  ويطاقبديل  إجياديف حالة حدوث الطوارئ الغري متوقعة ، وال تعمل على 

لذلك ال  االحتياطاتعن الشحن املكلف جدا هلذه  يوجد لديها احتياطات من النفط والغاز ناهيك اليابان ال"ن حيث يقولون بأ
ن لدول الصناعية اليت ترى بأخاصة ا ونفس الشيء ينطبق على بقية دول العامل1"عن الطاقة النووية  ميكن لليابان أن تستغين 

  .ستظل جزءا مهما يف هيكل الطاقة املستهلكة يف العامل  النوويةالطاقة 

و بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدعم من منظمة  - نيكوال ساكورزي - ومببادرة من رئيس اجلمهورية الفرنسية 
مارس  9و 8عنية بالتطور املسؤول للطاقة النووية املدنية ، انعقد يف باريس يومي امل األطرافالتعاون االقتصادي والتنمية ، وحبضور 

ل ورقة العمل املقدمة املؤمتر الدويل حول احلصول على الطاقة النووية املدنية ، وقد بينت اجلمهورية الفرنسية من خال 2010
ن بأ" ال الرئيس الفرنسي من خالهلا طاقوية املتزايدة ، فقال اإلنسانن الطاقة النووية هي طاقة ضرورية لتلبية حاجات للمؤمتر بأ

ضمان من جهة البلدان املالكة للتكنولوجيا النووية وهي متمسكة بامتيازها ، يقسمني  إىلقسم ني ال أنب العامل جي أنفرنسا تعترب 
ن الطاقة النووية  هلا ، وتؤمن فرنسا بأ منحه األولم القس ويأىبات املئوية ، احلصول على اخلرب ومن جهة ثانية شعوبا تطالب حبق 

  2".للمضي قدما  آلخرينلكفيلة بتشكيل مالط تضامن دويل جديد حيث سيحتاج كل واحد 

ح للطـاقة واقتصادي و حيرتم مصدر متا  ، فهيالت السلمية للطـاقة النوويةفرنسا جد مهتمة بتطوير االستعما إن"  أيضاوقال 
، الضرورية اإلنسانيةلتلبية احلاجات  أساسيةامهة ـتقدم مس أنالنووية ميكنها  تن التكنولوجياأفرنسا مقتنعة ب نأ، كما البيئة

ىل ، وإمنابع املياه إىليستفيد منها مجيع البلدان يف جماالت الصحة والزراعة والصناعة والوصول  أنوللتنمية املستدامة، وجيب 
  3املسؤول للطاقة النووية من والنووية والتطوير اآل األسلحةشار مصادر الطاقة ومحاية البيئة، وهذا مع ضرورة منع انت

اية عام وبلغ عدد املفاعالت النووية العاملة يف العامل على توليد الطاق"   إمجاليةمفاعال بطاقة  441،  2010ة الكهربائية يف 
  يف  1يف كندا و 4لطويل منها دى اــــــــــــــــعلى امل اإلغالقمفاعالت قيد  5 إىل إضافةواط كهرباء ، ميغا 374682 ـتقدر ب

  

                                                            
  :مقال حتت عنوان ،اليابان لن تتخلى عن الطاقة النووية والقنبلة الذرية ، على املوقع اإللكرتوين    1

http//arabic.ruver.ru/2013.02.09/104150726 ajouté le 09‐02‐2013 à 12 :20 GMT ,consulté le 09‐02‐2013 à 
16 :15 GMT . 

   01، ص 2010مارس 9 -8وزي ،رئيس اجلمهورية الفرنسية ، املؤمتر الدويل حول احلصول على الطاقة النووية املدنية ، باريس أيام نيكوال سارك  2
  .02ص  ،املرجع السابق ذكره نيكوال ساركوزي ،  3
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ائي  أغلقتاليابان ، وبلغ عدد املفاعالت اليت  م هذه املفاعالت وحىت سنة مفاعال وذلك منذ البدء باستخدا 125بشكل 
2010."1  

اية عام  اإلنشاءواليت هي قيد  ،يوضح املفاعالت النووية العاملة)  11-2(واجلدول رقم  ية كم  إىل إضافة،  2011يف العامل 
  الطاقة الكهربائية املنتجة  إمجايل إىلتها النووية ونسب الكهرباء املولدة من خالل الطاقة

    

                                                            
  . 177مرجع سبق ذكره ، ص ،  2010لعام  OAPECالتقرير السنوي السابع والثالثون ،   1
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  )2011نهاية عام (  في العالم اإلنشاءالمفاعالت النووية العاملة وقيد ) :  11-2( الجدول 
  2011الكهرباء املولدة بالطاقة النووية   املفاعالت قيد اإلنشاء  املفاعالت العاملة  

السعة ميغا   العدد  السعة ميغاواط  العدد
  واط

TWh) تريا واط
 )ساعي

من إمجايل 
  الكهرباء

  5.9  669.2  935  2  935  2  األرجنتني
  39.4  234.4  -  -  375  1  أرمينيا
  20.1  61.6  -  -  7567  8  إسبانيا
  22.6  140.5  -  -  12068  9  أملانيا
  48.1  82.2  1900  2  13107  15  أكرانيا
  -  -  -  -  915  1  إيران

  2.6  256  315  1  725  3  باكستان
  3.1  14.5  1245  1  1884  2  الربازيل
  51.2  48.2  -  -  5927  7  بلجيكا
  33.1  15.2  1906  2  1906  2  بلغاريا
  19.3  40  2600  2  4982  6  تايوان

  33.3  26.4  -  -  3678  6  مجهورية التشيك
  51.8  35.3  782  2  1816  4  مجهورية السلوفاك

  5.2  12.9  -  -  1800  2  جنوب افريقيا
  17.1  55.1  9153  11  22693  32  روسيا اإلحتادية

  19.5  10.7  -  -  1300  2  رومانيا
  37.3  5.4  -  -  688  1  سلوفينيا
  38.1  55.1  -  -  9298  10  السويد
  38  25.2  -  -  3263  5  سويسرا
  1.8  76.8  27230  27  1178  15  الصني
  74.1  407.8  1600  1  63130  58  فرنسا
  28.4  21.9  1600  1  2716  4  فنلندا
  15.1  85.2  -  -  12624  18  كندا

  32.2  141.9  5560  5  18698  21  كوريا اجلنوبية
  3.6  5.6  -  -  1300  2  املكسيك

  15.7  56.4  -  -  9920  18  اململكة املتحدة
  2.8  20.5  4194  6  4391  20  اهلند

  42.1  14.8  -  -  1889  4  هنغاريا
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  3.4  3.8  -  -  482  1  هولندا
  19.6  807  1165  1  101240  104  تحدةالواليات امل

  29.2  279.2  2756  2  44215  50  اليابان
  13.4  3909  62941  66  366610  433  إمجايل العامل

  :،عن  194،195، صص  2012، جوان 2011التقرير السنوي الثامن والثالثون لألمني العام لألوابك لسنة : املصدر 
1‐ P Statistical Review of World Energy,june2011 
2‐ IAEA, PRIS Website.( Nuclear Power Plants Information ), nov 2011 . 

اية عام ن عدد املفاعالت النووية العاملة يف العاملأيتضح لنا ب) 11-2(ل اجلدول رقم نه ومن خالإ  433 ـيقدر ب 2011 
صدارة دول العامل حيث تستحوذ  األمريكيةملتحدة ميغاواط ، وحتتل الواليات ا 366610 ـتقدر ب إنتاجيةعال نوويا ، بطاقة مفا

  .مفاعال نوويا  104لوحدها على 

ميغاواط ، وجاءت اليابان  63130 إىلوصلت  إنتاجيةمفاعال نوويا وبطاقة  58 ـميغاواط ، تليها فرنسا ب 101240وتنتج 
مفاعال وبطاقة  32 ـت روسيا يف املرتبة الرابعة بميغاواط ، مث حل 44215مفاعال نوويا ينتجون  50 ـيف املرتبة الثالثة عامليا ب

منها   أخرىيعدها دول  تالرائدة يف جمال الطاقة النووية ، مث جاء األربعةميغاواط ، هذا عن الدول  22639 ـتقدر ب إنتاجية
  .وغريها...، بريطانيا  وكرانياأيا اجلنوبية ، اهلند ، الصني ، كور 

الطاقة الكهربائية املولدة من خالل  أن، حيث النووية فنجد فرنسا حتتل الصدارةاملولدة عن الطاقة على صعيد الطاقة الكهربائية  أما
بلغت نسبة تغطية الكهرباء  الكهرباء ، مث جاءت سلوفاكيا حيث من احتياجات فرنسا من % 74.1املفاعالت النووية تغطي 

وهي نسب جد معتربة توضح  % 48.1و  %51.2 بنسبة كرانياو أ وتلتها بلجيكا و  %51.8املولدة من الطاقة النووية نسبة 
 .على الطاقة النووية  األوروبيةمدى اعتماد الدول 
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  :الجزائرالطاقات المتجددة في : لمطلب الرابعا

النفط، الغاز (دول حوض البحر األبيض املتوسط مبصادر الطاقة املعدنية مبختلف أنواعها  بالرغم من أن اجلزائر تعد أغىن      
ا عملت على تنمية تطوير)اخل... ، الفوسفات، احلديد، الزنك، الرصاص، اليورانيوم، النحاس، الذهب الطبيعي الطاقات  ، إال أ

، والذي استتبع بتأسيس احملافظة 1962ستقالل  فتم إنشاء املعهد الوطين للطاقة الشمسية سنة املتجددة مباشرة عقب اإل
ومت استبداهلا باملرصد ، 1988، حتت وصاية رئاسة اجلمهورية، وهذه احملافظة حلت سنة 1982تجددة سنة السامية للطاقات امل

  .1املتجددة اتالوطين للطاق

توفري األسس واملنشآت "وبالتايل يتضح لنا مدى اهتمام اجلزائر برتقية وتطوير الطاقات املتجددة منذ االستقالل وهذا من خالل 
، وبالرغم كذلك من أن اجلزائر تعد حاليا مكتفية تقريبا من حيث االحتياجات 2"أفضل التجهيزات والوسائلالقاعدية واملزودة ب

الطاقة  الستهالكمواصلة العمل بالنموذج الوطين  الطاقوية وهذا بفضل احملروقات وخاصة الثروة النفطية والغاز الطبيعي، إال أن
هلذا أصبح إدماج الطاقة املتجددة يف املزيج ،والطلب هلذا املصدر من الطاقة  احلايل سوف حيدث مشاكل يف التوازن بني العرض

يف متويل االقتصاد  اخيلهاسيا للحفاظ على موارد الطاقة األحفورية، اليت تساهم مدا، ورهانا أس الطاقوي الوطين أكثر من ضروري
  . 3ية املستدامةواملسامهة يف حتقيق التنم،والتنويع يف فروع إنتاج الكهرباء ،الوطين 

ا برتقية طاقات بديلة  هلذا زادت اجلزائر وخالل السنوات األخرية، يف سبيل بناء اقتصاد وطين قوي ومتكامل من اهتماما
النضوب من جهة أخرى، فقامت بفتح  احتمالية، وخاصية ستقرار يف األسعار من جهة وقات، واليت تتميز خباصية عدم اإلللمحر 

افسة من أجل التمكن من إنتاج القدر الطاقوي احملدد ضمن الربنامج الوطين لرتقية الطاقات املتجددة ويف السوق الوطنية للمن
املتضمن القانون التوجيهي والربنامج  11-98، فصدر القانون 4سبيل حتقيق ذلك قامت بإعداد إطار قانوين هلذا الغرض

  .5 2002-1998اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

الذي أعطى أمهية املتجددة، و ات ، وبصورة حقيقية اهتمام الدولة بالطاق ويعترب هذا القانون هو أول اهتمام تشريعي فعلي جسد
مشاس ساعة إ 3000بطاقة تفوق فاجلزائر متلك حقل مشسي هائل ، املوارد املوجودة هلذه الطاقات " بنيف هلذا النوع من الطاقات

  .ة معتربة من الرياح، ونسبة حرارية جوفيةطاق إىل، إضافة  سنويا

                                                            
احلقوق، فرع قانون األعمال، كلية  رجدال، النظام القانوين للطاقة املتجددة يف اجلزائر يف إطار التنمية املستدامة، مذكرة مقدمة من اجل احلصول على شهادة املاجستري يفملياء بن   1

  . 49، ص2010-2009احلقوق بن عكنون جامعة اجلزائر، 
  .49ملياء بن رجدال، املرجع السابق ذكره، ص  2
  ، على املوقع االلكرتوين05، ص2011مارس  -اجلزائر–نامج اجلزائري للطاقة املتجددة والفعالية الطاقوية الرب   3

              http//portail‐cder.dz/spip.php ? article 1574.                                                                                                        
     
  .08ملياء بن رجدال، مرجع سبق ذكره، ص   4
يتضمن القانون التوجيهي والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير  م1998أوت سنة  22 ـاملوافق ل ـه1419ربيع الثاين عام  29املؤرخ يف  11-89القانون رقم   5

  . 03، ص م1998غشت سنة  24 ـاملوافق ل ـه1419مجادى األول  02، الصادر بتاريخ 62ئرية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزا2002-1998التكنولوجي 
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لجزائر لالدور االسرتاتيجي الذي يلعبه الغاز الطبيعي والبرتول يف التمويالت اخلارجية  إىلقتصادي، فإنه وبالنظر وعلى الصعيد اإل
اقات املتجددة، وينبغي احلفاظ وبأقصى درجة على املوارد التقليدية من خالل تطوير واستغالل كل خمزون الط إىلأدى باملخططني 

، هلذا جيب 2050حىت سنة  ℅1أن يسمح برنامج الطاقات املتجددة بإدخال هذه الطاقات يف احلصيلة الطاقوية الوطنية بنسبة 
باإلدماج الوطين ، على اجلزائر أن توفر الوسائل الضرورية للتحكم الكلي يف الطاقات املتجددة، عن طريق اجناز منشآت يف املوقع 

واليت )  PMI .PME(اد واملكونات واألنظمة وهذا بإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات الصغرية واملتوسطة للمو 
  .1"تعمل يف إطار الطاقات املتجددة والكفيلة خبلق مناصب الشغل

  :هيو وبعد هذا القانون جاءت قوانني ومراسيم أخرى 

ومن خالله مت اعتبار أن ترقية الطاقات املتجددة هي إحدى أدوات  : 2اقةاملتعلق بالتحكم يف الط 09- 99القانون رقم  -
يشمل التحكم يف الطاقة جممل اإلجراءات والنشاطات " التحكم يف الطاقة مثلما جاء يف املادة الثانية منه واليت نصت على

  .3"البيئة التطبيقية بغية ترشيد استخدام الطاقة املتجددة واحلد من تأثري النظام الطاقوي على

ويعترب هذا  :4واملتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 2002فرباير من سنة  05املؤرخ يف  01- 02القانون رقم  -
، كما أن 5"أول إطار تشريعي تناول خالله املشرع اجلزائري آليات تسويق الطاقة الكهربائية الناجتة عن املصادر املتجددة" القانون 

لتزامات البيئية اليت حيددها تخدام الطاقات املتجددة، ودمج اإلنص يف املادة التاسعة منه على ضرورة ترقية اس هذا القانون
  .6التنظيم

، واملتعلق بتكاليف تنويع 2004مارس  25 ـاملوافق ل ـه1425صفر عام  04واملؤرخ يف  92-04املرسوم التنفيذي رقم  -
د تكاليف تنويع مصادر الكهرباء وحتديدا تلك املنتجة، انطالقا من الطاقات املتجددة أو ىل حتديف إيهد" ، وهو 7إنتاج الكهرباء

كما يشمل هذا املرسوم جمموع النشاطات املرتبطة بشروط إنتاج الكهرباء من هذه املصادر ،  ) كهرباء وحرارة(باإلنتاج املشرتك 
ىل توضيح آليات التأهيل الستفادة منتجي الكهرباء من دف إ، كما يهوالربط بشبكة النقل أو التوزيع يف إطار النظام اخلاص

وكذا التدابري الالزمة للتكفل بالتكاليف  01- 02من القانون  95الطاقات املتجددة من العالوات املنصوص عليها يف املادة 
  .اإلضافية الناجتة عن حتويل واستغالل الطاقات املتجددة

                                                            
  .32-31، مرجع سبق ذكره، ص ص 11-89القانون رقم   1
الصادر  51الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد واملتعلق بالتحكم يف الطاقة، اجلريدة  م1999جويلية  28 ـاملوافق ل ـه1420ربيع الثاين عام  15املؤرخ يف  09-99القانون رقم   2
  .04م، ص1999غشت سنة  02 ـاملوافق ل ـه1420ربيع األول عام  20يف 
  .05، املرجع السابق ذكره، ص 09-99املادة الثانية من القانون   3
املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، اجلريدة الرمسية للجمهورية و  م2002فرباير سنة  05 ـاملوافق ل ـه1422ذي القعدة عام  22املؤرخ يف  01-02القانون رقم   4

  .02، ص م2002فرباير سنة  06 ـاملوافق ل ـه1422ذي القعدة عام  23الصادر بتاريخ  08اجلزائرية، العدد 
  .55ملياء بن رجدال، مرجع سبق ذكره، ص   5
  .07، املرجع السابق ذكره، ص 08مسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، اجلريدة الر 01-02املادة التاسعة من القانون   6
، واملتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، م2004مارس  25 ـاملوافق ل ـه1425صفر عام  04واملؤرخ يف  92-04املرسوم التنفيذي رقم  -  7

  .11، ص م2004مارس  28 ـاملوافق ل هـ1425ام صفر ع 07الصادر بتاريخ  19العدد 
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اقات املتجددة، ـار يف قطاع الطـواإلطار الذي حتدد على أساسه آليات وشروط االستثمويعترب هذا املرسوم الوسيلة القانونية 
  .1"وكذلك الصفقات املربمة لتطويرها

وحسب املادة  :تجددة يف إطار التنمية املستدامةواملتعلق برتقية الطاقات امل 2004أوت  14واملؤرخ يف  09-04القانون رقم  -
وهذا من خالل وضع " ، 2حتديد كيفيات ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة إىلدف األوىل من هذا القانون فإنه يه

اآلليات اليت مت وضعها هلذا  إىلبرنامج وطين والذي متت صياغته خصيصا لدفع وتشجيع هذا النوع من الطاقات، باإلضافة 
هام تطوير استعمال الطاقات املتجددة وتوفري اخلربات الغرض كإنشاء مرصد وطين للطاقات املتجددة والذي تعود إليه م

  .3والكفاءات الالزمة وكذا التقنيات الضرورية إلدخال هذه الطاقات ضمن املنظومة الطاقوية للوطن

عمليات تأطري وتنظيم السياسة الوطنية للطاقات املتجددة مبجموعة من القوانني مت إنشاء جمموعة من املنظمات  إىلوباإلضافة 
  :املؤسسات االقتصادية ومراكز البحث العلمي، قصد إجناح السياسة الوطنية للطاقات املتجددة ومنهاو 

حدة البحث يف الطاقات املتجددة و ، UDES، وحدة تطوير املعدات الشمسية  CDERاملركز الوطين لتطوير الطاقات املتجددة 
URAER ة ، وحدة البحث يف الطاقات املتجددة باملنطقة الصحراويURERMS وحدة البحث يف معدات الطاقة جبامعة ،
  .UDTS4 وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم، URMER تلمسان

ذا تكون اجلزائر قد مهدت لإل الطاقات املتجددة تتواجد يف صميم "، وأصبحت  نطالق حنوى التوجه إلنتاج الطاقة اخلضراءو
وأن اإلمكانيات الوطنية من الطاقات املتجددة تعترب هامة للغاية، وخصوصا  ، خاصة5"السياسات الطاقوية واالقتصادية اجلزائرية

جتماعي وهذا من خالل إقامة فرصة حمركة للتطور اإلقتصادي و اإللذا تعترب اجلزائر هذا النوع من الطاقة مبثابة  ،الطاقة الشمسية
الكتلة قل أمهية طاقة الرياح، وطاقة اجد وبدرجة أتو الطاقة الشمسية ت إىلصناعات خالقة للثروة ومناصب الشغل، وباإلضافة 

، ولكن هذا ال مينع من إطالق مشاريع الجناز مزارع لطاقة الرياح وإنشاء مشاريع جتريبية  يةقة احلرارة اجلوفية والطاقة املائوطا احلية،
  .6يف كل من طاقة الكتلة احلية والطاقة احلرارية اجلوفية

وتستند رؤية ) 2030- 2010للفرتة ( برنامج طموح لتطوير الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية وقامت اجلزائر بإطالق       
احلكومة اجلزائرية على إسرتاتيجية تتمحور حول تثمني املوارد اليت ال تنضب، مثل املوارد الشمسية، واستعماهلا لتنويع مصادر 

ميغاواط من الطاقة ذات األصول  22000درة حبوايل تاجية مقــــــــــــاقة إنــــــــــــــتأسيس ط إىلج ــــــاقة، ويهدف هذا الربنامــــــالط

                                                            
  .56ملياء بن رجدال، املرجع السابق ذكره، ص   1
واملتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية  م2004غشت سنة  14 ـاملوافق ل ـه1425مجادى الثانية عام  27املؤرخ يف  09-04القانون رقم   2

  .09، ص م2004غشت  18 ـاملوافق ل ـه1425رجب  02الصادر بتاريخ  52رية اجلزائرية ، العدد للجمهو 
  .58-57ملياء بن رجدال، مرجع سبق ذكره، ص ص   3
قتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان، عرض جتربة اجلزائر يف جمال الطاقات املتجددة، امللتقى العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة اال  4

  .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة2012نوفمرب  21و  20والعدالة االجتماعية، يومي 
  .04الربنامج اجلزائري للطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية، مرجع سبق ذكره، ص   5
  .04ئري للطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية، املرجع السابق ذكره، ص الربنامج اجلزا  6
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ميغاواط منها لالستهالك احمللي، وبالتحديد لتغطية الطلب الوطين  12000وسيوجه  2030- 2011املتجددة، خالل الفرتة 
الطاقة  واجلدول التايل يوضح مراحل برنامج إنتاج .1ميغاواط الباقية حنوى التصدير 10000املتزايد على الكهرباء، وتوجه 
  2030املتجددة يف اجلزائر وحىت عام 

  2030حتى عام تاج الطاقة المتجددة في الجزائر مراحل برنامج إن:  ) 12- 2( رقم  والجدول
  2030  2020  2015  2013  السنة

قدرة الطاقة احملتمل 
  تركيبها

  ميغاواط 650  ميغاواط 110

ميغاواط خمصصة  2600
للسوق الوطنية احتمالية 

 2000ارب تصديرها يق
  ميغاواط

ميغاواط موجهة  12000
  للسوق الوطنية

ميغاواط خمصصة  10000
  للتصدير

سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان، عرض جتربة اجلزائر يف جمال الطاقات املتجددة، امللتقى العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة  :المصـدر
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 2012نوفمرب  21و  20عدالة االجتماعية، يومي االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة وال

   .جامعة قاصدي مرباح ورقلة
   

إن هذا الربنامج يركز على الطاقة الشمسية الضوئية والطاقة الشمسية احلرارية، وكذلك الطاقة اهلوائية واليت متلك فيها اجلزائر   
، ويقدر أيضا 2030حبلول عام % 37عن طريق الطاقة الشمسية إىلحيث من املنتظر أن يصل إنتاج الكهرباء " إمكانيات هائلة

، والشكل التايل يوضح إنتاج الطاقة حسب 2كذلك  2030من إنتاج الكهرباء حبلول عام  ℅3أن تشارك الطاقة اهلوائية بإنتاج 
  .2030املصدر خالل سنة 

 2030لطاقة حسب المصدر في الجزائر خالل سنة إنتاج ا) : 3- 2( الشكل رقم 

  

  
  

  .ن بن عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره سارة بن الشيخ، نارميا: املصدر

                                                            
  .04الربنامج اجلزائري للطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية، املرجع السابق ذكره، ص   1
  .سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره  2

℅60

℅3

℅37
الطاقة االحفورية

الطاقة الھوائية

الطاقة الشمسية
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إن برنامج تطوير الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية يعتمد بصفة أساسية على تطوير مصادر الطاقة الشمسية بنوعيها         
  ).13 -2(وهو ما نربزه يف اجلدول رقم  2030ىل غاية إ 2011وائية حسب خطة عمل من قة اهلالضوئية و احلرارية والطا

  )2030-2011(البرنامج المخطط لتطوير الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية : ) 13-2(الجدول رقم 
  2030 إىل 2021من   2020 إىل 2011من   السنوات

الطاقة الشمسية 
  الضوئية

  سنةميغا واط لل 200  ميغاواط 800

  2030ىلإ2024  2023-2021  2020-2016  2013-2011  السنوات
الطاقة الشمسية 

  احلرارية
اجناز مشروعني بقدرة 

  ميغا واط 150
مراكز بقدرة إنتاج تبلغ  04إجناز 

  ميغا واط 1200
ميغا  500إنتاج 

  واط سنويا
ميغا  600إنتاج 

  واط سنويا
  2030 -2016    2015-2014  2013 - 2011  السنوات

اجناز أول مزرعة رياح   لطاقة اهلوائيةا
ميغا واط  10بقدرة 
  بأدرار

مزرعتني للرياح  اجناز
ميغا  20بقدرة 

  واط

إجراء دراسات إلجياد مواقع مناسبة من أجل تركيب 
  ميغا واط 1700توربينات اهلواء بقدرة 

Source : préparé par  le chercheur s’est basé sur :  le programme des énergies Renouvelables 
et de l’efficacités énergétique sur le sit : http//www. Mem‐ algeria.org/francais/index.php. 

      

يف  أيضاالتقارير لوزارة الطاقة واملناجم واليت وردت  آخرإن الطاقة املركبة يف جمال الطاقات املتجددة يف اجلزائر مل تتجاوز حسب    
ستعمال يف ، وهي موزعة حسب املصدر وحسب اإل1واط  2353260 ـب 2007للطاقات املتجددة لسنة الدليل الوطين 
   : اجلدولني التاليني

  توزيع الطاقة المركبة حسب المصدر:  ) 14-2(الجدول رقم 

 )  %( النسبة   )بالواط ( الطاقة املركبة   املصدر
  97  2279960  الشمس
  3  73300  الرياح
  100  2353260  اجملموع

Source : http//www. Mem‐ algeria.org/francais/index.php.  
  

  يوضح توزيع الطاقة املركبة حسب املصدر ) 4 -2(والشكل رقم 

                                                            
1 http//www.Mem‐algeria.org/francais/undex.php. 
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، تليها واط 578500 ـدارة بطاقة مقدرة بـلصست حتتل اات فنجد والية متنراـا بالنسبة لتوزيع الطاقة املركبة حسب الواليـأم      
واط ، وهذا يدل على أن استثمارات اجلزائر يف جمال الطاقات  153850 ـواط ، مث والية اليزي ب 234900 ـوالية أدرار ب

 ) 1( ، وامللحق رقم املتجددة هي مرتكزة يف املنطقة الصحراوية ، لتميزها باحلرارة املرتفعة ولطول ساعات إشراق الشمس فيها 
  .يوضح توزيع الطاقة املركبة حسب الواليات 

قيام وزارة الطاقة واملناجم بإنشاء شركة : " املتجددة نذكر منها  ولقد حققت اجلزائر العديد من اإلجنازات يف جمال الطاقات  - 
نارجي نيو إ" neal"  "new energies algeria"وسونلغاز وجمموعة سيم ، وهي شركة  ككل من سوناطرا  بني مشرتكة
  .وتتمثل مهمتها يف تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي  2002سنة . اجلرييا 

حمطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز والطاقة الشمسية مبنطقة حاسي الرمل جنويب العاصمة  2011جانفي 14دشنت اجلزائر يف  -
" نريـبيأ"سبانية اجلزائرية والشركة اإل"نيال"شركة حقل غازي يف إفريقيا ، وهذا يف إطار الشراكة بني كرب ،حيث يتواجد أاجلزائرية 

ميغاواط يتم إنتاجها بواسطة الغاز و 120ميغاواط ، منها 150ورو ، ويبلغ حجم إنتاج هذه احملطة مليون أ350الستثمار حنو 
هكتار ، ويوجد  64لشبكة الكهربائية الوطنية ، وتغطي احملطة مساحة ميغاواط  عن طريق الطاقة الشمسية ، وهي متصلة با30
   .مرتا 150جامع للطاقة الشمسية يبلغ طول كل واحد منها 224ا 

واليات صحراوية جنوب اجلزائر بالكهرباء  04قرية منتشرة يف  20عائلة يف  1000متكنت مؤسسة سونلغاز من ربط  -
  .بالتجهيزات الالزمة الستغالل الطاقة الشمسية الشمسية بعد أن مت تزويد مساكنهم

أبرمت اجلزائر العديد من عقود الشراكة مع اجلانب األوريب من بينها مذكرة تفاهم مع اجلانب األملاين حول الطاقة املتجددة  -
  . 2009ومحاية البيئة يف سنة 

كرب برج عاملي للطاقة الشمسية باملدينة اجلديدة ية إجناز أأملانيا على انطالق عملتعمل اجلزائر حاليا يف إطار شراكة علمية مع  -
ذا الشأن على عقد إ كلم وقد  35سيدي عبد اهللا غرب العاصمة اجلزائرية حبوايل  تفاق تعاون وشراكة من قبل املديرية مت التوقيع 

ذا الصرح العلمي العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي باجلزائر مع الشريك األملاين إلعداد الدراس ة والتصميم املتعلقني 
  .1"يسمى بكهرباء الطاقة الشمسية الكبري والذي سيسمح بإنتاج ما

  .بالعاصمة اجلزائر بالطاقة الشمسية  يلحمطة خدمات نفطال الربجمية بسطواتزويد  -"

  .2"مشاريع احملافظة السياسية لتنمية السهوب -

                                                            
  .سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره  1
حالة مشروع "االحفورية ومحاية البيئة حممد راتول ، حممد مداحي ، صناعة الطاقات املتجددة بأملانيا وتوجه اجلزائر ملشاريع الطاقة املتجددة كمرحلة لتأمني امدادات الطاقة   2

، كلية 2012نوفمرب  21-20سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية يومي –متر العلمي الدويل حول ، ورقة علمية مقدمة إىل املؤ "ديزرتك
  . 148العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 
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وقع أن والذي يت"أملانيا  -مشروع سيتم اجنازه يف اجلزائر وهو مشروع ديزرتيك ، اجلزائرع أكرب ارياملش هذه  إىليضاف        
كلم   200حنو  إىلويتوقع أن يصل طول املنطقة الصحراوية اليت سيستخدمها املشروع  2050فاق ينتهي تنفيذه بالكامل يف آ

من مساحة مشال  ℅0,3وهي تشكل بذلك ، ²مكل27000أكثر من  إىلكلم، لتصل املساحة اإلمجالية   140 ـوبعرض يقدر ب
إفريقيا والشرق األوسط، وتزرع كامل هذه املساحة مباليني املرايا العاكسة لألشعة واملتصلة يبعضها البعض، ويتوقع من هذا املشروع 

 1"ذا املشروعمليار أورو كغالف مايل هل 400أن يغطي حاجة كامل دول املنطقة وأوربا من الطاقة الكهربائية، وقد مت رصد 

مليار  120 ـيف اجلزائر الزال متعثرا رغم رصد الدولة له مليزانية تقدر ب 2030 - 2010برنامج الطاقات املتجددة  إن       
  :دوالر وهذا بسبب وجود عراقيل ومشاكل كثرية تعرتض مسار هذا الربنامج نذكر منها

  .2افتقاد ثقافة التخطيط املسبق من طرف املعنيني -

حيول دون انتشارها بشكل واسع، فهي  املتجددة، وهذاقص اإلطارات من فنيني وتقنيني من أجل تطبيق تكنولوجيا الطاقة ن -"
  .دراسات وافية للقدرات احمللية يف التصنيع إىلحتتاج 

  .صعوبة ختزين الطاقة جبانب تكلفتها االستثمارية العالية -

، والفهم اخلاطئ لطبيعة عمل وتطبيقات تكنولوجيات الطاقة املتجددة  نتاج الطاقةقلة االهتمام باستخدام املصادر املتجددة إل -
ادر املتجددة يف إنتاج الطاقة، ـاالعتماد على املص تشكل عائق كبري حنو إىل، وهذا أدى  من قبل األطراف املعنية واجملتمع بأسره

مفهوم صحيح إلنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة، األمر  دور اإلعالم والتوعية  لتأهيل األفراد واجملتمع حنو وهنا يربز
  .3"والبيئية يف هذه اجملاالت االقتصاديةسيساعد على توضيح احلقائق الذي 

ضعف األولوية اليت توىل لتطوير الطاقة املتجددة سواء من ناحية التخطيط أو من ناحية وضع سياسات العامة على املستوى  -
  .الوطين

  .واليت تشمل اإلعانات املباشرة والغري مباشرة املقدمة للوقود،نظم الطاقة التقليدية  إىلل التوازن بسبب اإلعانات املقدمة اختال -

  .التكنولوجياعدم كفاية الدعم املقدم لتطوير  -

  

  

                                                            
  .149 ،148حممد راتول ، حممد مداحي ، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
  :استغالل الطاقات املتجددة ال يزال متعثرا يف اجلزائر على املوقع االلكرتوين  2

http//www.djazairess.com/essalam/15836. Ajouté le 01‐10‐2012 consulté le 17‐02‐2013 à 12 :20 GMT. 
  .سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره   3
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  . املتجددة اتما تعانيه األسواق من بلبلة وقيود فيما خيتص بإمكانية احلصول على تكنولوجيات الطاق -

  . الرسوم املرتفعة املفروضة على واردات جتهيزات الطاقات املتجددة -

  . ارتفاع تكاليف إنشاء نظم الطاقة املتجددة -

  .احلجمارتفاع تكاليف معامالت املشاريع الصغرية  -

  . انعدام التمويل وترتيبات اإلقراض خاصة بالنسبة لألفراد -

  .التصنيعيةانعدام اهلياكل األساسية  -

  1"مجيع نظم الطاقة املتجددة إىلدم استحداث وجتديد املعايري وأفضل املمارسات بالنسبة ع -

    

                                                            
لربنامج العاملي للطاقة الشمسية، ، اجلمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، البيئة والتنمية املستدامة، تشجيع مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة مبا يف ذلك تنفيذ ااألمم املتحدة  1

  .14، 13، ص 2001، جويلية 1996-2005
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  :خاتمة الفصل الثاني 

يف ختام هذا الفصل والذي حاولنا من خالله التعرف على اهليكل املؤسسايت الذي ينظم القطاع النفطي على املستوى العاملي من 
، والوكالة الدولية للطاقة، وكذلك احلديث عن الشركات املتعددة اجلنسيات العمالقة  خالل التحدث عن منظمة األوبك ،األوابك

، كأبرز املؤثرين يف السوق النفطية العاملية، وبروز شركات النفط الوطنية كرد فعل على ) الشقيقات السبع ( يف الصناعة النفطية  
مية،ويف خضم هذا الصراع املؤسسي رأينا مدى تأثري تقلبات أسعار اإلستغالل والنهب املستمر للعامل الغريب لثروات الدول النا

  .النفط على اإلقتصاد العاملي ، الذي كان يتأثر تأثرا كبريا ، سواء بإرتفاع األسعار أو بإخنفاضها 

أثقلت كاهله، ودخلت  ادةـات أدخل اإلقتصاد اجلزائري يف مديونية حـار احملروقـاد يف أسعـوبالنسبة للجزائر رأينا بأن التذبذب احل
ا غرفة اإلنعاش ، واليت مل خترج منها إال بعد عودة أسعار النفط لإلرتفاع يف األسواق الدولية وهذا  ا ومؤسسا اجلزائر وبكل قطاعا

  . 2000اعتبارا من سنة 

وهو إجياد بديل طاقوي  كما أنه ومن خالل هذا الفصل مت التعرض إىل أهم إشكال يدور يف اجملتمع الدويل خالل هذا القرن ،
يكون كبديل اسرتاتيجي للثروة النفطية املهددة بالنضوب والزوال، ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف سعت كل الدول مبا فيها اجلزائر إىل 
وضع خطط إسرتاتيحية لتحقيق مصدر طاقوي يكون داعما على األقل، للطلب املتزايد على الثروة النفطية ، وعلى وجه اخلصوص 

طرف الدول املتقدمة واليت تتميز باستهالكها الواسع للنفط، ناهيك عن شح أراضيها منه، وهنا تكلمنا عن الطاقات املتجددة من 
و مبصادرها املختلفة ، وتوصلنا يف النهاية إىل أنه من بني كل املصادر املتجددة واليت من احملتمل أن تكون بديال للطاقة النفطية، 

مسية، وطاقة الرياح والطاقة املائية نوعا ما، هي األفضل واملرشحة لتحقيق نوع من التطور املقبول لتغطية وجدنا بأن الطاقة الش
جزء من اإلحتياج املتزايد للطاقة، وتبقى تكاليف إنتاج هذا النوع من الطاقات أكرب بكثري من تكاليف إنتاج الطاقة من الثروة 

رب األفضل طاقويا ، إال أن مشاكلها البيئية و أضرارها اجلسيمة حالت دون توسع انتشارها النفطية، كما أن الطاقة النووية واليت تعت
  .     ، يف حني تبقى املصادر األخرى بعيدة كل البعد بأن تكون كبديل للثروة النفطية على األقل يف املستقبل القريب

قات املتجددة ، وهذا لكي نبقى مواكبني للتطورات كما أن اجلزائر بدأت تعمل و خاصة يف اآلونة األخرية على تطوير الطا
احلاصلة يف هذا اجملال على املستوى الدويل من جهة ،وجتسيد عملية اإلستخدام املستدام للثروة النفطية الوطنية ، سواء من الناحية 

خاصة وأن الصحراء  اإلقتصادية أو من الناحية البيئية من جهة أخرى ،ولرتك نصيب من هذه الثروة لألجيال الالحقة ،
  .اجلزائرية،تعترب أكثر من مالئمة لإلستثمار يف هذا اجملال وعلى وجه اخلصوص يف جمال الطاقة الشمسية 
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  : مقدمة الفصل الثالث 

اجلزائر من أهم الدول املنتجة واملصدرة للثروة النفطية وهذا ما جعلها شريكا هاما يف منظميت األوبك، و األوابك وعنصرا  تعترب
ة مؤثرا يف السوق البرتولية العاملية ، ومن خالل هذا الفصل األخري والذي خصصناه لدراسة حالة اجلزائر من ناحية أمهية الثرو 

النفطية الوطنية ومكانتها يف اإلقتصاد اجلزائري، من خالل التحدث عن واقع القطاع النفطي يف اجلزائر، منذ اكتشاف النفط إىل 
يومنا هذا، إضافة إىل إبراز الدور الفعال لشركة النفط الوطنية سوناطراك يف تطوير قطاع احملروقات، الذي يعترب هو أساس تطور 

ملصدر الوحيد لكل األموال احملركة لعجلة التنمية اإلقتصادية يف البالد، وباعتبار أن إيرادات قطاع احملروقات اإلقتصاد الوطين، وا
تتميز بالتذبذب ، كان البد على اجلزائر أن تفكر يف إجياد بديل قطاعي للمحروقات، ومن خالل دراستنا هذه إرتأينا بأن احلل 

لك فيها اجلزائر بنية حتتية وهبها لنا اهللا عزوجل، ويكفي أن ننظمها و نضعها يف الطريق يكمن يف إعطاء أولوية للقطاعات اليت مت
السليم إلستغالهلا أحسن استغالل ، وهذا من خالل قطاعي الزراعة والسياحة كخيارين اسرتاجتيني يكونان كبديل لقطاع 

  : احملروقات، وهذا من خالل تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث رئيسية وهي

  .الثروة النفطية الوطنية ومكانتها يف اإلقتصاد اجلزائري : املبحث األول 

  .القطاع الزراعي خيار اسرتاتيجي : املبحث الثاين 

  .القطاع السياحي خيار اسرتاتيجي : املبحث الثالث 
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  :الثروة النفطية الوطنية و مكانتها في اإلقتصاد الجزائري :المبحث األول

من جهة وللموارد املالية من جهة أخرى،  جلزائري وبشكل كبري على الثروة النفطية فهي املصدر الرئيسي للطاقةيعتمد اإلقتصاد ا
هلذا عملت السلطات اجلزائرية ومنذ اإلستقالل إىل إعطاء عناية خاصة لقطاع احملروقات ، فقامت بتأسيس شركة النفط الوطنية 

ا ، وقامت  بإعطاء شركة سوناطراك كامل الصالحيات حىت أصبحت قائدة لعملية تطوير قطاع سوناطراك، مث أممت قطاع حمروقا
احملروقات الوطين ، والذي كان دائما يستحوذ على حصة األسد مقارنة بالقطاعات األخرى يف خمتلف الربامج املالية املعدة ، 

  :وسنتطرق من خالل هذا املبحث إىل كل من 

  .قطاع النفطي يف اجلزائرالواقع  -
 .ر شركة سوناطراك يف تطوير قطاع احملروقات ومدى مسامهة هذا القطاع يف اإلقتصاد الوطيندو  -
    .دور الثروة النفطية يف حتقيق التنمية اإلقتصادية يف اجلزائر -
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 :الجزائرواقع قطاع النفط في : األولالمطلب 

  : اكتشاف النفط وأنواعه في الجزائر: أوال

لكثري من ، تكونت خالهلا ا *قبل العصر الكمربي ماحقبة  إىلنوب اجلزائري تراكيب باطنية يرجع تكوينها توجد يف اجل      
ذه املوارد وأصبحت تكتسي أمهية كبرية  الثروات املعدنية وهذا ما فهي ترتبع على مساحة قدرها ، جعل الصحراء اجلزائرية ثرية 

ا تستحوذ على أكثر من  ²كلم  2171800 وبدأت أوىل حماوالت البحث "،  للجزائر اإلمجاليةمن املساحة  ℅85، أي أ
لوجي أثناء شركات الفرنسية تتابع مسحها اجليو الغريب لغيليزان وظلت ال اإلقليميف  1913والتنقيب عن البرتول اجلزائري عام 

 أية، ومل تسفر هذه احملاوالت عن  روغريها من مناطق اجلزائ ...عني فكرون وسيدي عيش العلمة و و، احلرب األوىل بقسنطينة 
الكثري  من الثروات املعدنية كالفحم  اكتشاف إىلاكتشافات نفطية، وقبل احلرب العاملية الثانية أدت عمليات البحث والتنقيب 

ا  وغريها.....1وبروز احتماالت عن وجود اليورانيوم، واحلديد والنحاس والرصاص والقصدير  ويف "،  اجلزائرمن املعادن اليت تزخر 
على الزيت يف حقل  S .N .répalللبحث عن املواد البرتولية واستغالهلا يف اجلزائر سنريبال  األهليةعثرت الشركة  1949عام 

كيلومرت يف اجلنوب الشرقي من البالد وبدأ اإلنتاج يف العام املوايل مباشرة وبلغ   100صغري بوادي قويطرين الواقع على مسافة 
 13 إىل ، حبيث اخنفض طراد بسبب ضآلة املدخراتولكنه أخذ يتناقص بإ ، ألف طن 84 إىلحىت وصل  1953أقصاه عام 

،   يف اجلنوب الشرقي للجزائر مت اكتشاف حقل عجيلة البرتويل 1956ويف شهر جانفي من سنة   ،2"1957ألف طن يف عام 
، ويف نفس السنة 3"يةصحراء اجلزائر الحقول البرتول يف كما مت يف شهر جوان من نفس السنة اكتشاف حقل حاسي مسعود أكرب 

، حيث أن نظرته النفسية بأنه استعمار  وهذا هو حال االستعمار" بدأ االستعمار الفرنسي يف استخراج البرتول اجلزائري واستغالله
فيما بعد االكتشافات النفطية  توال، وت4"دكن من املصاحل قبل استقالل البلوقيت هلذا يركز أهدافه دائما على حتقيق أكرب قدر مم

  . يف الصحراء اجلزائرية مما زاد من أمهيتها

اجلزائري يف منطقتني رئيسيتني ومها منطقة مشال الصحراء وأهم حقوهلا حاسي مسعود والذي يعد من أكرب احلقول  ويرتكز البرتول 
 ، وحوض احلمرة وحاسي الرمل ، القاسي وغور الباقلوبالقرب منه توجد حقول أخرى مثل قاسي الطويل والعقرب و ، يف العامل 

  .اجلنوب الشرقي حلاسي مسعود إىلحوض غدامس والذي اكتشف حديثا ويقع  إىلإضافة ، وحاسي بركني 
                                                            

  
مليون سنة وتشمل الدهرين األول والثاين من تاريخ األرض، وتعترب هي حقبة احلياة  3900تلك احلقبة حوايل  يبلغ زمن"  pre‐combrian" حقبة ماقبل العصر الكمربي،*

ا الطحالب والفطريات البدائية والرخويات بالبحر، وأثنائها كانت األرض تتعرض للرباكني،  ار من احلمم على سطح ااملبكرة األوىل البدائية على األرض، ظهرت  ألرض وانتشرت أ
 : كرتوينوبدأت احلياة كنقط هالمية ميكروسكوبية يف البخار العذبة الدافئة، ومنها كانت البداية لنشوء احلياة فوق األرض أنضر على املوقع االل

 http//www. Alnomrosi .net/goologic era/ pre/ combrian. Combrian. Html consulté le 04‐11‐2012 à 13 :00 
GMT. 

  .437مد أبو العال، مرجع سبق ذكره، ص يسري حم 1
  .229، ص 1968، 1راشد الرباوي، حرب البرتول يف العامل، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط  2
  :ملوقع االلكرتوينعلى ا 2003أفريل  28سين حممد أمني، تطور القدرات الطاقوية للجزائر، دراسة حول مكانة اجلزائر يف السوق الطاقوية الدولية، أضيف بتاريخ   3

http://snimedianine.maktoobblog.com/1480812.       consulté le 05‐09‐2012 à 09 :30 GMT. 
  .439،440يسري حممد أبو العال، املرجع السابق ذكره، صص    4
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كلم جنوب   480أما املنطقة الثانية فتشمل جمموعة حقول شرق الصحراء وتقع بالقرب من احلدود الليبية على بعد حنو 
 و ،تقنتورين حقول عجيلة و وأهم حقوهلا ²كلم  1580هنا مساحة تبلغ  ات البرتوليةـابقة، وتغطي التكوينـشرق اجملموعة الس

وحسب وزير الطاقة واملناجم  2011وخالل عام " إجيلي، والزالت  االكتشافات النفطية متواصلة يف اجلزائر حيث أنه  زارزتني و
والثاين يقع بني والييت البيض وبشار ، يف والية تبسة ن يف مشال شرق البالد أحدمها كا يوسف يوسفي، مت اكتشاف حقلني للبرتول

،  الواقعة بني البيض وبشار" تلمزاية"، وأشار الوزير اىل أنه مت حتقيق اكتشافني آخرين غازيني يف منطقة  يف جنوب غرب البالد
،  اكتشافا جديدا 20حوايل  2011قات بلغت سنة وجبل درمون يف جنوب تبسة وأفاد الوزير بأن االكتشافات يف جمال احملرو 

، 1"يليزيديدا يف حاسي بركني وا، وحت اكتشافا كانت أغلبها واقعة يف أحواض جنوب البالد 29 إىلوصلت  2010ويف عام 
 13ها ومبفرد كسونا طرابلغت االكتشافات النفطية اجلديدة واليت حققتها الشركة الوطنية  2012من سنة  األولوخالل النصف 

، وهي االستثمارات  من اجلزائر  حتقيق املزيد من االستثمارات يف جمال اكتشاف النفط يف مناطق عدة إىل، وتأمل الشركة  اكتشافا
ا توسيع دائرة االستكشاف احلالية واليت حتتوي على مئة ألف كلم  كسونا طراشركة  أعلنت، ويف ذات السياق ² 2اليت من شأ

غاز عن اكتشافات جديدة من النفط والغاز حبوض حاسي بركني النفطي مبدينة حاسي مسعود  روهرأيون  يةاألملانرفقة الشركة 
تعد يف اجلزائر فرانك سيفرتسن أن االكتشافات يف اجلزائر  األملانية، وحسب مدير فرع الشركة 2012خالل شهر جويلية من عام 

، فحسب  ن اجلزائر الزالت متلك احتياطي نفطي وطاقوي ال يستهان بهوهذا يدل على أ 3مرحلة جديدة لنشاط التنقيب واإلنتاج
، كما أنه يف مشال  وغري مستثمرة فإن منطقة الصحراء الكربى الزالت حتتوي على احتياطات نفطية ضخمة ةالطاقة اجلزائري ارةوز 

، رغم اكتشاف حقول صغرية  ملنطقةغري مكتشف بشكل كامل وهذا بسبب التضاريس الوعرة هلذه ااجلزائر هناك احتياطي نفطي 
  . 4من النفط والغاز

ه نسبة اهليدروكربونات الثقيلة، أن البرتول اجلزائري تنخفض فيعلى املستوى العاملي حيث  األنواعويبقى البرتول اجلزائري من أجود  
احلصول منه على   إمكانيةهذا بسبب ، و  العاملية األسواقالنفوط طلبا يف  أنواع أكثرفهو من البرتول اخلفيف والذي يعترب من 

املشتقات النفطية اليت يرتكز عليها  أكثروالذي يعترب من  gazoline الغاز ولنيكميات كبرية من املشتقات النفطية وخاصة 
عمليات مما جيعله أجود من أنواع النفوط األخرى لسهولة  النفط اجلزائري يتميز باخنفاض نسبة الكربيت فيه أنالطلب عامليا، كما 

عكس النفط الذي ترتفع فيه نسبة الكربيت فهو يسبب تلفا آلالت التكرير ، تسبب يف إتالف آالت التكريريال فهو  تكريره 
ذا كسب النفط اجلزااملختلفة ،  العاملية  الفاعلني يف السوق النفطية أهمت بذلك اجلزائر من ، وأصبح ئري مكانة اقتصادية عامليةو

، حيث أن النفط اجلزائري جلب اهتمام أكرب الشركات النفطية العاملية  النفطية والغازية على املستوى الدويل األقطاب أهمحد وأ
  :عدة أسباب نوجز أمهها فيما يلي إىلوهذا راجع ، وغريها  ... والصينية، واألوربية، الروسية ، و منها  األمريكية

  
                                                            

1 http//www. Anbamoscow.com/aworld economy/20111230/373237762 html consulté le 05‐11‐2012 à 23 :35 
GMT 
2 http//www. Nukudy. Com/ 14494 ajouté le 24‐06‐2012 à 09:54 GMT consulté le 05‐11‐2012 à23:35 GMT 
3 http//www. Argaam. Com/ article/ article de tail/282236 consulté le 05‐11‐2012 à 23:50 GMT 
4 http//www. Anbamoscow.com/aworld economy. Op cit. 
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  . األوسطالبديلة عن تلك الغري آمنة يف الشرق  مصادر النفط اآلمنة أهمتعترب اجلزائر واحد من  -1"
  .الواردات النفطية مستقبال املناطق لتنويع  أهمإن اجلزائر تعترب من بني  -2
يف  أكثراليت ستكسبها هاته املنظمة  األمهية، خاصة يف ظل  بكضوا نشيطا ومنضبطا داخل منظمة األو متثل اجلزائر ع -3

   .املستقبل املنظور 
 ،األمريكيةنسبة للواليات املتحدة املهمة بال اإلفريقيةابع النفط ـاسرتاتيجي املهم للجزائر تعترب قريبة من من وقع اجليوحبكم امل -4

  .وسالمتها من سالمة هاته املصادر 
املصادر  مضخامة احتياطات الغاز يف اجلزائر حيث تعد ثالث دولة مصدرة للغاز الذي يرى فيه العديد من اخلرباء بأنه من أه -5

  .الطاقوية يف املستقبل 
  .النفطية العاملية يفسر اهتمام الشركات  ضخامة االستثمارات يف جمال احملروقات وهذا ما -6
  .الدولية يف السوق  كطراسوناشركة البرتولية اجلزائرية الدولية الرفيعة اليت حتتلها ال املكانة -7
 1"يعتمد عليها االقتصاد الوطين إسرتاتيجيةغة كونه مادة يكتسي قطاع احملروقات يف اجلزائر أمهية بال -8

  :تطور استغالل الثروة النفطية في الجزائر: ثانيا
 بأنه من الضروري صياغة قانون يسهل منح بعد اكتشاف الثروة النفطية يف اجلزائر سال لعاب املستعمر الفرنسي وفكر       

- 22صادر بتاريخ  58/1111حتت رقم " قانون البرتول اجلزائري"اسم رف بفصدر تشريع ع"،  الرخص واالمتيازات البرتولية
  : التالية األسسالفرنسية وصاغتها يف شكل مواد قانونية تعتمد على  األحكاموقد تبىن هذا القانون  1958- 11
ب ثروات البالد لالمت نظاموضع  -1   .يازات يقوم على 
من الضرائب ملدة معينة، ويف  كإعفائهم ةعلى االستثمارات البرتولي األموالاب رؤوس ـلتشجيع أصح إضافيةوضع تسهيالت  -2

  .على االستمرار يف البحث والتنقيبحالة فشلهم يف العثور عن البرتول متنح هلم قروض ومساعدات مالية تساعدهم 
  .لجزائرسلب الثروات البرتولية واملالية ل يتفق وحتقيق أكرب قدر ممكن من لإلنتاجوضع حد أدىن  -3
عادة عن األسعار  ℅20وتقل حوايل تصرح به الشركات  الفعلية وهي ما األسعار أساسعلى  واألرباححساب الضريبة  -4

  .أدى إىل اخنفاض العائدات النفطية املعلنة مما 
هو ال و  –صندوق جتديد املخزون  –أو  –إحتياطي إعادة جتديد احلقول  –من إنتاج البرتول حتت بند   %27.5خصم  -5

  .يدخل يف حساب الضرائب أواألرباح 
نه يف حالة ، حيث نص على أكل هذا تضمن القانون نصوصا تضمن السيادة الفرنسية الكاملة على الصحراء   إىلوإضافة        

مما يضمن  نشوء نزاع فإن احملكمة املختصة بالفصل يف هذا النزاع هو أعلى جهة يف املواد اإلدارية وهي جملس الدولة الفرنسية
   . 2"السيادة للقضاء الفرنسي يف هذه املنازعات

                                                            
  .سين حممد أمني، مرجع سبق ذكره  1
  .440يسري حممد أبو العال، مرجع سبق ذكره، ص  2
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تعديل هذا القانون مرتني،   إىلجعل البرتول اجلزائري يتعرض لالستنزاف من طرف املستعمر الفرنسي  الذي جلأ  وهذا ما       
، والتعديل الثاين كان سنة  سيةوخالهلا مت دعم املصاحل الفرنسية وتوسيع صالحيات الدولة الفرن 1959سنة  األوىلكانت املرة 
، 1التحكيم الدويل إىلجملس الدولة يف حالة حدوث منازعات نفطية وأقر بضرورة اللجوء  إىلاللجوء  إلغاءوفيه مت فرض  1961

دف محاية املصاحل الفرنسية بعد استقالل اجلزائر   . األفق، ألن مالمح االستقالل الحت يف  وهذا 

ضمن إطار السيادة اجلزائرية بأن تتم مواصلة اجلهود  فرض املفاوض الفرنسي على اجلزائر التعهد لفرنساايفيان  اتوخالل اتفاقي
 الستغاللاهليئة الفنية  أوة ك يعرف اختصارا باهليئة الصحراويالثروات الباطنية عن طريق جهاز مشرت يف جمال  ستثماراال إىلالرامية 

 واألجنبيةها بضمان مجيع احلقوق البرتولية اليت منحتها فرنسا للشركات الفرنسية ، كما ألزم يف الصحراء األرضثروات باطن 
 تبالشهادا، مبعىن استمرار سريان مفعول التعهدات الفرنسية واستمرار العمل  مبوجب تطبيق قانون البرتول اجلزائري قبل االستقالل

  .  2املنجمية املمنوحة قبل االستقالل

غالل هلذا فإن است قالل اقتصادي يعترب أكثر من ضرورةولت اجلزائر أن تدعم استقالهلا السياسي باستوبعد االستقالل مباشرة حا
قانون يأيت بإطار تنظيمي وتعاقدي خيتلف عن  إعدادوكان يف كل حمطة يتم ، الكثري من احملطات  الثروة النفطية الوطنية عرف

 إىلأهم مراحل تطور سياسة استغالل الثروة النفطية منذ االستقالل  إبرازن وعلى العموم ميك، القانون السائد يف احملطة السابقة 
  :على النحو التايل) 2012(يومنا هذا 

  :1971-1962مرحلة نظام االمتيازات  -1

ا على مواردها الطبيعية مبختلف أنواعها وعلى وجه اخلصوص مواردها         خالل هذه املرحلة حاولت اجلزائر بسط سيطر
بإعادة فتح باب  1963-10-19ية اليت كانت ختضع لسيطرة فرنسية شبه تامة فطالبت اجلزائر بشكل رمسي يف النفط

، واستجابت فرنسا  ايفيانات ، من أجل مراجعة بعض البنود اخلاصة باستغالل احملروقات الواردة يف اتفاقي املفاوضات من جديد
أسست  31.12.1963، وبتاريخ 19653الت خالل اتفاق اجلزائر لعام للطلب اجلزائري بعد تردد كبري، وقدمت بعض التناز 

املؤسسة الوطنية  –، وهي شركة النفط والغاز يف اجلزائر وامسها الكامل 4 63/491اجلزائر شركة سوناطراك مبوجب القانون 
على قطاع احملروقات بشكل ة السيطر  وهذا قصد مباشرة عملية -ألحباث اهليدروكاربونات وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها

  .  التدرجيية على ثروات البالد من برتول وغازتدرجيي ، وبالتايل جتسيد عملية السيطرة 

                                                            
1 Belkacem.BOUZANA. le contentieux des hydrocorpures entre l’algérie et les societés étrangéres (alger : opu‐
pub  isud . 1985. P78. 

  .95بلقاسم سرايري، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .96م سرايري، املرجع السابق ذكره، ص بلقاس  3
  .184، ص ، مرجع سبق ذكرهعقيلة دبيحي   4
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انت هذه العملية ناجعة للغاية، وميكن ـ، وك اع احملروقاتـاطراك بالفعل عملية السيطرة التدرجيية على قطـوقد جسدت شركة سون
من خالل اجلدول التايل والذي يوضح ديناميكية سيطرة سوناطراك على  القطاع البرتويلمالحظة عملية سيطرة سوناطراك على 

  . وتطوره من الستينات وحىت مرحلة التأميم القطاع النفطي 

  ديناميكية سيطرة سوناطراك على القطاع البترولي الوطني وتطوره:  ) 1 -3(   الجدول رقم 
             ) ℅نسبة مئوية(الوحدة                                                                                                            

  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  نوع السيطرة
ستثمار حيث تتولى  مناطق اال

  100  100  92  65  51  21  12  األعمالسوناطراك تنفيذ  
  77  56  35  17,75  13,7  11,8  11,5  البترول  إنتاج

  100  98  50  40  39  38  38  باألنابيبالنقـل  
  100  100  90  66  66  44  20,4  تكرير البترول

  100  100  100  100  100  48,6  0  التوزيع في الجزائر
  .166مرجع سبق ذكره، ص  سهيلة زناد،: درـاملص

  : 1986- 1971 اتالتأميممرحلة  -2

،  تضاهي حىت مسألة حتقيق االستقالل أنعلى الثروات الوطنية كانت مسألة أكثر من ضرورية ميكن استعادة السيطرة  إن       
الكاملة على الثروات الوطنية يف كل دة ، فقامت بإقرار مبدأ السيا هلذا أعطت الدولة اجلزائرية أمهية بالغة وكبرية جدا هلذه العملية

  .1، ضرورة تصفية مجيع بقايا االستعمار1963دساتريها، حيث أقرت يف البند الثالث من املادة العاشرة لدستور 

 األراضي"ما يلي رجعة فيها  اليت حددت وبشكل صريح ملكية الدولة وبكيفية ال 14ويف املادة  1976ويف دستور        
واملناجم واملقالع واملصادر الطبيعية  األرضواملياه وما يف باطن  توالغاباقابلة للزراعة  أواملؤممة زراعية كانت  راضياألالرعوية، 

متارس "واليت نصت على  25، ويف املادة 2"االقتصادية اخلاصة للجرف القاري وللمنطقة  للطاقة والثروات املعدنية الطبيعية واحلية
ا الوطين وعلى  سيادة الدولة اجلزائرية ، كما متارس سيادة الدولة على كل املوارد اإلقليميةجماهلا اجلوي وعلى مياهها على جمموع ترا

ا، وتأكد ذلك يف دستور  املختلفة املوجودة على كل سطح جرفها القاري أو يف باطنه، أو يف منطقتها االقتصادية اخلاصة 
امللكية العامة هي ملك اجملموعة الوطنية وتشمل باطن "على أن  17دة اللذان نصا صراحة يف املا 1996ودستور  1989
الوطنية، البحرية  األمالكاملقالع واملوارد الطبيعية للطاقة والثروات املعدنية الطبيعية واحلية، يف خمتلف مناطق  و،واملناجم  األرض

  . 3"واملياه والغابات

                                                            
  .http//www. Eil‐moradia.dz/arabe/symbole/texts/constituation.html       : على الرابط 1963املادة العاشرة من الدستور اجلزائري   1
  op.cit .   http//www. Eil‐moradia.dz .                                                                                : على املوقع 1976من دستور  14دة املا  2
 .http//www.el.moradia.dz.op.cit     :                                                                على املوقع 17املادة  1996-1989الدستور اجلزائري   3
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ميكن االستغناء عنها وال التنازل على ملكيتها  بالنسبة للدولة اجلزائرية وبأنه ال سبق يؤكد أمهية الثروة النفطية إن كل ما       
غري الدولة اجلزائرية، وجتسدت على أرض الواقع وبصفة ميكن أن تكون ل ، فملكية قطاع احملروقات الألي سبب من األسبابو 

ا  1971فعلية أمهية قطاع احملروقات يف الرابع والعشرين من شهر فيفري من عام  نظام  وألغتعندما أممت اجلزائر قطاع حمروقا
ائية،  ا قائم على أسس تثبيت امللكية والس أسسبذلك  وأرستاالمتياز بصفة قطعية و يادة الوطنية نظام جديد الستغالل حمروقا

اع، ومت حصر نوعية وأعطى لشركة سوناطراك كامل الصالحيات اليت تسمح هلا ببسط نفوذها على القط، على احلقول النفطية
العاملية أن تربمها مع شركة سوناطراك يف نوع واحد وهي عقود اخلدمات واليت اشتهر منها يف العقود اليت ميكن للشركات البرتولية 

  :اجلزائر نوعان ومها

على  وال،  ةعلى املكافأ لوال تتحصبعمليات االستكشاف  األجنبيةحيث تقوم مبوجبه الشركة  :عقود الخدمات باألخطار -أ
يف حالة احلصول على   تعويض تكاليف عمليات االستكشاف إال يف حالة حصوهلا على نتيجة اجيابية وتتحمل كل اخلسائر

 1نتيجة سلبية

  . عزوفها عن االستثمار يف اجلزائر إىلوأدى  األجنبيةية يف حق الشركات اجمحفا للغ هذا النوع من العقود يعترب

اطر ويقتصر دورها على تقدمي اخلدمات املطلوبة منها فقط، ـاملخ األجنبيةتتحمل الشركة  هنا ال :ةعقود المساعدة التقني -ب
  .2مقابل مكافئة متفق عليها مسبقا

خالهلا فشلها يف رفع التحديات اليت تواجه قطاع احملروقات  أثبتسنة 15سار هذا النوع من العقود يف اجلزائر يف اجلزائر ملدة 
أي مبعدل أقل من عقدين يف السنة،  األجنبيةعقدا مع الشركات  25سوى  إبراممل يتم  1985-1971فرتة الوطين، فخالل ال

  .3 ومل حتقق عمليات االستكشاف سوى اكتشافات قليلة للغاية

  :2000-1986: مرحلة اإلصالحات -3

يار أسعار 1986األزمة النفطية لعام عند حدوث          ةكبري ر االقتصاد اجلزائري، وبنسبة  يب تضر احملروقات بشكل ره وا
احملرك  باعتبارهمل تتجاوز القطاع النفطي  اإلصالحاتللغاية، وحاولت السلطات اجلزائرية القيام بإصالحات اقتصادية شاملة، هاته 

دف  اإلصالحاتالرئيسي لالقتصاد الوطين واملصدر املايل الوحيد للدولة اجلزائرية، فكانت  تلبية  إىليف القطاع النفطي 
، وهذا من األخرىاالقتصادية يف القطاعات  اإلصالحاتالالزمة لتحقيق  األموالوتوفري  ،االحتياجات احمللية املتزايدة من جهة

 اتورفع مستوى االحتياطي النفطي الوطين من خالل زيادة عملي اإلنتاجخالل زيادة عائدات الصادرات النفطية عن طريق زيادة 
  .احلكومة اجلزائريةجل استكشاف حقول نفطية جديدة تساعد على حتقيق تطلعات البحث والتنقيب أل

                                                            
1 amor khelif  envirenement institutionnel et création d’entreprises dans le secteur algérien des hydrocarbures‐
communication présentée au collogue international « création d’entrepuses etterritoires tamanrasset :02et 03 
décembre 2006. P05 
2 amor khelif . op. cit. page 05. 

  .97بلقاسم سرايري، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ميكن أن  وغريها، وهذا ال...رؤوس أموال هائلة وتقنيات رفيعة وتكنولوجيا حديثة  إىلن تطوير قطاع احملروقات حيتاج وإ       
م السلطة اىل فتح اجملال يف أعلى هر  املسؤولنيبذا ما أدى توفره الدولة اجلزائرية خاصة بعدما أثقلت املديونية اخلارجية كاهلها، وه

ذي احلجة  13املؤرخ يف  86/141يف قطاع احملروقات، وكانت البداية من خالل سن القانون رقم  األجنيبستثمار أمام اإل
، والذي مسح األنابيببال التنقيب والبحث عن احملروقات واستغالهلا ونقلها ـواملتعلق بأعم 1986أوت  19ـاملوافق ل ـه1406

السائلة واستغالهلا شريطة االشرتاك مع مؤسسة  احملروقات مال التنقيب والبحث عنيف املادة الرابعة منه لألجانب مبمارسة أع
املواد  شرتاك كذلك يف، وشكل اإلاألجانباملعنويني  األشخاصشرتاك مع ب الرابع من هذا القانون شروط اإلوطنية، وحدد البا

ميكن أن  ال أنه على مواردها النفطية، حيث ذا القانون هو تكريس سيطرة الدولةن الشيء املالحظ على ه، وإ29ىت وح 20من 
جاء القانون رقم  86/14مهما كان شكل الشراكة املعتمد، وبعد القانون رقم  ℅51تقل نسبة انتفاع املؤسسة الوطنية عن 

املتعلق  86/14كقانون يعدل ويتمم القانون   1991ديسمرب  04ـوافق لامل ـه1412عام  األولمجادى  27املؤرخ يف  91/21
املباشر يف  األجنيب لالستثمارفكان هذا القانون مدعما أيضا ، باألنابيببأنشطة التنقيب والبحث عن احملروقات واستغالل نقلها 

، 1986أوت  19املؤرخ يف  86/14انون رقم تعدل وتتمم املادة الرابعة من الق"قطاع احملروقات فنصت املادة الثانية منه على 
اخلاصة املتعلقة باالشرتاك يف جمال احملروقات املنصوص عليها يف هذا القانون ميكن ألشخاص معنوية أجنبية  األحكام إطاريف 

  .2"القيام بأنشطة التنقيب والبحث عن احملروقات واستغالهلا

بأن ميول وينجز ويستغل وحلساب املؤسسة الوطنية، القنوات  األجنيبيك ومسحت املادة الرابعة من نفس القانون للشر        
رتبطة بنشاط نقل احملروقات، وحتدد شروط التمويل واالستغالل، وكذا كيفية تسديد االستثمارات ضمن عقد واملنشآت امل

ى هذا القانون احتكار شركة سوناطراك لعمليات النقل البرتويل3االشرتاك ذا أ   .، و

عا مكنها من جتنب االزدواج الضرييب األجنبية وضعا ضريبيا مشجللشركات  21-91سبق منح القانون رقم  كل ما  إىل إضافة
، باستثناء 1986 أوت 19املؤرخ يف  14-86من القانون رقم  36وتتمم املادة  تعدل" انون من الق 11حيث جاء يف املادة 

متنح ختفيضات يف نسب اإلتاوة والضريبة على النتائج وذلك حبسب أمهية اجلهد  ميكن أنتاج احلايل عند صدور هذا القانون ، اإلن
والتقنيات املستعملة يف االستخراج املدعم، وكذا لتشجيع االستكشاف يف  ،املبذول يف البحث أو االستغالل أو نوع اإلنتاج

  :ون النسب املطبقة أقل منميكن أن تك املناطق اليت تنطوي على صعوبات  غري عادية، ويف مجيع األحوال ال

  .بالنسبة لإلتاوة  ℅10 -
  . بالنسبة للضريبة على النتيجة ℅42 -

                                                            
اجلريدة (ه واملتعلق بأعمال البحث والتنقيب عن احملروقات واستغالهلا ونقاها باألنابيب1406ذي احلجة  13املوافق ل  1986أوت  19املؤرخ يف  86/14أنظر القانون رقم   1

  .1986أوت  27الصادر بتاريخ  35شعبية العدد الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال
ديسمرب  07الصادر يف  63، أنظر اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد 14-86والذي يعدل ويتمم القانون رقم  1991ديسمرب  04املؤرخ يف  21-91من القانون  02املادة   2

1991.  
  .، املرجع السابق ذكره1991 ديسمرب 04املؤرخ يف  21-91املادة الرابعة من القانون رقم   3
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، وقد جنحت اجلزائر بإصدارها للقانون رقم 1حتدد املقاييس اليت متنح مبوجبها التخفيضات املذكورة أعاله عن طريق التنظيم    
عقدا مع  30لقطاع احملروقات، فتم إبرام حوايل  ألجنبيةايف جلب االستثمارات  21-91وتعديله مبوجب القانون رقم  86/14

سح الزلزايل واليت مت خالهلا إجراء عمليات امل 1992-1989، فكانت بداية العمل خالل الفرتة األجنبيةخمتلف الشركات 
ا، وبعدها جاءت املرحلة الثانية عام  مت  1994، فخالل عام واليت خالهلا بدأت عملية احلفر 1992وحتليل العمليات املتعلقة 

ا اخلاصة، أما الباقي فكانت من نصيب الشركات  10بئرا، منها  34حفر  آبار مت حفرها من طرف شركة سوناطراك بإمكانا
  .2الشريكة هلا األجنبية

سوناطراك على وعلى العموم ورغم جناح اجلزائر يف استقطاب الشركات البرتولية العاملية لالستثمار يف اجلزائر واليت عملت رفقة 
إعادة انطالق جهود البحث والتنقيب واالستكشاف، وتفننت يف تنمية احلقول املكتشفة وسامهت يف حتسني معدالت االسرتجاع 
لالحتياطات املتوفرة، إال أن أسعار النفط املنخفضة خالل فرتة التسعينات، مل تكن باألسعار احملفزة على االستثمار يف قطاع 

القطاعات تنمية ن الوضع األمين الغري مريح الذي كان يسود اجلزائر والذي ساهم وبشكل كبري يف إفشال احملروقات ناهيك ع
  . وقطاع احملروقات خصوصا ،االقتصادية املختلفة عموما

  :2012-2000وتنمية قطاع المحروقات  اإلصالحاتمرحلة مواصلة  -4

اتيجي الوحيد يف االقتصاد اجلزائري وربطت جناح تنمية االقتصاد الوطين، تنمية القطاع االسرت  إىلسعت اجلزائر على الدوام        
فهذا القطاع الزال " املباشرة  األجنبيةبتطوير قطاع احملروقات والذي يعترب من أهم القطاعات اليت جتلب للجزائر االستثمارات 

اخل، خاصة منها تلك اليت غادرت ...يب، االستغالل ويف خمتلف اجملاالت، البحث، التنق األجنبيةجيلب إليه الكثري من الشركات 
اىل  باإلضافة، ELFشركة           مثل 1999سنة  إال إليهاأي منذ فرتة التأميمات، ومل تعد  1971السوق اجلزائرية منذ سنة 

،   CEPSA،سيبسا  REPSOL قطاع احملروقات مثل شركة ريبسول اليت تعمل حاليا يف خمتلف أنشطة األخرىالشركات 
  . 3وغريها SHELL، وشركة شل BRITICH PETROLIEUM مبرتو ليو بريتيش 

ومن أجل تطوير قطاع احملروقات الوطين كان البد من مواصلة اإلصالحات اليت شرع فيها لتفعيل عملية خلق بيئة استثمارية واعدة 
، 07-05حتت رقم  2005أفريل  28 ـلاملوافق  ـه1426ربيع األول  19ومشجعة، فتم إصدار قانون جديد للمحروقات يف 

 12ويف إطار هذا القانون مت إنشاء وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية واالستقاللية املالية مبوجب املادة 
  :وهاتان الوكالتان مها

  

                                                            
  ، املرجع السابق ذكره1991ديسمرب  04املؤرخ يف  21-91من القانون رقم  11املادة   1
ا على سياسات التنمية واإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، أطروحة دكتورا  2 ، ص 1997زائر، يف العلوم االقتصادية، جامعة اجل همجال هاشم، أسواق احملروقات العاملية وانعكاسا

186.  
  .68، ص 31االقتصادية، العدد  مبارك بوعشة، نسرين برجي، االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها يف تنمية وتطوير قطاع احملروقات باجلزائر، جملة كلية بغداد للعلوم  3
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  »طة ضبط المحروقاتسل«الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات وتدعي في صلب النص  -1
  1»لنفطأ «الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وتدعي في صلب النص  -2

من نفس القانون  100وجتسد هذا يف املادة  ،كامل الصالحيات للوكالتان الذكورتان أعاله يف جمال قطاع احملروقات  إعطاءوقد مت 
الوكالة من ول سوناطراك شركة ذات أسهم، بناءا على طلب جيب أن حت"واليت نصت صراحة بأنه  07- 05أي القانون رقم 

 ،كل أو جزء من العناصر املكونة لبنوك املعطيات اليت متلكها سوناطراك شركة ذات أسهم) لنفطأ (نية لتثمني موارد احملروقات الوط
  .جمية املتعلقة باحملروقاتالوطنية املن األمالكواملعطيات التقنية املتعلقة بنشاطات البحث واستغالل احملروقات يف 

االنتهاء منه خالل مدة أن يتم  وجيب) لنفطأ (طنية لتثمني موارد احملروقات الوكالة الو  إىليتم هذا التحويل دون تكلفة وجمانا 
  . 2)لنفطأ ( نية لتثمني موارد احملروقات أشهر بعد تنصيب الوكالة الوط) 06(أقصاها ستة 

الوكالة الوطنية ملراقبة ( راك من السيطرة االنفرادية على قطاع احملروقات اجلزائري، وأصبحت الوكالتان وبالتايل مت جتريد شركة سوناط
، مها من )لنفط أ(   طنية لتثمني موارد احملروقاتالوكالة الو  و –سلطة ضبط احملروقات  –يف جمال احملروقات  وضبطهاالنشاطات 

  :مهام سلطة ضبط احملروقات فيما يلي 07-05من القانون  13يتوىل تسري ومراقبة القطاع، وأعطت املادة 

  :تكلفة سلطة ضبط احملروقات على وجه اخلصوص بالسهر على احرتام"

  . التنظيم التقين املطبق على النشاطات اليت حيكمها هذا القانون -
  . اسطة القنوات والتخزيناالستعمال احلر من الغري ملنشآت النقل بو التنظيم املتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ  -
ا واألمنالتنظيم يف جمال الصحة  -   . الصناعي والبيئة، والوقاية من املخاطر الكربى وإدار
  . والتخزين األنابيبدفرت الشروط اخلاص بإجناز منشآت النقل بواسطة  -
  . املعايري عن طريق التنظيمتطبيق املقاييس واملعايري املعدة على أساس أفضل تطبيق دويل، وحتدد هذه املقاييس و  -
  . تطبيق العقوبات والغرامات اليت تسدد للخزينة العمومية يف حالة خمالفة القوانني والتنظيمات -
  .الوزير املكلف باحملروقات  إىلوتقدمي توصيات  األنابيبدراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة  -
 األحكاميف حالة تقصري خطري فيما خيص  األنابيبب امتياز النقل بواسطة الوزير املكلف باحملروقات بسح إىلتقدمي توصية  -

  . املنصوص عليها يف عقد االمتياز حسب الشروط اليت حتدد عن طريق التنظيم
  . نتجات البرتولية الذي حتدد كيفيات سريه عن طريق التنظيمتسيري صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل احملروقات وامل -
  .3"النصوص التنظيمية اليت حتكم نشاطات احملروقات وإعدادمع الوزير املكلف باحملروقات يف جمال السياسة القطاعية، التعاون  -

                                                            
يوليو  19الصادر يف  50ه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1426ول ربيع األ 19املوافق ل  2005أفريل  28الصادر بتاريخ  07-05من القانون  12املادة   1

  .09، ص 2005
  .29، املرجع السابق ذكره، ص 05، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 07-05من القانون  100املادة   2
  .29مرجع سبق ذكره، ص  ،ة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري07-05من القانون  13املادة  3
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     وقاتاع احملر ـــــــــــــــوارد قطـــــــــتثمني مالة الوطنية لــــــــام الوكـــــــمه)  07-05القانون ( انون ـــــــــــــمن نفس الق 14كما أعطت املادة 
فإن الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات، متلك صالحيات واسعة  14، وحسب هذه املهام املنصوص عليها يف املادة )لنفطأ (

ا الوكالة جند   :يف جمال قطاع احملروقات ومن بني أهم املهام املكلفة 

  . ترقية االستثمارات يف جمال البحث واستغالل احملروقات –" 
  .وحتسني بنوك املعطيات اخلاصة بالبحث واستغالل احملروقات  رييتس -
  . تسليم رخص التنقيب -
  .ستغالل أو اال/والقيام بعمليات طرح املناقصات عن املنافسة وتقييم العروض املتعلقة بنشاطات البحث  -
  . ستغالل اإلأو / منح مساحات البحث ومساحات االستغالل وإبرام عقود البحث و -
  .  لقانون وهذا بصفتها طرفا متعاقدااحملروقات طبقا ألحكام هذا اأو استغالل / عة ومراقبة تنفيذ عقود البحث ومتاب -
  . دوريا يينهاوحت دراسة خمططات التنمية واملوافقة عليها -
  .من احرتام احملافظة املثلى عليها التأكد من أن استغالل موارد احملروقات يتم ض -
  .حث والتنمية تشجيع نشاطات الب -
  .نظيمية اليت حتكم نشاطات احملروقات النصوص الت وإعدادالتعاون مع الوزير املكلف باحملروقات يف جمال السياسة القطاعية،  -
بناءا على خمططات متوسطة وطويلة املدى للمتعاقدين  ،خمطط على املديني املتوسط والطويل لقطاع احملروقات إعدادالقيام ب -

  .1الوزير املكلف باحملروقات يف شهر يناير من كل سنة إىل وإرساله
املباشر، وختلى على مبدأ ضرورة عدم التنازل عن نسبة  األجنيبفتح اجملال كلية أمام االستثمار  07-05إن القانون        
املعدل واملتمم له،  ، والقانون1986أوت  19املؤرخ يف  86/14القانون ( اليت كان منصوص عليها يف القوانني السابقة  ℅51

بية ــــــــــاألجنات ـــــــــانون مسح للشركــــــــــــ، حيث أن هذا الق) 1991ديسمرب  04املؤرخ يف  21- 91والذي جاء حتت رقم 
     ادتني ـــــــــــــــتؤكده كل من امل من مجيع العقود املربمة وهذا ما ℅100ل حصة ــــــــــهذا إن مل نق ℅70ستالء على حصة باإل
نية لتثمني الة الوطـــــــــــــــــميكن أن متنح الوك" تؤكد على أنه  07-05من القانون  20دة ـعلى التوايل، حيث أن املا 48و  20

احة واحدة أو ـــــــالتنقيب عن احملروقات يف مس الـــــــأشغرخصة التنقيب لكل شخص يطلب تنفيذ ) لنفط أ ( موارد احملروقات 
، وهذا يعين أنه مت فتح 2"وشروط حتدد عن طريق التنظيم إجراءاتحسب  02متنح هذه الرخصة ملدة أقصاها سنتان  أكثر، 

من نفس القانون لتمنح شركة  48ادة ــــــفيما بعد امل تاءـــــلب تنفيذ أشغال التنقيب، وجيطاجملال كلية أمام أي شخص معنوي 
كون ـــــــــت يف كل عقد حبث واستغالل ال ℅20تقل عن  وال ℅30 إىلغالل بنسبة تصل سوناطراك خيار املشاركة يف االست

  ط احملللني ـــــــــــدال واسعا وســـــــــــــــــبرية، وجـــــجة إعالمية كــــانون يثري ضــــعل هذا القــــــــــــــــــج ، وهذا ما3وناطراك طرفا فيهـــــــلشركة الوطنية س

                                                            
  .11،12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، مرجع سبق ذكره، صص  07-05من القانون  14املادة   1
  .12،13، املرجع السابق ذكره، صص 50اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  07-05من القانون  20املادة   2
  .16، املرجع السابق ذكره، ص 05اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 07-05من القانون  48املادة   3
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ا، بأنه هناك مؤامرة حتاك ضد األمة اجلزائرية بأكملها،  األحزابوحىت وسط  ،رباء االقتصادينيواخل السياسية اليت صرح بعض قاد
ا، فالقوانني السابقة لقطاع احملروقات كانت ا على قطاع حمروقا   مبحاولة جتريدها من سيطر

ا تقتسم إما كل عائدات النفط يف احلقول اليت تس كلسونا طراتضمن "  يف اآلبار اليت اكتشفتها  لخو املدتغلها لوحدها أو أ
ا  ،وتستغلها شركات أخرى ا القانون اجلديد، فإ  لمدا خيفقط من  ℅5لن تعطي للجزائر إال نسبة أما الصيغة اليت جاء 

ا من القانون القدمي متكنت اجلزائر من رفع ص ظل اىل أنه يف باإلضافةالنفط، هذا  مليون  1,5ىل لف برميل يوميا إأ 750ادرا
نتقادات دفعت السلطات ، كل هاته اال1سنوات وهو تطور يؤكد بأن طريقة العمل كانت ناجعة  10برميل يوميا يف أقل من 

الرئاسي رقم  األمرشهرا فقط عن ميالده مبوجب ) 14(بعد أربعة عشر  2005ىل إجراء تعديالت على قانون أفريل اجلزائرية إ
 19املؤرخ يف  07-05، يعدل ويتمم القانون م2006يوليو سنة  29 ـاملوافق ل ـه1427رجب عام  03ؤرخ يف امل 10- 06

هو  10-06ويعترب أهم تعديل جاء يف األمر ،واملتعلق باحملروقات ،م 2005أفريل سنة  28 ـاملوافق ل ـه1426ربيع األول عام 
اليت حددت نسبة مشاركة املؤسسة الوطنية سوناطراك بنسبة ال  32املادة ذلك التعديل الذي أعاد االعتبار لشركة سوناطراك يف 

  .2قبل كل مناقصة للمنافسة يف هذه العقود ℅51تقل عن 

فهذه  2005أفريل  28املؤرخ يف  07- 05انون رقم ـمكرر يف الق 101ادة ـإدراج امل 10-06 األمركما مت مبوجب        
، وبلغت نسبة هذا الرسم املطبق على األجانباالستثنائية اليت حيققها الشركاء  األرباحى املادة فرضت رمسا غري قابل للحسم عل

كحد أقصى، إذا جتاوز الوسط العددي الشهري ألسعار   ℅50و  ،كحد أدىن  ℅05 ـب األجانبالذي يعود للشركاء  اإلنتاج
بسبب " على مناقصات التنقيب واالستغالل يرتاجع اخلارجي  اإلقبال، وهذا ماجعل 3دوالرا للربميل الواحد 30" الربنت"برتول 

من املشاريع قبل اإلعالن عن  ℅51للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك باعتبار امتالكها لنسبة تفوق االمتيازات املمنوحة 
  .4لة يف امليداناغاملناقصة، ناهيك عن الرسم املفروض عن األرباح االستثنائية للشركات األجنبية الش

ذا ت        قد انت ــــــــــاليت ك الليربايلازالت ذات التوجه ـــــيات اجلديدة عن مجيع التنـــــأكد بأن اجلزائر تراجعت بفضل املعطــــو
مالمح  قاألفتلوح يف  بدأت  2012سنة الل ــــــــــــ، إال أنه وخ2005أفريل  28ادر يف ــــــــــــــــــــــالص 07-05 يف القانون 5قدمتها

  على تعديل  2012سبتمرب  17ادق جملس الوزراء اجلزائري يف ــــــــانون احملروقات، فقد صــإجراء تعديالت جديدة مرة أخرى على ق

                                                            
 : ، على املوقع االلكرتوين2005-07-24عابد شارف، تساؤالت خطرية حول قانون احملروقات، مقال منشور بتاريخ   1

 http//abedcharef, wordpress.com/ visite le 16‐11‐2012 à 20 :20 GMT 
  19ـاملوافق ل 2005أفريل  28املؤرخ يف  07-05ه يعدل ويتمم القانون رقم 1427رجب  03م املوافق ل 2006يوليو  29املؤرخ يف  10-06من األمر رقم  32املادة   2

  .06،07ه صص  1427رجب عام  04 املوافق ل 2006يوليو  30الصادر بتاريخ  48املتعلق باحملروقات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ـه1426ربيع األول 
  .10، مرجع سبق ذكره، ص 48، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 10-06مكرر يف األمر رقم  101املادة   3
  .2006-11-07يوم  مسرية بلعمري، أول مرسوم تنفيذي يدخل قانون احملروقات حيز التنفيذ، على طاولة احلكومة اليوم، نشر يف جريدة الشروق اليومي،  4
على املوقع  GMT 11:34على الساعة  2012 -09-18جملس الوزراء اجلزائري يصادق على تعديل قانون احملروقات جللب االستثمارات األجنبية، أضيف بتاريخ   5

 : االلكرتوين
http //arabicnews.cn/ economy , 2012.09.18/c_131857351 htm visit le 17.11.2012à (21.07 GMT) . 
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املباشر للقطاع، خاصة وأن   كبح استقطاب اإلستثمار األجنيبهو املتسبب يف 2006و اعترب بأن قانون  قانون احملروقات
قدت القانون وبشدة واعتربته غري مشجع على اإلستثمار يف اجلزائر ، خاصة بسبب فرض ضرائب إضافية الشركات األجنبية انت

( ناهيك على منح شركة سوناطراك  املليار دوالر أمريكي سنويا، على أرباح الشركات األجنبية واليت تفوق يف بعض األحيان 
  .األجنبيةوع أو عقد تربمه اجلزائر مع الشركات يف أي مشر  ℅51 نسبة ) عمالق الصناعة النفطية يف اجلزائر 

-13      م، صدر القانون رقم 2013فرباير  20هـ املوافق لـ  1434ربيع الثاين عام  19وحتديدا يف  2013وحبلول عام 
ديد واملتعلق باحملروقات وتضمن نص هذا القانون اجل 2005أفريل 28املؤرخ يف  07-05الذي يعدل ويتمم القانون رقم  01

وقد وردت أرقام هذه املواد املعدلة واملتممة  يف املادة الثانية من  07- 05مادة من القانون  58تعديالت وتكميالت على 
مت إدراج عشر مواد جديدة ، وتتعلق هذه التعديالت " و إىل جانب هذه املواد املعدلة واملتممة ،   011-13القانون رقم 

ما األجنبية منها ، فيما خيص التنقيب عن احملروقات واستغالهلا ، كما تضمن القانون مزايا بتسهيالت جديدة لإلستثمارات السي
جبائية جديدة واليت كانت حمل انتقادات واسعة يف القانون السابق ، وحدد هذا القانون اخلطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غري 

  . 2التقليدية واستغالهلا

تتضمن "...... 01-13من القانون  32مثلما جاء يف املادة   %49 - % 51عن مبدأ  كما أن هذا القانون رفض التنازل
اطراك، شركة ذات أسهم، وحتدد ـاركة املؤسسة الوطنية سونـعقود اإلستغالل وجوبا بندا يسمح مبش عقود البحث واإلستغالل  و
    3"يف هذه العقود قبل كل مناقصة  %51مشاركتها بنسبة ال تقل عن 

للشركاء األجانب يعترب مستحيال، واجلزائر لن تتنازل مطلقا على هذا  ℅51ومن هذا نتأكد من أن مبدأ التنازل عن نسبة        
  .املبدأ الذي يؤكد أمهية الثروة النفطية بالنسبة لألمة اجلزائرية بأكملها 

ا قطاع سنة على استقالل اجلزائر، وبالرغم من اخت) 50(منذ مرور مخسني سنة نه و إ        الف القوانني واملراحل اليت مر 
احملروقات تبني بأن الثروة النفطية الوطنية هي عماد االقتصاد اجلزائري، وكل برامج التنمية االقتصادية يف خمتلف القطاعات مرتبطة 

اجلزائرية  فهو يعترب رمز أن تتخلى عنه الدولة  األحوالميكن بأي حال من  قطاع الذي الا وثيقا بقطاع احملروقات، هذا الارتباط
تتخبط يف أزمة اقتصادية واجتماعية وحىت سياسية، السيادة الوطنية، ولكن هذه التبعية املطلقة لقطاع احملروقات جعلت اجلزائر 

    .النفطية العاملية  األسواقوجعلت اجلزائر تعيش يف تبعية دائمة ملؤشرات 

  

   

                                                            
 11الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد  2013فرباير  20هـ املوافق لـ  1434ربيع الثاين عام  10املؤرخ يف  01-13املادة من القانون  1

  .04م ، ص  2013سنة -02-24وافق لـ هـ امل 1434ربيع الثاين عام  14الصادر بتاريخ 
  .05ص  2013جانفي  22وم الثالثاء الصادر ي 4546دة صوت األحرار يومية جزائرية تصدر باللغة العربية ، العدد جري 2
  .11، مرجع سبق ذكره ، ص  11، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  01-13من القانون  32املادة   3
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  :االقتصاد الوطنيتطوير  ر قطاع المحروقات ومساهمة القطاع فيدور شركة سوناطراك في تطوي: المطلب الثاني

  : دور شركة سوناطراك في تطوير قطاع المحروقات: أوال

اد اجلزائري، فجميع السياسات ـات وعرب شركة سوناطراك العمود الفقري وشريان احلياة بالنسبة لالقتصـيعترب قطاع احملروق       
والصناعية  ،اعاته الزراعيةـاد اجلزائري مبختلف قطـات اجلزائرية للنهوض باالقتصـمن قبل السلطاالقتصادية التنموية املنتهجة 

ط اليت جتنيها ـالنف لخيفمداغاية يومنا هذا مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع احملروقات،  وإىل غريها منذ االستقالل و...والسياحية
والنتيجة تنمية اقتصادية  ،لفـافحة التخـيف مك واألساسياالسرتاتيجي القوي ة اجلزائرية تعترب احملرك ـاطراك ومن مث الدولـسون

الل، وتعترب شركة سوناطراك هي الشركة النفطية الوطنية الوحيدة اليت للمحروقات بعد نصف قرن من االستق تكبحها تبعية شديدة
- 63مبوجب القانون رقم  1963-12-31      اشرة يف ـمتتلكها الدولة يف هذا القطاع، أسستها اجلزائر بعد االستقالل مب

ا مؤسسة وطنية عمومية تعود 1 491 ا على الثروة النفطية الوطنية، وتعرف شركة سوناطراك بأ دف بسط سيطر ، وهذا 
يلها املؤسسة الوطنية ألحباث اهليدروكاربونات وإنتاجها ونقلها وحتو  «امسها الكامل  ℅100ملكيتها للدولة اجلزائرية وبنسبة 

  »وتسويقها 

société  nationale  pour  la  recherche  la  production.  Le  transport  la 

transformation et la commercialisation des hydrocarbures sonatrach 

االستقالل واىل  حيث أعطتها قوانني احملروقات منذ ،وهي الشركة الوحيدة املسؤولة عن استغالل الثروة النفطية والغازية يف اجلزائر
نه ومنذ تأسيس شركة سوناطراك، أصبحت هي ية، إالصالحيات يف االستحواذ على الصفقات النفطية الوطنهذا كامل  ايومن

احملرك الرئيسي لقطاع احملروقات ومن مث االقتصاد الوطين بأكمله، وتعترب شركة سوناطراك هي اليت سامهت يف تطوير قطاع 
ا اخلاصة لوحدها أو عن طريق الشراكة بينها وبني احملروقات الوطين، وبنسب ا وإمكانا ة كبرية جدا، سواء كان ذلك مبجهودا

املختلفة هي موجودة فعال عن أرض الواقع لكنها تتصف  األجنبية، ولكن بالرغم من أن الشراكة مع الشركات األجنبيةالشركات 
من كل  ℅51 اجلزائر من جهة، ولضرورة استحواذ سوناطراك على من املغامرة يف األجنبيةبالضآلة خلوف الشركات النفطية 

حيث متثل  ،واملكانة االقتصادية الرائدة يف االقتصاد الوطين األوىلجعل شركة النفط الوطنية سوناطراك حتتل املرتبة  مشروع، وهذا ما
ا    .2اإلمجاليةمن صادرات اجلزائر  ℅95صادرا

ـــــــــــــــانة عــــــــــــــكسب مك  إىلالتطور التدرجيي وتسعى جاهدة إن شركة سوناطراك آخذة يف         اسيا ـــــــــــــــاملية لكي تصبح العبا أســـــــــ
 األداء واملنافسة وناطراك إىل جممع نفطي وغازي عايليف السوق النفطية الدولية، هلذا فالدولة اجلزائرية تسعى اىل حتويل جممع س

ارج اجلزائر، وأصبح بذلك جممع سوناطراك حيتل املرتبة األوىل ــع احملروقات خـــــــــــــــــمار يف قطــــــــــــــــعامل االستث إىلالولوج  وحتاول دائما

                                                            
  .184عقيلة دبيحي ، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 http://islamicnews.Net    Visite le 20‐11‐2012 
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، الذي يرتب أحسن ) 2-3( على املستوى العاملي وهو ما يوضحه اجلدول رقم ) 13(يف إفريقيا، وحيتل املرتبة الثالثة عشر
  .شركة عاملية رائدة يف قطاع احملروقات على املستوى العاملي 25وأفضل 

  الشركات البترولية األكثر أهمية على المستوى العالمي:  )  2 – 3( الجدول رقم 

  ℅نسبة حصة الدولة  البلد  الشركة  الرقم
  ℅100  اململكة العربية السعوديةsaudi aramco  أرامكو السعودية  01
  ℅100  إيران nico  نيوك  02
  -  األمريكيةالواليات املتحدة  exxan mobil  ايكسون موبيل  03
  -  اململكة املتحدة british pétrolieum  بريتيش برتوليوم  04
  ℅100  فنزويال bdvsa  بيدفيسا  05
  -  -هولندا-اململكة املتحدة royal dutch shell  روايال دوتش شل  06
  ℅100  الصني CNPC  كنبك  07
  -  األمريكيةالواليات املتحدة  CONOCO PHILLIPS  كوفليبسو كون  08
  -  األمريكيةالواليات املتحدة  chevron  شفرون  09
  -  فرنسا TOTAL  توتال  10
  ℅100  املكسيك pemex  بيميكس  11
  ℅50,002  روسيا gaz prom  غاز بروم  12
  ℅100  اجلزائر sonatrach  سوناطراك  13
  ℅100  الكويت KPC    شركة البرتول الكويتية  14
  ℅32,2  الربازيل petrobras  بيرتوبرا  15
  ℅100  االمارات املتحدة العربية adnoc  آدنوك  16
  -  روسيا lukoil  لوك وايل  17
  ℅100  ماليزيا petronas  بيرتوناز  18
  ℅30  إيطاليا ENI  أنيي  19
  ℅100  نيجرييا NNPC  أنبسي   20
  ℅100  قطر QP  قطر للبرتول  21
  ℅100  العراق INOK  أينوك  22
  ℅100  ليبيا lybia nok  ليبيا نوك  23
  ℅75,16  روسيا roseneft  روس نفط  24
  ℅100  اسبانيا repsol YPF  ريبسول  25

Source : bulletin N°87 férrier 2008‐pagnies internationales de pétroles illusion de puissance ? 

institut d’études international de montréal 
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جممع برتويل ميلك الكثري من  إىلوشركة سوناطراك أخذت يف التطور التدرجيي وحققت جناحات باهرة مما جعلها تتحول        
ثالث جمموعات صناعية تابعة له وتتمثل يف جمموعة اخلدمات  أفرزتللمجمع البرتويل  األخريةالشركات الفرعية، فإعادة اهليكلة 
هولدينغ  ـيعرف باالجنليزية ب ثالث شركات قابضة أو ما إىل إضافةاء وجمموعة النقل اجلوي، الشبه برتولية وجمموعة اهلندسة والبن

"holding " 1"ءوكيمياوالبرت  ءالكيمياهولدينغ  هولدينغ تثمني احملروقات، و وهي شركة هولدينغ لالستثمار واملسامهات، و 
 و" ENGTP"ال البرتولية الكربى ـسسة الوطنية لألشغاملؤ : ا فإن سوناطراك أصبحت متلك الكثري من الفروع، مثلـوعموم
، واملؤسسات الوطنية لتسويق وتوزيع " ENAGEO"ة الوطنية خلدمات اآلبار ـ، واملؤسس"  ENAC" ة الوطنية للقنوات ـاملؤسس

نقيب املؤسسة الوطنية للت ، و"COGIZ"تسويق الغازات الصناعية  و، ومؤسسة تعبئة " NAFTAL" املواد البرتولية 
"ENAFOR ..." ات منها حىت تلك اليت ال ـاملؤسس ات وـمسامهتها يف الكثري من الشركإىل  و إنشائها إىل افةـباإلضا، ـغريه و

 tassili airlines" للطريان الطاسيلي  و "GCB" اء ـية للهندسة املدنية والبناملؤسسة الوطن: ات مثل ـتنشط يف قطاع احملروق
جنح الشركات ، ويف كل فروعها خاصة تلك اليت متلكها ريها ، وتعترب شركة سوناطراك من أوغ"....  safir"  ريوفندق السف" 

ا عن طريق فروعها اليت متتلك  أن ،كما℅100وبنسبة  األمالشركة   إمكانياتشركة سوناطراك حتاول دائما زيادة حجم استثمارا
مال كل فرع  رأسباجلزائر وكذا  كلسونا طرايبني نتائج الفروع الوطنية  ،والذي " 2"رقم مالية معتربة كما هو واضح يف امللحق 

يف التقرير (.2010وكذلك عدد املوظفني يف كل فرع وهذا حسب التقرير السنوي الصادر عن شركة سوناطراك لسنة  أعمالهورقم 
  ).34ص 

ي وهذا ابتداءا من عمليات البحث واالستكشاف إن جممع سوناطراك البرتويل يسيطر على قطاع احملروقات الوطين بشكل كل      
التوزيع، وأصبحت سوناطراك تطور حىت نشاطات توليد  إسرتاتيجية" ، إذا فمجمع سوناطراك يعتمد عمليات النقل والتوزيع إىل

  . 2، وكذلك البحث واستغالل الطاقة املنجميةالكهرباء والطاقات املتجددة وحتلية مياه البحر

جند  إفريقياففي "االستثمار يف الكثري من دول العامل  إىلعاملية تسعى من خالهلا  إسرتاتيجيةاك تتبىن اآلن ن سوناطر إ       
الالتينية  أمريكاويف  ،سوناطراك تستثمر يف مايل والنيجر وليبيا ومصر، ويف أوربا تستثمر حاليا يف اسبانيا وايطاليا، الربتغال، اجنلرتا

  .3األمريكية الواليات املتحدة تستثمر يف فنزويال وكذلك يف

 27إن سوناطراك تتطور خبطى ثابتة وتسري تدرجييا حنو العاملية، فعلى سبيل املثال اكتشفت سوناطراك يف نشاطها باجلزائر        
اك ومبفردها دون شراكة، واكتشفت بئرين فقط عن طريق الشراكة خالل نفس السنة وهذا دليل على أن سوناطر  2010بئرا سنة 

 األجنبيةقادرة على احتالل املراتب الرائدة يف العامل واجلدول التايل يوضح اآلبار املكتشفة من طرف شركة سوناطراك والشركات 
  .2010-2000النشطة يف اجلزائر خالل الفرتة 

  

                                                            
ا الفرعية، جريدة اخلرب اليومي،  1   .2012ماي  24صادر بتاريخ ال ،6724العدد  سليم بن عبد الرمحن، سوناطراك متنح صالحيات أكرب لشركا

2 http//www.sonatrach.dz/ar/sonatrach‐en‐bref.html. consulté le 25‐11‐2012 à 14 :00 GMT 
3 http//www.sonatrach.dz.op.cit/ 
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  2010-2000اآلبار المكتشفة في الجزائر للفترة :   ) 3 -3 (الجدول رقم 

  2000  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
اكتشافات 

  27  09  07  08  09  06  05  03  04  04  05  سوناطراك لوحدها
اكتشافات الشركات 

  02  07  09  12  08  02  08  04  02  03  03  األجنبية

  29  16  16  20  17  08  13  07  06  07  08  اجملموع
Source : sonatrach. Différents rapports annuels.2001‐2011 

حيث ارتفع العدد  2010-2000ل اجلدول أعاله نالحظ بأن عدد اآلبار املكتشفة يف ارتفاع مستمر خالل الفرتة من خال
بئرا، وتبقى سوناطراك  21 ـأي بفارق قدر ب، 2010بئرا سنة  29 إىل 2000آبار سنة  8لآلبار املكتشفة سنويا من  اإلمجايل

ا اك  بئرا )87(، سبعة ومثانون 2010غاية سنة  إىل 2000تشفت منذ سنة تستحوذ على أكرب قدر من االكتشافات حيث أ
بئرا ) 60(ستون  2010-2000فقد اكتشفت خالل الفرتة  األجنبيةآبار، أما الشركات  8مبعدل اكتشاف سنوي قدر حبوايل 

  .يؤكد بأن سوناطراك هي املسيطر على قطاع احملروقات الوطين آبار سنويا، وهذا ما 5أي مبعدل 

 يوضح)  4-3( احملروقات واجلدول رقم  إنتاجأن املتتبع لقطاع احملروقات الوطين يالحظ بأن سوناطراك تسيطر حىت على  كما
  2010-2000احملروقات خالل الفرتة  إنتاجتطور  بنية 

  2010- 2000تطور إنتاج المحروقات في الجزائر خالل الفترة ) :  4 – 3( الجدول رقم  
  )مليون طن برميل معادل : الوحدة (            

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
 154.8  154  160  161  164  167  169  170  174  177  184  إنتاج سوناطراك لوحدها

  59.1  66  72  72  66  65  55  42  32  25  18  إنتاج عرب الشراكة األجنبية 
 213.9  220  232  233  230  232  224  212  206  202  202  اجملموع

نسبة إنتاج سوناطراك من اإلنتاج 
 %الكلي 

91.8  87.62 84.47 80.19 75.34 71.98 71.30 69.10 68.97 70  72.37 

نسبة اإلنتاج عرب الشراكة من 
  %اإلنتاج 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  %اجملموع 
SOURCE : préparé par le chercheure , sonatrach ,différents rapports annuels  2001‐2011    
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يف كل  ℅3بالنسبة هليكل الواردات اجلزائرية فنجد بأن اجلزائر تستورد ومن احملروقات نسبة ضئيلة للغاية تقل عن معىن، أما 
  . األخرىتستوردها القطاعات  ℅97احلاالت وباقي النسبة واليت تزيد عن 

  .2012هر جوان يوضح لنا هيكل الصادرات والواردات للجزائر حسب تقرير بنك اجلزائر لش)  5-3 (واجلدول رقم 
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  2011-2008للفترة  هيكل الصادرات و الواردات الجزائرية) : 5 – 3( الجدول رقم 
                                                                                      :الصادرات -1

  مليون دوالر: الوحدة 

 إجمالي  السنوات
  الصادرات

صادرات 
  الطاقة

  ج المحروقاتالصادرات خار 

مواد 
  غذائية

مواد 
  أولية

منتجات 
نصف 
  مصنعة

سلع 
  استهالكية

معدات 
  صناعية

معدات 
  فالحيه

مجموع 
الصادرات 

خارج 
  المحروقات

2008  
2009  
2010  
2011  

79120
45477
57762
73802  

77192
44411
56143
71662  

123
113 
305 
357  

340
170 
165 
162  

1360 
692 
1089 
1495  

35 
49 
33 
16  

69 
42 
27 
36  

1 
‐ 
‐ 
‐  

1928 
1066 
1619 
2140  

  :الصادرات إجـماليمن  ℅ المـائـةالنسبة في 

  2008  
2009  
2010  
2011  

100
100 
100 
100  

97,56
97,66 
97,20 
97,10  

0,16
0,25 
0,53 
0,48  

0,43
0,37 
0,29 
0,22  

1,72 
1,52 
1,89 
2,03  

0,04 
0,11 
0,06 
0,02  

0,09
0,09
0,05
0,05 

0,001
‐ 
‐ 
‐  

2,44 
2,34 
2,80 
2,90  

  :الواردات -2

  السنوات
 إمجايل

  الواردات
 واردات
  الطاقة

  خارج احملروقات الواردات

  مواد أولية مواد غذائية
منتجات 

نصف 
  مصنعة

سلع 
  استهالكية

معدات 
  صناعية

معدات 
  فالحيه

 جمموع الواردات
  خارج احملروقات

2008  
2009  
2010  
2011  

39479
39297
40212
47300  

595
549 
945 
1164  

7796
5863 
6027 
9805  

1378
1201
1406
1776  

9154  
10165 
09944 
10431  

5036
6145 
5987 
7944  

15434
15140
15573
15951 

86 
234 
330 
229  

38884  
38748  
39267  
46136  

  :من إجـمالي الواردات℅ النسبة في المـائـة 

2008    
2009  
2010  
2011  

100
100 
100 
100  

1,51
1,40 
2,35 
2,46  

19,75
14,72 
14,99 
20,73  

3,49
3,06 
3,50 
3,75  

23,19 
25,87 
24,73 
22,05  

12,76
15,64 
14,89 
16,79  

39,09 
38,53 
38,73 
33,72  

0,22 
0,60 
0,82 
0,48  

98.49  
98.60  
97.65  
97.54  

Source : Bank of Alegria , bulletin statistique trimestriel, N°=18, juin 2012 page 28 
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 exportation des hydrocarbures        :صادرات الجزائر من المحروقات: 2

واليت تتمثل يف البرتول اخلام بالدرجة  ،شكل يف معظمه من احملروقاتتكما أشرنا سابقا فإن هيكل الصادرات اجلزائرية ي        
ي املسال واملنتجات النفطية املكررة وغاز البرتول املسال األوىل يليه الغاز الطبيعي يف شكله اخلام مث تأيت املكثفات، فالغاز الطبيع

يوضح هيكل صادرات احملروقات الوطنية وباألرقام حسب إحصائيات بنك اجلزائر املقدمة خالل الثالثي )  6 -3( واجلدول رقم 
    2012الثاين لسنة 
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  2011-2008للفترة  صادرات الجزائر من المحروقات)  6 - 3(الجدول رقم 
  2008  2009  2010  2011  

         (pétrole brut) البترول الخام 
  28744.8  20724.9  16855.6  30513.7  )مليون دوالر (القيمة 

  3914.5  3116.7  2963.1  3593.4  مبا يف ذلك إعادة األرباح
  254.6  258.7  292.8  307.5  )مليون برميل(احلجم 
  32.4  33.0  34.7  39.2  )مليون طن مرتيك(احلجم 
  112.9  80.2  62.3  99.9  )برميل/دوالر(ي و ر الوحدالسع

           (condensats) المكثفات
  5495.9  4268.7  5146.2  10089.5  )دوالر نمليو (القيمة 

  229.5  196.4  231.6  221.4  مبا يف ذلك إعادة األرباح
  53.1  54.3  93.6  115.8  )مليون برميل(احلجم 

  5.9  6.1  10.5  13  )مليون طن مرتيك(احلجم 
  103.7  78.7  55.5  87.2  )برميل/دوالر(ي و السعر الوحد

         (produits pétroliers raffinés) المنتجات النفطية المكررة
  11971.8  9219.5  5373.4  7310.0  )دوالر مليون(القيمة 
  106.7  111.6  85.4  82.2  )مليون برميل(احلجم 
  13.5  14.1  10.8  10.4  )مليون طن مرتيك(احلجم 
  112.2  82.6  62.9  88.8  )برميل/دوالر(ي دو الوحالسعر 

          )gaz de pétrole liquéfié(غاز البترول المسال 
  5202.8  4086.9  3216.8  5708.0  )مليون دوالر(القيمة 

  426.6  373.1  468.7  364.6  مبا يف ذلك إعادة األرباح
  65.4  64.3  74.3  81.5  )مليون برميل(احلجم 
  6.0  5.9  6.8  7.5  )مليون طن مرتيك(احلجم 

  79.5  63.5  43.4  70.0  )برميل/دوالر(ي و السعر الوحد
          )gaz naturel liquéfié(الغاز الطبيغي المسال 

  6670.9  5900.3  5593.4  9089.6  )مليون دوالر(القيمة 
  27.3  31.2  34.7  34.6  )³مليون م(احلجم 
  811.6  791.4  714.1  636.8 {BTU})طن مكافئ برميل بليون(احلجم 

  244.5  189.1  161.2  262.7  )³م/ دوالر(ي و السعر الوحد
  11.2  7.1  8.3  10.5  {BTU} )طن مكافئ برميل ليونم/ دوالر(ي و السعر الوحد

     (gaz naturel)الغاز الطبيعي 

 14481.4 8225.1 11942.4 13575.6  )مليون دوالر(القيمة 

 39.0 33.6 37.8 35.7  )³مليار م(احلجم 

 1462.8 1252.3 1416.0 1339.7 {BTU})بليون برميل طن مكافئ(م احلج

 371.3 245.2 315.5 380.1  )³ألف م/دوالر(السعر الوحدوي 

 9.9 6.6 8.4 10.1  {BTU} )مليون برميل طن مكافئ/ دوالر(السعر الوحدوي 

  71661.84  56142.67  44410.59  77192.21  )مليون دوالر أمريكي(المجموع العام للمحروقات 
  4973.5  3937.5  3920.9  4562.2  بما في ذلك شركاء سوناطراك

Source : Bank of Alegria, bulbtin statistique trimestriel, N°=18, juin 2012 page 27 
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تصدر يف شكلها اخلام حيث نالحظ نالحظ بأن أغلب صادرات اجلزائر من احملروقات )  6 - 3( من خالل اجلدول رقم        
ز ايليه الغ، 2011-2008خالل الفرتة  ℅40و  ℅37ترتاوح بني بنسبة  األكربأن البرتول اخلام يستحوذ على احلصة ب

حيث ارتفعت نسبة صادرات الغاز  2010يف غالب احلاالت باستثناء سنة  ℅19 ـالطبيعي الذي يستحوذ على نسبة تقدر ب
يت ثالثا املنتجات النفطية ،وتأ ℅19 ـنسبتها املعتادة واملقدرة ب إىلدت مث عا ℅21 إىلالطبيعي بالنسبة لكل صادرات احملروقات 

ا  ا استحوذت  7310 ـب 2008عام املكررة واليت تسجل ارتفاعا تدرجييا وخبطى ثابتة حيث قدرت صادرا مليون دوالر أي أ
من )  ℅17، ℅16، ℅12( يف االرتفاع التدرجيي مسجلة نسب أخذتمن جممل صادرات احملروقات مث  ℅9عل نسبة 

تيب وهذا يدل على أن اجلزائر تبذل على الرت )  2011-2010 -2009(سنوات حروقات للصادرات اجلزائر للم إمجايل
ا هي أساس تطمن تطوير قطاع احملروقات جمهودات جبارة يف جمال  وما تصدير ، وير القطاع خالل تطوير الصناعة النفطية أل

، ℅12(  ـب تا قدر ـعية إال هدرا للموارد الوطنية، مث يأيت الغاز الطبيعي املسال الذي شكل نسبيف حالته الطبي النفط اخلام
على الرتتيب، فالغاز الطبيعي املسال يف اجلزائر ) 2011- 2010- 2009-2008( للسنوات  ) ℅9، ℅11، ℅13

 الصادرات خارج احملروقات مسامهته يف أصبح يلقى عناية يف برامج تنمية وتطوير قطاع احملروقات ولكن رغم ذلك تبقى نسبة
  .هذا النوع من الصناعة الغازية املبنية على  واآلمالحجم التطلعات  إىلبالنظر  ضئيلة

 ℅8 إىل 2008سنة  ℅13جند كل من املكثفات اليت تراجعت نسبة مسامهتها يف صادرات احملروقات من  األخريويف        
يف اجلزائر،  األجنيبيات واخلربة اليت متلكها شركة سوناطراك والخنفاض نسبة االستثمار قلة التقن إىلوهذا راجع  ،2011سنة 

 ℅7 ـاملكثفات جند غاز البرتول املسال الذي يتميز باالستقرار عند نسبة مسامهة يف صادرات احملروقات اجلزائرية تقدر ب إىلإضافة 
  .2011-2008خالل الفرتة 

تطوير الصناعة النفطية نظرا ملا تدره من أرباح أفضل  إىلنه جيب على اجلزائر أن تسعى وبكل الطرق أ إىلهنا  اإلشارةوجتدر        
  .والغاز الطبيعي كما يف حالة استخراجهما بكثري من تصدير النفط اخلام 

يف أحسن  ℅9وز اليت مل تتجا األجانبإن املتأمل هليكل صادرات اجلزائر من احملروقات يالحظ اخنفاض حصة الشركاء        
، ويبقى جممع سوناطراك هو املسيطر على قطاع احملروقات الوطين حيث انه يستحوذ على نسب تفوق  2009احلاالت سنة 

ا  ℅94وتصل حىت  ℅91 من جممل صادرات اجلزائر من احملروقات وهذا يدل على أن اجلزائر ال تستغين على قطاع حمروقا
  . وطينلكونه هو شريان حياة  االقتصاد ال
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  :التوزيع القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية -3

ا تستحوذ )  PIB(  الوطين  اإلمجايلتساهم احملروقات بنسبة كبرية يف الناتج احمللي         بالنسبة  األكربعلى النسبة  حيث أ
 produit" ع القطاعي للناتج احمللي اإلمجايلواجلدول التايل يوضح التوزيوكلها جمتمعة،  األخرىللقطاعات االقتصادية 

intérieur brut " 2011-2006باألسعار اجلارية للفرتة. 

  التوزيع القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي:  ) 7 - 3( الجدول رقم 
الناتج احمللي   السنوات

  اإلمجايل
الرسوم   األخرىالقطاعات   احملروقات

والضرائب 
على 

  الواردات

جمموع 
عات القطا

  األخرى

البناء   الصناعة  الفالحة
واألشغال 
  العمومية

خدمات 
خارج اإلدارة 

  العامة

خدمات 
اإلدارة 
  العامة

2006  8514,8  3882,2  4141,0  641,3  449,5  674,3  1698,1  617,8  491,5  
2007  9366,6  4089,3  4744,8  708,1  479,8  825,1  1933,2  798,6  532,5  
2008  11090,0 4997,6  5438,5  727,4  519,5  956,7  2147,0  1087,9  653,9  
2009  10034,3  3109,1  6209,4  931.3  573,1  1094,8 2384,6  1225,6  715,8  
2010  12049,4 4180,4  7129,9  1015,2  597,9  1257,4 2638,7  1620,7  739,1  
2011*  14384,8 5281,8  8303,6  1173,4  619,9  1239,7 2961,0  2309,6  799,4  

 ) PIB(  اإلمجايلللناتج احمللي  ℅ ةائاملالنسبة يف 
2006  100  45,6  48,6  7,5  5,3  7,9  19,9  8  5,8  
2007  100  43,7  50,7  7,6  5,1  8,8  20,6  8,5  5,7  
2008  100  45,1  49,0  6,6  4,7  8,6  19,4  9,8  5.9  
2009  100  31,0  61,9  9,3  5,7  10,9  23,8  12,2  7,1  
2010  100  34,7  59,2  8.4  5  10,4  21,9  13,5  6,1  
2011*  100  36,7  57,7  8,2  4,3  8,6  20,6  16,1  5.6  

 بيانات مؤقتة *

Source : Bank of Alegria, bulletin statistique trimestriel, N°=18, juin 2012 page 26. 
 

ات ساهم يف ـــــــــــــــــــاع احملروقــــــــــــــــنالحظ بأن قط)  7-3 (ابق رقم ــــــــــالواردة يف اجلدول الس ائياتـــاإلحصإنه ومن خالل        
، ويف ) PIB( الـ  إمجايلمن  ℅45,6ار وهذا بنسبة ــــــــــــتار دينـــــــــــــملي 3882,2 ـب 2006لسنة  ايلـــــــــــــاإلمجاتج احمللي ــــــــــــالن

مليار دينار وهذا  4997,6 إىلارتفعت  2008ار، ويف ـــــــــــــار دينــــــــــــملي 4089,3 إىلامهة ـــــــــــارتفعت قيمة  املس 2007سنة 
ا على قطـــــــــــــيدل على أن الدول امهة ـــــــــــــــاخنفضت قيمة مس 2009اع احملروقات، ونالحظ أنه يف سنة ــــــــــــة تركز جل اهتماما

فقط من قيمة  ℅31مليار دينار أي بنسبة  3109,1 ـمسامهة قدرت بمسجلة   اإلمجايلج احمللي اع احملروقات يف الناتــــــــــــــــقط
أثر أيضا على قيمة  2009لسنة  PIB ـونالحظ بأن هذا الرتاجع يف قيمة مسامهة احملروقات يف ال ايلــــــــــــــــاإلمجاتج احمللي ــــــــــــــالن

مليار دينار مسجلة اخنفاضا  10034,3ىل الكلية إ PIB ـلاحيث تراجعت قيمة  2009نة الكلية لس اإلمجايلالناتج احمللي 
املالية  األزمةتداعيات  إىلوهذا راجع ، جد معترب  اخنفاضوهو  2008يف سنة  PIB ـمليار دينار عن قيمة ال 1055,7 ـقدر ب
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تراجع نسبة الطلب العاملي على  إىلقدمة مما أدى على اقتصاديات الدول املتواليت أثرت  -أزمة الرهن العقاري -2009لسنة 
وقات ، وإن هذا اإلخنفاض يف الطلب العاملي على احملروقات  والذي أثر وبشكل رهيب على الناتج احمللي اإلمجايل الوطين احملر 

  . دليل واضح على التبعية املطلقة واإلرتباط الوثيق واخلطري لإلقتصاد اجلزائري بقطاع احملروقات 

حيث ارتفعت  2009وضعيتها السابقة قبل سنة  إىلبدأت تعود تدرجييا  PIB ـنالحظ بأن مسامهة قطاع احملروقات يف الإننا  مث
على الرتتيب أي  2011و  2010مليار دينار لسنيت  5281,8مليار دينار و  4180,4 إىل  PIB ـقيمة املسامهة يف ال

تيب، وهذا بسبب االسرتجاع التدرجيي لعافية االقتصاد العاملي وبالتايل على الرت  ℅36,7و  ℅34,7 ـبنسب مسامهة تقدر ب
  .حفورية طلب العاملي على موارد الطاقة األعودة ارتفاع ال

  .سبق نستنتج بأن االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد تابع كلية لقطاع احملروقات وهذا بشكل خطر على مستقبل اجلزائر من كل ما
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  :  لثروة النفطية في تحقيق التنمية االقتصادية في الجزائردور ا: المطلب الثالث

عملية النمو االقتصادي منذ ليت جتر ، حيث اعتربت القاطرة ا تصاد اجلزائريلعبت الثروة النفطية دورا بارزا يف تنمية االق       
  .يومنا هذا غاية  ىلإ االستقالل و

وضعت اجلزائر إسرتاتيجية اقتصادية على املدى البعيد مرتكزة  1967ئر بعد عام انه وبعد استقرار احلكم السياسي يف اجلزا       
لشركة سوناطراك  فأعطت  1على وجه اخلصوص على تقومي قطاع احملروقات وإعادة تنظيم النشاط على شكل مؤسسات وطنية 

لمؤسسة الوطنية للنفط والغاز أصبح التدخل املتزايد للدولة ولو " ،كامل الصالحيات يف تسيري شؤون قطاع احملروقات 
ذا متكنت اجلزائر من ـو ،1971فرباير 24تأميمها يف  األخريواليت حصل يف  األجنبيةات ـللمؤسس إزعاجمصدر  »سوناطراك«

أي  1973-1970ا يف التطور فأنفقت الدولة اجلزائرية خالل الفرتة ـأن تضمن لنفسها املوارد اليت بفضلها حتقق مشروعا
دف  15مليار دينار جزائري استحوذ قطاع احملروقات لوحده على  30 األولخطط الرباعي خالل امل مليار دينار وكان هذا 

دف زيادة إيراداته  بعد ارتفاع  1977- 1974ملخطط الرباعي الثاين مث جاء ا، إنشاء صناعات قاعدية وتنمية قطاع احملروقات، 
مليار دينار،  60حملروقات على أكثر من مليار دينار، استحوذ قطاع ا 100 ف، والذي مت فيه توظي1973أسعار النفط عام 

، وخالل املرحلة االنتقالية اليت خصصت إلمتام املشاريع 2جعل االقتصاد اجلزائري يفقد توازنه لصاحل قطاع احملروقات  وهذا ما
  .19793- 1978خالل سنيت مليار دينار  106 إنفاقالعاطلة أو اليت مل تكتمل من املخططات السابقة مت 

ا املؤسسات الوطنية  1980اهليكلة عام  إعادةمث جاءت مرحلة         واليت جاءت استجابة ملتطلبات الوضعية اليت كانت متر 
انت املؤسسات تشكو من ضعف تسيريها الداخلي، كما أن ـمن جهة ووضعية االقتصاد الوطين ككل من جهة أخرى، فقد ك

بتطبيق خمططني " اهليكلة  إعادةوقد متيزت مرحلة غري كفئ وذي تكاليف مرتفعة  إنتاجيان يتميز جبهاز االقتصاد الوطين ك
مخاسيني هامني من حيث حجم االستثمارات ومن حيث املدة الزمنية لكل خمطط واليت هي مخس سنوات مقابل ثالث سنوات أو 

  .4"أربع سنوات لكل خمطط من املخططات السابقة 

  .وخالل املخطط اخلماسي الثاين األوللتاليني يوضحان حجم االستثمارات خالل املخطط اخلماسي واجلدولني ا

 

 

 

                                                            
  .24، ص 1991أمحد هين، اقتصاد اجلزائر املستقلة، ديوان املطبوعات اجلزائرية بن عكنون اجلزائر،   1
  .24،26أمحد هين، املرجع السابق ذكره، صص   2
، ص 2005-2004، ختصص مالية ونقود، جامعة اجلزائر، هية، أطروحة دكتورانتقال من اخلطة إىل السوق ومدى حتقيق األهداف السياس، اإلعبد اهللا بن وناس، اقتصاد اجلزائر  3
34.  
لول، سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون اجل  4   .05، ص 1999زائر، حممد بلقاسم حسن 
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 1984 – 1980حجم استثمارات المخطط الخماسي األول :  ) 8- 3( الجدول رقم 

  ) جزائري يار دينارمل( الوحدة                                                                                        
  الرتخيص املايل   تكاليف الربنامج   القطاعات 

  الفالحة 
  الغابات 

  الصيد البحري 
  الري 

23.90  
4.00  
1.50  
30.00  

20.00  
3.20  
0.90  
23.00  

  47.10  59.40  جمموع الفرحة والري
  احملروقات

  الصناعات األساسية
  الصناعات التحويلية األخرى 

  املناجم والطاقة 

78.00  
56.50  
56.54  
22.17  

63.00  
32.00  
43.46  
17.00  

  155.46  213.21  جمموع الصناعة 
  20.00  25.00  مؤسسات البناء واألشغال العمومية 

  السياحة
  النقل

  املواصالت السلكية والالسلكية 
  التخزين والتوزيع 

4.60  
15.80  
8.00  
17.80  

3.40  
13.00  
6.00  
13.00  

  35.40  46.20  جمموع القطاع الشبه املنتج 
  شبكة النقل 

  املناطق الصناعية 
  السكن 

  الرتبية والتكوين 
  االستثمارات األخرى 

28.20  
02.10  
92.50  
65.70  
28.19  

17.50  
1.40  
60.00  
42.20  
21.54  

  400.60  216.69  جمموع قطاع اهلياكل األساسية 
  400.60  560.50  جمموع االستثمارات 

لول : املصدر  1999- اجلامعية، اجلزائر ديوان املطبوعاتاسة ختطيط التنمية واعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر ، اجلزء الثاين، سي–حممد بلقاسم حسن 
   97ص
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  1989 - 1985حجم استثمارات المخطط الخماسي الثاني :  ) 9 - 3( الجدول رقم 
 )مليار دينار جزائري( :الوحدة                                                                                                                          

  االستثمار الفعلي   الرتخيص املايل   تكاليف الربنامج   القطاعات 
  الفالحة 
  الغابات 

  الصيد البحري 
  الري 

44.00  
9.60  
1.10  
60.72  

30.00  
07.00  
01.00  
41.00  

  

13.564  
  
  

28.737  

  42.301  79.00  115.42  والريجمموع الفرحة 
  احملروقات

  الصناعات األساسية
  الصناعات التحويلية األخرى 

  املناجم والطاقة 

41.50  
91.30  
79.60  
39.20  

39.80  
44.60  
58.50  
31.30  

28.822  
31.791  

  
24.899  

  85.512  174.2  251.60  جمموع الصناعة 
  15.255  19.00  33.20  مؤسسات البناء واألشغال العمومية 

  السياحة
  النقل

  املواصالت السلكية والالسلكية 
  التخزين والتوزيع 

5.50  
21.52  
14.00  
25.01  

1.80  
15.00  
08.00  
15.85  

1.663  
6.849  
7.011  
8.939  

  24.462  40.65  66.03  جمموع القطاع الشبه املنتج 
  شبكة النقل 

  املناطق الصناعية 
  السكن 

  الرتبية والتكوين 
   االستثمارات األخرى

60.46  
2.50  

124.92  
64.80  
109.45  

43.60  
01.90  
86.45  
45.00  
60.20  

34.355  
0.562  
52.312  
31.722  
84.019  

  202.970  237.15  362.13  جمموع قطاع اهلياكل األساسية 
  370.5  550.00  828.38  جمموع االستثمارات 

لول : املصدر  1999 -اجلزائر –ديوان املطبوعات اجلامعية -يف اجلزائر ، اجلزء الثاين سياسة ختطيط التنمية واعادة تنظيم مسارها –بلقاسم حسن 
  .223ص 

 ـب األوليتضح لنا كرب حجم االستثمارات واليت قدرت خالل املخطط اخلماسي )  8- 3 (من خالل اجلدول رقم 
اية عامإ مليار دينار جزائري، وكان من املقدر أن يبلغ حجم560,50" مليار  400,60مقدار 1984 جناز هذا الربنامج يف 

  : يص املايل، والذي يتحكم يف تقديره عامالن ومهاخدينار وهو املعرب عنه بالرت 

                                    

  



 االقتصاد الجزائري واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات                                   الفصل الثالث               

201 
 

  .املالية املتاحة  اإلمكانيات: أوال

  .1"القدرات الفنية لإلجناز : ثانيا

خمطط طموح يف براجمه االستثمارية  1989-1985اسي الثاين املخطط اخلم بأن يتبني لنا)  9-3( ومن خالل اجلدول رقم 
 األسبوعيف وهذا املخطط صادق عليه اجمللس الشعيب الوطين "مليار دينار  828,38 ـب اإلمجاليةحيث قدرت تكاليف الربنامج 

العريب "النفط  ر النفط مرتفعة حيث بلغ سعر برميل، ويف هذا الوقت بالذات كانت أسعا2"1984من شهر ديسمرب  األخري
فقد  1986سنة يف دوالر أمريكي، أما  28,80) برنت" (حبر الشمال"دوالر أمريكي و  28,06، 1984سنة " اخلفيف

فضت النفط اخن أسعارأن  ، أي3"دوالر  14,50 إىل" الربنت"دوالر و13,73 إىل" العريب اخلفيف"اخنفض سعر برميل النفط 
عند  إليههنا يكمن اخللل فعند وضع الربنامج كان السعر مرتفعا عن السعر الذي وصل ، و ℅50 وبنسبة كبرية جدا جتاوزت الـ

  :أثر على سري املخطط حيث وهذا ما ℅ )50( ةباملائجتاوزت اخلمسني تنفيذ الربنامج وبنسبة 

ة ترتاوح بني حوايل وبنسب) مليار دينار 110(كانت االستثمارات الفعلية السنوية دائما أقل من املتوسط السنوي التقديري " 
  .℅37حوايل  إىل ℅28

  * 1985تسجيل تناقص سنوي يف االستثمارات الفعلية مقارنة بعام  -

  .ضعف وترية اجناز االستثمارات السنوية حىت بالنسبة لألهداف السنوية احملددة  -

ا البالد        على صعيد التوازن املايل اخلارجي ابتداءا  إن التفسري الوحيد هلذا العجز االستثماري هو الصعوبات اليت اصطدمت 
يار سعر البرتول اخلام يف السوق الدولية 1986من عام  اجلزائر من  إيراداتوقد بلغت تأثريات ذلك على ، ، وهذا بسبب ا

ن م ℅97حيث أن احملروقات تشكل أكثر من  ، ℅40بأكثر من  اليت اخنفضت  العملة الصعبة الناجتة عن تصدير احملروقات
 . 4جمموع الصادرات الوطنية

يار        أقل من  إىلمليار دوالر  12,270اجلزائر املالية من احملروقات من  إيراداتالنفط تسبب يف اخنفاض  أسعارإن ا
اقتصادية اخنفضت بسببها القدرة  أزمةدخل اجلزائر يف أ ، وهذا ما℅43 ـمليار دوالر أي بنسبة اخنفاض قدرت ب 7,26

ذائية الرئيسية  ــــــــــــاد املواد الغري دم القدرة على استــــــــــــــع إىل األمرخالهلا الكثري من الشركات الوطنية  ووصل  وأفلستالشرائية، 
 األزمة، هذه 1988 أكتوبر 5 األربعاءاعية انفجرت يوم ــــــــــــــاجتم أزمةا أدخل اجلزائر يف ــــــــــــتوغريها مم... كالدقيق والقهوة

                                                            
لول، مرجع سبق ذكره  1   .10، ص حممد بلقاسم حسن 
لول، املرجع السابق ذكره، ص   2   .136حممد بلقاسم حسن 
  .09، ص 2010-2009، قسم االقتصاد، جامعة امللك سعود، 2008إىل عام  1970نورة بنت عبد الرمحان اليوسف، ارتفاع واخنفاض أسعار النفط من عام   3
أنظر نورة بنت عبد الرمحان  -بالنسبة للعريب اخلفيف والربنت على الرتتيب $27,33، $27,54ميل ب آخر سنة كان فيها سعر النفط مرتفعا حيث قدر سعر الرب  1985عام  *

  .09رجع السابق ذكره، صاملاليوسف، 
لول،  4   .207،208،214سبق ذكره، صص  مرجع حممد بلقاسم حسن 
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ابس، هاته ـوالي األخضرطوال فرتة التسعينات أحرقت حتسد عليها  ال أوضاعاسياسية، فعاشت اجلزائر  أزمة إىلاالجتماعية حتولت 
  أثقلتأدخل اجلزائر يف مديونية خارجية ما فرتة التسعينات من القرن املاضي متيزت باخنفاض حاد ألسعار احملروقات، وهذا  ،الفرتة

مليار دوالر، إذ بلغ  30، 1998-1995مابني سنيت  األجلفاق الدين اخلارجي الطويل "د الوطين حيث كاهل االقتصا
اية عام  33,7 للكلمة من معىن واجلدول رقم  بكل ما اإلنعاشفدخل بذلك االقتصاد اجلزائري غرفة  ،1"1996مليار دوالر 

  .2001- 1994 يوضح تطور املديونية اخلارجية للجزائر خالل الفرتة)  3-10(

 2001-1994تطور المديونية الخارجية للجزائر خالل الفترة )  10-3( الجدول رقم 

  مليار دوالر: الوحدة                                                                                                             
  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

  22,3  35,3  28,3  30,5  31,2  33,7  31,6  29,5  المديونية الخارجية
  4,5  4,5  5,1  5,2  4,5  4,3  4,2  4,5  خدمة الدين

نسبة خدمة الدين  
  22,3  20  39,2  47,5  31,7  30,7  38,8  47,2  ℅الى الصادرات  

، ص 2004، السداسي الثاين، األول، العدد األوىل، جامعة الشلف، السنة إفريقيالي، جملة اقتصاديات مشال بطاهر ع :المصدر
202.  

حرجة يف االقتصاد الوطين فهي بلغت نقطة الذروة مرحلة جد  إىلمن خالل اجلدول يتضح بأن حجم املديونية وصل        
اجلزائر من الصادرات وصلت  إيراداتونالحظ أيضا بأن خدمات الدين اخلارجي هي جد مرتفعة وتستحوذ على نسبة كبرية من 

  .مليار دوالر 37دفعت اجلزائر كخدمات للديون فقط حوايل  2001- 1994، فخالل الفرتة 1994نة س ℅47,2حىت 

وهي  2000إال خالل سنة  ℅30الصادرات لن تنخفض دون  إىلبأن نسبة خدمة الدين ومن خالل اجلدول نالحظ       
  .االرتفاع  إىلالسنة اليت عادت فيها أسعار النفط 

ار احملروقات من جهة أخرى دفع اجلزائر ـــــــــــــــــــــاض أسعــــــــــــــواخنف ،طري حلجم املديونية اخلارجية من جهةــــــتفاع اخلإن هذا االر       
ا يسمى بعم اــــم إىلجأت بذلك ــــفل" ال املقررة واملتفق عليها ــــــــــدم القدرة على التسديد ضمن اآلجـــــــــــــــــع إىل لية إعادة جدولة ديو

   إعادةأن " ، حيث3 1994تماد خطاب النوايا مع صندوق النقد الدويل عام وهذا عقب اع 2"يف إطار نادي باريس ونادي لندن

  

                                                            
حالة بعض الدول املدينة، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة -تصادية يف الدول العربيةحرييت، إشكالية الديون اخلارجية وأثارها على التنمية االق/ ز/فضيلة جنوحات   1

  .196، ص 2006-2005يف العلوم االقتصادية، فرع التسيري، جامعة اجلزائر،  هالدكتورا
  .196حرييت، املرجع السابق ذكره، ص / ز/فضيلة جنوحات  2
، ص 2004السداسي الثاين،  -العدد األول -السنة األوىل-قتصادي يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلفعلي بطاهر ، سياسات التحرير واإلصالح اال  3

183.  
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اد اجلزائري، ولكن ـقتصإلصالح اال ايفـإض ، وهذا قصد منح وقت1"ال تسديد املديونية ـآجدولة للديون تسمح بإعادة ترشيد اجل
مليار  117,9يعادل   تسديد ما إىل 2005- 1985تسديد املديونية جر اجلزائر وخالل الفرتة املمتدة مابني جز عن هذا الع
حتصل عليه اجلزائر  حيث أن ما ،حدوث خلل كبري إىلالفائدة املفروضة على الديون اجلزائرية أدى  أسعار، وان ارتفاع  2"دوالر
دين أصبح ـدفعه للدائنني خلدمة أصل الدين وفوائده، فالتزايد اخلطري ملعدالت خدمة الت احملروقات يقل بكثري عن ما إيراداتمن 

ذا فشلت كل ، جعل اجلزائر تدور يف حلقة مفرغة ، وهذا ما3"ادرات ـمن حصيلة الص ℅80من  أكثريلتهم   اإلصالحاتو
الدولية،  األسواقالنفط يف  أسعارة الكافية الخنفاض املالي اإليراداتاالقتصادية املطبقة طيلة عشرية التسعينات، بسبب عدم توفر 

لنوع من االستقرار إال بعد عودة أسعار النفط لالرتفاع يف األسواق الدولية، حيث أن  ومل تظهر بوادر استعادة االقتصاد اجلزائري
االقتصادية ألنه مازال مرتبطا االقتصاد اجلزائري مل يعرف االنتعاش الذي كان من املنتظر حتقيقه من وراء تطبيق اإلصالحات 

 ارتباطا وثيقا بسعر برميل النفط يف األسواق العاملية، فتحسن الوضعية املالية للجزائر وكذا إعادة التوازنات الكلية كان مرده ارتفاع
ط تذبذبا ، أي ابتداءا من العقد األول لأللفية الثانية واليت شهدت فيها أسعار النف2001-2000أسعار النفط خالل سنيت 

ميكن  هلذا ،بك دائما تواجههاالخنفاض مل يكن حادا، وكانت األو  ، ولكنأخرىشديدا، يتميز باالرتفاع تارة واالخنفاض تارة 
ا األفضل سعريا يف تاريخ السوق النفطية العاملية، واجلدول رقم  )  11-3(وصف العشرية األوىل من القرن احلادي والعشرين بأ

   .2011-1995ألسعار خامات أوبك خالل الفرتة  يوضح املعدل السنوي

   

                                                            
  .04، ص 2004، السنة الثالثة، يوليو حزيران، 306عيسى حممد الغزايل، إدارة الديون اخلارجية، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد   1
  .196حرييت، املرجع السابق ذكره، ص / ز/فضيلة جنوحات    2
  .181علي بطاهر ، مرجع سبق ذكره، ص   3
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  2011-1995المعدل السنوي لألسعار الفورية لخامات أوبك خالل الفترة )    3‐11( الجدول رقم 
  دوالر أمريكي للبرميل : الوحـدة                                                                                                                                                                  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995 السنوات

معدل 
السعر 
 السنوي

16,9  20,2  18,77  12,3  17,5  27,6  23,1  24,3  28,2  36  50,6  61,04  69,07  94,08  60,88  77,38  122,54 

  2011-2001أعداد مختلفة من التقرير اإلحصائي السنوي لألوابك، : من إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

  2011-1995منحنى بياني يبين تطور األسعار الفورية لخامات أوبك خالل الفترة  :)2-3(الشكل رقم 

  ر   

  )11-3(من إعداد الباحث اعتمادا على الجدول رقم  : المصدر
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مل  2000بك ابتداءا من سنة لسنوي لألسعار الفورية خلامات األو عدل االسابقني نالحظ بأن املإنه ومن خالل اجلدول والشكل 
دوالر للربميل، وهذا عكس فرتة التسعينات اليت مل يتجاوز فيها متوسط سعر برميل النفط العشرين  23ترجع لالخنفاض دون 

االرتفاع  األخرى  وتارة ،تارة أسعار النفط آخذة يف االرتفاع التدرجيي  أنت، وهذا يدل على احلاال أحسنيف  )$ 20(دوالرا
، وخالل السنة املوالية مباشرة بلغ 1999سنة  $517,املفاجئ والكاسح، فمثال كان متوسط سعر برميل النفط اخلام يساوي 

بك و األقيام " إىلوهذا راجع  ℅57,71دل زيادة قدره يف الربميل أي مبع $10نه سجل ارتفاعا فاق أللربميل، أي  27,6$
، ونتج عن 1999ارس من عام مليون برميل يوميا يف شهر م 2,104مبقدار  اإلنتاجمع دول من خارجها بتخفيض  وبالتعاون
، وهذا بسبب خالل ذلك العام، والعام املوايلوبشكل مستمر  األسعار، ارتفاع أخرىعوامل  إىلإضافة  اإلنتاجخفيض يف هذا الت

العامل  أحناءالسابقة، واستمرار ارتفاع معدالت النمو االقتصادي يف خمتلف يف الفرتات  األسعارالناتج عن اخنفاض  اإلنتاجاخنفاض 
أنشأت سياسة  األوبك أن إىل باإلضافةهذا  ،يف كل من العراق وفنزويال ونيجرييا واندونيسياوامل السياسية، بعض الع إىلإضافة 
من خالل اجلدول  أيضاونالحظ  ،1"لالحتياطي االسرتاتيجي األمريكيةاحلكومة  وبشكل غري رمسي واستخدام *السعري النطاق

أربعة  إىل"  ميل، هذا االخنفاض يعزىدوالر للرب  23,1 إىل 2001ن متوسط أسعار خامات النفط قد اخنفضت خالل عام بأ
  :أسباب رئيسية وهي

  . 2000و  1999النفط خالل عامي  أسعارجة لالرتفاع الكبري يف على النفط نتياخنفاض الطلب  -1

  . والذي أسهم بدوره يف ختفيض الطلب على النفط األمريكيالكساد الذي ضرب االقتصاد  -2

  . بك خاصة من طرف روسيامن خارج أو  اإلنتاجزيادة  -3

  . 2"أحداث احلادي عشر من سبتمرب -4

، 36، 28,2، 24,3 ـحيث قدرت يف املتوسط ب 2002ابتداءا من سنة  أخرىمرة  النفط لالرتفاع املطرد أسعاروعادت 
- 2006- 2005-2004-2003-2002للربميل خالل السنوات  أمريكيدوالر  94,08، 69,7، 61,04، 50,6
واليت  ألوىلاالعوامل السياسية بالدرجة "  إىلالنفط  أسعاراملطرد يف هذا االرتفاع  أسبابعلى الرتتيب، وترجع  2008- 2007

احتجاجا  2002تضمنت قيام احلكومة العراقية ورغم احلصار املفروض عليها بإيقاف الصادرات العراقية طيلة شهر أفريل من عام 
الب على الرئيس الفنزويلي ، مث االنقنيل النفط الفنزويلياـــــــــــــــــــــــــــــــعم وإضرابجنني،  ملخيم اإلسرائيلياح اجليش ــــــــــــــــــــعلى اجتي

                                                            
يوم  29دوالر للربميل ملدة  28ألف برميل يوميا إذا بقى متوسط سعر سلة أبك فوق  500قضت سياسة النطاق السعري بزيادة اإلنتاج بشكل تلقائي مبقدار : النطاق السعري *

أيام عما متتالية، أنظر أنس بن فيصل احلجي،  10دوالر للربميل ملدة  22ألف برميل يوميا، إذا اخنفضت األسعار حتت  500عمل متتالية، كما قضت بتخفيض اإلنتاج مبقدار 
  :على املوقع االلكرتوين) 2002-2000(بداية األلفية وأثر العوامل السياسية يف أسعار النفط 

     http//www. Aleqt.com/2010/10/26 consulté le 01‐12‐2012 à 22 :50 GMT 
  
  :على املوقع االلكرتوين) 2002-2000(أنس بن فيصل احلجي، بداية األلفية وأثر العوامل السياسية يف أسعار النفط   1

              http//www. Aleqt.com/2010/10/26 consulté le 01‐12‐2012 à 22 :50 GMT. 
  .بق ذكرهاسالرجع املبن فيصل احلجي، أنس   2
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 إضافة 2003مارس  20احتالله ابتداءا من راق مث ـوالتهيؤ لغزو الع ، احلكم بعد يومني من االنقالب إىلهيوجو شافيز مث عودته 
،  األسبابوغريها من ...1 2005وريتا عام ،كاترينا   وإعصار، 2002إيزادور والذي ضرب خليج املكسيك عام  إعصار إىل

 ـاألسعار بحيث قدر متوسط  2008مقارنة بعام  2009النفط اخنفض وبنسبة كبرية عام  أسعاربأن متوسط  كما نالحظ
 األزمة إىلوهذا راجع ، ℅35 ـبنسبة اخنفاض جتاوزت ال دوالر للربميل، أي 33,2ـ أي باخنفاض قدر ب دوالر للربميل 60,88

 2010، والذي أصاب اقتصاديات الدول املتقدمة، وخالل عام 2009لسنة  -أزمة الرهن العقاري-اد الكبري’والكساملالية 
سجلت أسعار  2011ارتفاعها ولكن بشكل طفيف بسبب استعادة االقتصاد العاملي لبوادر تعافيه وخالل سنة  األسعارعاودت 

واالجتياح الغريب لليبيا، الثروات العربية،  إىلدوالر للربميل، وهذا راجع  122,54 إىلالنفط أرقاما قياسية وصلت يف املتوسط 
الصراع السياسي  إىل إضافةوالتهديدات اإليرانية املتواصلة بغلق مضيق  هرمز،  األوسطالسياسية يف الشرق  األزمةتفاقم  إىل إضافة

انت اليت ك"  آبييصراع حقيقي حول مناطق غنية بالثروة النفطية وعلى وجه اخلصوص منطقة  إىل أسبابهيف السودان والذي تعزى 
 إىل، واالنقالب العسكري يف مايل وحماولة تقسيمه 2"حجرة عثرة يف التوصل إىل اتفاق سالم بني طريف التفاوض يف نيفاشا 

  .العاملية األسواقدويالت، كلها عوامل ساعدت على ارتفاع أسعار النفط يف 

ثر منها اقتصادية ولكن عموما تبقى هذه االرتفاعات عوامل سياسية أك إىلأغلبها يرجع  األسعارهاته االرتفاعات املتتالية يف  إن 
لكانت اجلزائر اليوم يف  األسعارذ الوحيد لالقتصاد اجلزائري، فلوال هذه االرتفاعات املطردة يف هي املنفخامات النفط  أسعاريف 

  .خرب كان

االحتياطات  إمجايلثلت يف ارتفاع نه وبفضل ارتفاع أسعار النفط حصلت اجلزائر على تراكمات مالية جد معتربة، متإ       
اية عام  182,22الوطنية لتصل اىل  وحسب حمافظ بنك اجلزائر فإن احتياطات صرف اجلزائر ، 20113مليار دوالر، عند 

اية عام  190.66بلغت  ة سامهت يف النفط املرتفع أسعاركما أن   ،4 وهذا دون احتساب الذهب 2012مليار دوالر يف 
الدولة، ومكنها ذلك من اخلروج من مأزق املديونية اخلارجية، والذي أثقل كاهل االقتصاد الوطين ولفرتة طويلة من  إيراداتزيادة 

ا اعتبارا من عام  مليار دوالر  5تتجاوز  لتصبح املديونية اخلارجية ال 2006الزمن، حيث قامت اجلزائر بالتسديد املسبق لديو
مليار دوالر، كما أنه وبفضل ) 30(ابق الثالثني ــــــــــــواليت فاقت يف الس، 5دوالر مليار 4أقل من ب 2012سنة حيث قدرت 

، وهي نفس السنة اليت قفزت 2000ائضا وهذا ابتداءا من سنة ــــــــــــــــالنفط أصبح ميزان املدفوعات اجلزائري يسجل ف أسعارارتفاع 
ان ميزان ــــــــــــــــ، ك2000سنة  أيدوالرا للربميل، وقبل هذه السنة ) $25(سة والعشرين اخلم قيفو  اــــــــــــــم إىلفيها أسعار النفط 

فرض سياسات التقشف على االقتصاد  إىلدويل ــــــــــــــجل عجزا دائما وهذا ما أدى بصندوق النقد الـاملدفوعات اجلزائري يس

                                                            
  .بق ذكرهاسالرجع املأنس بن فيصل احلجي،     1
  65، ص  2012عادل أمحد ابراهيم ، تاج السر عثمان ، النفط والصراع السياسي يف السودان ، مكتبة جزيرة الورد القاهرة  2

3 http//www.elaph. com/web/ECONOMICS/2012/09/760860.html/ consulté le 03‐12‐2012 à 15 :15 GMT 
4 http//www.elmostakbal.com/news/10496/‐ consulté le 25‐03‐2013 à 23 :20 GMT 
5 http//www. Almostagbal.com/ archives/ 188759. consulté le 03‐12‐2012 à 15 :25 GMT 
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 إىل 1999شروط املفروضة على اجلزائر، فوصلت نسبة البطالة عام وغري ذلك من ال.... الوطين، وطالب حىت بتسريح العمال 
اية عام  ℅10 إىلاملتحصل عليها من تقارير بنك اجلزائر، وصلت  اإلحصائياتوهي اآلن وحسب آخر  ℅29   .2010يف 

 مدى االرتباط والذي يبني)  12- 3(واضحة يف اجلدول رقم  2011-1998للفرتة   وكل املؤشرات االقتصادية الكلية الوطنية
عند  2009وخالل سنة  هو موضح يف اجلدول الالحق ، الوثيق هلذه املؤشرات بأسعار النفط، فعلى سبيل املثال وحسب ما

ـ يقدر ب 2008مليار دوالر والذي كان يف السنة السابقة فقط أي سنة  0,41النفط بلغ رصيد احلساب اجلاري  أسعاراخنفاض 
 أمامليار دوالر،  03,86 ـقدر ب 2009بالنسبة مليزان املدفوعات حيث سجل فائضا سنة  شيءمليار دوالر ونفس ال 34,45

مليار دوالر وهو مبلغ جد ضخم، وهذا  33,13 ـبفارق قدر ب أيمليار دوالر  36,99 ـفقد سجل فائضا قدر ب 2008سنة 
فعندما يعطس قطاع احملروقات تصاب احملروقات،  بقطاع) ℅100(يدل على أن االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد مرتبط مائة باملائة 

  .اجلزائر بالزكام

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االقتصاد الجزائري واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات                                                                                                  الفصل الثالث                              

 

208 
 

  2011-1998المؤشرات االقتصادية الكلية للفترة )  12 -3( الجدول رقم 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
  112,9  80,2  62,2  99,9  74,8  65,9  54,6  38,7  29,0  25,2  24,3  28,5  17,8  12,9  )دوالر للربميل(سعر برميل النفط

  71661,8  56121,6  44415,1  77194,6  59605,1  53608,0  45587,9  31550,1  23993,3  1869,2  18531,9  21061,3  11904,9  9774,0  )مليون دوالر(إيرادات احملروقات 
  19,70  12,16  0,41  34,45  30,54  28,95  21,18  11,12  08,84  4,36  07,06  08,93  0,02  0,91-  )$مليار(رصيد احلساب اجلاري

مليار (الرصيد اإلمجايل مليزان املدفوعات
  )دوالر

-01,74  -02,38  07,57  06,19  03,66  7,47  09,25  16,94  17,73  29,55  36,99  03,86  15,58  20,06  

  182,22  162,22  147,22  143,10  110,18  77,78  56,18  43,11  32,92  23,11  17,96  11,90  04,40  06,84  )مليار دوالر(االحتياطات إمجايل
  4,405  5,457  5,413  5,586  05,806  5,612  17,192  21,821  23,353  22,642  22,311  25,088  28,140  30,261  )مليار دوالر(الدين اخلارجي
  /  10  10,2  11,3  11,8  12,3  15,3  17,7  23,7  25,7  28  29  29  28  ℅معدل البطالة

  2011إلى سنة  2000 من إعداد الباحث اعتمادا على تقارير مختلفة لبنك الجزائر، التقارير من سنة : المصدر
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الدولية هي اليت جعلت اجلزائر تتجه حنو حتقيق  األسواقعار النفط يف احملروقات والناجتة عن ارتفاع أس لقطاع ن للفوائض املاليةإ
قرره رئيس اجلمهورية  2004-2000االقتصادي للفرتة  لإلنعاشرية بوضع برنامج التنمية االقتصادية، حيث قامت الدولة اجلزائ

ثالث سنوات  إىلمليار دينار جزائري ملدة متوسطة متتد  520ماليري دوالر أي حوايل  07حيث خصص له 2001يف أفريل 
الفالحية، كما  اإلنتاجية طةواألنشاملوجهة لدعم املؤسسات  األنشطةحول " ويتمحور هذا الربنامج 1 2004 إىل 2001من 

جل حتقيق أ وتنمية املوارد البشرية، وذلك من العامة يف ميدان الري، النقل، حتسني املستوى املعيشي، خصص لتعزيز املصلحة
ا االقتصادية الكلية وحققت سنة  2"التنمية احمللية دره معدل منو اقتصادي ق 2003، وخالل هذا الربنامج استعادت اجلزائر توازنا

6,80℅"3. 

املخصصة له  األوليةحيث قدرت االعتمادات املالية " 2009-2005االقتصادي  اإلنعاشبعده جاء الربنامج التكميلي لدعم 
مليار  1216(، مبا يف ذلك خمصصات الربنامج السابق رمليار دوال 114يعادل  مليار دينار جزائري أي ما 8705مببلغ 
اص السكن اهلش، ـ، والربنامج التكميلي املوجه المتص السيما برناجمي اجلنوب واهلضاب العليا ةاإلضافي، وخمتلف الربامج )دينار

اية  اإلمجايل، أما الغالف احمللي  والربامج التكميلية احمللية ذا الربنامج عند اختتامه يف   9680فقد قدر ب  2009املرتبط 
 اإلضافيةعادة التقييم للمشاريع اجلارية، وخمتلف التمويالت ت إعمليا افةإضمليار دوالر، وهذا بعد  130مليار دينار أي حوايل 

ذا كان تركيز احلكومة على مواصلة اجلهود الرامية اىل إنعاش النمو وتكثيفه يف مجيع قطاعات النشاط، ومرافقة 4"األخرى  أداء، و
مكثف للتنمية ويف كل  بإنعاشمتيزت  2009-2001 الفرتة إن، 5"الوطين، وهذا قصد االنفتاح على االقتصاد العاملي اإلنتاج

  :اجملاالت وجتسد ذلك يف اجنازات عديدة نذكر منها

  ... ) .ية، الصيد واملوارد املائيةالفالح(دعم النشاطات اإلنتاجية  -

  .إىل املناطق الريفيةاجناز البىن التحتية من أجل حتقيق االستقرار وإرجاع السكان  -

  .إضافة الطرق الوالئية والبلدية  بالطرق السريعة ، الطريق السيار شرق غرب، اهلضاب العليا، املشاريع املرتبطة -

  .تطهري املياه واحمليط -

  .خططات قصد القضاء على أزمة السكن تنمية امل -

  .تنمية املوارد البشرية  -

                                                            
  .117، ص 2008-06جملة الباحث، العدد  انتهاء برنامج التسهيل املوسع، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ،طفى ، الوضعية النقدية ومؤشرات التطور املايل يف اجلزائر بعد يمص  1
، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 2009-2001كرمي زرمان ، التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي،    2
  .200، ص 2010، جوان 07اث اقتصادية وإدارية، العدد أحب
  .205كرمي زرمان ، املرجع السابق ذكره، ص    3
  .147، ص 2012-10اجلزائر، جملة الباحث، العدد -حممد مسعي، سياسة االنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النمو، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة  4
  .205كره، ص كرمي زرمان ، مرجع سبق ذ      5
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  .1وغريها ...الستشفائيحتسني اخلدمات الصحية والعالج ا -

ذا ميكننا   لإلنعاش االقتصادي والربنامج التكميلي اإلنعاشومن خالل برنامج  2009-2001ل بأنه وخالل الفرتة نقو  أنو
  .االقتصادي، جتسدت على ارض الواقع الكثري من املشاريع اهلادفة اىل حتقيق التنمية املستدامة ويف كل ربوع الوطن

     مث جاء برنامج توطيد النمو االقتصادي économique    (PCCE)   programme  de  consolidation  de  la 

croissance  
حتمله الكلمة من  والذي يعترب برناجما ضخما وبكل ما) 2014-2010( يصطلح عليه أيضا باملخطط اخلماسي الثاين  ما أو

ادية، أرقام ـاالقتص مرحلة التنمية إىلاالقتصادي  اشـاإلنعلالنتقال من مرحلة الدولة اجلزائرية يف هذه املرحلة تسعى  أنمعىن، حيث 
ا، هذا املخطط خصص له مبلغ  شبه خيالية ضمن برنامج الدولة تكفي لبناء وتشييد دولة حديثة ا ومؤسسا ، وبكل ميكانيزما

، ووزع على كامل القطاعات االقتصادية واالجتماعية، هذا 2"مليار دوالر 286يعادل  مليار دينار أي ما 21214قدره  إمجايل
كل اجلهود لتحقيق   تضافر إىل إضافةواضحة املعامل  إسرتاتيجية إىلاملخصصة له حتتاج  واألرقامهو قيد التنفيذ،  ناآلالربنامج 

  .التنمية املنشودة
 اإلنعاشمت حتقيقه حلد اآلن من خالل تطبيق برنامج  نظرنا نظرة ثاقبة للوضعية العامة لالقتصاد اجلزائري، يتضح لنا بأن ما إذاإننا 

 برنامج توطيد النمو االقتصادي، ال -الساري املفعول–االقتصادي، والربنامج احلايل  لإلنعاش ي والربنامج التكميلياالقتصاد
ونتائج هاته الربامج مل تكن باحلجم املتوقع حتقيقه، فهي نتائج تعترب متواضعة نسبيا وهذا ، مستوى التطلعات املنشودة  إىليصل 
االعتمادات املالية املخصصة هلا واليت مصدرها الوحيد هو قطاع احملروقات، وبالتايل ميكننا بأن  ما أخذنا بعني االعتبار حجم إذا

واضحة وتتميز بنقص الفعالية يف التنفيذ، كما أن غياب آليات الرقابة الصارمة ساهم  إلسرتاتيجيةنقول أن هذه الربنامج تفتقد 
حتقيق منو "د من وراء تطبيق الربامج السالفة الذكر، واليت كان هدفها الرئيسي واىل حد كبري يف عدم حتقيق النمو االقتصادي املنشو 

خارج قطاع احملروقات، يكون منوا حقيقيا ومستمرا، ويكون له أثر قوي على التنمية الشاملة للبالد، ويسمح بتنويع هيكل االقتصاد 
  .3"الشديدة لقطاع احملروقاتالوطين، والتخلص من التبعية 

الكافية والالزمة لذلك،  األموالاملنشودة للربامج املطبقة، رغم توفر  األهدافه وحسب تقديرنا نرى بأن سبب عدم حتقيق نإ       
 ضحة وشاملة وكذلك لغياب الصرامة يفوا إسرتاتيجيةىل غياب إ أساسايرجع الثروة النفطية،  واألخري األولواليت يبقى مصدرها 

  .قعجتسيد هذه الربامج على أرض الوا

لقد تبني وحلد اآلن أن الثروة النفطية تكتسي أمهية قصوى يف االقتصاد اجلزائري فهي قلبه النابض، وهي الدم الذي يسري        
الثروة النفطية هي ثروة زائلة وليست  أنإال  األمهيةالذي يتنفسه كل اجلزائريني، وبالرغم من هذه  األكسجنييف شرايينه، وهي 

ادائمة، كما  ، وهذا يستوجب منا كجزائريني التفكري يف بدائل لتعويض الزوال احملتمل هلذه املادة أسعارهاتميز بعدم استقرار ت أ
لوجهة نظره  دارهـــــــــــــــــإصدويل وعند ــــــــــــــاع احملروقات، فحىت البنك الـــــــــــــــاسرتاتيجيات بديلة لقط إعداداحليوية وهذا من خالل 

بعني  األخذادمة يقوم على ـالل السنوات القــــــــــــــحدي الذي جيب رفعه خاد اجلزائري رأى بأن التـــــــــــــتلة االقتصول حاــــــــــــــــح
                                                            

  .220كرمي زرمان ، املرجع السابق ذكره، ص  1
  .147حممد مسعي، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .157حممد مسعي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 جانب انفجار النفقات إىلمن احملروقات بسبب عدم استقرار أسواق النفط العاملية  املتأتيةامليزانية  لخيمداار، هشاشة ـاالعتب
حالة أسواق  إىلتواجهه اجلزائر بسبب االرتفاع املنتظر للطلب االجتماعي، وبصيغة أخرى فإنه وبالنظر  أنوالذي جيب العمومية 

فإن اجلزائر ستجد نفسها عاجزة عن مواجهة ، أخرىالنفط العاملية من جهة واالستنفاذ التدرجيي لالحتياطات النفطية من جهة 
ولتقوية هذه القطاعات البد من صياغة  ،1القطاعات االقتصادية خارج احملروقات البد من تقويةاالحتياجات الداخلية، هلذا 

عملية وتطبيق  إجراءاتمستقلة وجريئة وحامسة وصارمة، متوازية مع  إجراءاتاسرتاتيجيات واقعية وهادفة وفعالة من خالل اختاذ 
  .ميداين دقيق

 ضلتعويجتد يف قطاعي الزراعة والسياحة البديل احلقيقي  أنوبشرية ومالية ميكن  طبيعية إمكانياتاجلزائر ومبا متلكه من  إن 
النفطية العاملية وما ترتكه من آثار على  األسواقالنفط يف  أسعارالنضوب احملتمل للثروة النفطية وملواجهة التقلبات املستمرة يف 

  .الثاين والثالث من دراستنا هذه سيتم تناوله من خالل املبحث  اجلزائر اخلارجية وهو ما إيرادات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
                                                            

ي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة عاملشعيب شنوف، لعال رمضاين ، األفاق املستقبلية لالقتصاد اجلزائري بعد الثروة البرتولية يف إطار قواعد التنمية املستدامة، املؤمتر ال  1
  . 2008أفريل  08-07االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، أيام 
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  القطاع الزراعي خيار استراتيجي : المبحث الثاني 

دول حوض البحر األبيض املتوسط يصنف يف السوق العاملية على  اقتصادياتالعديد من  عكس االقتصاد اجلزائري و على     
حتياجات الرئيسية ملواطنيه تصاد غري فعال و فشل يف تغطية اإلألنه اقو هذا  ،أنه اقتصاد طليب أي أنه اقتصاد يستورد و ال يصدر

اج الزراعي و التقلبات املناخية ، و توجيه جزء كبري من اإلنت كما أن زيادة الضغط الدميوغرايف،1و خاصة االحتياجات الغذائية 
، و الفالحية إلنتاج الوقود الزراعي جاتمليون طن من املنتو  100مت ختصيص  2007، حيث أنه يف سنة إلنتاج الوقود احليوي

، و العامليعلى املستوى  2الفالحية ، و تزيد من تعقيد وضعية الالأمن الغذائي لعوامل اليت تتسبب تفكك األنظمة هذه هي أهم ا
ا على أحد سواء على الصعيد االقتصادي أو على الصعيدين السيا"هذا الالأمن الغذائي له  " سي و األمين تبعات ال ختفى خطور

، و إن هذه األوضاع على املستوى الدويل جترب القائمني على االقتصاد الوطين أوال و كل الشعب ثانيا للسعي لتطوير القطاع 3
يعترب القطاع الزراعي من أهم حيث ، نا يف التطور و الرقي و االزدهارالزراعي الوطين الذي ليس لنا بديل عنه لتحقيق آمال

، ذي يضمن العيش و االستمرار للبشرفهو العصب احلساس ال عليها اقتصاديات بلدان العامل ، صادية اليت تقومالقطاعات االقت
ا أمة تنطلق من االهتمام مبتطلبات الشعب و ضرورة حتقيق " تم بقطاعها الفالحي هي أهم أمة جديرة باالحرتام أل فاألمة اليت 

، و هذا من خالل حتقيق أقصى ما ميكن من اإلنتاج هي تضمن العيش الكرمي لشعبهايل فمستوى معني من األمن الغذائي و بالتا
  .4 "الفالحي

ا نظام حياة يأيت الغذاء على رأس أولوياته سواء يف اإلنتاج أو التجارة حىت األمن فمن ال ميلك غذاءه ال و  ،و تتميز الزراعة بأ
  . 5النظام االقتصادي احلر ميلك حريته السيما يف ظل توجهات اجملتمع العاملي حنو

فالقطاع الزراعي له أمهية كبرية يف  ،يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة تلعب دورا كبريا و مهما و مبختلف أنواعهاإن الزراعة 
تصادية حيث أن أمهية القطاع الزراعي ترتبط ارتباطا وثيقا بتنمية القطاعات االق ،حتريك عجلة التنمية االقتصادية بشكل عام

و بالتايل فالزراعة متثل  ،األخرى و هذا نظرا للعالقة الكبرية املتشابكة و القوية بني القطاعات االقتصادية األخرى و القطاع الزراعي
نمية حت يف العقود األخرية متثل ركيزة للتـــــــــــــــو قد أصب ،ركيزة أساسية للتنمية ببعدها االقتصادي و االجتماعي يف مجيع الدول

وارد ـــــــــــــمـل دميومة الــوازن البيئي الذي يكفـــــــــــــــــاظ على التنوع احليوي و التــــــــطوي عليه ذلك من حفــــــــــــا مبا ينــــــــــــــببعدها البيئي أيض

                                                            
1DJENANE –Abdelmadjid ; reformes économiques et agriculture en Algérie THESE ; pour  l’obtention du grade 
de docteur d’ETAT En science économiques ; université Ferhat ABBAS –Sétif 1997. Page 250.    
  

خطب و  2008جوان  4ايطاليا األربعاء   عبد العزيز بوتفليقة ، ندوة صحفية رفيعة املستوى حول األمن الغذائي العاملي و حتديات الطاقة احليوية و التغريات املناخية ، روما ،  2
 – 2009 اجلزء األول ، مديرية الصحافة و االتصال رئاسة اجلمهورية ، املؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار وحدة روبية ، اجلزائر فيفري 2008رسائل جانفي ، جوان 

  .  216ص 
  
، مديرية الصحافة و االتصال رئاسة  2008جويلية  13لة األنباء اجلزائرية لباريس ، فرنسا ، حديث صحفي مع وكا 2008عبد العزيز بوتفليقة ، تصرحيات و أحاديث صحفية   3

  . 54ص   2009اجلمهورية املؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار ، وحدة الرويبة ، اجلزائر فيفري 
  .  108ص  2003،  2د أمحد باحشي ، القطاع الفالحي بني الواقع و متطلبات اإلصالح جملة الباحث العد  4
  .05ص  2007 1إبراهيم سليمان، اقتصاديات الزراعة و الغذاء إدارة نظم الزراعة اآللية دار الفكر العريب القاهرة ط   5
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نذ القدم يف إقامة و تطوير احلضارات اإلنسانية املختلفة و مو لزراعة لقد سامهت ا"   .1روف التنمية املستدامة ـــــــــــــؤمن ظـــــــــــو ي
       ...لرتا ، فرنسا ملتحدة األمريكية ، اليابان ، اجنمازالت تساهم يف عصرنا احلاضر يف تطوير البلدان املتقدمة حاليا مثل الواليات ا

القطاع الزراعي من بذلك فأصبح  ، خمتلف أحناء العاملهلذا فالتنمية الزراعية حتظى باهتمام بالغ من طرف الدول و يف ،2و غريها
كما أن القطاع الزراعي أصبح مصدر دخل   ،خاصة و أنه حيتاج إىل يد عاملة كثيفة كثرية  أهم امليادين اليت توفر مناصب عمل

هو فو كذلك  ،التحويلية لشرحية كبرية من أفراد اجملتمع هذا إىل جانب مسامهته يف توفري املواد األولية للعديد من الصناعات
و اليت ينتجها القطاع الصناعي كما أن املنتجات الزراعية يتم نقلها إىل  ،غريها و... يستخدم اآلالت و األمسدة املصنعة 

، و كل هذا سيؤدي إىل اخل... ليني و إىل موانئ التصديراالحتياجات الصناعية و إىل األسواق لتلبية احتياجات املستهلكني احمل
ذا  نستنتج بأن القطاع تطو  ير قطاع النقل و قطاع اخلدمات و يؤدي إىل فتح مناصب عمل يف القطاعات االقتصادية األخرى و 

  . 3"و هذا بالنظر إىل املشاكل اليت تعيشها شرحية كبرية من سكان العامل من حيث التغذية"الزراعي هو قطاع اقتصادي اسرتاتيجي 

ا تعترب عمال تعبديا زراعة دور أساسي حىت من املنظور اإلسالو باإلضافة إىل كل هذا فإن لل عليه اإلنسان يف يثاب مي حيث أ
طري ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو : ( سلم يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و  ، حيثالدنيا و اآلخرة

يمة إال كان له به صدقة   . صدق رسول اهللا الكرمي) أو 
    4. صدقة و أن مل يقصد ملا فيه من توسعة على الناس يف الرزقللزارع فضل و و بالتايل ف

، و الضعف السياسي ألنظمتها و عدم احتالل هذه الدول ملكانة عاملية و دي الذي تعاين منه الدول الناميةو إن التخلف االقتصا
ه الغرب مصطلح البرتول األخضر، القطاع الزراعي الذي يطلق علي زى باألساس إىل ضعفاملطلقة للعامل الغريب املتقدم يعتبعيتها 

فجوة غذائية و لفا و مقلقا و أدخلها يف ختفضعف القطاع الزراعي جعل الدول النامية عموما و العربية خصوصا ، تعيش وضعا م
تيجية زراعية من جهة و لغياب إسرتا، هذه الفجوة اليت تزداد اتساعا مبرور الزمن نتيجة لتضاعف عدد السكان تبعية مطلقة للغرب

ذا أصبحت مشكلة الغذاء هي املشكلة الرئيسية اليت تواجهتنموية واضحة املعامل من جهة أخرى اقتصاديات معظم الدول  ، و 
ملا يوفره من بينها اجلزائر ، فأصبح بذلك األمن الغذائي الشغل الشاغل و حمور اهتمام كل األمم يف الوقت الراهن و ذلك النامية و 
، و هذا ما جعل األمن الغذائي مقدما حىت األمن العسكري و خري دليل على هذا الل و عزة و كرامة يف حالة حتققهمن استق

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من : " ال بعد بسم اهللا الرمحن الرحيم ـــــــــــــــــــــوجل نعمه على قريش فق عندما أحصى اهللا عز
، شودةـــزراعية املنــــــــــــــــــقيق التنمية الـــــــــــــــــتحقالهلا لـــــــــــــــتهلذا سعت اجلزائر و منذ است ،صدق اهللا العظيم5" وف ـــــــــآمنهم من خ جوع و

  روط ــــــــــــــــوفري الشـــــــــــــــــــــــالل تـــــــــــــــــــة و هذا من خـــــــــــــــــم الدولــــــــــــــلى دعــــــــــــــــــة زراعية قائمة عاســـــــــــــــــزراعي سيــــــــــــــــاع الـــــــــــــــــــــطــــــــــــو تبنت للق

                                                            
  .3ص  2008- 2007دكتوراه دولة كفي العلوم االقتصادية فرع اقتصاد جامعة متنوري قسنطينة  ،وبني االكتفاء و التبعية الزراعة اجلزائريةفوزية غريب   1
  .  2ص  1996دور الزراعة يف حتريك التنمية الصناعية مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية  ،خلف بن سليمان بن صاحل النمري  2
وزارة الصيد البحري و املوارد  2007- 2003اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية نشاطات الصيد البحري و تربية الربمائيات ، املخطط الوطين  لتنمية الصيد البحري و تربية الربمائيات   3

  .   4ص  2003الصيدية 
  .  06|خلف بن سليمان بن صاحل النمري مرجع سبق ذكره ص   4
  .القرآن الكرمي –من سورة قريش  4، 3اآليات   5
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يف و خاصة  ،نتجات الفالحية على األقلاملدف تغطية االحتياجات الوطنية من ، لرفع اإلنتاج و حتسني اإلنتاجية ةــــــــــــــــالالزم
و من خالل هذا . ة املتعاقبة مل حتقق األهداف املرجوة و املنشودة، و لكن كل السياسات الزراعيجمال السلع الغذائية األساسية

ث عن أهم عن واقع اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر و سنتحدكلم عن أمهية القطاع الزراعي يف االقتصاد اجلزائري و املبحث سنت
اية القرن العشرينة املتبعة منذ االستقالل و السياسات الزراعي و يف ختام هذا املبحث سنتطرق إىل اجلهود اليت تبذهلا  ،إىل غاية 

 دائما و مستمرا لقطاعاملستقبلية هلذا القطاع ليكون بديال حقيقيا  ة القطاع الزراعي و عن أهم اآلفاقالدولة اجلزائرية لتطوير و تنمي
  .احملروقات 
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  : رـي في الجزائـاع الزراعــة القطــأهمي: المطلب األول

 1، حيث يساهم هذا القطاع يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملةى يف اقتصاديات الكثري من الدولحيتل القطاع الزراعي أمهية كرب 
قق التنمية االقتصادية املرجوة هلذا أولت الدولة عناية و بالنسبة لالقتصاد اجلزائري فإنه و بدون القطاع الزراعي ال ميكن أن تتح

ملخططات و السياسات االقتصادية والزراعية خاصة للقطاع الزراعي منذ أول وهلة لالستقالل و هذا من خالل خمتلف الربامج و ا
  : ، و تنبع أمهية القطاع الزراعي من خالل املتعاقبة

  :  مع توفير الحاجيات الغذائية ألفراد المجت -1

عدم االهتمام بالقطاع الزراعي يؤدي إىل اجملاعة و يهدد ف 2 املواد الغذائية الالزمة للسكان، حيث يساهم القطاع الزراعي يف توفري
بشكل خطري على تعبئة الكامن اإلنتاجي للسكان و يزيد من حدة أثر  كما يؤثر  ،و بشكل كبري آفاق اإلنعاش االقتصادي للبلد

  .  3املتفشية و اليت تؤثر على تطور اقتصادنا  الفقر و األمراض

    4:التكويــن الرأس مالـي -2

الذي يشكل املصدر الرئيسي لالستثمار يف األنشطة املزدهرة يف  ،ايلدرا رئيسيا لزيادة التكوين الرأمسيعترب القطاع الزراعي مص
  . القطاعات االقتصادية األخرى

  : يلمواد الخام للقطاع الصناعتوفير ا -3

و  5فمثال يوفر القطاع الصناعي القطن لصناعة املالبس  ،يقوم القطاع الزراعي بتوفري العديد من املواد األولية للقطاع الصناعي
  . لشامبو و بعض مواد التجميلالطماطم الصناعية لصناعة مصربات الطماطم و البيض لصناعة ا

     : 6استغالل بعض الموارد االقتصادية بكفاءة  -4

فمثال يف قطاع اإلنتاج  ،يف قطاعات أخرىصادية و اليت ال ميكن استغالهلا تغل القطاع الزراعي بعض املوارد اإلنتاجية االقتيس
ت اللحوم و األلبان بكفاءة و تنتج هذه احليوانا ،احليواين تقوم احليوانات باستهالك األعشاب اليت ال يستهلكها اإلنسان

  . الذي يستهلكه اإلنسان و احليوان الك أمشعة الشمس إلنتاج الغذاءكما تقوم النباتات باستهعالية،

                                                            
  .  28ص  2010األردن  –علي جدوع الشرفات ، مبادئ االقتصاد الزراعي ، دار زهران للنشر و التوزيع  عمان   1
  , 28علي جدوع الشرفات ، املرجع السابق ذكره ص  2
ماي  17جانفي  10الدورة العادية الرابعة لندوة االحتاد اإلفريقي حول األمن الغذائي خطب و رسائل .  2005يناير  31عبد العزيز بوتفليقة كلمة أبوجا نيجرييا ، االثنني   3

  .   35ص  2006لوطنية للنشر و اإلشهار وحدة الروبية اجلزائر ، أوت مديرية اإلعالم رئاسة اجلمهورية املؤسسة ا 2005
  .  571ص  2004، 1صقر أمحد صقر ، التنمية االقتصادية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ط   4
  .  29علي جدوع الشرفات مرجع سبق ذكره ص   5
   . 30علي جدوع الشرفات مرجع سبق ذكره ص   6
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  :القطاع الزراعي قطاع يساهم في امتصاص البطالة -5

، هلذا ميكن أن يعترب من أهم تعتمد على يد عاملة كثريةيعترب القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية الكثيفة العمل أي اليت 
و رغم ذلك  ،من نسبة العاملني %  26,6، حيث يشتغل يف هذا القطاع باجلزائر اص البطالةات اليت تساهم يف امتصالقطاع

و هذا لكون أن العمل يف القطاع الزراعي الوطين الزال يتسم بطابع املومسية  ،تبقى هذه النسبة ضئيلة باملقارنة مع بقية دول العامل
، و بالتايل فأغلب العمال يف القطاع لظروف املناخية و تساقط األمطاراو هو ما يشري إىل أن العمل يف القطاع يبقى مرهونا ب" 

  . 1هم عمال مؤقتني يتأثرون بالتقلبات اليت يشهدها القطاع من سنة إىل أخرى 

  : النشاط الزراعي نشاط تنموي -6

وات مبا يف ذلك التكامل بني إن القطاع الزراعي هو قطاع يساهم يف تكامل االقتصاد الوطين من خالل  حتقيق التفاعل بني القن
، كما أن 2خمتلف أنشطة اإلنتاج الزراعي و املعاجلة الصناعية للمنتجات الفالحية و هذا يف إطار إسرتاتيجية السلسلة الغذائية 

يع و القطاع الزراعي يساهم يف تفعيل قطاع النقل الذي يقوم بنقل خمتلف املنتجات الزراعية سواء لالستهالك النهائي أو للتصن
كما أن االهتمام بالقطاع الزراعي يساهم يف حتسني النظام البيئي و منه إعطاء مناظر طبيعية خالبة ملختلف   ،التعليب و التغليف

كما يساهم القطاع الزراعي يف إنعاش قطاع التجارة اخلارجية عن طريق زيادة   ،السياحي، مما يساهم يف تنمية القطاع مناطق البالد
، فبدل توجيه األموال خاصة عند حتقيق االكتفاء الذايت نتجات الزراعية إضافة إىل مسامهته يف توفري العملة الصعبةالصادرات من امل

  . إىل استرياد املواد الغذائية توجه لتنمية قطاعات اقتصادية أخرى 

  

  

  

  

  

  

                                                            
ستدامة ، جامعة املسيلة ، دور القطاع الزراعي يف امتصاص البطالة باجلزائر ، امللتقى الدويل إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املمدحية خبوش  ،عمر جنينة  1

  .  14ص  2011نوفمرب  16،  15يومي 
2  Le conseil national économique et social ; DESMS stratégie de développement de l’agriculture ; janvier 2003  
P 8   
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  :رـالزراعي في الجزائواقع اإلنتـاج : الثانيالمطلب 

و طبقا لذلك يكون حجم  ،حجم إنتاج أي سلعة يتحدد بكمية املستخدم من عوامل اإلنتاجحسب النظرية االقتصادية فإن 
ورأس املال املستخدم يف النشاط و العمالة الزراعية ) وعة فعليا األرض املزر ( اإلنتاج الزراعي دالة يف كل من املساحة املزروعة 

، و إن الشيء املالحظ يف العقود األخرية هو 1سة الزراعية املطبقة وميكن إضافة عامل السيا ،الزراعي و مستوى التقدم التكنولوجي
أي اإلنتاجية ( ، و لزيادة الغلة توسع يف األراضي املزروعة من جهةمنو اإلنتاج العاملي من الغذاء و بشكل مستمر و هذا بسبب ال

ا إمكانية للزيادة يف مساحة األراضي و يف الوقت الراهن بعض األقاليم يف هذا الع يف وحدة املساحة من جهة ثانية،)   امل توجد  
و توجد أقاليم كثرية يف هذا العامل و اليت أصبحت تعاين من ركود يف  ،و هناك أقاليم أخرى ال تتوفر على هذه اخلاصية ،املزروعة

زراعية و اجملهودات الكبرية املبذولة فما هو واقع اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات ال ،مبختلف أنواعه 2اإلنتاج الزراعي 
اقع اإلنتاج مطلب و بشكل خمتصر كل من واقع اإلنتاج النبايت وو يف هذا ل نتناول اؤ ستمن طرف الدولة ؟ لإلجابة على هذا ال

  . احليواين يف اجلزائر

  : واقع اإلنتاج الزراعي النباتي في الجزائر : أوال 

و يتحقق األمن الغذائي بدرجة كبرية إذا   ،الزراعة عموما ألنه الركيزة األساسية يف توفري الغذاءحيتل اإلنتاج النبايت مكانة مهمة يف 
و إن هذا الفرع من الزراعة يضم جمموعة كبرية من الرتاكيب احملصولية و جند احلبوب  ،كان اإلنتاج النبايت وفريا و العكس صحيح
  . الغذائية بالنسبة للسكانمهيتها و البقول اجلافة يف مقدمتها و هذا نظرا أل

حتياجات احمللية للسكان مما يضطر الدولة إىل استرياد كميات كبرية االو يتميز اإلنتاج الزراعي يف اجلزائر بأنه غري كايف و ال يغطي 
م املنتجات يوضح أه) 13 - 3( و اجلدول رقم  ،منه لسد العجز يف الفجوة الغذائية املسجلة و هو ما أثقل كاهل ميزانية الدولة

  .  2010- 2006الزراعية املنتجة يف اجلزائر خالل الفرتة 

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .  144ص  2000األمن الغذائي و التنمية االقتصادية رؤية إسالمية دراسة تطبيقية على بعض الدول العربية ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر ، اإلسكندرية  ،حممد السرييت  1
  .  557ص  2007،  1لبنان ط  –فاعلة ، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت حممود األشرم ، التنمية الزراعية املستدامة ، العوامل ال  2
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  2010-2006تية للفترة أهم المنتجات الزراعية النبا)  13 -  3(الجدول رقم 

  مليون قنطار : الوحدة                                                           

  2006 -2007   2007 -2008  2008 -2009  2009 -2010  
  40016  52522  15336  35979  احلبوب الشتوية و منها 

  18090  20010  8138  15290  القمح الصلب 
  7962  9521  2972  7900  القمح اللني 

  13080  22034  3959  11867  الشعري 
  922  267  957  884   )الاخلرط(الشوفان 

  5  10  21  40  احلبوب الصيفية 
  40021  52532  15357  36019  جمموع احلبوب 

  723  643  402  501  البقوليات 
  86404  72913  60681  55243  حماصيل اخلضر و منها 

  33003  26361  21711  15069  البطاطس 
  7182  6410  5592  5673  الطماطم 
  10013  9802  7592  8266  البصل 

  12238  10347  8446  8157  البطيخ و البطيخ األمحر 
  7777  4000  5288  2689  احملاصيل الصناعية و منها 

  7619  3823  5126  2528  الطماطم الصناعية 
  76  77  64  60  التبغ 

  7881  8445  6974  6895  أشجار احلمضيات و منها 
  5825  6261  5030  4209  الربتقال 

  1518  1572  1498  1529  الكليمونتني و املاندرين 
  23129  21752  18082  14205  األشجار و منها 

  6447  6007  5528  5269  التمور 
  1238  838  787  639  التني الطازج 

  3113  4752  2541  2090  الزيتون 
  570  474  395  341  )الطازج و اجلاف ( اللوز 

  1174  9681  8831  6566  الفواكه األخرى 
  5606  4925  4020  2450  الكروم 

  2  2  2  3  ) الزبيب ( العنب اجلاف 
  4743  4195  3396  2040  ) الطازج ( عنب املائدة 
  861  728  622  407  اخلمور عنب 

  157  141  94  48  النبيذ 
Source : office national des statistiques ; l’ALGERIE en quelques chiffres ; résultats 2010  
édition 2011 P 35  
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، فمثال نالحظ ياعي النبايت يف اجلزائر يتحسن و بشكل تدرجينالحظ بأن اإلنتاج الزر ) 13 - 3( إنه من خالل اجلدول رقم 
مليون قنطار خالل املوسم  723إىل  2007- 2006مليون قنطار خالل املوسم الزراعي  501أن إنتاج البقوليات ارتفع من ب

، و نالحظ بأن إنتاج اجلزائر من اخلضروات يسري مليون قنطار 222ق زيادة قدرت بـ أي أنه حق 2010-2009الزراعي  
مليون قنطار  86404إىل  2007-2006مليون قنطار خالل موسم  55243اع لريتفع من خبطى ثابتة و دائمة حنو االرتف

من ، و ارتفع إنتاج احلمضيات  % 56,40  إىل حوايل أي بنسبة ارتفاع وصلت يف اجململ 2010-2009خالل موسم 
، و  2010 – 2009      مليون قنطار خالل موسم  7881إىل  2007 - 2006مليون قنطار خالل موسم  6895

 5606إىل  2007 –  2006      مليون قنطار خالل موسم 2450نالحظ أيضا بأن إنتاج الكروم سجل أيضا ارتفاعا من 
  .  2010 – 2009مليون قنطار خالل موسم  

سواء كانت  و إن أهم شيء ميكن مالحظته بالنسبة لإلنتاج الزراعي النبايت يف اجلزائر هو أن إنتاج احلبوب يتميز بالتذبذب الشديد 
 35980حوايل  2007- 2006حيث أن إنتاج احلبوب الشتوية اإلمجايل بلغ خالل موسم  ،احلبوب الصيفيةاحلبوب الشتوية أو 
مليون  20643 نطار أي أنه سجل اخنفاضا قدر بـمليون ق 15336 املوسم املوايل مباشرة ليقدر بـخنفض خالل مليون قنطار وا
 وايل مباشرة ليسجل إنتاجا قدر بـليعاود اإلنتاج ارتفاعه خالل املوسم  امل % 58 فاض قاربت الـ، و هذا بنسبة اخنقنطار كاملة

أي بارتفاع قاربت نسبته  ،2008-  2007        مليون قنطار عن موسم  37186 مليون قنطار أي بارتفاع قدر بــ 52522
 12506أي باخنفاض بلغ  ،يون قنطارمل 40016ـ ليقدر ب 2010-2009لينخفض مرة أخرى خالل موسم  % 243

إىل  2007-2006مليون قنطار خالل موسم  40حيث اخنفضت من  ،مليون قنطار و نفس الشيء بالنسبة للحبوب الصيفية
حاد حيث وصلت نسبة هذا  ضو نالحظ بأن هذا االخنفاض هو اخنفا ،2010- 2009مليون قنطار خالل موسم  5

ا التذبذب يف إنتاج احلبوب يف اجلزائر إىل اعتمادها و بشكل مطلق على تساقط األمطار و يرجع هذ ،%  87,5إىل  ضاالخنفا
  . أكرب لتنظيم و تفعيل أنظمة الري هلذا جيب أن تعطى عناية و اهتمام

األقل و خالصة القول تبقى وضعية اإلنتاج النبايت يف اجلزائر مرتدية و ترقيتها أصبحت ضرورة ملحة و ذلك من أجل التقليل على 
و هذا لن يأيت إال إذا قامت اجلهات الوصية  ةمن العجز املزمن الذي تعرفه البالد خاصة يف جمال إنتاج احلبوب و البقول اجلاف

هل بإجراءات واضحة و منظمة و مشجعة على زراعة احلبوب و حتسني إنتاجيتها كما و نوعا خاصة و أن هذه املادة أثقلت كا
  . يةميزانية الواردات اجلزائر 

  :واقع اإلنتاج الزراعي الحيواني في الجزائر : ثـانيـا 

تتجلى أمهية تربية احليوانات عموما يف دورها التكميلي لإلنتاج النبايت فاحليوانات الزراعية تستهلك املخلفات احلقلية اليت ال تصلح 
و ... ية كاجللود و األصوافخام لألغراض الصناعلغذاء اإلنسان أو املعرضة للتلف و الضياع و حتوهلا إىل مواد غذائية أو مواد 

  .غريها
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ا السماد ا ، كما و أثبتت التجارب املختلفة جناعته، لعضوي الذي يستعمل لتسميد الرتبةكما أن تربية احليوانات ينتج عن خملفا
، و جتعل من النشاط و املقنعة وطأة البطالة املومسيةأن تربية احليوانات مبا فيها الدواجن تزيد من فرص التشغيل و ختفف من 

كما أن اإلنتاج الزراعي احليواين يساهم و بدرجة كبرية يف توفري املواد الغذائية   ،الزراعي أكثر انتظاما و أقل مومسية و أوفر دخال
و  1و احلمراء و البيض الالزمة و يف توفري الربوتينات احليوانية ذات األمهية اخلاصة و هذا من خالل توفري اللحوم بأنواعها البيضاء 

ا و العسل و تبذل كاجلزائر جمهودات معتربة يف هذا  اجملال من خالل  ،و يوفر األصواف للصناعات ،احلليب و األلبان و مشتقا
نية و اجلدول التايل يوضح تطور الثروة احليوا ،ةاملرجو  خمتلف برامج الدعم و القروض امليسرة املمنوحة للمربني قصد حتقيق األهداف

  .  2011- 2007مبختلف أنواعها خالل الفرتة 

   2011- 2007تطور الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها خالل الفترة ) 14 - 3( الجدول رقم 
  رأس: الوحــدة                             

 2007  2008  2009  2010  2011  
  1790140  1747700  1682433  1640730  1633810  جمموع األبقار 

  23989330  22868770  21404684  19946150  20154890  وع األغنام جمم
  4411020  4287300  3962120  3751360  3837860  جمموع املاعز 

  318755  313990  301118  295085  291360  جمموع اجلمال 
  44200  43650  44803  /  47040  جمموع اخليول 

Source : préparé par   le chercheur ; différents tableaux statistiques ministère de l’agriculture et 
du développement rural  

مبا فيها األبقار احللوب احملسنة، و احمللية و نالحظ بأن جمموع األبقار يف اجلزائر ) 14- 3( إنه و من خالل جدول رقم 
 ارتفع جمموع عدد رؤوس األبقار بـ، قطسنوات ف 5ريان و العجول هي يف تطور مستمر فخالل فرتة ، و كذلك الثاألجنبية

و هي نسبة  % 10 ذا بنسبة زيادة سنوية قاربت الـو ه ،رأس 31266  أي مبتوسط زيادة سنوية تقدر بـ رأس 156330
 تسهيالت للمربني لشراء الدولة من خالل تقدمي ن طرفمقبولة على العموم و يرجع هذا التطور إىل سياسة الدعم املطبقة م

 ،و مل يبقى على الفالح  اجلزائري سوى التسيري و العمل ،، و تقدمي حىت الدعم عند شراء األعالفو تنظيم املستودعات األبقار،
  . و ينبغي مواصلة هذه اجملهودات لتحقيق االكتفاء الذايت خاصة من ماديت احلليب و اللحوم احلمراء

ا هي األخرى يف حتس حيث سجل تراجع يف أعدادها و  2008ن مستمر باستثناء سنة و بالنسبة لألغنام و املاعز نالحظ بأ
و لكن فيما بعد بدأت أعدادها تتزايد  ،2008-  2007هذا راجع إىل موجة اجلفاف اليت ضربت البالد خالل املوسم الزراعي 

اية سنة  4411020رأس غنم و  23989330لتصل إىل    . 2011رأس ماعز 

                                                            
  . 369- 368ص  1998 1لبنان، ط –صالح وزان، تنمية الزراعة العربية، الواقع و املمكن، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت   1
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ا خالل الفرتة اخلماسو إذا نظرنا إىل تربية اجلمال يف   % 9,4 سجلت زيادة قدرت بـ 2011-2007ية اجلزائر فإننا نالحظ بأ
  . رأس 27395أي بزيادة وصلت إىل 

رأس و هذا  2840باخنفاض وصل إىل  2007تقل عن أعدادها يف  2011أما بالنسبة للخيول فنالحظ بأن أعدادها يف سنة 
، و تعترب اخليول اجلزائرية من أجود اخليول يف  % 6ـ اجلزائر اخنفضت بنسبة فاقت الرقم ال يستهان به أي أن أعداد اخليول يف 

ولإلطالع وبشيئ أكثر تفصيال عن  .م أكرب لرتبية اخليول يف اجلزائرفهي تتميز جبماهلا و أصالتها هلذا ينبغي أن يعطى اهتما ،العامل
  ) . 03( لواليات ، ميكن النظر للملحق رقم وحسب ا 2011توزيع الثروة احليوانية يف اجلزائر خالل سنة 

أما بالنسبة إلنتاج األغذية و السلع ذات املصدر احليواين فسنوضحها يف اجلدول التايل و الذي يوضح تطور اإلنتاج الفصلي 
  . 2011- 2010ملختلف املنتجات خالل سنيت 

  2011-2010  سنتيية خالل تطور اإلنتاج الفصلي لمختلف المنتجات الحيوان) 15- 3( الجدول رقم 

 100احلليب   
  لرت 

اللحوم احلمراء 
  قنطار 

اللحوم البيضاء 
  قنطار 

  البيض 
  وحدة  100

  العسل 
  قنطار 

  الصــوف 
  قنطار 

  4725  30  1019833  662805  825844  636122   2010الفصل األول 
  237232  -  1200299  752932  873141  785431  2010الفصل الثاين 

  18299  -  1171080  799452  1058370  646333  2010لث الفصل الثا
  -  -  1081697  803926  1195866  658022   2010الفصل الرابع 

  260256  30  4472909  3019115  3953221  2725908   2010جمموع 
املتوسط الفصلي لسنة 

2010   
681477  988305,25  754778,75  1118227,25  7,5  65064  

  -  -  117838  848780  885902  707986   2011الفصل األول 
  255239  4828  1318389  839072  942225  856957  2011الفصل الثاين 
  26134  24697  1243653  869501  1171536  703994  2011الفصل الثالث 

  281373  47525  3740780  2557353  2999663  2268937   2011جمموع 
املتوسط الفصلي 

2011  
756312,33  999887,67  852451  1246926,67  15841,67  93791  

الفرق املتوسط الفصلي 
و املتوسط  2011لسنة 

   2010الفصلي لسنة 
74835,33  11582,41  97672,25  128699,42  15834,17  28727  

Source : préparé par   le chercheur ; différents tableaux statistiques ministère de l’agriculture et 
du développement rural 

  . املتوسط الفصلي حسب على أساس جمموع الفصول على عدد الفصول  -
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، فقد زاد املتوسط ن املواد الغذائية يف حتسن مستمرنالحظ بأن اإلنتاج الزراعي احليواين م)  15 - 3( من خالل اجلدول رقم 
، و زادت كذلك 2010ب يف سنة لفصلي إلنتاج احلليعن املتوسط ا % 11حبوايل  2011الفصلي إلنتاج احلليب يف سنة 

على الرتتيب ، أما بالنسبة إلنتاج اللحوم    %12و ، % 13نسبة إنتاج كل من اللحوم البيضاء و البيض و بنسب قاربت 
  . بقليل  % 1 قنطار أي بنسبة جتاوزت الـ 11582,41 فالزيادة كانت طفيفة و قدرت بـ احلمراء

يث قنطار ، و إنتاج العسل ح 28727، أي  % 45تاج الصوف بنسبة قاربت الـكما حددت زيادة جد معتربة يف كل من إن
  . قنطار ، و هو رقم جد مشجع على االستثمار يف تربية النحل  15834,17ـ ارتفع متوسط إنتاجه الفصلي ب

مادها على االسترياد و و رغم هذا التحسن يف اإلنتاج احليواين إال أن اجلزائر مل حتقق االكتفاء الذايت و الزالت تواصل اعت
، و هذه الوضعية هي وضعية كارثية خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار جمال احلليب و اللحوم احلمراءمبعدالت كبرية خاصة يف 
اء ، و يف جمال إنتاج البيض و اللحوم البيضزائر لزيادة اإلنتاج و اإلنتاجية، لتحقيق االكتفاء الذايتاإلمكانيات اليت متتلكها اجل

، بل ف عن االستثمار يف هذين اجملالنيتعترب اجلزائر قد حققت االكتفاء الذايت و بنسبة مقبولة نوعا ما و لكن هذا ال يعين التوق
  . جيب أن تضاعف االستثمارات و تنظم األمور قصد التوجه حنو التصدير 
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  :في الجزائرالسياسات الزراعية المنتهجة : ثـالمطلب الثال

صعب حتديد  مفهوم واضح  للسياسة الزراعية نظرا الختالف أهدافها ووسائل تنفيذها و أدوات حتقيقها و خيتلف حمتوى ي
، إال أنه ميكننا أن نعرف السياسات الزراعية 1السياسات الزراعية من دولة إىل أخرى مما يؤدي إىل اختالف أداء القطاع الزراعي 

ا  ا عبارة عن أسلوب ا الدولة للنهوض بالقطاع الزراعيلتشريعات و القوانني اليت تتخذهجمموعة اإلجراءات و ا" على أ ، كما أ
، و إمنا تتنوع تبعا للظروف اخلاصة ن أجل أن حيقق أهدافه املخطط هلا، و هي بذلك ليست واحدةإدارة الدولة للقطاع الزراعي م

  .2"مرحلة  ، و لكل بلد و كلمة و للظروف الداخلية و اخلارجيةو العا

لي و التحرر من التبعية و قد سعت اجلزائر لتحقيق األمن الغذائي منذ أول وهلة لالستقالل و هذا قصد حتقيق االستقالل الك
تلف حسب الظروف احمليطة بكل فرتة، فقامت أوال بإعالن ، فقامت الدولة اجلزائرية بإتباع سياسات زراعية خمتلفة ختاألجنبية

و جاءت مراسيم تثمرات اليت تركها األوروبيون،للمنشآت و املس *التسيري الذايتن مالك و قامت بتطبيق نظام دو  نيريأمالك املعم
اعرتاف من الدولة بتسيري العمال " التسيري الذايت و هنا كان و تضفي الشرعية القانونية لنظام لتنظم  19633مارس  22

، اإلنعاش، ، اجمللس القرويزة التسيري الذايت و هي جلنة التسيري، املديريل عدد من أجهاجية و قد نصت على تشكـللوحدات اإلنت
، نصوصا جديدة 1968ديسمرب  30ع يف ، فقد أصدر املشر التسيري الذايت، و نظرا  جلوانب القصور املسجلة على هذه القرارات

  . 4عرفت بنصوص إثراء قرارات مارس االستدراكية 

جعت إنتاجية عدد كبري الذايت فشل رغم ختصيص الدولة ملبالغ كبرية للقطاع الزراعي حيث تراو على العموم فإن أسلوب التسيري 
، أي عندما توىل رئاسة الدولة الرئيس 1965ترجع جذوره األوىل إىل عام  ، بعدها جاء قانون الثورة الزراعية و الذيمن املزارع

نوفمرب  8بتاريخ  بعد أن صادق عليه جملس الثورة و احلكومة" ع إال الراحل هواري بومدين غري أن الفكرة مل جتسد على أرض الواق
دف سياسة هذا القانون إىل معاجلة الوضع اهليكل1971 ا يف إطار السياسة ي العام للقطاع الزراعي باجلزائر، و  ، و تندرج قرارا

و يقوم قانون الثروة الزراعية  ،5 "لالقتصاد الوطينالتنموية العامة و هي سياسة هيكلية قائمة على تغيري و حتديد البيات القدمية 
  : هي و على ستة مبادئ رئيسية 

   

                                                            
  .  04ص  2003سبتمرب  21العدد  .الثانية،تنمية يف األقطار العربية ، السنة عيسى حممد الغزايل ، السياسات الزراعية ، سلسلة دورية تعىن بقضايا ال  1
  . 146ص  2010،  1ط  -لبنان–مركز دراسات الوحدة العربية بريوت  –فوزية غريب ، الزراعة العربية و حتديات األمن الغذائي حالة اجلزائر   2
الطبيعة القانونية  –بوصبيعات  وسنس -انظر–اجتماعي يوصل حمتواه األيديولوجي إىل االشرتاكية و إقامة دولة العمال التسيري الذايت هو عبارة عن تنظيم سياسي و اقتصادي و  * 

سنطينة ق –جامعة متنوري  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف احلقوق قسم  القانون اخلاص فرع القانون العقاري –حلق املستفيد من املستثمرات الفالحية 
  .   22ص  2006-2007

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف احلقوق قسم  القانون اخلاص فرع القانون  –سوسن بوصبيعات ، الطبيعة القانونية حلق املستفيد من املستثمرات الفالحية   3
  .  16ص  2007-2006قسنطينة  –العقاري جامعة متنوري 

  . 146رجع السابق ذكره ، ص امل ، سوسن بوصبيعات  4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  –منوذج تطبيقي للمخطط بوالية سعيدة  2006-2000الطيب هامشي ، تقييم برنامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف اجلزائر الفرتة  5

  .   52ص  2007-2006، تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد  –العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد التنمية 
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 األرض ملن خيدمها . 
 إلغاء حق امللكية بالنسبة للمالكني الذين ال يفلحون ملكيتهم بصورة مباشرة . 
 االستغاللية يف املوارد املالية إلغاء كل أشكال التجارة . 
 افالحني يف األراتأمني حقوق ال  . ضي اليت يزرعو
 لفالحني الذين ال ميلكون أرضا بصورة جمانية و يتم تشجيعهم على االستعمال املشرتك لألراضي متنح الدولة األراضي ل

 . ووسائل اإلنتاج يف إطار تعاوين
 1اف تتوىل الدولة مسؤولية محاية الفالحني و تأطريهم و إنشاء اهليئات الالزمة لتحسني شروط املعيشة يف األري . 

    2: و لقد مرت الثروة الزراعية بثالثة مراحل وهي

 : 1974إلى  1972 جانفي امتدت من: المرحلة األولى -

تلف امة اهليئات و األجهزة املكلفة خبو خالل هذه املرحلة مت القيام بعملية اإلحصاء و تصنيف امللكيات الزراعية و إق
يزت هذه املرحلة بإحصاء أراضي اجملموعات احمللية و أراضي العرش و و مت ،التحقيقات حتت رقابة و مسؤولية كل بلدية

املنحدرات مبناطق  احلبوس و تعترب هذه األراضي من الدرجة الثانية و الثالثة من حيث اخلصوبة و يقع أغلبها يف اجلبال و
  . اهلضاب العليا

 :  1972سبتمبر  انطلقت في: المرحلة الثانية  -

باإلضافة إىل إقامة التعاونيات املختلفة و خالل عملية التأميم  ،يم و توزيع األراضي على املستفيدينو متت خالهلا عملية تأم
الك متكنهم أن يعيشوا مع أسرهم و بالتايل ميكن هلم أن ـهذه مت استثناء امللكيات الكربى حبيث أن املسامهة اليت تركت للم

ملساحات ، املتبعة، طرق الزراعة اطبيعة الرتبة(األرقام املختلفة د تباين خيدموا أراضيهم بأنفسهم و قد  روعي يف هذا التحدي
  . )املروية و غري املروية 

 :  1976بدأت في عام : المرحلة الثالثـة  -

املاشية ملن "و خالهلا مت تطبيق قانون الرعي و ذلك لوضع حد الستغالل الرعاة من طرف كبار املالكني و ذلك بتطبيق مبدأ 
  . أن ال يكون ملربيها أي نشاط آخر رأس شريطة 400إىل  300ـ  حتديد عدد املواشي لكل راعي بمت و" يرعاها

: و لقد متخض عن قانون الثورة الزراعية العديد من النتائج نذكر منها  

                                                            
  .  26ص  –مرجع سبق ذكره  ، سوسن بوصبيعات  1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بقسم العلوم االقتصادية ، ختصص حتليل اقتصادي ،  –مسري عزالدين ، انعكاسات مسح ديون الفالحني على التنمية الفالحية يف اجلزائر   2

   . 30ص  2012-2011،  3جامعة اجلزائر 
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امة و هذا أدى تطبيق قانون الثورة الزراعية إىل إدماج عدد  كبري من األراضي الزراعية و املراعي يف نطاق األموال الع -
 1546000فزادت مساحة األراضي الصاحلة للزراعة مبقدار  1أدى إىل تشكيل إضافة جديدة لنطاق هذه األموال

 . 2هكتار 
حدد قانون الثورة الزراعية حد أقصى للملكية و قام بتأميم كل امللكيات اليت تزيد عن احلد األقصى كما مت تأميم كل  -

للذين ال يقومون بالعملية اإلنتاجية بأنفسهـم ماعدا بعض االستثناءات املوجـــودة بقوة األراضي املتغيب عنها مالكها أو ا
ية ي يف البلد و يعرب عن عالقات بدائ، و حيدد ميثاق الثورة الزراعة وضع التغيب بأنه يؤدي لعرقلة التطور الزراع3القانون 

  . ية املوروثة عن العهد االستعماريعمتخلفة قائمة على االستغالل الطبقي و هي تكريس للهياكل الزرا

و يف الواقع هناك عدد هام من املالكني ال يستغلون أراضيهم بأنفسهم و هم باقتطاعهم الريع العقاري من حساب الفالحني 
م يركنون لوضع يكون فيه كل جهد لتحسني أسلوب إنتاجهم غري ني يشكلون عامل افتقار هلؤالء األاملستغل خرين و جيعلو
و بصفة عامة فإن جمموع اإليرادات اليت يقتطعها املالكون املتغيبون عن اإلنتاج الزراعي تؤدي إىل اإلضرار اجلسيم .. .ن ممك

   4.يف بالنسبة ملا هو عليه يف املدنبالوضع االقتصادي يف الر 

مت هكتار كما  1100000موزعة على )  CAPRA( تعاونية  6000ات زراعية متثلت يف مت تشكيل تعاوني -
، و  الستعمال املشرتك لوسائل اإلنتاجو املكلفة با)  CAFA( تعاونية زراعية لالستغالل اجلماعي  730تكوين 

تعاونية للخدمات  645اء و مت كذلك إنش"  5 ،هكتار 600000كذا مت تشكيل تعاونيات لرتبية املواشي على  
و حتتوي هذه القرى على كل ، 6"ة أسر  17842تأوي حوايل  1979سنة قرية يف  37، و إنشاء الفالحية

 7،هذا خدمة للفالحنيرباء و طرق و مدارس و مستوصفات ومساجد و املستلزمات الضرورية للحياة من ماء و كه
 . يشي و تشجيعهم على العمل الزراعيلتحسني مستواهم املع

نها مزارع التسيري الذايت و إن التعاونيات الزراعية ما إن شكلت حىت أصبحت تعاين من نفس املشاكل اليت عانت م -
  : 8نذكر منها 

   

                                                            
  .  27مرجع سبق ذكره ، ص  ، سوسن بوصبيعات   1
  .  30مسري عزالدين ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
  .  48ص  1987يري جامعة اجلزائر حممد بويهي ، القطاع الفالحي املسري ذاتيا و مشاكله املالية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ، فرع  التس  3
 –اجلزائر  –الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ) جتديده و نظام دجمه يف الثورة الزراعية ( ات اهليكلية يف الزراعة باجلزائر لول ، القطاع التقليدي و التناقضحسن لقاسم حممد ب  4

  .  231ص  1976
قتصادية الراهنة رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ، حممد غروي ، آثار املديونية على القطاع الزراعي و آفاق التنمية يف ظل التحوالت اال  5

  .  08ص  2002- 2001فرع  التحليل االقتصادي جامعة اجلزائر 
  .  30ص  ،مرجع سبق ذكره ،مسري عزالدين   6
  .  49مرجع سبق ذكره ، ص  ،حممد بويهي   7
   . 08 مرجع سبق ذكره ، ص ،حممد غروي  8
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 مركزية القرار  . 
  عدم توفر احلوافز املادية . 
 تداخل أراضي مزارع التعاونيات لعدم تعيني حدودها بدقة . 
 اتساع مساحة املزارع و التعاونيات اإلنتاجية، و تشتتها على مسافات بعيدة . 
 تثمارات املتعلقة بالزراعة الصناعيةنقص االستثمارات الزراعية،  وخاصة منها االس . 
  النسل احليواين  –التكثيف الزراعي ( عدم تطبيق التقنيات احلديثة يف اجملال النبايت و احليواين( ... . 
  و ضعف الوعي لدى املستفيدين من الثورة ) التمويل، التموين، التسويق ( انتشار ظاهرة البريوقراطية يف كل اجملاالت

 . اللذين يعتربون أنفسهم سوى إجراءالزراعية، و 
  1982التعطل يف عملية توزيع األراضي املؤممة على املستفيدين إىل غاية عام . 
  إعطاء األولية للقطاع الصناعي على حساب القطاع الزراعي و اليت نتج عنها انتقال عدد كبري من الفالحني إىل

 . اع الصناعي مقارنة بالقطاع الزراعيالقطاع الصناعي و هذا نتيجة ارتفاع األجور يف القط
  " املتابعة امليدانية لتطبيق سياسة الثورة الزراعية مل تتسم بالصرامة الالزمة مما حال دون حتقيق الزيادة املرجوة يف اإلنتاج

 . الزراعي و حتسني القطاع
 و السرقة و االختالس و الرشوة ،و اإلمهال ،ةانتشار ممارسات فردية سيئة بني عمال األرض و الفالحني كالالمباال، 

  1".اخل، مما أدخل الوحدات اإلنتاجية يف عجز دائم و خسارة مستمرة ... و االستهالك الذايت
و نتيجة هلذه املشاكل و غريها مل يكن املآل الذي آلت إليه الثورة الزراعية مغريا و هذا ناتج عن أخطاء تسببت فيها اإلدارة و 

و لتحديد الفارق  ،ستفيدين الذين مل يقدروا القفزة النوعية اليت كان املسؤولون يريدون هلم أن يقفزوهاالسلوك األمحق لدى امل
و إىل النتائج السيئة  ،النيات السياسية و الواقع املعيشي فإنه ينبغي الرجوع إىل العديد من حاالت التنازل من املستفيدينبني 

م الراسخة كفالحني ال ميتلكون  األو زيادة على ذلك مل يتم ،لإلنتاج الفالحي رض و كن املعنيون من التخلص عن عادا
   2 .ستبدادذلك نتيجة ملسار طويل من اإلستالب و الفقر و اإل

يوضح اإلنتاج )   04 (و بالتايل فالثورة الزراعية مل حتقق أهدافها املرجوة و املتمثلة يف حتقيق االكتفاء الذايت و امللحق رقم 
و الذي يبني بأن هذا اإلنتاج قد تراجع و بشكل رهيب و على كافة األصعدة اعتبارا من  1979 – 1973لفرتة الفالحي ل

  .  1977سنة 

                                                            
  .  132فوزية غريب ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
 2001جويلية  –مشروع دراسة حول إسرتاتيجية التنمية الفالحية ، الدورة الثامنة عشر  –اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي ، جلنة آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعية   2

  .  16، ص 
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، مت الشروع يف إعادة هيكلة القطاع الزراعي خاصة بعد بداية الثمانيات من القرن املاضي، و بسبب فشل الربامج السابقةو مع 
 17الصادرة يف  14رقم  و جاءت التعليمة الرئاسية ،% 50ـ احلبوب و بنسبة قاربت ال خاصة منزيادة الواردات الزراعية "

   1"  .707باملنشور الوزاري رقم  1981أكتوبر  15، و اليت طبقت بشكل رمسي ابتداء من 1981مارس 

دف عملية إعادة اهليكلة هذه إىل    2:و 

 ية و املزارع و تطهريهاات الفالححتقيق استقاللية أكثر يف ميدان تسيري املؤسس . 
 يئة  . جعل القطاع الريفي قطاعا أكثر انسجاما و 
  مهندس أو تقين ( ضم األراضي الزراعية لبعضها البعض و تكوين مزارع ذات طابع اشرتاكي عمومي ووضع مسري (

 . على األقل خمتص يف امليدان الفالحي على رأس كل مزرعة يكون 
 حنيني و تصحيح التعاونيات اإلنتاجية للفالحترير و تشجيع صادرات الفالح . 

 800ية مبعدل يفوق مزرعة فالحية اشرتاك 3429، تكوين 1983ة اهليكلة و اليت انتهت عام و قد نتج عن عملية إعاد
، كما مت توزيع أراضي التعاونيات على الفالحني الستغالهلا هكتار 2830000احة إمجالية قدرها ، و مبسهكتار للمزرعة

هو ما أدى إىل تشجيع القطاع اخلاص و االهتمام به بدل االهتمام بالقطاع الزراعي بسبب صغر حجمها و ل فردي بشك
  .  3االشرتاكي 

  
عجز هذا اإلصالح أيضا عن حل املشاكل اليت يعاين منها القطاع الزراعي و هذا بسبب جمموعة من العوامل  و مع ذلك

  4:أمهها
 . ى فيما يتعلق بتوزيع االستثماراتر إعطاء األولوية للقطاعات األخ -
 .غياب التنسيق على مستوى املزارع -
 . دخل العمال مل يكن يعتمد على الوضع املايل للمزرعة مما أدخل املزارع يف عجز دائم و مستمر -

ا احلكومة و لتجاوز الوهن الذي أصاب القطاع الزراعي مت تنفيذ بعض احملاوالت اإلص ر القانون فصد"الحية و اليت قامت 
، التابعة لألمالك الوطنية و كيفية استغالل األراضي الفالحية  و املتضمن ضبط 1987ديسمرب  8و املؤرخ يف  19-87رقم  

م    . 5" حتديد حقوق املنتجني و واجبا

                                                            
 اجلزائر ، واقع و آفاق ، دراسة تطبيقية بوالية اجللفة رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية فرع التخطيط ، جامعةأعمر سعيد شعبان ، القطاع الفالحي يف   1

  .  18ص   2005-  2004اجلزائر 
  .  18املرجع السابق ذكره ، ص  ،أعمر سعيد شعبان   2
  .  19أعمر سعيد شعبان ، املرجع السابق ذكره ، ص   3
  .  20أعمر سعيد شعبان ، املرجع السابق ذكره ، ص   4
  .    21ص  2004مسية لنقار بركاهم ، منازعات العقار الفالحي ، التابع للدولة يف جمال امللكية و التسيري ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية   5
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فاع املتزايد و يف ظل ظروف اقتصادية متدهورة للغاية بسبب االخنفاض الكبري ألسعار البرتول و االرت"و قد صدر هذا القانون 
بسبب ارتفاع  1"ايد االحتياجات الوطنية الغذائيةاملستمر ألسعار املواد املصنعة و املواد الغذائية يف األسواق العاملية، إضافة إىل تز 

  . عدد سكان اجلزائر

، و فالحية اجلديدةوين املستثمرات الهو قانون متعلق باملستثمرات الفالحية حيث أنه يبني كيفية تك 19-87إن القانون رقم 
حتديد طبيعتها القانونية إذ تعترب عملية إعادة تنظيم القطاع الفالحي العمومي مبثابة تنظيم جديد مع ظهور تسمية جديدة و 

  : و يهدف هذا القانون إىل 2هي املستثمرات الفالحية بدال من املزارع االشرتاكية

 . قواعد استغالل األراضي الفالحية حتديد"  -
 . ة استغالال أمثالتغالل األراضي الفالحيضمان اس -
 . ائية للسكان و احتياجات االقتصادرفع اإلنتاج من أجل تلبية احلاجيات الغذ -

م يف استغالل األراضي مع ضمان االستقاللية الفعلية للمستثمرات الفالحية و ذلك  - يف متكني املنتجني من ممارسة مسؤوليا
 . إطار نظام استقاللية املؤسسات

قامة عالقة خاصة بني دخل املنتجني الفالحني و حاصل اإلنتاج و هو ما يعين ربط األجور مبدى ما حتقق من ربح تشجيعا إ -
 .3" للعمل و زيادة يف اإلنتاج الفالحي 

زراعية إعادة النظر يف ملكية األراضي الفالحية التابعة للدولة و املشكلة للصندوق الوطين للثورة ال" مت  1990سنة  و حبلول 
حدد هذا القانون القوام حيث  ، 4"و املتعلق بالتوجيه العقاري 1990نوفمرب  18املؤرخ يف  25 – 90فصدر القانون رقم 

، و حددت املادة الثالثة من 5التقين و النظام القانوين لألمالك العقارية و أدوات تدخل الدولة و اجلماعات و اهليئات احمللية
يشتمل القوام التقين يف األمالك العقارية زيادة على "قارية حيث نصت صراحة علىين يف األمالك العذات القانون القوام التق

  : األمالك العمومية الطبيعية على ما يلي

 ة و األراضي ذات الوجهة الفالحيةاألراضي الفالحي . 
  ية و األراضي ذات الوجهة الرعويةاألراضي الرعو . 
  الوجهة الغابيةاألراضي الغابية و األراضي ذات . 
 األراضي احللفاوية . 
 األراضي الصحراوية . 

                                                            
  .  22مسية لنقار بركاهم ، مرجع سبق ذكره ص   1
  . 135ص  ،كره فوزية غريب، مرجع سبق ذ   2
  .  21،22ص مسية لنقار بركاهم ، مرجع سبق ذكره ، ص  3
  . 21مسية لنقار بركاهم ، مرجع سبق ذكره ، ص    4
مهورية اجلزائرية م يتضمن التوجيه العقاري اجلريدة الرمسية للج 1990نوفمرب  18هـ املوافق لــ  1411املؤرخ يف أول مجادى األوىل  25- 90املادة األوىل من القانون رقم   5

  . 03، ص  49م ، العدد   1990نوفمرب  18هـ املوافق لـ  1411الصادرة بتاريخ أول مجادى األوىل 
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 مرة  و األراضي القابلة للتعمرياألراضي العا . 
  1" املساحات و املواقع احملمية . 

ا و طبيعة تربتها و كان اهلدف من  كما صنفت املادة الرابعة من ذات القانون األراضي الزراعية أو القابلة للزراعة طبقا جلود
دف احلد من التوسع  2ء هذا التصنيف هو توفري احلماية القانونية لألراضي اخلصبة حىت لو كانت مملوكة للخواصورا وهذا 
أي بناء يتم على حساب األراضي  25-90من القانون رقم  34، و منعت املادة مراين على حساب األراضي الزراعيةالع

ز أي منشأة أساسية أو بنايات داخل املستثمرات الفالحية الواقعة يف أرض جناال ميكن إ" يث نصت صراحة على أنه الزراعية ح
خصبة جدا أو خصبة إال بعد احلصول على رخصة صرحية تسلم حسب األشكال و الشروط اليت حتددها األحكام التشريعية 

  .  3"املتعلقة بالتعمري و حق البناء

و املتعلق  1971نوفمرب  8و املؤرخ يف  71/73غاء األمر رقم هو إل 25-90أهم إجراء نص عليه القانون رقم " غري أن 
للصندوق الوطين  على أنه تصبح األراضي التابعة 25-90من القانون رقم  76بتأميم األراضي الفالحية حبيث تنص املادة 

ا األصليني ذوي اجلنسية اجلزائرية للثورة الزراعية   .  4"، طبقا إلجراءات التأميم ملكا ألصحا

املؤرخ يف الفاتح من شهر ديسمرب عام  30- 90القانون رقم مع قانون املستثمرات الفالحية، هو  أن التشريع األوثق صلة غري
، و الذي صدر يف الواقع لتحقيق االنسجام القانوين داخل الدولة يف ظل األحكام اجلديدة و املتعلق باألمالك الوطنية 1990
 ها و تسيريها و مراقبة استعماهلانات األمالك الوطنية و كذا القواعد اخلاصة بتكوينو هذا القانون حدد مكو  1989لدستور 

5 .  
الصادر  26-95املتضمن التوجيه العقاري باألمر رقم  25-90و يف ظل االنفتاح االقتصادي احلر مت تعديل القانون رقم " 

ضي املوضوعة حتت محاية الدولة و األراضي و الذي وسع من حجم األراضي املسرتجعة بضمه األرا 1995-09-25بتاريخ 
ا للصندوق الوطين للثورة الزراعية بعد أن استثناها القانون رقم    . 6"من االسرتجاع  25-90املتربع 

ا  اية فرتة الثمانينيات و خالل مرحلة التسعينيات يالحظ بأ متيزت "إن املتمعن يف السياسات الزراعية املطبقة يف اجلزائر منذ 
اص و قلصت الدور املباشر لقطاع اخلخلية و اخلارجية و أتاحت اجملال لقدر كبري من التوجيهات حنو حترير األسواق الداب

  . 7" كليا أو جزئيا إىل القطاع اخلاص  ، كما مت حتويل ملكية النشاط الزراعي و إدارتهللدولة

                                                            
  .  03، املرجع سابق ذكره ص  49اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  25- 90املادة الثالثة من القانون رقم   1
  196ص -2005-ي و مقرتحات تسويتها من تأميم امللك اخلاص إىل خوصصة امللك العام ، درا اخللدونية للنشر و التوزيع ، اجلزائراجلياليل عجة ، أزمة العقار الفالح  2
  . 06مرجع سبق ذكره، ص  49اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  25-90من القانون رقم  34املادة   3
  .  196،197اجلياليل عجة ، مرجع سبق ذكره ، صص   4
م و املتضمن لقانون األمالك الوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية  1990ديسمرب  1هـ املوافق لـ  1411مجادى األوىل  14املؤرخ يف  30-90املادة األوىل من القانون رقم   5

  . 14ص  52م، العدد  1990ديسمرب  2هـ و املوافق لـ  1411مجادى األوىل  15اجلزائرية، الصادرة بتاريخ 
  .  21مسية لنقار بركاهم ، مرجع سبق ذكره ، ص   6
  . 136فوزية غريب، مرجع سبق ذكره، ص   7
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شل مرة أخرى يف حتقيق اهلدف املنشود و هو حتقيق األمن و بالرغم من كل هاته اإلصالحات إال أن القطاع الفالحي الوطين ف
الغذائي الذي يعترب هو الركيزة األساسية لتحقيق االستقالل الكلي للبالد و من بني أهم أسباب فشل هذه اإلصالحات نذكر 

 :  

  "أخر املسجل يف حتديث نظم اإلنتاجعدم كفاية االستثمارات يف املستثمرات الفالحية و التـ . 
 صيل الزراعية و اإلنتاج االحتياط املسبق بإنشاء هياكل إسناد الفالحني إلدارة املخاطر اليت تتعرض هلا احملا عدم

 . احليواين
 ملائية و استغالهلا أحسن استغاللضعف تعبئة املوارد ا . 
 ف الدولة ا و كيفا و عدم استكمال إعادة تنظيم هذه اخلدمات من طر دمات دعم املستثمرات الفالحية كمقصور خ

 . 1" لتحسني اإلرشاد الفالحي و توعية الفالحني 
  اجلزائر نقص العتاد الفالحي مبختلف أنواعه و الذي يرجع بالدرجة األوىل إىل األزمة املالية اليت كانت تعاين منها

 . جراء اخنفاض أسعار النفط
 نتاج الزراعيتطور اإل قلة وجود اإلطارات الفالحية يف العديد من املستثمرات مما أعاق . 
  تحديد الواضح ملهام الدولة يف جماالت االستثمار والتنظيم و اإلنتاجالعدم . 
 الحي و ـاستفادة أشخاص ال ينتمون إىل العامل الفالحي من أراضي املستثمرات الفالحية و حتويلها عن مسارها الف

 . 2"بطرق ملتوية و بتواطؤ من اإلدارة 
 اليت تعيق مسار التنمية الفالحيةية تفشي خمتلف مظاهر البريوقراط . 
 رتة أدت إىل حدوث نزوح ريفي كبرياألوضاع األمنية السائدة يف اجلزائر يف تلك الف . 
  "سؤولني و العاملني يف هذا القطاعضعف احلوافز الالزمة الندفاع امل . 
 يانة املعدات وقاموا أيضا باستعمال عدم إتباع العاملني يف هذا القطاع لألساليب الزراعية بشكل دقيق و إمهاهلم لص

 . األرض و املواد و املعدات ألغراض شخصية
  3". الغياب شبه كلي للمراقبة و العقاب من قبل الدولة   

الحي العمومي عوض أن تسطر أهدافا قصد االستعمال العقالين للوسائل ــــــــــــــو عليه نستنتج بأن عملية إعادة تنظيم القطاع الف
، و خري دليل على هذا هو فشل دت إىل تفاقم النتائج اهلشة أصال، فهي أدودة و تقليص التبعية الغذائيةعدات احملو امل

سم االسياسة الفالحية املنتهجة حلد اآلن يف ميدان احلبوب و مع ذلك فقد سجل اإلنتاج الفالحي ارتفاعا خالل املو 
يوضح تطور اإلنتاج )  05 (الحة و الصيد البحري و امللحق رقم ـــــــــــــــــــــــالفذا حسب وزارة ـــــــــــــــوه) 1997-1998-1999(

                                                            
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية و  2005-2000، سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر ، دراسة حالة املخطط الوطين للتنمية الفالحية  خدجية عياش  1

  .  74ص  2011 – 2010قات الدولية ، ختصص التنظيم السياسي و اإلداري ، جامعة اجلزائر العال
  . 22أعمر سعيد شعبان، مرجع سبق ذكره، ص   2
  .  90ص  2000،  1مىن رمحة ، السياسات الزراعية يف البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، ط   3
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مساعدة وأن هذا التطور يف اإلنتاج جيرب القائمني على القطاع الفالحي يف اجلزائر على  1999-1997الزراعي للفرتة 
حصة " خاصة و أن  1لبالد و التخلص التبعية الغذائية لدورات اإلنتاجية و هذا لتغطية احتياجات ااملزارعني و التكفل أكثر با

يف   % 25الواردات الزراعية تتجه حنو االرتفاع بالنسبة جململ الواردات و بالفعل فإن حصة الواردات الزراعية كانت تقدر بـ 
خالل  %28، مث حوايل 1997يف سنة   %29,3لتصل إىل  1995يف سنة  % 30مث ارتفعت إىل  ،1985سنة 

، و يبدوا أن هذا احلجم من الواردات غري قابل للتقلص و تشكل احلبوب و احلليب و 1998سداسي األول من سنة ال
 % 40و  ،بالنسبة للحبوب  % 33، و ال يغطي القطاع الفالحي الوطين الطلب إال يف حدود منها  %60مشتقاته نسبة 

بالنسبة   % 65حوم احلمراء و ـــــــــــــــــبالنسبة لل % 74و بالنسبة للخضر اجلافة   % 11بالنسبة للحليب و مشتقاته و 
  2" .للفواكه

 

 

  

  

   

                                                            
الدورة الرابعة عشر ، نوفمرب  –دي و االجتماعي ، جلنة اآلفاق و التنمية االقتصادية و االجتماعية ، إشكالية التنمية الفالحية ، حماور لفتح نقاش وطين اجمللس الوطين االقتصا  1

  . 16،  15، ص ص  1999
  .14، ص سابق ذكرهال، املرجع 1999اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي،  الدورة الرابعة عشر، نوفمرب   2
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  :تنميـة القطاع الزراعـي في الجزائـر: الرابـعالمطلب 

فالحي الوطين فتم اعتماد العديـد من أن تطور القطاع ال 2000ثالثة حاولت السلطات اجلزائرية واعتبارا من سنة حبلول األلفية ال
  :  ج و هي مالربا

de développement agricolenational  le plan : الفالحية للتنمية الوطني المخطط: أوال
2004)-» (2000 PNDA « 

و هو عبارة عن جزء من برنامج اإلنعاش االقتصادي للدولة اجلزائرية ووفقا لذلك فقد صمم حبزم إلدارة طلبات االستثمارات  
ويعترب املخطط الوطين  ،لوطيناء هذا املخطط استجابة للصعوبات اليت تواجه القطاع الزراعي اوج ،اإلنتاجية وفق آليات شفافة

للتنمية الفالحية كمظهر من مظاهر اإلرادة السياسية القوية لبناء حلول املشاكل اليت تعيق تطور القطاع الزراعي وهذا استنادا إىل 
  .رتاتيجيات و السياسات املتبعة اخلربة املكتسبة منذ االستقالل من خالل خمتلف اإلس

بأنه عبارة عن خمطط حيدد إسرتاتيجية للتمكن من إنعاش التنمية  (PNDA)ويعرف املخطط الوطين للتنمية الفالحية     
ا لتحسني مستوى اإلجنازات تجديد ولتأهيل ومت اعتماد هذا املخطط كمسعى ل 1الزراعية ويضع اإلجراءات اجلديدة يف مكا

،ولتلبية على األقل  2فالحي بإجياد الظروف املالئمة لتحسني اإلنتاج واإلنتاجية وتوفري كامل متطلبات املنافسة العاملية القطاع ال
 3:فيما يلي  (PNDA)وتتمثل األهداف الرئيسية للمخطط  ،اجات الغذائية الوطنية املتزايدةاالحتي

 ي الزراعيك وضعية امليزان التجار حتسني األمن الغذائي للبالد وكذل. 
 إحتاد املغرب العريب ،اإلحتاد األورويب ،منظمة التجارة العاملية(ي إعداد خطة لدمج الزراعة اجلزائرية يف سياق عامل…(. 
 إعادة احتالل املناطق الزراعية والريفية وحتقيق االستقرار السكاين. 
 إعادة هيكلة املهن الزراعية من خالل إعادة تأهيل املناطق الطبيعية. 
 دة اإلنتاج و اإلنتاجية الزراعيةازي. 
 الصناعية وحتسني معدل التكامل-حتسني املنتجات الغذائية واملنتجات الزراعية. 
 التوسيع يف مساحة األراضي الزراعية وكذلك املروية. 
 لية وزيادة مستويات التشغيل فيهااحلفاظ على العمالة الزراعية احلا . 
 مكافحة التصحر. 
 ملستدام للموارد الطبيعية االستخدام الرشيد وا. 

                                                            
1 République Algérienne Ministère de l’Agriculture et de Développement Rurale (PNDA) p .p.02.05  

ل شهادة ، مذكرة مقدمة لني 2004-2000عبد الرزاق بوعزير ،حماولة تقييم أثر اإلصالحات اجلديدة على القطاع الفالحي اجلزائري ،دراسة املخطط الوطين للتنمية الفالحية  2
   .49،ص  2005-2004املاجستري يف العلوم االقتصادية  ،جامعة اجلزائر 

3République Algérienne Ministère de l’Agriculture et de Développement Rurale les objectifs du PNDA  .p.05  
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   1:اختذت وزارة الفالحة بعض التدابري واالجتاهات وهي PNDAولتحقيق أهداف املخطط الوطين للتنمية الفالحية 

  اعي الوطين وإنتاجية خمتلف فروعهدعم اإلنتاج الزر. 
 ناطق املناخية الزراعية املختلفةتكييف أنظمة اإلنتاج مع خمتلف الظروف البيئية للم. 
 دعم تنمية األراضي الزراعية عن طريق االمتياز. 
 ذا من أجل استعادة مناطق الغاباتوضع برنامج للتشجري الوطين وه. 
 دعم التنمية يف  اجلنوب. 

ا و فيما يلي سنستعرض اآلثار اليت ) PNDA )2001-2004وقد حقق الربنامج الوطين للتنمية الفالحية  نتائج  ال بأس 
  : مج تركها تطبيق الربنا

  : اآلثار على مستوى استخدام األراضي في الميدان الزراعي -1

) 16-3( و يف خمتلف أنواع الزراعات و اجلدول رقم  2004-2001لقد تطورت مساحة األراضي املستغلة خالل الفرتة 
  .  يوضح تطور استخدام األراضي يف بعض املنتجات الزراعية

  2004-2001األراضي خالل فترة تطور استخدام ) :  16 - 3( الجدول رقم 
  هكتــار : الوحـدة 

  السنــــوات              
  2004  2003  2002  2001  املنتــــــج 

  2.980.400  2.980.400  2980.400  2980.400  احلبوب 
  1.100.000  900.000  800.000   500.000  العلف 
  5000.000  396.000  293.000  200.000  البقول 

  490.807  403.787  304.257  243.657  أشجار الفاكهة 
  129.598  109.684  89.698  79.598  زراعة الكروم 

  130.950  120.720  110.490  100.260  النخيل 
  90.000  80.000  73.000  71.800  البطاطس 

  30.000  30.000  29.000  28.000  الطماطم الصناعية 
Source :PNDA 2001 -2004 les objectifs du PNDA page 09  

مقارنة بسنة  2004احة اليت تشغلها خمتلف احملاصيل الزراعية قد زادت يف سنة ـنالحظ بأن املس) 16-  3( من خالل اجلدول 
 1100000إىل  2001ار سنة ـــــــــــــــهكت 500000الف من ــــــاحة املستغلة يف زراعة األعـــــــــــــــــــــفمثال تطورت املس 2001

                                                            
1 République Algérienne Ministère de l’Agriculture et de Développement Rurale ;les objectifs du PNDA : 
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 490807هكتار إىل  243257و نفس الشيء بالنسبة ألشجار الفاكهة فقد تطورت املساحة من  2004هكتار سنة 
هكتار و من  129598هكتار إىل  71898و تطورت املساحة املخصصة لزراعة الكروم و زراعة البطاطس من  هكتار،

  .  هكتار على الرتتيب 90000هكتار إىل  71800

    :عي لبعض المنتجات الزراعية اآلثار على مستوى اإلنتاج الزرا  -2

يوضح تطور اإلنتاج ) 17- 3( و اجلدول رقم  2004-  2001لقد تطور اإلنتاج الزراعي بشكل ال بأس به خالل الفرتة 
  . 2004- 2001الزراعي يف بعض احملاصيل الزراعية للفرتة 

  2004-2001ية  لفترة تطور اإلنتاج الزراعي في المنتجات الزراعية األساس) : 17- 3( الجدول رقم 
  طـن  : الوحدة 

  السنــوات                  
  املنتـــــــج 

2001  2002  2003  2004  

  3.278.440  2980.400   2682360   2.384.320  احلبوب 
  2442043  1936963.8  1701084,20  1.158.740.9  العلف 
  350.000  237.600  146500  100.000  البقول 

  80.000  40.000  25000  /  الشمندر  
  1350000  1180.000  1070.000  965.000  األشجار املثمرة  

  55000   50.000  45.000  4000  الزيتون 
  2500.000  2.200.000  2.000.000  1800.000  زراعة الكروم  

  2526100  2.299.500  2.112.800  208.3600  البستنة  
Source :PNDA 2001 -2004 les objectifs du PNDA page 10 

نالحظ بأن اإلنتاج الزراعي يف أهم احملاصيل أخذ يف التحسن بشكل تدرجيي فعلى سبيل ) 17 -3( من خالل اجلدول رقم 
 ،% 38حمققا منو قدر حبوايل  2004طن عام  3278440إىل  2001طن عام  2384300املثال تطور إنتاج احلبوب من 

وحقق إنتاج اجلزائر  ،2004طن عام  350000إىل  2001طن عام  100000وبالنسبة إلنتاج البقول فقد تطور اإلنتاج من 
 45000إىل  2001طن سنة  4000حيث تطور اإلنتاج من  2002إىل  2001من الزيتون تطورا مذهال خاصة  من سنة 

إىل  2001طن عام  1800000من الكروم  من  جكما تطور اإلنتا   % 91 أي مبعدل منو فاق الـ 2002سنة طن 
  . % 28: مسجال معدل منو قدر بـ 2004ام ع طن 2500000
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   : التشغيـــــلاآلثار على مستوى   -3

فإن وضعية التشغيل يف  2004بناءا على املعطيات املقدمة يف التقرير السنوي حول وضعيات القطاع الزراعي يف اجلزائر لسنة 
  ) .                18-3(اجلزائر تكون كما هي موضحة يف اجلدول رقم 

  2004توزيع السكان النشطين حسب قطاع النشاط خالل سنة ) : 18- 3( الجدول رقم 

  %النسبـــــــة   العـــــــــدد  البيانات
  100  8416238  السكــــــــــان 

  26,6  2234951  العاملـــــــــون يف القطاع الزراعي 
  12,6  1060785  العاملون يف القطاع الصناعي 

  11,5  967568  البناء و األشغال العموميةالعاملون يف قطاع 
  49,3  4152934 العاملــون يف القطاع التجاري و اخلدمات و اإلدارة 

Source : Rapport ; sur la situation du secteur agricole 2004 ministère de l’agriculture et de 
développement rural direction des statistique agricoles et des systèmes d’information page : 11. 

زائر و املني يف اجلـمن نسبة الع % 26,6عامل أي بنسبة  2234951من خالل اجلدول نالحظ بأن القطاع الزراعي يشغل 
انعدام األمن و ان للنشاط الفالحي و إىل أراضيهم اليت هجروها بسبب ـعكس بوادر عودة السكهي نسبة جد معتربة و هي ت

  . فق العموميةاملرا

 le plan national de dévloppement agicole: المخطط الوطني للتنمية الفالحية و الريفية : ثانيا
et rural ( PNDAR)  

مليار  1.2جارية من أجل مساعدة منو  حملوالت اليت كانتافإن كل  2001حسب تقرير صادر عن منظمة األمم املتحدة لعام 
قيقي و النشاط الزراعي هو نشاط اقتصادي حو مع أن ، 1إمهال السكان الريفيني  ر فشلت بسببشخص للخروج من دائرة الفق

، و مع ذلك فإن احلركة السكانية يف البلدان النامية تعرف اجتاها متزايدا للهجرة من الريف صدر دخل كبري فهو قطاع اسرتاتيجيم
  % 27,8إىل  2005ة ـسن % 32ان من ـعيني من جمموع السكيث مت تسجيل اخنفاض يف نسبة السكان الزراـح ،إىل املدينة

  .  2 2007سنة 

                                                            
بعنوان التنمية الريفية  ،فاطمة بكدي ،الدويل التاسع حول حتديات القطاع الزراعي يف الدول العربية و اإلسالمية و سبل مواجهتها مداخلة محدي رابح باشا  امللتقى العلمي  1

  . 2011فيفري  28-27أيام  03عة اجلزائر املتكاملة و دورها يف حتقيق أهداف التنمية الزراعية يف اجلزائر ، جام
لول ، مداخلة حتت عنوان  محممد بلقاس  2 امللتقى العلمي الدويل التاسع حول حتديات القطاع الزراعي يف الدول  –تنمية القطاع الفالحي كعامل قيادي للتنمية املستدمية " حسني 

  .  2011فيفري  28-27أيام  03جامعة اجلزائر  –العربية و اإلسالمية و سبل مواجهتها 
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 بتطوير املخطط الوطين للتنمية   ات اجلزائريةـقامت السلط ،و بالنظر لألمهية اإلسرتاتيجية للقطاع الزراعي و على املستوى العاملي
، و PNDAR 1ية الفالحية و الريفية ليصبح بعد ذلك املخطط الوطين للتنم 2000الذي انطلق سنة   PNDAالريفية 
ويل جديد لالقتصاد و التنمية الريفية و كرس منوذج مت، حيث أنه تبىن رؤية جديدة للزراعة داة لرفع مستوى الزراعة باجلزائرهذا كأ

الشاملة هو خمطط يالئم اإلصالحات االقتصادية  PNDARو املخطط الوطين للتنمية الفالحية و الريفية  ،الزراعي و الريفي
  . داية التسعينيات من القرن املاضياليت بدأت يف اجلزائر ب

تسعى الدولة من خالله إىل خلق و  ،لدعم حتديث و تطوير القطاع الزراعي و إلدارة األراضي الزراعيةرة عن أداة للدولة و هو عبا
، و يبقى اهلدف الصناعات الزراعيةيف الزراعة و  ظروف مواتية على مستوى االقتصاد الكلي تؤدي إىل زيادة االستثمار

  : ـالل ام لألمن الغذائي يف اجلزائر و هذا من خهو التحسني املستد PNDARاالسرتاتيجي لــ 

 .حيوية االقتصاد الزراعي و الريفي زيادة  -
 .توطيد دور املزارع باعتبارها رائدة املشروع االقتصادي الزراعي -
 2يز وتطوير القطاع الزراعي يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية احلد من الفوارق اإلقليمية يف أنشطة تعز  -

  3:بين على أساس حمورين أساسيني  PNDARوإن املخطط الوطين للتنمية الفالحية والريفية 

للتنظيم و التنمية دة من قبل الصندوق الوطين ـحتديد مستوى املزارع وفروع اإلنتاج من خالل خطط التنمية للمزارع املعتم )1
 le Fond National de Régulation et de Développement Agricoleالزراعية 

(FNRDA). 
 الريفية إعادة تأهيل املناطق الريفية وحتسني الظروف املعيشية للسكان من خالل تنفيذ أو تطبيق مشاريع تقريب التنمية )2

les projets du proximité de développement rural (PPDR) ، دف إىل تعزيز واليت 
ا مناسبة ومرحية لتعزيز استقرارها   .املناطق الريفية كفضاءات بيئية ومادية ينظر إليها الناس على أ

كان يتوقع أن يرتك آثارا إجيابية على القطاع الزراعي ومن   2013-2004ومن خالل تطبيق احملورين السابقني للمخطط للفرتة 
   4:بينها نذكر

 ...ظروف املعيشية آلالف األسر الريفية وحتسني مستويات الدخل والسكنحتسني ال -
 .دمج األسر املهمشة اليت تعيش يف املناطق الريفية لتعميق ديناميكية التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد -

                                                            
  .  61مسري عزالدين ، مرجع سبق ذكره ، ص  1

2 Le plan national de développement agricole et rural un instrument de mise à niveau de l’agriculture 
algérienne, ministère de l’agriculture et de développement rural 
3 Le plan national de développement agricole et rural, O.P.cit 
4 Le plan national de développement agricole et rural, O.P.cit 
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نتاج الزراعي حتسني القدرة التنافسية للمزارع وتطوير شبكة من املؤسسات الصغرية و املتوسطة من أجل إنعاش اإل -
 .وحتسني األنشطة اخلدمية لالستغالل

 .مزرعة جديدة 50000هكتار وخلق أكثر من  550000: السعي لتطوير مساحة تقدر بـ -
 .محاية املوارد الطبيعية من خالل حتسني املراعي املتدهورة واملزارع الرعوية ومكافحة خمتلف أشكال التعرية -
 .  ق الري بالتنقيط لتوفري املياه وزيادة العمر االفرتاضي للسدود القائمةاحملافظة على املوارد املائية ومراف -

  :إن فوائد تطبيق هذا املخطط باتت اآلن واضحة ومن بني هذه الفوائد نذكر

 .منصب شغل 1008000استحداث  -
 .بلة للتمويلأصبحت قا 22000مزرعة منها  300000دمج وترقية أكثر من  -
 .ات واليت تغطي وبشكل واسع االحتياجات الوطنية واإلفراج عن الفائض حىت للتصديرزيادة توافر الفواكه واخلضرو  -
على مساحة وصلت إىل "  goute à goute"زيادة كفاءة استخدام مياه الري من خالل تطوير الري بالتنقيط  -

 .هكتار 200000
 .زيادة حجم املساحة الزراعية املستغلة -
ماليني هكتار  07ماليني هكتار من إقليم السهوب من  03أهيل تعزيز مكافحة التصحر عن طريق إعادة ت -

  .هكتار يف مستجمعات املياه 500000املتدهورة للغاية، إضافة إىل محاية أكثر من 
تنشيط املناطق الريفية أدى إىل استقرار السكان يف هذه املناطق وعودة حىت أولئك الذين فروا من هذه املناطق  -

 725أسرة ومت جتسيد  106000مشروع غايب استفادت منه  1043ة، فقد مت إجناز ألسباب اقتصادية أو أمني
مشروع لتعزيز التنمية الفالحية  693أسرة ومت إجناز كذلك  152000مشروع يف منطقة السهوب استفادت منه 

  . 1أسرة 43161والريفية استفادت منه 

ليست يف مستوى  (PNDAR)التنمية الفالحية والريفية  وعلى املستوى الوطين لربنامج ومع ذلك فإن النتائج احملققة
و إنشاء فروع للنشاط  ،اإلمكانيات املتاحة فال بد من تعزيز اإلنتاج الفالحي من خالل إضفاء الطابع املهين على النشاط الزراعي

  . حمددةو جعل بعض املناطق متخصصة يف منتجات  ،ووضع العالمات التجارية و الشهادات للمنتجات الزراعية

  

 :  برنامج التجديد الفالحي و الريفي :ثالثا 

و أساس هذه  2008اسية التجديد الفالحي و الريفي من قبل وزارة الفالحية و التنمية الريفية يف  عام ـشرع يف تنفيذ سي
ادة الوطنية و التماسك ـــــــــــــــــان السيـــــــــألة األمن الغذائي لضمــــــــالسياسة يتمحور حول حتقيق توافق  وطين حول مس

                                                            
1 Le plan national de développement agricole et rural, Op.cit. 
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و تستند هذه السياسة اجلديدة على حترير املبادرات و الطاقات و عصرنة جهاز اإلنتاج و ترمجة القدرات الكبرية  ،االجتماعي
ملوجودة اليت حيتوي عليها بلدنا و جمتمعنا و يهدف برنامج التجديد الفالحي و الريفي إىل إعادة تنظيم خمتلف أجهزة التأطري ا

و ترتكز سياسة التجديد الفالحي و  ،عن طريق تثمني التجارب و مواجهة التحديات اجلديدة اليت يفرضها الوضع الدويل
، هذا القانون هو الذي حيدد املعامل و اإلطار 2008الذي صدر يف شهر أوت سنة الريفي على قانون الزراعة التوجيهي 

دف متكني الزراعة الوطنية من املسامهة يف حتسني األمن الغذائي للبالد و حتقيق العام لسياسة التجديد الفالحي و الريف ي 
  . 1التنمية املستدامة 

  : و تتشكل هذه السياسة اجلديدة من حمورين و مها 

يز و ، تعز اتيجيةاج احملاصيل و املنتجات اإلسرت ـو الذي يهدف إىل تعزيز قدرات اإلنتاج و زيادة إنت :المحور الفالحي ) 1
توسيع نطاق اجلهاز التنظيمي اجلديد للمنتجات ذات االستهالك الواسع و يعتمد هذا احملور على ثالث برامج رئيسية تنفذ 

  : عن طريق األدوات التالية 

 احلقلية  نوحدات االستبيا . 
  املستثمرات الفالحية الرائدة ( مراكز االمتياز املتكاملة . ( 
  املهارات و البنيات التحتية 
  2التكويــــن . 

  . يوضح الربامج اليت يتشكل منها احملور الفالحي يف برنامج التجديد الفالحي و الريفي )  3 -3( رقم  و الشكل

  

   

                                                            
  .  01برنامج التجديد الفالحي و الريفي ، وزارة الفالحة و التنمية الريفية ص   1
  . 01املرجع السابق ذكره ص  –وزارة الفالحة و التنمية الريفية  –جديد الفالحي و الريفي برنامج الت  2
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  برنامج التجديد الفالحي ) :  3 -3( رقم  الشكل

              مستويات تجزئة البرامج              البرامج الفرعيــــة              البرامــــج         

                                     

  

           

  

   

  

    

  

  

  

  

  

  

    .  2وزارة الفالحة ص  –اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  –برنامج التجديد الفالحي و الريفي : املصدر 

عزيز املوارد الطبيعية الرعوية و النباتية و املائية من أجل ترقية و هو يهدف إىل محاية و صيانة و ت : الريفيالمحور ) 2
يئة اإلقليم مع ضمان  النشاطات االقتصادية و االجتماعية يف الوسط الريفي و ربط عملية جتديد الفضاءات الريفية لسياسة 

ميش تند عند تنفيذها على األدوات و هذا عن طريق برامج تس 1،تنمية متوازنة و منسجمة لكل األقاليم دون إقصاء أو 
  : التالية 

و هو نظام إعالمي مرتبط باالنرتنيت و يقوم)   le SI-PSRR (إنشاء نظام معلومايت لربامج دعم التجديد الريفي  -    

                                                            
  . 62ص  –مرجع سبق ذكره  –مسري عزالدين   1

  البلدية 

 المحيط 

  المستثمرة 

 لمزرعة النموذجيةا 

  التعاونية 

  البلدية 

  المستثمرة 
 الجمع  - :الوحدة  

  التحويل  -                    

تعزيز إنتاجية رأس املال -  

 

 

البنية التحتية الفالحية  -
 و الريفية

 

برامج التنظيم  -  

البذور، الشتالت، اآلبار

و حجز المياهاقتصاد

المكننة الفالحية

التسميـــد

البيوت البالستيكية

التحويل و التثمين

البنية التحتية الفالحية

البنية التحتية للري

تنظيم المنتجات الزراعية

إعادة تأھيل و إنشاء البنية التحية

  البلدية 

  المستثمرة 

 لمزرعة النموذجيةا 

 ية التعاون 
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امج دعم التجديد الريفي كما حيوي هذا النظام قاعدة معلومات حتتوي على مجيع ـكل املعلومات املعنية بالفاعلني يف برنبعرض  
ار عملية التشخيص ـل جتميع املعلومات يف إطـاء هذا النظام من أجـو يتم إنش 1 ،وارية للتنمية الريفيةـاملعطيات اخلاصة بالربامج اجل

ات الريفية و املؤسسات املعنية ـام بتقييم قدرات اجملتمعـذا النظكما يسمح ه  ،لتنفيذ الربامج و املشاريع املراحل املختلفةخالل 
    2 .بتنفيذ املشاريع و متديد نسبة جناحها

أنشئ هذا النظام ألغراض التشخيص  ،) SNADDR( إنشاء نظام وطين لدعم اختاذ القرارات من أجل التنمية املستدامة  -
ة ـطرق متابعكما حيتوي هذا النظام على    3،م رؤية واضحة لقدرات خمتلف املناطقو الربجمة لتنمية خمتلف املناطق و يتيح هذا النظا

و حتليلها لتقدمي يتم دراستها  ،امليزانيات املخصصة للربامج اجلوارية و يقدم قاعدة بيانات إحصائية ختص مجيع القطاعات الوزارية
( و موجودة على مستوى كل الفاعلني يف التنمية الريفية  نظام موزعنظام املساعدة على إختاذ القرار هو ، و مؤشرات التنمية

  . 4... ) ، اهليئات الوزارات، الواليات

و هذا  ،)PPLCD(فحة التصحر اـوارية ملكـاريع اجلـو املش ،) PPDRI( اريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة ـتفعيل املش -
و تثمني املعرفة و األنشطة احمللية املولدة للثروة من جهة ة، و استغالل ارد الطبيعية من جهمن أجل احلماية و احلفاظ على املو 

م حىت   5 ،أخرى دف هذه املشاريع إىل مرافقة سكان الريف خاصة على املستوى التقين و التنظيمي و املايل يف جمهودا و 
  .  ومة و جالبا للمداخيل املتواصلةبالدمي يتميز يصبح نشاطهم االقتصادي

و هذا قصد تطوير القدرات اإلدارية لإلطارات املسؤولة عن تطبيق  ،) PRCHAT( القدرات البشرية و الدعم التقين  تعزيز -
و ذلك من أجل  ،و يهتم هذا الربنامج بالتكوين و اإلعالم و االتصال و التعبئة اخلاصة باجملتمع املدين 6 ،و تنفيذ خمتلف الربامج

د مت و إىل غاية عام و ق ،امج التجديد الريفيـا من أجل توجيه كل اجلهود إلجناح برن، و هذلريفيةمشاركة كل الفاعلني يف التنمية ا
 ،جلسة عمل 620مكونا و على مدار  62فاعل يف برنامج التجديد الريفي و ذلك حتت إشراف  1600حوايل تأهيل  2009

  . امج التجديد الفالحي و الريفيـبرنريفي يف تشكل منها احملور الييوضح الربامج اليت )   4 -3( و الشكل رقم   7

                                                            
  .  63ص  –املرجع السابق ذكره  –مسري عزالدين   1
  .  02ص  –وزارة الفالحة و التنمية الريفية مرجع سبق ذكره  –برامج التجديد الفالحي و الريفي   2
  02ص  –وزارة الفالحة و التنمية الريفية مرجع سبق ذكره  –برامج التجديد الفالحي و الريفي   3
  . 63ص  –املرجع السابق ذكره  –مسري عزالدين   4
  .  02ص  –وزارة الفالحة و التنمية الريفية مرجع سبق ذكره  –برامج التجديد الفالحي و الريفي   5
  .  02مرجع سبق ذكره ، ص  –وزارة الفالحة و التنمية الريفية  –في برامج التجديد الري  6
  .  64ص  –مرجع سبق ذكره  –مسري عزالدين   7
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برنامج التجديد الريفي) : 4 - 3( الشكل رقم   

  وسائل التنفيذ           البرامـــج             البرامج الفرعيــــة                       مستويات تجزئة البرامج    

                                       

  

           

    

   

  

    

  

  

  

  

    ع_

  

  

  

  

 . 2وزارة الفالحة ص  –اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  –برنامج التجديد الفالحي و الريفي : املصدر 

 افقة هلذه السياسة و من بينها إنشاءو لتفعيل عملية تنفيذ برامج التجديد الفالحي و الريفي مت وضع جمموعة من التدابري املر  -
م " الرفيق"قرض  و الذي يستفيد من خالله املزارعون و املربون من قروض بنكية بدون فوائد تسمح هلم بتعزيز و دعم قدرا

 اجلزائر ، كما مت العمل على جعل اإلطار القانوين و النظامي يفتلزمات الضرورية لعملهم اإلنتاجياإلنتاجية عن طريق اقتناء املس
ـــــــــــــــ، وطين أو أجنيب و كذا االستثمارات احملققة يف إطل شخص مادي أو معنويــــــــــــــــــــت املنتجة لكمشجعا على االستثمارا ار ـــــــــــ

مكافحة التصحر  -  

 

 

محاية التجمعات املائية  -  

 

 

 

محاية و تعزيز اإلرث  -
 الغايب 

 

يئية محاية النظم الب -  

 

االستصالح    -  

السد األخضر 

في مناطق الحلفاء  المياه الجوفية المتواجدة

 حماية و تثـمين المراعي  

استصالح األراضي المغمورة 

جي تدابير مكافحة االنجراف البيولو

 تدابير مكافحة االنجراف الميكانيكي  

حجز الموارد المائية

برامج أخرى

المعدات

أعمال الزراعة الغابية 

نزع العزلـة

وحدات تربية المواشي 

 تاساالدر

زراعة الغابات 

أعمال البنية التحتية

حماية الغابات 

الحظائر الوطنية 

ناطق الرطبة الم

المحميات و مراكز الصيد 

المناطق الھشة

استصالح المحيط 

البلدية  -  

الغابات الحكومية  -  

البلدية  -  

مستجمات المياه  -  

البلدية   -  

المحيط  -  

البلدية  -   
 :الوطنية اتالمحمي - 

الحظائر الوطنية المحمية، 
المناطق الرطبة و مراكز 

، القصور ،الواحاتالصيد  

البلدية   -  

المحيط  -  

النظام املعلومايت لربامج -  
 دعم النمو 

  ( SI-PSRR) 
 

النظام الوطين الختاذ  -
القرارات من أجل التنمية 

 املستدامة 
( SNADDR ) 

 

املشروع اجلواري  -
الريفية املتكاملة  للتنمية  

( PPDRI )  
 

املشروع اجلواري  -
 ملكافحة التصحر 
( PPLCD ) 
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لوطنية ال تقل عن منح االمتيازات و الرخص كما مت فتح جمال الشراكة يف امليدان الفالحي مع األجانب على أن تكون املسامهة ا
تحقق األجنيب أن تالوطين أو  1من رأس مال الشركة ، و ميكن ملشاريع الشراكة بني القطاع العام و القطاع اخلاص  % 51

  : بالتعاون مع مؤسستني لتسيري مسامهات الدولة و مها 

جممعات و مؤسسة للدراسة  06  ،فروع 07تتشكل هذه الشركة من : 2شركة تسيير مساهمات الدولة لإلنتاج الحيواني  -1
ار و تقوم الشركة ـمليار دين 48عامل و تسجل رقم مبيعات يقدر بــ  12500توظف  ،فرعا 39و تتكون هذه اجملمعات  من 

  : باملهام التالية 

  . ذا تقسيمها يف املؤسسات العموميةالتسيري و املراقبة اإلسرتاتيجية لألسهم اخلاصة حبساب الدولة و ك -

  . جية من خالل عمليات الشراكةم القدرة اإلنتاتقيي -

ترتبط نشاطات شركة مسامهات الدولة للتنمية الفالحية بثالث جماالت : 3شركة تسيير مساهمات الدولة للتنمية الفالحية  -2
  : و هي 

  . باشروجة لالستهالك العادي و املإنتاج البذور و الشتائل و اإلنتاج الزراعي امل:  المنبع الزراعي -2-1

  . و غريها... ثل التمور ، الزيتون حتويل و تعبئة و تغليف املنتجات الفالحية و الغابية م: الصناعة الفالحية  -2-2

موال االستصالح عن الزراعية تسيري أ ت، تسويق املداخالالقيام مبختلف الدراسات، أشغال التهيئة الغابية: الخدمــــات  -2-3
  . طريق االمتياز

  : يون دينار و تتمثل أهم مهامها يفمل 9217ـ عامل، و تسجل رقم مبيعات يقدر ب 15339لشركة و توظف ا

املؤسسات االقتصادية و  ، إعادة تأهيل و تنميةة اليت تتناسب مع خمططات اإلصالحترمجة و تنفيذ األشكال التجاري -
 . العمومية

 . اهليكلة و اخلوصصةة ترمجة و تنفيذ األشكال التجارية اليت تتناسب مع برامج إعاد -
الية و ـولة األخرى وفقا ملعايري الفعـات و األسهم و القيم املنقفظضمان تسيري و مراقبة إسرتاتيجية و عملية للمح -

 . املردودية الضرورية 
ممارسة قرارات اجلمعية العامة و امتيازات اجلمعيات العامة للمؤسسات االقتصادية و العمومية يف آجال حمددة يف  -

 . التسيري ذكرةم

                                                            
  .  04،  03مرجع سبق ذكره ، ص  –وزارة الفالحة و التنمية الريفية  –برنامج التجديد الفالحي و الريفي   1
  . 04مرجع سبق ذكره ، ص   –و التنمية الريفية وزارة الفالحة  –برنامج التجديد الفالحي و الريفي   2
  . 04 مرجع سبق ذكره ، ص –وزارة الفالحة و التنمية الريفية  –برنامج التجديد الفالحي و الريفي   3
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و الذي حيدد شروط و كيفيات استغالل  ،2010أوت  15املؤرخ يف  03-10كما قام املشرع اجلزائري بإصدار القانون رقم 
 1 1987ديسمرب  8املؤرخ يف  87/19األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و اليت كانت خاضعة للقانون رقم 

فإنه مينح للمستثمر صاحب االمتياز حق استغالل األراضي الفالحية  03-10عة من القانون حيث أنه و حسب املادة الراب
ا بناءا على دفرت شروط حيدد عن طريق التنظيم ملدة أقصاها  التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و كذا األمالك السطحية املتصلة 

   2 .كيفيات حتديدها و حتصيلها و ختصيصها مبوجب قانون املاليةسنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية تضبط  )  40(أربعون 

و حددت وزارة الفالحة و  ،فحسب هذا القانون فإنه يتسىن للفالحني املستثمرين أن يقوموا باستغالل األراضي عن طريق االمتياز
و بعد جتاوز هذا األجل فإن الفالحني   3 ،شهرا إليداع امللفات املتعلقة باحلصول على االمتياز 18التنمية الريفية أجل قدره 

، و عند انقضاء هذه اآلجال و بطلب من الديوان الوطين م  يعتربون قد ختلوا عن حقوقهماملستثمرين الذين مل يقدموا طلبا
لفالحني لألراضي الفالحية فإنه سيتم اسرتجاع األراضي و املساحات الفالحية من طرف إدارة أمالك الدولة و مينح حق التنازل 

     4 .آخرين

  :  5مل هذا القانون يف طياته العديد من املزايا و اليت نذكر منها و حي

 . ية باعتبار أراضي االمتياز كضمانتسهيل احلصول على القروض من طرف اهليئات املال -
 .اء على املنازعات بني املستثمرينالقض -
  .تطهري القطاع الفالحي من الفالحني املزيفني -
 . ت العمرانية و البناءات الفوضويةراضي من زحف احمليطامحاية األ -
 . ن الدفاع عن أرضه و بقوة القانونمتكني الفالح م -

من حالة الفوضى و ين لألراضي الفالحية و هذا للحد كما قامت احلكومة اجلزائرية بإنشاء هيئة وطنية تعرف باسم الديوان الوط
  . 6للمجموعات الفالحية كجزء من األمالك العمومية اخلاصة التابعة للدولة البزنسة اليت طالت العقار الفالحي التابع 

   

                                                            
الصادر بتاريخ  46العدد  –ورية اجلزائرية م اجلريدة الرمسية للجمه 2010أوت سنة  15هـ املوافق لـ  1431رمضان عام  05املؤرخ يف  03-10املادة الثانية من قانون رقم   1
  .  04ص  2010أوت  18هـ املوافق لـ  1431رمضان عام  08
  .  05املرجع السابق ذكره ص  03-10املادة الرابعة من القانون رقم   2
  .  66مرجع سبق ذكره ص  –مسري عزالدين   3
 . وين على املوقع االلكرت  ONTAالديوان الوطين لألراضي الفالحية   4

http/ksarelhirane.ibda3.org/t1154‐topic‐ajanté le 14 .09.2010 consulté le 11.03.2013 a23 :35 GMT   
  .  66مرجع سبق ذكره ص  –مسري عزالدين   5
على  2009-11-07يدة الفجر الصادرة بتاريخ جر  –إنشاء ديوان وطين لألراضي الفالحية للحفاظ على الطابع الفالحي لألراضي و متابعة عقود االمتياز  –رشيد محادو   6

  : املوقع االلكرتوين 
http// www .djazairess.com/alfadjr/129143 consulté le 11‐03‐2013 a 23 :40 GMT 
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  :اآلفاق المستقبلية للقطاع الزراعي في الجزائر: الخـامـس المطلب 

و تصنف اجلزائر ضمن  ،إن اجلزائر بلد ليس له أي تأثري على نطاق املبادالت التجارية يف السلع الزراعية على املستوى الدويل
ا مواجهة النقص الفادح يف العرض  ،املستوردة للغذاءان البلد ذه الصفة هلا احلق يف تصميم و تنفيذ سياسة زراعية من شأ و هي 

اع الزراعي بصورة فعالة ملواجهة احلاجات املتزايدة من الغذاء خاصة يف ظل التوقعات املتزايدة ـالزراعي و إذا مل يتم تأهيل القط
و حىت  ،ادية و االجتماعيةـفإن هنا سيدخل البالد يف أزمة شاملة تضر بكل القطاعات االقتص  1 ،ذائيةباتساع حجم الفجوة الغ

و مل يبقى ينقص  ،السياسية و القطاع الزراعي اجلزائري ميلك آفاقا مستقبلية واعدة خاصة و أنه حيتوي على كل مقومات النجاح
واضحة املعامل و األهداف من ، و هذا عن طريق انتهاج سياسة زراعية اقعلمعطيات املتاحة على أرض  الو سوى التوظيف اجليد ل

  : خالل

    2 .تنمية القطاع الزراعي اليت تتطلب إدماجه يف احلركة العامة للتنمية الشاملة -
حبيث تساهم الصناعة يف  ،إقامة عالقات منسجمة بني خمتلف القطاعات االقتصادية كالعالقة بني الزراعة و الصناعة -

د الزراعية للصناعات املختلفة و تلبية احلاجات الغذائية ع هذه األخرية مبهام توفري املواطوير الزراعة و تضطلت
   3 .للمجتمع

ضرورة تطبيق القوانني املنظمة للعقار الفالحي و بشكل صارم و محاية حقوق الفالحني املستغلني ال املزيفني فاألرض  -
 . رهايؤجال بد أن تكون ملن خيدمها ال ملن 

 ،كما يعرفها سكان الوسط و الشرق اجلزائري  ل األراضي الفالحية ذات طابع العرشإجياد إطار قانوين ينظم استغال -
و اليت تشكل نسبة كبرية من مساحة األراضي الزراعية يف  4 ،يسميها سكان الغرب اجلزائري باألراضي السابقة و

لق على الشيء املالحظ هو أن هذا امللف دائم الغو 5، رهكتا 700000حيث تقدر مساحتها حبوايل اجلزائر 
 . و اليت تسمى مبعضلة أراضي العرش هلذا يتعني على اجلهات الوصية أن حتل هذه املعضلة الرغم من أمهيته الكبرية،

ون ضبط و تنظيم العمران و هذا للحد من التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية و معاقبة كل خمالف للقان -
  . حلماية هذه األراضي من االستنزاف

استصالح املزيد من األراضي و إضافتها إىل املساحات الزراعية املستغلة طريق حاسم لزيادة إنتاج الغذاء و تلبية  -
و مشاريع استصالح األراضي اليت أجريت يف اجلزائر حلد اآلن تقف شاهدا أمام أعني كل 6 ،احتياجات السكان

                                                            
 ،روحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية أي سياسة زراعية للجزائر؟ أط ،عزالدين بن تركي ، تطور املسألة الزراعية يف ضوء املنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعية  1

  . 227ص  ،2007-2006 ،باتنة ، جامعة احلاج خلضر
  .  227عزالدين بن تركي ، املرجع السابق ذكره ص   2
  . 227عزالدين بن تركي ، املرجع السابق ذكره ص   3
  .  40مسية لنقار بركاهم ، مرجع سبق ذكره ص   4
  41ار بركاهم ، مرجع سبق ذكره ص مسية لنق  5
  .  11ص  1999اإلسكندرية  –مكتبة املعارف احلديثة  –استصالح و حتسني األراضي  –عبد املنعم بلبع   6



 االقتصاد الجزائري واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات                                   الفصل الثالث               

245 
 

ا الذهبية ال تنتج النفط بق سوى تفعيلها و زيادة حجمها فحىت الصحراء اجلزائرية أثبتت أن رماهلاجلزائريني و مل ي
 . اب و ما حيتاجه اإلنسان يف حياتهنتج كل ما لذ و طفقط بل ت

 هذا العمل على زيادة اإلنتاج زيادة رأسية أي زيادة معدل إنتاج الوحدة املنتجة و هذا ليس باألمر اهلني أو السهل و -
   1 .ى إال من خالل بلوغ أشواط كبرية يف ميدان التطور العلمي و االجتماعي و التكنولوجيلن يتأت

ائر و االستزراع ـالرعي اجل" الهلا بطرق عشوائية ـاالستغالل اجليد و العقالين لألراضي الزراعية املستغلة ألن استغ -
و   2 "م البيئي أن يتحمله و ينتج عن ذلك التصحراـا ال يستطيع النظـالسيئ لألراضي و الري الزائد حيدث تلف

 . إتالف األراضي الصاحلة للزراعة
، خاصة من االهتمام برتقية و تشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي الذي يعرف اخنفاض نسبة االستثمارات فيه -

ة لالستثمار الفرص املتاحالقطاع اخلاص و هذا راجع إىل عدم توفر دراسات أمام الراغبني يف االستثمار حول  طرف
ن يف اجملاالت اليت يرغب املستثمرو  ، و لعدم توفر املعلومات و البيانات اإلحصائية الدقيقة و املؤكدةيف التنمية الزراعية

، و لوجود بعض املشاكل اليت تواجه قتصادية ملشاريعهم قبل االستثماريف احلصول عليها إلعداد دراسات اجلدوى اال
  ،انولكن جبفرأس املال هدفه الربح  3خصوصا بالنسبة لعدم استقرار السياسات الزراعية يف اجلزائراملستثمرين و 

احها ـار هلذا ال بد من توفري كل املعلومات اليت جيتـإضافة إىل عدم توفر البين األساسية و اليت حتفز على االستثم
ج تنموياملستثمر و كذلك ال  . ا و ضامنا حلقوق املستثمرينـاضحد يكون و زراعي واح بد من االستقرار على 

يؤدي إىل فساد اإلقتصاد  نتشار الفسادو غريها، فإ... و حمسوبية و رشوة  حماربة كل أنواع الفساد من بريوقراطية -
 . الوطين الكلي وليس القطاع الزراعي فحسب

ث تدهور و فساد للمواد الغذائية نتيجة حيد"حيث أنه عادة ما  ،تشجيع اإلنتاج و اإلنتاجية و محاية كل هذا اإلنتاج -
  4"سلسلة من التغريات الكيميائية املعقدة و اليت تبدأ مباشرة بعد حصاد املادة الزراعية أو ذبح احليوان أو احللب 

  . إلنتاج الزراعي حلفظه و منع تلفهبد من القيام بإجراءات للتحكم يف البنية احمليطة باهلذا ال
، و يف اآلونة األخريةار فيها خاصة ـاصة و أن اجلزائر تتميز بندرة سقوط األمطـ، خال عقالنيااستغالل املياه استغال -

 ن ـــــــــــــــاه عــــــــــاملي وفرة ا فصلــــــــــحيث ال ميكنن"دامة ـــــــــــــــزراعية املستــــــــــــــــامل الرئيسي يف حتقيق التنمية الــــــاه تعترب العـــــــــــــاملي
  
  
  

                                                            
   . 10،  05املرجع السابق ذكره ص  –عبد املنعم بلبع   1
  .  12املرجع السابق ذكره ص  –عبد املنعم بلبع   2
  .  303ص   ،فوزية غريب  3
كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية أساسيات اهلندسة الزراعية ، مكتبة بستان   –بد احلميد زكريا شكر ، سليمان نصف سليمان ، أعضاء اهليئة التدريس بقسم اهلندسة الزراعية ع  4

  .  263ص  2000 – 1ط  –املعرفة ، مصر 
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هلذا ال بد من إعداد سياسات تسمح باالستغالل األمثل للموارد املائية املتاحة عن طريق  1"مسألة األمن الغذائي
 . اإلسراف يف استخدام املياه للحد من ة استخدام طرق الري احلديثة مع ضرورة  وضع قيود قانونية صارم

دف زيادة دخل املزارعني و توفري سواء كانت نباتية أو حيوانية و هذضرورة االستفادة من املخلفات الزراعية  - ا 
د ليل و مفيباحلصول على مساد عضوي تام التح حيث أن هذه املخلفات تسمح ،تكاليف شراء األمسدة الكيماوية
غري تقليدية ، كما أنه ميكن االستفادة من خملفات احملاصيل يف إنتاج األعالف الللرتبة الزراعية و بدرجة عالية

يثانول كمصدر من مصادر يف احلصول على الطاقة احلية و اإلكما أنه ميكن استخدام هذه املخلفات   2 ،للمواشي
 . بقاالطاقة البديلة للثروة النفطية كما أشرنا لذلك سا

، فأي العلميةر التكنولوجيا و األحباث االهتمام بالبحث العلمي الزراعي ألن مستقبل الزراعة يتطلب استمرار تطوي -
مكثفة يف جمال البحوث  إسرتاتيجية ستهدف تطوير القطاع الزراعي ال بد هلا أن تعطي أولوية كربى لوضع برامج

 3،  و علوم الرتبة و البيئة و األمراض النباتية وراثية  و بيوتكنولوجيا النباتات، و جمال املعلوماتية و اهلندسة الالتطبيقية
 . و غريها... م األرض بيطرية و علو و العلوم ال

ابر و مراكز البحث و الفاعلني ـات و املخـاهد و اجلامعـبني خمتلف املع 4االت البحث العلمي الزراعي ـكما يتوجب التنسيق يف جم
  .ييف اجملال الفالح

  .القيام بدورات تكوينية للفالحني قصد توعيتهم وإعطائهم على األقل اخلطوط العريضة يف امليدان الفالحي -
عامل البحوث و متثل مهزة وصل بني النتائج اليت يتم التوصل إليها يف م" القيام حبمالت لإلرشاد الفالحي باعتبارها  -

بني السكان الريفيني اللذين ينبغي عليهم أن يطبقوا يف النهاية ما تطوره هذه املعامل من مداخالت و ، املزارع التجريبية
    5 .و أساليب إنتاجية جديدة

  

  

  

 

                                                            
جويلية  13وكالة األنباء الجزائرية، باريس ، فرنسا ،  ، حديث صحفي مع2008عبد العزيز بوتفليقة ،تصريحات وأحاديث صحفية   1

،ص 2009،مديرية الصحافة واإلتصال رئاسة الجمھورية ، المؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشھار ، وحدة الرويبة ،الجزائر، فيفري 2008
54.  
   . 24،25،26 صص 2003 ، 1القاهرة ط  ،للكتابحممد السيد أرناؤوط ، طرق االستفادة من املخلفات الزراعية ، الدار العربية   2
  .  303فوزية غريب ، املرجع السابق ذكره ص   3
  . 306فوزية غريب ، املرجع السابق ذكره ص   4
  .  295ص  مرجع سبق ذكره،صقر أمحد صقر ،   5
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  :  القطاع السياحي خيار استراتيجي: مبحث الثالثال

يف  واإلنسانومن عليها، فمنذ أزمان طويلة  األرض ، اليت نشأت منذ أن خلق اهللاإلنسانيةالسياحة من الظواهر "تعترب        
لتحقيق  اإلنسانهرة انتقال ، ولقد حتولت ظا...حالة دائمة بني السفر والتنقل، حبثا عن أمنه واستقراره، وسعيا وراء رزقه ومعاشه

  .1"فة واالستجمامعة والراحة والثقاظاهرة اجتماعية وثقافية هدفها املت إىلرغباته واحتياجاته وشؤون حياته 

وال من مدخراته،  باإلنفاقأي مكان آخر وملدة قصرية نسبيا ويقوم خالهلا  إىل إقامتهوالسياحة تعين انتقال الشخص من مكان 
  .2الربح من وراء هذا االنتقالحتقيق  إىل فيهد

 جوبري فرويلرا األملاينوعرف         ‐   ‐ Guyer   Frauler  ا ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من احلاجة املتزايدة السياحة بأ
  .3جبمال الطبيعة والشعور بالبهجة واملتعة اإلحساسمولد ومنو  ، و إىل اهلواء ريتغي إىل الراحة و إىل

ا عبارة عن لفظ ينصرف "الدولية للسياحة  يةاألكادميوعرفتها  البشرية اليت  األنشطةار املتعة، فالسياحة هي جمموعة إىل أسفعلى أ
ا الصناعة اليت تتعاون على األسفارتعمل على حتقيق هذا النوع من    .4رغبات السائح إشباع، أو أ

ا صناعة تعتمد على حركة السكان أكثر من البضائعالسياحة ب) O‐E‐C‐D(وعرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية    . 5أ

 world أما املنظمة العاملية للسياحة         tourisme  organisation     " W‐T‐O " ا نشاط من فعرفتها بأ
ا، ـأو غريه و االستمتاعتجاوز سنة متواصلة لغرض الرتفيه ت اليت تتعلق خبروج الفرد عن الوسط الذي يقيم فيه وملدة ال األنشطة

أن السياحة نشاط يتضمن تنقل  إىلاحلصول على دخل، يسري هذا التعريف  إىلتكون مرتبطة مبمارسة نشاط يهدف  على أن ال
  .6الذي يقيم فيه لفرتة معينة، قصد احلصول على املتعة والرتويح علن النفس، دون وجود هدف الكسب املاديالفرد من الوسط 

مالية   إيراداتيلعب دورا مهما يف اقتصاديات الكثري من الدول فهو يعترب من أهم املصادر اليت تدر  إن القطاع السياحي       
أنه يوفر الكثري من فرص العمل املباشرة أو غري املباشرة، فهو إذا قطاع خالق  إىل باإلضافةكبرية خاصة من العملة الصعبة، هذا 

ة وجدت ادية منها واالجتماعية، فهناك الكثري من دول العامل ومنها الدول النفطيللثروة، ومصدر حللول الكثري من املشاكل االقتص
ايف القطاع السياحي ضالتها فقامت باستغالل مواردها   يغنيها عن االعتماد على السياحية بشكل يضمن استدامتها و وإمكانيا

                                                            
  .07، ص 2009-2008حممد الصرييف، مهارات التخطيط السياحي، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،   1
  .13، ص 2008يسري دعبس، التنمية السياحية املتواصلة، البيطاش سنرت للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،   2
  .14يسري دعبس، املرجع السابق ذكره، ص   3
  .30، ص 2007، 2األردن، ط -نعيم الظاهر، سراب إلياس، مبادئ السياحة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان   4
  .31نعيم الظاهر، سراب إلياس، املرجع السابق ذكره، ص   5
راوية يف التنمية االقتصادية حدور السياحة الص"مليكة زغيب، سوسن زيرق، دور التسويق االلكرتوين يف دعم وترقية السياحة الصحراوية اجلزائرية، امللتقى الدويل الثاين حول   6

  .02ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، ص ، كلي2012مارس  12و  11يومي " واالجتماعية
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العربية املتحدة مثاال عربيا رائدا يف هذا اجملال  اإلمارات ة الثروة النفطية، وتعترب دولمصادر الثروة الناضبة وعلى رأسها احتياطات 
  .1يف جمال استقطاب أعداد كبرية ومتزايدة من السياح سنويا إليهملا حققته من تطور كبري يف جمال اخلدمات السياحية وما وصلت 

اية ع 8,2العربية املتحدة  اإلمارات إىلحيث وصل عدد السواح الوافدين    .2 2011ام مليون سائح 

السياحية على  األقطابوتعترب اجلزائر من أهم الدول اليت تتمتع بإمكانيات وقدرات سياحية متنوعة تؤهلها لتكون من أهم        
 حمال، وعديدة هي من منافذها اجلغرافية ستأسره ال إليهااملستوى الدويل، فاجلزائر سواء دخلها الزائر من باب تارخيها أو وجل 

ا املماليك  باآلثارعصرنا هذا مرورا  إىل األوىلليت ستستوقفه من تارخيها بدءا من العصور احملطات ا الرومانية واملدن اليت شيد
ا البلد الوحيد من بلدان البحر  ضارات الصحراء، وقد أكد املسؤولونح إىل األندلسمن  اإلسالمية وأهل االختصاص قيمتها بأ
تصنفها  اليونسكوان، وايطاليا، الذي حيتضن آثار ذات أمهية مثل تلك املوجودة يف اجلزائر مما جعل املتوسط، باستثناء اليون األبيض

الوطنية املشبعة بالتاريخ والذي ميثل كل حجر وكل عمود فيها كتاب حيمل يف للبشرية، ومما جعلها تصنف ضمن املعامل  ا عاملياتراث
  .3 طياته شهادات عن مراحل كاملة من حياة احلضارات

االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية، وبالنسبة لكل الدول  األصعدةلقد أصبحت السياحة ذات أمهية كبرية وعلى مجيع        
ة لتساهم به يف حتقيق التنمية املرجو  هو منتظر منها على املستوى العاملي، ولكن السياحة الوطنية تبقى بعيدة كل البعد على ما

يعترب من أهم القطاعات ائري، فمسامهتها تبقى ضئيلة جدا، ورغم هذه الضآلة النسبية إال أن القطاع السياحي لالقتصاد اجلز 
واملقومات اليت  اإلمكانيات إىلالواعدة يف االقتصاد اجلزائري، واليت ميكن أن تكون بديال حقيقيا لقطاع احملروقات وهذا بالنظر 

مواقع جد متقدمة على اخلريطة  إىلات اجلذب السياحي اليت ميكن أن تؤهل البالد وجه اخلصوص مقوم ، وعلىمتلكها اجلزائر
اع اسرتاتيجي، واجلزائر متلك فيه بنية ـاع احملروقات فهو قطـكن أن يكون بديال حقيقيا لقطـالسياحية العاملية، إن القطاع السياحي مي

اجلدي من أجل حتقيق تنمية سياحية مستدامة تساهم يف زيادة موارد وهبها هلا اخلالق عز وجل ومل يبقى إال العمل الصريح و حتتية 
وعدم استقرار إيرادات قطاع احملروقات  ،دوليةـالبالد من النقد األجنيب خاصة يف ظل عدم استقرار أسعار النفط يف األسواق ال

  .والذي يشمل حىت املشتقات النفطية والغاز الطبيعي

واملتمثلة يف مسامهته املباشرة يف توليد الدخل السياحة جيب أن يتعدى هذه املؤشرات الكلية  إن التقييم احلقيقي لقطاع       
حيث جيب النظر اىل هذا القطاع من خالل طبيعة اخلدمات اليت يوفرها  األجنيبوتوفري فرص العمل واحلصول على موارد من النقد 

  .4ليت تربط هذا النشاط بباقي أنشطة االقتصاد الوطين وأمهيتها يف النشاط االقتصادي ككل والعالقات التشابكية ا

                                                            
جلزائر، املؤمتر العاملي الدويل، التنمية نور الدين شارف، نصر الدين بوعمامة، ترقية القطاع السياحي كبديل الستغالل الثروة النفطية الناضبة من أجل حتقيق تنمية مستدامة يف ا  1

  .05، ص 2008أفريل  08-07فاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام املستدامة والك
2 http// www . arabic‐newzy .net consulté le 12‐12‐2012 à 08 :30 GMT 

دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية "لدويل الثاين حول حدة رايس، مروة كرامة، املقومات األثرية الصحراوية يف اجلزائر ومكانتها يف القطاع السياحي، امللتقى ا  3
  . 02، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة حممد خيضر بسكرة، ص2012مارس  -12-11يومي " واالجتماعية

  .06، ص2009إلسكندرية، حممد البنا، اقتصاديات السياحة والفندقة، الدار اجلامعية، ا  4
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، فال ميكن أن أخرىالنهوض بقطاعات اقتصادية  إىلوبالتايل فالقطاع السياحي هو قطاع جد اسرتاتيجي والنهوض به سيؤدي 
... قل وال للقطاع الزراعي نتصور حتقيق التنمية السياحية بدون حتقيق تنمية لقطاع اخلدمات وللقطاع البنكي واملايل وال لقطاع الن

وغريها، ميكن أن نعترب القطاع السياحي هو خيار اسرتاتيجي بالنسبة  األسبابفلهذه  األخرىوغريها من القطاعات االقتصادية 
تنموية  إسرتاتيجيةخارج قطاع احملروقات، وهنا البد علينا كجزائريني أن نفكر يف وضع  باقتصادهاللجزائر من أجل النهوض 

ا الب فالظرو اع السياحي خاصة يف ـية فعالة وجدية لتنمية القطحقيق الد من توفر لألمن واالستقرار، وتوفر املوارد ـاحلالية اليت متر 
الوطن بأكمله عموما، بقت دون استثمار فهي ستشكل خطرا على االقتصاد الوطين خصوصا وعلى إن املالية الضخمة، واليت و 

الظروف اخلارجية واليت ستساعد اجلزائر اليوم وأكثر من أي وقت مضى من أجل أن تصبح قبلة روف الداخلية الظ إىليضاف 
والسياسي يف أكرب  األمينلكل السواح وعلى املستوى العاملي، هذه الظروف اخلارجية واليت تتمثل خصوصا يف عدم االستقرار 

روف جيدا باالستثمار يف هذا زائر البد هلا أن تستغل الظ، فاجلالدول العربية جذبا للسياح، وهي مصر، تونس، سوريا، العراق
د سوقا عمالقا وجذابا وتوقعاته املستقبلية صة وأن السوق العاملي للسياحة يعخا"القطاع ليكون بديال حقيقيا لقطاع احملروقات، 

فع معدالت ول عليها للمسامهة يف ر ات املعـمن أهم القطاعتطور حجمه يف املستقبل، وبالتايل سيكون  الجتاهجد متفائلة بالنسبة 
العام للمنظمة  األمنيأكده طالب الرفاعي  وهذا ما"، 1مت حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة ادي ومنـالنمو االقتص

، السياحة هي اجلزائر بلد واعد، وبإمكانه أن يصبح وجهة سياحية كبرية« للجزائرينيالعاملية للسياحة حيث قال يف رسالة موجهة 
 إىل، وتوظيف رأس املال احمللي مما يؤدي  األجنيبيستنفذ، فبمقدوره اجتذاب رأس املال  البرتول احلقيقي جلزائر الغد والذي ال

ميزان املدفوعات وحتفيز صناعات أخرى، ترتبط بصفة مباشرة أو غري مباشرة املسامهة يف ختفيف حدة البطالة، وتقليل عجز 
  .2بالقطاع السياحي

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 :هواري معراج، حممد سليمان جراءات، السياحة وأثرها يف التنمية االقتصادية العاملية حالة االقتصاد اجلزائري على املوقع االلكرتوين  1

http://www . 4geography.com/vb/showthread.php?t=8372     consulte le 12.12.2012  à23:34 GMT. 
ا بالنسبة للجزائر، دراسة حالة القطاع السياحي لوالية سعيدة محام ريب، مذكرة مقدمة ضمن متطلب حممد وزاين  2 ات نيل شهادة املاجيستري، ، السياحة املستدامة وواقعها وحتديا

  .115، ص2011-2010ختصص تسويق اخلدمات، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، 
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  :واقع قطاع السياحة في الجزائر: األوللب المط

  :السياحية في الجزائر اإلمكانيات: أوال

  :الطبيعية اإلمكانيات -1

ال الطبيعة األخاذ يف اجلزائر ليس له مثيل يف العامل بأسره، إضافة ضخمة يف اجملال السياحي، فجم إمكانياتمتلك اجلزائر        
كلم، وصحرائها الكربى اليت متتد   1200اليت متلكها اجلزائر على طول سواحلها املمتدة على مسافة  واألثرية املعامل السياحية إىل

 ـ، فاجلزائر البالد القارة ترتبع على مساحة إمجالية تقدر ب²كلم  2171800كلم وترتبع على مساحة   2000على طول يتجاوز 
ء اليت تطال الغيوم وتطل على اخلضرائح يف اجلزائر يستمتع جبمال القمم أنواع السياحة، فالسا كل  تتوفر على، ²كلم2381741

املتوسط، وهو منظر يقل تواجده فوق هذه املعمورة، وهنا يوجد مناخ متوسطي معتدل يزيد من متعة  األبيضمياه البحر  زرقة
  .الزائرين

أكثر منها باجتاه الطول، وأخصب ) كلم1000(العرض إن مشال اجلزائر والذي يضم التل واملناطق السهبية متتد أراضيه باجتاه "
 إىل 1000من  األطلسنيمرت وتنحدر السهول العليا، بسالسل جبال  900موجودة يف الشمال حيث معدل االرتفاع  األراضي
قمة م، ويف جبال جرجرة جند 2328ال شيليا بارتفاع يقدر ـوراس وهي جبقمة باأل أعلىالشرق، وجند  إىلم من الغرب  600

ران، ـوه( ام أربعة أقسام متوازية على طول الشواطئ والسهول الساحلية ـم، وهكذا نصبح أم2308 إىلاع يصل ـالالخدجية بارتف
( ، جبال القبائل )م 1543(ال تلمسان ـالتلي، جب األطلسمن جبال  األوىلمتبوعة بالسلسلة ) ابة، سكيكدة ـمتيجة، عن
م، جبال  2320جبال القصور الصحراوي حيث تتابع  األطلس، والسلسلة الثانية من واهلضاب العليا) م 1985الونشريس 

النمامشة، حييط بالقسم  اس وور ال األـمنفذ حنو الشرق أي جبان، مع ـم، والزيب1600ايل ـم، وجبال أوالد ن1930العمور 
تلمسان، وبين تقران، جبال الثاين  يدوغ يف الشرق، ويشمل القسمة يف الغرب، وجرجرة يف الوسط واألبال الظهر األول ج

والسهول السهبية ، شرقا  مع السهول العليا القسنطينية األطلسني، وبابور، جبال القل، وميتد القسم الثالث بني لبيباناالونشريس، 
  .1الصحراوي املتبوع بالصحراء األطلسالكربى جنوبا وغربا ويتكون القسم الرابع من 

ا ضا بنقاوة كثبان الصحراء وجبمر أيوسيتمتع الزائر للجزائ مجاال خالبا للصحراء اجلزائرية، واليت تتوفر ال النخيل اليت تضفي واحا
  .2ي والدفن يف الرمال مثلما هو الشأن يف مدينيت بسكرة وواد سوفعن طريق الطم"ا على خاصية عالجية أيض

درجة مئوية °50درجة و  °35رارة خالل فصل الصيف بني وتتميز الصحراء اجلزائرية مبناخ صحراوي حار ترتاوح فيه درجات احل
  ذا يساعد على تنشيط ـــــــــــاخ دافئ وهـــــــــــــــا باقي أشهر السنة فهي تتميز مبنــــــــــــــاي وحىت شهر أكتوبر، أمـــــــــــــــــذا ابتداءا من شهر مـــــوه

                                                            
  .13، ص 1987اجلزائر  ،املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار،الدليل االقتصادي واالجتماعي   1
-2010يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية،  هصليحة عشي، األداء واألثر االقتصادي واالجتماعي للسياحة يف اجلزائر وتونس واملغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  2

  .54، ص 2011
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لشهرية مثل مبواقعها ا"زائرية السواح يف هذه الفرتة املمتدة من شهر نوفمرب وحىت شهر أفريل، وخاصة وأن الصحراء اجل حركة
اليت حتتضن أمجل حلظات شروق وغروب الشمس يف العامل كما تتميز الصحراء " سكرامهضبة اإل"و" تاسيلي ناجر"األهقار و

تاكور ال، وحتتضن قمة تاهات يف كتلة األاجلزائرية بتنوع تضاريسها وبسلسلة جباهلا الشاهقة واليت صقلتها الرياح احململة بالرم
ذه املنطقة م 2918بارتفاع قدره  وهي أعلى قمة يف اجلزائر، وحتتوي صخورها على بقايا حيوانية ونباتية، تدل على وجود احلياة 

منذ العصور اجليولوجية القدمية تعود اىل أكثر من عشرة آالف سنة كالزرافة، وحيد القرن، الفيلة، ويشهد على ذلك تلك الرسوم 
 .1"ا املتحف الطبيعي والتارخييمناطق هذ والنقوش الصخرية املنتشرة يف معظم

ذا تعترب األقطاب السياحية الصحراوية منتوجا سياحيا فريدا من نوعه، سيؤد األمام إذا ما  إىلدفع القطاع السياحي  إىلحتما  يو
عالجية حيث ، كما تتوفر اجلزائر على سياحة احلمامات املعدنية واليت تتميز خباصية 2مت إعادة تأهيله واستغالله أحسن استغالل

قابلة لالستغالل كمحطات محوية عصرية، فضال عن فرص  للمياه احلموية اجلوفية، و أغلبهامنبع  200 ـيتوفر مايفوق ال"
وإن القطاع السياحي ، كلم إلقامة مراكز للمعاجلة مبياه البحر   1200 ـاالستثمار املتوفرة يف الشريط الساحلي الذي يفوق ال

حمطة محوية ذات طابع حملي، تستغل بطريقة تقليدية  50 ـكامل املخزون احلموي حيث يوجد ما يقارب اليستغل اليوم   الوطين ال
كلم غرب العاصمة اجلزائرية،   500للغاية، وبالنسبة للحمامات املعدنية نذكر منها وعلى سبيل املثال محام بوغرارة بوالية تلمسان 

عاصمة، محام بوحنيفية بوالية معسكر، محام ريب بوالية سعيدة، محام ريغة كلم غرب ال  400عني تيموشنت محام بوحجر بوالية 
كلم غرب العاصمة املمتد عرب السلسلة اجلبلية زكار، ومحام الشاللة ومحام دباغ ومحام والد علي يف والية   170بوالية عني الدفلى 

كلم شرق العاصمة اجلزائر، ومحام   300سطيف  كلم شرق العاصمة اجلزائرية، ومحام قرقور ومحام السخنة بوالية  500قاملة 
وغريها وكل هاته احلمامات السالفة الذكر ... كلم شرق العاصمة، ومحام الصاحلني بوالية خنشلة   450الصاحلني بوالية بسكرة 

  .اجللدية أو التهاب املفاصل أو أمراض الروماتيزم التوجه إليها األمراضميكن للسواح اللذين يعانون من 

كلم غرب العاصمة،   30عن حمطات العالج مبياه البحر فاجلزائر متلك حمطة واحدة وهي منشأة كبرية تقع مبدينة سيدي فرج أما 
على مدار السنة لالستفادة من خدمات فريق طيب متخصص عايل  واألجانبواليت يرتدد عليها اآلالف من اجلزائريني 

اء حمطات أخرى للعالج مبياه البحر وكذلك استغالل كامل املخزون احلموي أنه بات من الضروري إنش إىلوهنا نشري .3الكفاءة
  .الذي تزخر به اجلزائر

   

                                                            
  .53صليحة عشي، املرجع السابق ذكره، ص  1
دراسة واقع السياحة -لتهيئة السياحيةحياة بن مساعني، زايدي حسيبة، أقطاب السياحة الصحراوية لالمتياز ودورها يف حتويل اجلزائر إىل بلد سياحي يف إطار املخطط التوجيهي ل  2

، كلية العلوم االقتصادية 2012مارس  12-11يومي " دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية" الثاين حول امللتقى الدويل، واالستثمار السياحي بوالية بسكرة
  .20بسكرة، ص والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة حممد خيضر

على  2009-05-25، بدون كاتب نشر يف جريدة املواطن، يوم "مية الستغالل اإلمكانيات السياحيةالنهوض بالقطاع السياحي يف البالد ضرورة حت"مقال منشور حتت عنوان   3
  :املوقع االلكرتوين

 http://www.djazairess.com/elmouwatan/ 4529  consulté le 13‐12‐2012 à00 :10 GMT 
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  :التاريخية والحضارية اإلمكانيات -2

 األرضتعترب اجلزائر من الدول القليلة يف العامل اليت متلك رصيدا تارخييا وحضاريا وثقافيا متنوعا حيث أنه مر على هذه        
امت فوق أرض اجلزائر حضارات نذكر منها ـأعماق التاريخ، فق إىلواليت متتد جذورها  تواحلضارا األجناسثري من الطيبة الك

دريسية، واليت بين خالهلا كالدولة الرستمية ، والدولة اإل   ، اإلفريقية، الرومانية، وبنيت دول بأكملهااحلضارة الفارسية، الفينيقية
هلا مدينة البويرة، والدولة األغلبية واليت كانت تابعة للخالفة العباسية، والدولة الفاطمية، مسجد أغادير بتلمسان وأسست خال

ا  والدولة احلمادية، والدولة املوحدية، والدولة الزيانية، والوالية العثمانية، وكل حضارة من احلضارات السالفة الذكر تركت بصما
زاد ها مجاال  فسيفسائيافوق أرض اجلزائر مما جعل اجلزائر متلك رصيدا حضاريا  ومعاملها وأثارها احلضارية واليت ال تقدر بثمن

والذي يعترب من أهم أو أروع املواقع العاملية من حيث طبيعته اجليولوجية،  "كموقع التاسيلي" قبل التاريخ  وروعة حضارات ما
  1"قبل امليالد سنة 6000أكثر من  إىلويعود تاريخ هذا املوقع 

غناها بالثروة النباتية، كإنتاج التمور ويف مقدمتها دقلة نور اليت تعترب من  إىل، إضافة األثريةن الصحراء اجلزائرية غنية باملواقع إ       
التمور يف العامل، والثروة احليوانية اليت تأقلمت مع الطبيعة القاسية مثل، اجلمال، املاعز، الفهد، النسر امللكي، الثعلب،  أنواعأجود 

افية العديدة اليت ـما زاد مجال الصحراء العادات والتقاليد اليت جتسد يف التظاهرات الثقوغريها، و ... نعام، وطائر احلبارغزال، الال
يف " موقل"و " بين عباس"و " القنادسة"و " تاغيت"ما يعرف باملواسم مثل موسم الربيع، موسم  ارـإطحتتضنها منطقة الصحراء يف 

ا  إىل إضافة، هذا "سبوع تيميمون"يف متنراست، " أتافسيت"يف جانت، " يبةالسب"، منطقة بشار الصناعات التقليدية، اليت تتميز 
  .2ىخر األكل منطقة عن 

 واألوربيةالقدمية  اإلسالميةالشمال جند يف العاصمة اجلزائرية طابعا معماريا فسيفسائيا ممزوج بالتصاميم  إىلانتقلنا  وإذا       
د وهي متثل أحم، 16جند القصبة املعروفة بشوارعها الضيقة، ومساجدها العتيقة وقلعتها اليت شيدها العثمانيون يف القرن احلديثة، و 

وتوجد يف العاصمة الكثري من القصور واملعامل واملساجد مثل مسجد كتشاوة  ، ةيالنصب واملعامل اهلندسية، يف املنطقة املتوسط أمجل
كمسجد بعد استقالل إىل طبيعته  كنيسة يف العهد االستعماري مث أعيد   إىلم، وحول 1792ين عام الذي بين يف العهد العثما

املسجد الكبري، الذي ميثل أكرب مساجد العاصمة، بناه املرابطون يف عهد يوسف بن تاشفني يف  إىل إضافةم، 1962عام اجلزائر 
م، وهي متشعبة بالثقافة العربية 903سنة  األندلسها عرب ، ويف مدينة وهران اليت أسس3اية القرن احلادي عشر ميالدي

ا حضارة الزيانيني واملوحدين و اإلسالمية غاية القرن اخلامس عشر، كما حتتضن أيضا آثار ماضي استعماري  إىلالزيرييني  جسد
الكبري والساحل والسبخة  حي القصبة، حصن سانتا كروز الذي يطل على املرسى ، ومن معامل املدينةاسباين دام ثالثة قرون 

  .الكربى وغري ذلك

                                                            
  .60صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .61صليحة عشي، املرجع السابق ذكره، ص  2
  .63صليحة عشي، املرجع السباق ذكره، ص  3
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مرتا، وجبانبه كهف  60الذي يبلغ طوله  ومثة مدينة قسنطينة واليت تتميز مبعامل تارخيية عريقة نذكر منها، كهف الدببة       
أي املكان احملصن " تيديس"موقع  إىل إضافةمرت، ويعترب كال الكهفني موقعني لصناعة أثرية ضاربة يف التاريخ، 6األروي طوله 

ا للعبادة،  قصر أمحد باي،  إىل إضافةحسب التسمية النوميدية، والذي حيتوي على كهوف عديدة، كان أهل املنطقة يستخدمو
ا حتتوي على جسور عدة  ا مدينة اجلسور املعلقة وهذا أل وإقامة صاحل باي والذي بين يف القرن الثامن عشر، وتعرف قسنطينة بأ

، 1الغنم ناز جمجسر اب القنطرة، جسر سيدي راشد، جسر صاحل سليمان، جسر الشيطان، جسر الشالالت، جسر ب: وهي
  .اشتهار مدينة قسنطينة بالصناعات التقليدية ويف مقدمتها صناعة احللي إىل إضافة

ولكرب هذا الوطن  إلمكاناتاينتهي، وهذا نظرا لكثرة هاته  للجزائر الالتارخيية واحلضارية  اإلمكانياتإن احلديث عن        
ذا التنوع  األخرىوجتعلها مميزة عن القارة، فكل نقطة يف اجلزائر تتميز عن غريها  ومن كل النواحي، فالزائر للجزائر حتما سينبهر 

رة، اليت الشرق سيجد مدينة سطيف أو مدينة عني الفوا إىلالتارخيي واحلضاري والثقايف الراسخ يف عمق كيان اجلزائر، فاملتنقل 
الرومانية تيمقاد  األثريةالرائع وغريه من املعامل التارخيية واحلضارية، وجيد مدينة باتنة اليت فيها املدينة  األثريحتتوي على موقع مجيلة 

مثينة، مدينة بسكرة سيمر مبناظر طبيعية خالبة امتزجت حبضارة وتاريخ غويف اليت حتوي آثار رومانية  إىلوضريح اميدغاسن، واملتجه 
بأسوار الوسط اجلزائري سيمر مبدينة تيبازة وقلعة شرشال الباهية الطلعة، كما أن املار مبدينة غرداية سيتمتع  إىلوغري ذلك، واملتنقل 

تلمسان "الغرب أكيد ستبهره  إىلالنحاسية، واملتنقل  واألطباقوغريها، وتتميز غرداية بصناعة احللي ... بين يزقن وقصر متليلي
املغرب العريب واليت حتتوي على مساجد قدمية ومشهورة مثل مسجد سيدي بلحسن وسيدي بومدين، واجلامع الكبري، جوهرة 

ا مخسة  ةوحييط مبدين   . 2"العصر الروماين إىليعود تارخيها  أبوابتلمسان سور من مجيع اجلهات، ويوجد 

واملتاحف والوثائق  األثرية، فاملعامل اإلنسانيةلها مهدا للحضارة ما سبق ذكره يعد نقطة يف حبر مما متلكه اجلزائر من رصيد جعإن 
ذا فاجلزائر تتميز مبزايا كفيلة بتلبية الطلبات   األكثرالتارخيية املوجودة يف اجلزائر تشهد على عراقة وعظمة احلضارات املتعاقبة، و

  . 3تشددا

  :       المادية اإلمكانيات -3

اصة ـــــــــاملستوى املطلوب، خ إىلاية وال ترقى ــــــــــادية اليت حيوزها القطاع السياحي يف اجلزائر ضعيفة للغامل اإلمكانياتتبقى         
للجزائر يف جمال اجلذب السياحي وتوفري  ةاالستيعابيجعل القدرة  هذا ما قورنت مبا ميلكه جرياننا التونسيني واملغاربة، و ما إذا

   ℅5,11 ـ، حيث قدرت ب℅12,5 ـاملي املقدر بـــــــــوسط العـــــن املتل عــــــــــــــــوهي تق"لفة للسواح جد منخفضة تــــــــــــــات املخــــــاخلدم

  

                                                            
  . 64،65صليحة عشي، املرجع السباق ذكره، صص  1
  66.صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 على املوقع االلكرتوين  -بدون كاتب-واقع السياحة يف اجلزائر وأفاق تطورها  3

      http://www.travel_maktoob.com/vb/travel 542474/ consulté le 14‐12‐2012. A 16 :15 GMT     
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عدد  إىلعادة مبؤشر نسبة السياح للدول يف جمال اجلذب السياحي وتوفري اخلدمات  ةاالستيعابي، وتقاس القدرات 1" 2007عام 
استقبال عدد من السواح الدولة قادرة على  أن، أي ℅100السكان، وجند يف الدول السياحية العريقة، أن هذه النسبة تتجاوز 

ا، ومع توفري كامل اخلدمات هلم، من  وغريها، فمثال يف فرنسا ... ، ونقل، وغذاءإقامةوعلى مدار العام أكثر من تعداد سكا
جتاوزت هذه ما على مستوى الدول العربية فقد ، أةباملائ 244، النمسا ةباملائ 129وإسبانيا  ةباملائ 126 إىلوصلت النسبة 

، ةباملائ 143العربية املتحدة  اإلمارات، ةباملائ 538,4البحرين، "وهي  2005خالل عام يف ثالثة دول  ةباملائ 100النسبة 
   . *" ةباملائ 114,7قطر 

  .  2بالنسبة العامليةقورنت  أما باقي الدول العربية فقد حققت مستويات مقبولة خاصة إذا ما       

، ℅68,26:على الرتتيبيلي ، السعودية، املغرب، ومصر كما األردنل من تونس، كانت املعدالت يف ك  2007فخالل عام 
63,74℅ ،59,49℅ ،24,18℅ ،16,57℅"3.  

 إىلو الرتفيهية،  األماكن وادق ـالتحتية من الفنتردي أوضاع البنية  إىلبشكل أساسي  للجزائر يعزى ةابيـاالستيعإن اخنفاض القدرة 
اليت عاشتها اجلزائر خالل فرتة التسعينات، وبقيت  األمنيةاملشاكل ،و ىل مشاكل قطاع النقل تدين مستوى اخلدمات املقدمة وإ

  .العامة للجزائر األمنيةعلى الوضعية  األجانب، بسبب النظرة السلبية اليت بقي حيملها يومنا هذا غاية إىلآثارها ونتائجها مستمرة 

ا املقدمة، أحد أهم املؤ ونوعية الوحدات الفندقية وجود اإليواءوتبقى طاقات  تقدم  شرات اليت ميكن بواسطتها قياس مدىة خدما
 .4"سرير 5922اليت ورثتها غداة االستقالل  األسرةمل يتجاوز عدد " القطاع يف بلد معني، و يف اجلزائر

خالل تطبيق سرير أغلبها يف املنتج الساحلي وخالل فرتة السبعينات ومن  2946از جنمت ا 1969-1967وخالل الفرتة 
، )سرير للقطاع العام 13764منها (سرير  15680از ـمت اجن) 1977-1974(، ) 1973-1970(املخططني الرباعيني 

سرير وخالل عقد الثمانينات، وبعد اعتماد الدولة على  860 ـ، واملقدرة ب1978املنجزة يف سنة  األسرةمبا ذلك عدد 
رتة ـــــــــالل الفـــــــــ، أما خ5"اع العامـــــــــللقط 25842سرير منها  48302 إىلزائر يف اجل اإليواءاقة ــــــــــات اخلماسية وصلت طـــــاملخطط

   2009سرير عام  86383حدود  إىلال ــــــــاقة االستقبــــــــــــــط لـــــــــــــــير لتصسر  38081مت اجناز  2009 إىل 1990املمتدة من 

                                                            
  .114صليحة عشي، املرجع السباق ذكره، ص  1
ا وهي ذات مستويات دخول مرتفعة، إضاف: البحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر * ا تنفق أموال ضخمة على بنيتها هذه الدول تتميز باخنفاض كبري يف تعداد سكا ة اىل أ

ا أنظر  ، على املوقع 214الفصل الثاين عشر من التقرير العريب يف قطاع السياحة ص "التحتية بالشكل الذي ميكنها من تقدمي خدمات لعدد اكرب بكثري من تعداد سكا
                                                                                                                                    http//www.arabfund.org.op.cit:االلكرتوين

        
 http//www.arabfund.org/data/sit   :        على املوقع االلكرتوين 214ص -الفصل الثاين عشر -التعاون العريب يف جمال السياحة  2

1/pdf/jaer/…/12 pdf consulté le 16‐12‐2012 à 19 :05 GMT. 
  .114صليحة عشي، املرجع السابق ذكره، ص   3

4 Belkacem Heddar , rôle socio‐économique du tourisme en Algérie .OPU 1988. Page 48. 
  .101صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص   5
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ث بلغ حي 2011و  2010و حسب إحصائيات صادرة عن وزارة السياحة فإن عدد األسرة قد حقق قفزة معتربة خالل سنيت 
عن سنة  2010سرير يف سنة  5994على التوايل ، أي بزيادة بلغت  1سرير 93073سرير و  92377عدد  األسرة 

واجلدول التايل يوضح وهو تطور ال بأس به وجيب تفعيله ،. 2009مقارنة بسنة  2011سرير يف سنة 6690، وبلغت  2009
  .2009-2005يف اجلزائر خالل الفرتة ير و معدل استخدام السر وعدد الفنادق   اإليواءتطور طاقة 

  تطور طاقة اإليواء وعدد الفنادق ومعدل استخدام السرير في الجزائر خالل :  )19 -3(   الجدول رقم 
  2009-2005الفترة                 

  2005  2006  2007  2008  2009  
  1151  1147  1140  1134  1105  فنادق ومنشآت مماثلة

  86383  85876  85000  84869  83895  -عدد األسرة-األماكن
 معدل استخدام السرير

  )باملائة(
67,3  68,2  67,0  68,0  69,2  

  .02عن وزارة السياحة، ص  - ONS-الديوان الوطين للتخطيط واإلحصاء: املصدر

دا، ـطيئا جاجلزائر من الفنادق تشهد منوا ب انياتـإمكهو أن  )19- 3(الحظته من خالل اجلدول رقم ـميكن م إن ما        
  فندق أي بزيادة قدرها 1151 إىلفندق  1105من   2009و  2005للفنادق وخالل الفرتة  اإلمجايلحيث ارتفع العدد 

دا، وال يرقى ـفنادق سنويا وهو عدد ضئيل ج 9 ، تقدر حبوايل سنوات، أي مبتوسط زيادة سنوية) 05(مخس فندقا  خالل  46
من  األسرة، حيث ارتفع عدد بطيءفإن االرتفاع وإن كان مطردا إال أنه  األسرةحسب عدد ة، وحىت إىل مستوى التطلعات املرجو 

سرير وهذا مبتوسط زيادة سنوية خالل  2488أي بزيادة قدرها  2009سرير سنة  86383 إىل 2005سرير سنة  83895
وترية التنمية السياحية يف البالد سرير سنويا، وهو رقم جد منخفض، وهذا يدل على أن  498قدر حبوايل رتة مخس سنوات تف

ويف خمتلف تصنيفات  2009فندقا عام  1151وما يؤكد هذا هو عدد الفنادق يف اجلزائر الذي مل يتجاوز  .تكاد تكون متوقفة
يوضح توزيع الفنادق وحسب درجة تصنيفها خالل ) 20-3(واجلدول رقم  .الفنادق جمتمعة، ومبا فيها حىت الفنادق الغري مصنفة

  .2009-2005لفرتة ا

   

                                                            
  . 2011- 2010وزارة السياحة  ، إحصائيات   1



 االقتصاد الجزائري واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات                                   الفصل الثالث               

256 
 

  2009-2005توزيع الفنادق حسب درجة التصنيف في الجزائر خالل الفترة :  ) 20-3(الجدول رقم 
  فنـدق=الوحـدة                                                                                                      

  2005  2006  2007  2008  2009  
 13 13 13 13  13  *****)جنوم  5( رجة االوىل فنادق الد

  57  53  54  54  23  ****) جنوم  4(فنادق من الدرجة الثانية 
  152  142  145  145  76  ***) جنوم  3( فنادق من الدرجة الثالثة 
  148  160  157  155  69  **) جنمتني ( فنادق من الدرجة الرابعة 

  101  99  97  97  57  *) جنمة واحة ( فنادق من الدرجة اخلامسة 
  680  680  674  670  867  )بدون جنمة(فنادق من الدرجة السادسة 

  1151  1147  1140  1134  1105  اجملموع
  .01ص - عن وزارة السياحة - ONS– لإلحصاءالديوان الوطين : املصدر

أي بدون تصنيف تستحوذ مة ه ومن خالل اجلدول السابق يتضح لنا بأن الفنادق من الدرجة السادسة واليت هي بدون جنإن       
ا كانت تستحوذ على  ، 2005من جممل الفنادق سنة  ℅78على حصة األسد، من جممل الفنادق اليت متلكها اجلزائر حيث أ

ا بقيت تسي 2009 إىل 2006خالل السنوات من  ℅59 إىلواخنفضت فيما بعد هذه النسبة  طر ورغم هذا االخنفاض إال أ
حنن نعلم كل العلم بأن هذا النوع من الفنادق ال يقدم خدمات يف مستوى تطلعات الزبون ئرية، و على قطاع الفنادق اجلزا

على نسبة ال ) الفنادق املصنفة يف الدرجة اخلامسة والدرجة الرابعة ( وتستحوذ الفنادق ذات جنمة واحدة، وذات جنمتني جمتمعتني 
جنوم تستحوذ على نسبة ترتاوح بني  4جنوم و 3ات ، وتبقى الفنادق ذ2009- 2006خالل السنوات  ℅22تقل عن 

من جمموع الطاقة الفندقية  ℅01جنوم فهي ال تستحوذ إال على نسبة  5خالل نفس الفرتة أما الفنادق ذات  ℅18و  ℅17
  . الوطنية

وذ على نسبة تقل عن ، نستنتج بأن الفنادق اليت تقدم خدمات جيدة يف اجلزائر تستح هذا الواقع نظرة املتمعن إىلرنا وإذا نظ
، أما الفنادق اليت تقدم خدمات ذات مستوى ضعيف فهي تستحوذ على )والثانية والثالثة األوىلفنادق الدرجة ( جمتمعة  ℅20

، خاصة وأن السائح ملا يرغب يف ممارسة الفعل  تردي أوضاع القطاع السياحي الوطين إىليؤدي حتما  وهذا ما ℅80نسبة تفوق 
جيب أن يأخذه القائمون على القطاع السياحي بعني االعتبار،  التامة واملطلقة وهذا شيء انه يبحث عن راحته دفاألكيالسياحي 

  .2009والشكل التايل يوضح توزيع الفنادق حسب درجة التصنيف خالل سنة 
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للفنادق اجلزائرية للفرتة  ةيف املتوسط من إمجايل الطاقة االستيعابي ℅53,79ى نسبة الشيء، فاملنتوج احلضري يستحوذ عل
، وهذا راجع لتواجد أغلبها يف املدن الرئيسية للوطن كالعاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة، سكيكدة، مث جند 2005-2009

لكون فصل الصيف يكثر فيه الطلب  ، وهذا2009-2005لنفس الفرتة  ℅27,15على نسبة  املنتوج البحري الذي يستحوذ
نالحظ بأن هذا النوع من  و يف املتوسط ℅11,95على السياحة الشاطئية، أما املنتوج الصحراوي فهو يستحوذ على نسبة 

عام  ℅5,28املنتوج الصحراوي من  إطارالسياحة يسري خبطى ثابتة حنوى التطور، فقد تطورت الطاقة االستيعابية للفنادق يف 
 األوضاعالوافدين للصحراء اجلزائرية خاصة بعد حتسن  األجانبوهذا لزيادة عدد السواح  2009عام  ℅13,4 ىلإ ،2005
جند املنتوج اجلبلي الذي تقدر طاقته  األخريةيف املتوسط، ويف املرتبة  ℅5,82 ـللجزائر، أما املنتوج احلموي فتقدر نسبته ب األمنية
الطبيعة اخلالبة اليت متلكها للفنادق اجلزائرية وهي نسبة ضئيلة رغم  اإليوائيةالطاقة  مجايلإمن  ℅1,29 ـيف املتوسط ب اإليوائية

اجلزائر يف هذا النوع السياحي، هلذا جيب االهتمام به أكثر، وعلى العموم تبقى اجلزائر تعاين من عجز كبري يف قدرات االستقبال 
   .ياحية الوطنيةواليت ال تتماشى مع مستويات الطلب على املنتجات الس

  :مشاكل القطاع السياحي: ثانيا

يعترب القطاع السياحي من أهم القطاعات االقتصادية اليت تعتمد عليها اقتصاديات الدول يف خمتلف أحناء الدول، وذلك ملا        
ة املزيد من البىن جانب جلب االستثمارات وإقام إىلهذا "اخل، ... يدره من إيرادات مالية ضخمة، وتوفري ملناصب الشغل 

، وتشري 1"الداخل وبالتايل دعم ميزان املدفوعات  ميات هائلة من العملة الصعبة حنوواهلياكل القاعدية، وحتصيل وحتويل ك
بليون دوالر عام  476املتحصل عليها بسبب السياحة على املستوى العاملي تبلغ  األجنيبالنقد أن عوائد  إىل اإلحصائيات

وغريها  واألقمشةكاملنتجات البرتولية والسيارات وأدوات االتصال   األخرىاملصادر "العوائد املتحصل عليها من مبا يتجاوز  2008
للكثري من الدول حيث  اإلمجايلها يف الناتج احمللي أثارها واضحة من خالل مسامهت، والسياحة أيضا تظهر 2"من السلع واخلدمات

حدود  إىليصل  اإلمجايلمتوسط مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي  أن إىلوالسفر اجمللس العاملي للسياحة  إحصائياتتشري "
على املستوى العاملي، ويعترب قطاع السياحة من أكرب القطاعات االقتصادية املكونة للناتج احمللي يف كثري من الدول الغري  ℅10 ـال

كربى، كقطاع رئيسي يف االقتصاد واجلدول التايل يوضح نسبة   مهيةأبعض الدول املصدرة للبرتول أعطت للسياحة  أنبرتولية كما 
  . 3"2008 إحصائياتالناتج احمللي يف عدد من الدول وهذا حسب  إمجايلمسامهة القطاع السياحي يف 

  

  

                                                            
جامعة حممد خيضر  ،امللتقى الدويل حول اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة، احة ونظم معلومات التسويق السياحي لتفعيل التنمية يف اجلزائرعمر شريف، السي  1

  .04، ص2010مارس  10-09بسكرة أيام 
امللتقى الدويل حول اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة، جامعة حممد خيضر ، رحالة اجلزائ-نور الدين أمحد قايد ، األمهية واألثر االقتصادي لتنمية قطاع السياحة  2

  .03، ص2010مارس  10-09بسكرة أيام 
  .03نور الدين أمحد قايد ، املرجع السابق ذكره، ص   3
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  في عدد من الدول 2008مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي لعام : )22 -3( الجدول رقم 
  ) بالمئة  (الوحدة        

  مسامهة قطاع السياحة  الدولة
  34,1  مالطا
  26,1  األردن
  21,7  مصر

  19,1  اسبانيا 
  16,9  النمسا
  16,1  تونس
  14,2  بريطانيا
  13,7  إيطاليا
  12,1  كندا
  11,7  فرنسا

  11,5  الواليات املتحدة األمريكية
امللتقى الدويل حول اقتصاديات السياحة ودورها يف  -حالة اجلزائر- ية قطاع السياحةأمحد قايد نور الدين، األمهية واألثر االقتصادي لتنم :المصدر

  .03، ص2010مارس  10- 09التنمية املستدامة، جامعة حممد خيضر بسكرة أيام 

ن أالفرنسية لالستثمارات الدولية ب ، ومشاركة الوكالةمن اخلرباء حتت إشراف فابريس هامت وأشار تقرير صادر عن عدد كبري" 
، وهي مرتبة جد متأخرة 1"دولة من حيث حصة السياحة يف الناتج احمللي اخلام  174من أصل  147اجلزائر تصنف يف الرتبة 

ىل مجلة من العوائق واملشاكل اليت تقف أمام تطور هذا القطاع إ و، تدهور القطاع السياحي الوطين  إىلواليت يرجع سببها 
وعلى قدر كبري من القدرات والفرص املتاحة، وتتمثل أهم مشاكل ، إمكانيات سياحية عظيمة  االسرتاتيجي رغم توفر اجلزائر على
  :قطاع السياحة الوطنية فيما يلي

يف اجلزائر  األمينمن العوامل الشديدة التأثري على الطلب السياحي، فتدهور العامل  األمينيعترب العامل   :املشاكل األمنية -1
صا ساهم وبدرجة كبرية يف تدهور وضعية القطاع السياحي وتأخره حيث وعلى سبيل املثال خالل فرتة التسعينات خصو 

أي ما ميثل  1998مليون دوالر أمريكي سنة  20 إىل 1990مليون دوالر أمريكي سنة  105القطاع من  لمدا خياخنفضت "
ا اجلزاوالزالت أثار العشرية السوداء اليت  2"℅81 ـنسبة اخنفاض تقدر ب يومنا  إىلوضعية القطاع  ئر ظاهرة ومؤثرة علىمرت 

  .هذا

                                                            
احية مع اإلشارة حلالة الدول العربية، امللتقى الدويل حول اقتصاديات السياحة صاحل مفتاح، عتيقة وصاف، متطلبات صناعة السياحة يف ظل اتفاقية حترير جتارة اخلدمات السي  1

  .09،10، صص 2010مارس  10-09ودورها يف التنمية املستدامة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
، 2011، جويلية 05اجلامعي، الدكتور حيىي فارس املدية، العدد  حكيم شبوطي ، الدور االقتصادي للسياحة مع اإلشارة حلالة اجلزائر، جملة البحوث والدراسات العلمية، املركز  2

  .90ص 
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الرئيسية اليت دفعت  األسبابتدهور البيئة أحد  أصبح األمينجانب املشكل  إىل:التدهور الطبيعي والبيئي والرتاث الثقايف -2
تتميز برداءة مياهها وكثرة  ألخريةا اآلونةيف  أصبحتاالمتناع عن الرتدد على زيارة اجلزائر، فالشواطئ اجلزائرية  إىلالسواح األجانب 

ا املفرط والفوضوي لرمال الشواطئ اثر تأثريا مباشرا على التوازن البيئي وعلى نوعية االستغالل  أن، كما  انتشار النفايات 
رار الطبيعية صبح مهددا بالتشوه واإلتالف بفعل األضأ ، الشواطئ، والصحراء اجلزائرية اليت حتتوي على تراث عاملي ال يستهان به

نتيجة الزوابع الرملية واألمطار الطوفانية، وكذلك األضرار البشرية من خالل النهب والتشويه وغياب الرقابة الصارمة من طرف 
  1القائمني على القطاع

ور القطاع اخلاص وإمهال د البريوقراطية واإلدارة الباهظةاجلزائر على القطاع العام يف اهلياكل السياحية ذات التكاليف  اعتماد -3
نقص  إىل، وهو ما أدى 2مما ساهم يف تدهور القطاع السياحي بشكل ملحوظ حبرمانه من االستثمار اخلاص الوطين واألجنيب

  .االستثمار يف اهلياكل السياحية القاعدية 
  .هذا القطاع املسجلة على مستوى  اإليراداتاخنفاض حجم  إىلللمؤسسات الفندقية مما أدى  اإليواءتدين طاقات  -4
يف االقتصاد الوطين،  األخرىإمهال خمتلف برامج التنمية االقتصادية لقطاع السياحة واعتباره غري ذي أمهية مقارنة بالقطاعات  -5

  . 3وبدال من ذلك االعتماد الكلي على قطاع احملروقات
  .لالزمة إلقامة املشاريع السياحية صعوبة احلصول على العقارات ا -"6
 إىلللموافقة على املشاريع السياحية مما يؤدي  األخرىوتضارب االختصاصات بني وزارة السياحة والعديد من الوزارات تعدد  -7

  . عرقلة املستثمرين
  .عدم حتديد خريطة دقيقة ملناطق التوسع السياحي وللمناطق ذات األولوية يف االستثمار السياحي  -8
تعطل وإعاقة االستثمار السياحي يف العديد من  إىلات املستثمر السياحي مما يؤدي املرافقة لطلب اإلجراءاتصعوبة وتعدد  -9

  . املناطق السياحية
، األرباحكالضرائب على   األخرىالسياحية  واألنشطة  ،ارتفاع معدالت الضريبة املفروضة على الفنادق واخلدمات السياحية - 10

تأثري على القدرة التنافسية للمنتوج السياحي احمللي، والتأثري على رحبية املشاريع رفع سعر اخلدمات السياحية ومن مث ال إىلمما يؤدي 
  . "السياحية مما ينتج عنه التأثري على االستثمار السياحي يف املستقبل

لى عدم مواكبة العديد من القوانني اخلاصة باملنشآت السياحية والفندقية للتطور السريع الذي يشهده القطاع السياحي ع - 11
 4صياغتها بشكل يسمح بتطبيقها وتفعيلها ألجل تنمية القطاع السياحي وإعادةاملستوى الدويل، مما يتطلب تعديل هذه القوانني 

.  
  . سوء التسيري الذي تعاين منه أغلب املؤسسات العاملة يف قطاع السياحة الوطين - 12

                                                            
يف العلوم االقتصادية، فرع  هأطروحة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة الدكتورا ،دراسة حالة اجلزائر-خالد كواش ، أمهية السياحة يف ظل التحوالت االقتصادية  1

  .200، ص 2004-2003التخطيط، جامعة اجلزائر، 
  .11صاحل مفتاح، عتيقة وصاف، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .11صاحل مفتاح، عتيقة وصاف، املرجع السابق ذكره، ص  3
  .185خالد كواش ، مرجع سبق ذكره، ص  4
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ألن السائح خيتار دائما الوجهة السياحية اليت توفر السياحي،  ثر سلبا على تطور القطاعالتأخر االقتصادي والتكنولوجي أ -"13
  . ىل شبكة منظمة للمواصالت واالتصاالتواح دائما حباجة إله كل أسباب الراحة والرتفيه، فالس

رب جد غالء أسعار النقل يف اجلزائر وخصوصا النقل اجلوي، فاألسعار املعروضة مثال من شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية تعت - 14
  . 1مرتفعة مقارنة باألسعار املعروضة من طرف شركات أجنبية يف دول أخرى

 املعنية برتقية السياحة كالديوان الوطين للسياحة، اخلطوط اجلوية اجلزائرية، أصحاب الفنادق األطرافضعف التنسيق بني  - 15
  . 2وغريهم
قية بصفة خاصة يف اجلزائر، فمستوى اخلدمات املقدمة واخلدمات الفند ،تدهور مستوى اخلدمات السياحية بصفة عامة - 16

  . عموما ال ترقى اىل أدىن مستوى
عملية استقبال السياح، وأضر بشكل  فكرة خدمة الغري وهذا ما أثر على احمليط االجتماعي والثقايف اجلزائري ال يتقبل - 17

فة الوعي السياحي وثقافة التعامل مع الغري ملواطنيها رهيب القطاع السياحي الوطين، هلذا البد أن تعمل الدولة على نشر ثقا
 وغريها... والتلفزيونية  اإلذاعيةوحتسيسهم بأمهية القطاع السياحي يف تطوير البلد، وهذا من خالل اجملالت والكتيبات واحلصص 

.  
 تنفري إىلجلزائر، تؤدي املستويات احلضرية من طرف مستخدمي املؤسسات السياحية يف ا إىلترقى  التصرفات اليت ال - 18

م وقلة تكوينهم  الخنفاضالفرار من اجلزائر بشكل كلي، وذلك  إىلالزبون، وتدفعه    .مستويا
  .يف املعاهد املتخصصة واجلامعات طري الكوادر يف اجملال السياحي غياب تأ - 19
 التأشريةاطية كبرية بدءا من عملية احلصول على ، فالسائح القادم للجزائر يصطدم ببريوقر واإلداريةاجلمركية  اإلجراءاتتعقد  - 20
املرور يف نقاط العبور املختلفة، سواء يف املوانئ واملطارات أو حىت عرب احلدود الربية، ناهيك على التعامل وبسلبية   إجراءات إىل

  . القائمني بذلك األعوانكبرية من طرف 
ة الصرف ييقوم بعمل أينلة، فالزائر للجزائر سيحتار ـامل بالعمـيف التع از املصريف الوطين وانتشار السوق السوداءـضعف اجله - 21
ات قانونية، وتعمل وفق ـوغريها من البلدان، اليت حتتوي على صراف... وهذا عكس تونس واملغرب ومصر" ويل العملةـحت"أي 

  .دتهعدم عو  إىليؤدي  اوهو م ،خوف السائح وبالتايل ضعف ثقته باجلزائر إىلأسعار الصرف الدولية وهذا يؤدي 
   

                                                            
  .90حكيم شبوطي ، مرجع سبق ذكره، ص   1
، 2004، 01ية، حالة االقتصاد اجلزائري، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد هواري معراج، حممد سليمان، إجراءات السياحة وأثرها يف التنمية االقتصادية العامل  2

  .25ص 
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  : اآلثار االقتصادية واالجتماعية للسياحة في الجزائر: مطلب الثانيال

  : اآلثار االقتصادية: أوال

اعتبار أن تنمية القطاع اليت تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية وهذا ب اإلسرتاتيجيةيعترب القطاع السياحي من القطاعات        
اعات التقليدية، ـواالتصاالت والصناع النقل واملواصالت ـات اقتصادية أخرى، كقطـتنمية قطاعرورة ض إىلتاج السياحي حت

بالقطاع السياحي، أي أن تطور  وغريها من القطاعات االقتصادية اليت تعترب لصيقة ...التجارية املختلفة  األنشطة إىل باإلضافة
عترب من ما من جهة أخرى فالقطاع السياحي ي، هذا من جهة، أاألخرىية وتنمية القطاع مرهون مبدى تطور القطاعات االقتصاد

القطاعات االقتصادية اهلامة اليت تساهم يف حل املشكلة االقتصادية عن طريق توفري وجلب العملة الصعبة اليت حيتاجها االقتصاد 
ا  األجنبيةستثمارات الوطين، ناهيك على أن القطاع السياحي يعترب من القطاعات اليت تساهم يف جلب اال داخل  إىلواستقطا

كما أن   السياحيمشاريع مكملة للنشاط استثمار سياحي مباشر ، أو يف إطار كان ذلك يف إطار   سواءاحلدود اجلغرافية للدولة، 
 القطاعموم فإن ائية واملعزولة واليت حتتوي على مناطق سياحية، وعلى العـيساعد الدولة على تنمية املناطق الن السياحيالقطاع 

زيادة الدخل القومي، حتسني مركز ميزان املدفوعات، تشغيل عدد كبري من اليد "السياحي يؤثر يف االقتصاد العام للدولة من خالل 
  .1"القطاع السياحي يولد صادرات غري منظورة، واليت تعترب جزءا هاما من الدخل القومي أنالعاملة، إضافة اىل 

ا ظاهرة وواضحة للعيان، يف جتارب الكثري من الدول، اليت ار االقتصادية للتايل فاآلثوبا        لسياحي هي آثار كثرية، وبصما
ا القومية يف اجملال السياحي، هذه الدول وضعت أهداف اقتصادية تسعى  ا وقدرا حتقيقها من خالل  إىلاستثمرت طاقا

  :كراستثمارها يف القطاع السياحي، ومن بني هذه األهداف نذ 

، ودعم ميزان املدفوعات من خالل زيادة الدخل اإلمجايلزيادة معدل منو السياحة لتكثيف مسامهتها يف الناتج القومي  -1"
، ويكون ذلك بزيادة عدد الزيارات السياحية ورفع مستوى نوعية السائح أخرى، زيادة مقبولة  ترتفع سنة بعد اإلمجايلالسياحي 

  .طريق تنويع مكونات العرض السياحي نفاقه اليومي عن وزيادة معدل إقامته ومعدل إ
  .خل الدولة السياحي دا اإلنفاقرفع مستوى مسامهة السياحة يف الرخاء االقتصادي، عن طريق زيادة  -2
  .طريق خلق جممعات سياحية متكاملة  عن اإلقليميةاملسامهة يف التنمية االقتصادية  -3
عن طريق برامج التدريب املهين التخصصي يف مرحلة العمالة الكاملة، وتنمية القوى البشرية  إىلزيادة فرص العمالة حىت تصل  -4

  . اإلنتاجخمتلف نواحي النشاط السياحي لضمان الكفاءة يف 
  .2"االقتصادية السلبية كزيادة حدة التضخم عن طريق تطبيق سياسات اقتصادية مدروسة  اآلثارالعمل على تفادي  -5

        

                                                            
  .15، ص2010، 1موفق عدنان عبد اجلبار احلمريي، أساسيات التمويل واالستثمار يف صناعة السياحة، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، ط  1
  .148، ص2009السياحي، دار مؤسسة ارسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، مصطفى يوسف كايف، صناعة السياحة و األمن   2
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من  األولشهدت السياحة العاملية قفزات نوعية خالل النصف الثاين من القرن العشرين وخالل العقد  ألسباباوهلذه  
القرن احلادي والعشرين، حىت أصبحت تقرتب حنوى صدارة القطاعات االقتصادية يف البناء االقتصادي العاملي، ففي الوقت الذي  

مليار دوالر، قفز عدد  05ائح، وكانت عوائد السياحة ـمليون س 25اضي ـكان عدد السياح يف مطلع اخلمسينات من القرن امل
 2008ويف سنة  ،1"مليار دوالر 800مليون سائح وبلغت العائدات السياحية حوايل  842وايل ـح إىل 2006السواح عام 

حوايل  إىلفع مرة أخرى ، لريت*ائحـمليون س 882 إىلاخنفض العدد  2009ويف سنة ، مليون سائح  917 إىلقفز عدد السياح 
بليون  939على الرتتيب  2010-2009-2008وات ـاحية للسنـ، وبلغت العائدات السي2010ائح عام ـمليون س 940
  .2بليون دوالر أمريكي 919، أمريكيبليون دوالر  851، أمريكيدوالر 

حتسنا ملحوظا من سنة ألخرى، وهذا اعتبارا من للسياح على اجلزائر يشهد  اإلمجايلوبالنسبة للجزائر نالحظ بأن التدفق        
، وذلك بنسبة تطور 2009سائح خالل سنة  1911506 إىلسائح  865984حيث انتقل عدد السياح من  2000سنة 

والسياح  األجانبعدد السياح، نسبة التطور السنوية للسياح  إمجايلويفسر هذا التطور يف  ℅)18و  1,8(سنوي ترتاوح بني 
 2009أخرى، فمن خالل إحصائيات  إىلاملقيمني يف اخلارج والذي يشهد عددمها تطورا سنويا ملحوظا من سنة  اجلزائريني

النسبة  األجانبمن جممل السياح، فيما يشكل السياح ℅66يتضح لنا بأن عدد السياح اجلزائريني املقيمني يف اخلارج يشكلون 
 أساسيةاجلزائري سيتم الرتكيز على ثالثة عناصر  ادية للقطاع السياحي يف االقتصاد، وإلبراز اآلثار االقتص3℅34 ـالباقية واملقدرة ب

  :وهي

  :إيرادات السياحة في الجزائر -1

من طرف السياح يف الدولة السياحية املستقبلة على خمتلف  إنفاقهيتم  السياحية يف اجلزائر تتكون من جمموع ما اإليراداتإن       
ا سجلت عام  اإليراداتإن املتتبع لوضعية و ة، السلع واخلدمات السياحي ا يف تطور مستمر حيث أ السياحية للجزائر يالحظ بأ

ليكون يف حدود  2001مليون دوالر أمريكي، بعدها تراجع حجم اإليرادات يف العام املوايل أي عام  102 ـإيرادا قدر ب 2000
سائح مقابل  901000الوافدين للجزائر حيث قدر عددهم مليون دوالر أمريكي وهذا رغم ارتفاع عدد السياح  100

سجلت إيرادات السياحة يف اجلزائر منوا مطردا فانتقل  2002، وبعد ذلك أي اعتبارا من سنة 2000سائح عام  866000
يوضح تطور )  23-3(واجلدول رقم  2010مليون دوالر عام  330 إىل 2002مليون دوالر عام  111حجم اإليرادات من 

  .2009-2000رادات اجلزائر من القطاع السياحي للفرتة إي

                                                            
  .32، ص2010-2009يف علوم التسيري، شعبة تسيري املؤسسات،  هعامر عيساين، األمهية االقتصادية لتنمية السياحة املستدامة، حالة اجلزائر، أطروحة دكتورا  1
  .2009 لعام  أزمة الرهن العقاري-ون سائح بسبب األزمة املالية العامليةملي 882إىل  2009اخنفض عدد السياح يف سنة  *

2 UNWTO . tourism high lights**, 2011 edition page 04. 

إىل توفري جمموعة موحدة من البيانات  **UNWTO . tourism highlightsويهدف )  UNWTO( هو عبارة عن منشور يصدر عن منظمة السياحة العاملية **
  .الجتاهات للسياحة الدوليةوا
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص )2010-1995(سليم العمراوي، دراسة قياسية حملددات الطلب السياحي يف اجلزائر للفرتة   3
  .69-68ص ، ص2012-2011نيات كمية التسيري، تق
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  2009-2000تطور إيرادات السياحة في الجزائر للفترة :  )23-3(الجدول رقم 
  مليون دوالر أمريكي:  الوحدة                                                                                                           

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  
اإليراد 

  السياحي
102  100  111  112  178  184  215  219  300  330  

نسبة 
  ℅التطور

-  1,96-  11  0,9  58,93  3,37  16,85  1,86  36,99  10  

  وزارة السياحة والصناعات التقليدية: املصـدر

  2009-2000الجزائر للفترة  يوضح تطور اإليرادات السياحية في) 6-3(والشكل رقم 

  
  )23-3(من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم : المصدر

مليون دوالر أمريكي عند  300ن إيرادات اجلزائر مل تتجاوز شكل البياين السابقني يتضح لنا بأإنه ومن خالل اجلدول وال       
اية عام  330، و2008اية عام  اي"ني أنه ، يف ح2009مليون دوالر عند  ، حققت كل من تونس 2008ة عام وعند 

، وبالتايل نستنتج أن إيرادات اجلزائر 1"مليار دوالر على التوايل 2,953مليار دوالر و  7,168 ـواملغرب إيرادات معتربة قدرت ب
  .هي إيرادات جد منخفضة خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار اإلمكانيات السياحية اليت متتلكها اجلزائر

ضرورة العمل من أجل اللحاق على األقل جبرياننا  إىلإن هذه األرقام البد أن تدفع بالقائمني على القطاع السياحي الوطين        
  .يف املغرب الكبري

   

                                                            
  .147صليحة عشي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  :ميزان السياحة في الجزائر -2

من طرف املواطنني املقيمني  إنفاقهتم يف القطاع السياحي وما ي إيراداتمت حتصيله من  بني مايتمثل ميزان السياحة يف الفرق        
مير عرب اجلهاز  ميزان السياحة هو ذلك هو ذلك الفرق بني ما"داخل البلد خارج بلدهم يف اجملال السياحي كذلك، وبعبارة أوضح 

خارج سياحة املواطنني -اخلارج  إىلاملصريف من متحصالت خاصة بالسياحة القادمة مطروحا منه مدفوعات السياحة العكسية 
م   .2009-2000يوضح رصيد ميزان السياحة يف اجلزائر خالل الفرتة ) 24-3(، واجلدول رقم 1"بلدا

 2009-2000رصيد ميزان السياحة في الجزائر خالل الفترة : )  24- 3(الجدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008  2009  
  330  300  219  215  184  178  112  111  100  102  السياحية اإليرادات

  470  394  377  381  370  341  255  248  194  193  النفقات السياحية
  140-  94-  158-  166-  186-  163-  143-  137-  94-  91-  رصيد ميزان السياحة

  وزارة السياحة والصناعات التقليدية: املصـدر

د ميزان السياحة يف اجلزائر يسجل عجزا دائما، على طول اخلط خالل بأن رصي) 24- 3(نالحظ من خالل اجلدول رقم        
بعجز وصل  2005هذا العجز يف ارتفاع مستمر ليكون عند أقصاه سنة  أن، وإن الشيء املالحظ هو 2009-2000الفرتة 
  :بينهاأسباب كثرية جمتمعة ومن  إىلهذا العجز يف امليزان السياحي الوطين يرجع  إنمليون دوالر،  186 إىل
  .2 2009سائح عام  1677000 إىلوصل عددهم اخلارج والذي  إىلارتفاع عدد السياح اجلزائريني  -1
  . قلة إقبال السياح األجانب على املنتوج السياحي احمللي -2

  :إىلاجلزائر يعزى  إىلعن اجمليء  األجانباخلارج لقضاء عطلهم وعزوف  إىلوإن هروب اجلزائريني        
نتوج السياحي الوطين، وعدم قدرته على جذب السياح احملليني فما بذلك األجانب وهذا بسبب غياب سياسة ضعف امل *

  .تسويقية فعالة للمنتوج السياحي الوطين 
  . هروبه إىلتردي وضعية اخلدمات املقدمة للسائح مما يؤدي  *
  . بني عماهلا" البايلك شيء"ثقافة سوء تسيري املرافق السياحية خاصة العمومية منها وانتشار *
  . ضعف املستوى التكويين للعمال يف قطاع السياحة الوطين *
 .ضعف طاقات االستقبال الوطنية *

من جممل عدد السياح  ℅0,22يتجاوز نسبة  احية العاملية الــــــــزائر من التدفقات السيـــــــــجعل نصيب اجل وهو ما
يوضح نصيب اجلزائر من تدفقات السياحة الدولية يف )  25-3( ، واجلدول رقم2009-2000الدوليني يف العامل خالل الفرتة 

  2009- 2000العامل للفرتة 
                                                            

  .149صليحة عشي، املرجع السابق ذكره، ص   1
  .68سليم العمراوي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  2009-2000نصيب الجزائر من تدفقات السياحة الدولية للفترة ) :25-3(الجدول رقم 
  مليون سائح دولي: الوحدة       

  2000  2001  2002 2003  2004  2005  2006 2007  2008 2009 
 عدد السياح الدوليني

  880  920  901  864 806,8  675,1  694,6  707  686,7  687  يف العامل

عدد السياح الدوليني 
  1,91  1,77  1,74  1,64  1,44  1,23  1,17  0,99  0,90  0,87  يف اجلزائر

  0,22  0,19  0,19  0,19  0,18  0,16  0.17  0,14  0,13  0,13  )℅(نصيب اجلزائر
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة )2010-1995(طلب السياحي يف اجلزائر للفرتة سليم العمراوي، دراسة قياسية حملددات ال: املصدر

  .81، ص2012- 2011املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص تقنيات كمية التسيري، 

  :مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي -3

املؤشرات الدالة على مدى تطور القطاع السياحي يف البلد،  أهمن م اإلمجايلتعترب مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي        
 إىلالعاملي تصل  اإلمجايلمتوسط مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي  أن إىل"حيث تشري إحصائيات منظمة السياحة العاملية 

) 26-3(ى ضئيلة للغاية واجلدول رقم ، أما يف اجلزائر فنسبة مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل تبق1"℅10حدود ال 
  .2009-2000يوضح مسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اإلمجايل للفرتة 

  .2009-2000مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة :) 26-3(الجدول رقم 
  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

مليون ( الناتج احمللي اإلمجايل 
  )دوالر 

54790.05  55180.99  57053.03  68018.60  85013.94  

مسامهة القطاع السياحي يف الناتج 
  ) %( احمللي اإلمجايل 

0.18  0.18  0.19  0.16  0.20  

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات 
مليون ( الناتج احمللي اإلمجايل 

  )دوالر 
102339.10  117169.32  135803.55  170989.26  138119.14  

مسامهة القطاع السياحي يف الناتج 
  ) %( احمللي اإلمجايل 

0.17  0.18  0.16  0.17  0.23  

  2012قاعدة بيانات البنك الدويل  - :من إعداد الباحث بناءا على: درـــاملص 
  2009- 2000تطور إيرادات السياحة يف اجلزائر للفرتة ) 26-3(مت حساب النسب اعتمادا على اجلدول رقم  -

تكاد تكون منعدمة فهي ترتاوح بني  اإلمجايلن مسامهة اإليرادات السياحة يف الناتج احمللي يتضح لنا من اجلدول بأ       
كالقطاع   خنفاض يف مسامهة قطاع اسرتاتيجي، إن هذا اال2009والذي كان سنة  ، كأقصى حد  ℅0,23و  ℅0,16

                                                            
  .245عامر عيساين، مرجع سبق ذكره، ص   1
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فهذا القطاع مل يكن ضمن  ،هذا القطاع من طرف السلطات يف اجلزائر إمهال إىل أساسايرجع  اإلمجايلالسياحي يف الناتج احمللي 
التنمية االقتصادية يف اجلزائر منذ االستقالل، مقابل الرتكيز على تنمية قطاع احملروقات كقطاع اسرتاتيجي وحيد لتحقيق  أولويات

خالل فرتة التسعينات، واليت بقيت آثارها اىل غاية اليت ضربت اجلزائر  األمنية األزمةىل أن مية االقتصادية املنشودة، إضافة إالتن
  .يومنا هذا

  :اآلثار االجتماعية: ثانيا

احية، إال ـتبة على التنمية السيالسياحة وال علماؤها وخرباؤها يهتمون إال بتحليل اآلثار االقتصادية االجيابية املرت  مل يكن مسؤولو   
ن لفعل السياحي، وقد تبني بأ، املرتتبة عن ا1هتمامهم لتحليل اآلثار االجتماعيةنه ومنذ حوايل عشرين عاما بدأ هؤالء يولون اأ

ا الدينية والثقافية  اللسياحة آثار    .وغريها...  واإليديولوجيةاجتماعية كبرية على اجملتمعات مبختلف أحجامها ومكونا

وهم ذوي لغات وثقافات خمتلفة وبيئات ، دود الدول بالناس لالنتقال عرب ح"إن الفعل السياحي أو ممارسة السياحة تدفع        
بل ختتلف من  ألخرىمتباينة ولديهم دوافع متفاوتة للسفر ويدينون مببادئ وعادات واجتاهات اجتماعية ونفسية ختتلف من دولة 

م ،  إىل آخرشخص  م، جيعل من االختالفضال عن خضوعهم لتقاليد مستمدة من ديانا وبني شعوب ط بينهم ومن طرق حيا
وبالتايل فالسياحة  2"كرب قدر ممكن من االحتكام احلضاري واالجتماعي والنفسي بني الناسلنمو أ خصبا أرضا الدول املستقلة

، وتعرفه على خمتلف الثقافات السائدة يف اجملتمعات املختلفة ومنه تساهم يف التكوين الفكري اإلنسانتساهم يف تكوين شخصية 
فروقا جوهرية بني أفراد اجملتمع الذين يعتادون السفر والسياحة  رد ، حىت أننا يف حياتنا اليومية أصبحنا نالحظوالعقلي السليم للف

ذا "، أنفسهموأفراد اجملتمع املنطوين على  يف دول العامل املتقدم،  وخصوصا واألساسيةالضرورية  أصبحت السياحة من األمورو
وغريها، إنه ... هلم هو الطعام والشراب وامللبس واملسكن والسيارة  األولين يبقى التفضيل قل يف دول العامل الثالث الذوبدرجة أ

من  ℅60ماذا تعين احلياة اجليدة لك؟ فكانت : طرح السؤال التايل األمريكيةيف الواليات املتحدة  الدراساتوضمن إحدى 
يف املرحلة الثانية وكانت نفس األجوبة يف  الدار امتالك نتائج استطالع الرأي ملخصة يف كلمة السفر أو السياحة، وبعدها جاء

  .أوربا

واجتاهه يسري  اإلنساناملواطنني حنو السياحة يوفر هلم معلومات ثقافية عالية ومعلومات عامة يصبح مبوجبها تفكري  اجتاهإن        
  .اخل... وتطوير التعليم والتدريب حتسني العمل وتطوير اخلدمات وحتسني البنية التحتية  ، حنوواألفضلاألحسن  حنو

 إن السائح وعند زيارته لبلد معني خاصة إذا كان هذا البلد من البلدان املتقدمة سياحيا أكيد انه سيغري من طريقته يف احلياة       
ا   .3األفضل ملعيشة واليت بالتأكيد ستكون حنو طريقة اريوكذلك تغي ،والنظرة ملتطلبا

                                                            
  .,137، ص 2007أمحد فوزي مولوخية، التنمية السياحية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   1
  .147أمحد فوزي مولوخية، املرجع السابق ذكره، ص   2
  40 39، صص 2008ماهر عبد العزيز، صناعة السياحة، عمان األردن،   3
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املضيفة إذ يؤدي النشاط السياحي اط السياحي تأثريا مباشرا على املستوى املعيشي ملواطين البلدان السياحية نه للنشكما أ        
ا بالسياحة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إ وبالتايل حتسني املستوى ، ىل زيادة دخول بعض فئات اجملتمع، واليت ترتبط نشاطا

  .وغريها... ، والناشطون يف قطاع النقل ال الصناعات التقليدية، مثل الناشطون يف جم1املعيشي هلذه الفئات

  

   

                                                            
علوم االقتصادية، ختصص اقتصاد صليحة عشي ، اآلثار التنموية للسياحة، دراسة مقارنة بني اجلزائر تونس واملغرب، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف ال  1

  .106، ص 2005 2004التنمية، جامعة ياتنة، 
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  :  إستراتيجية تنمية القطاع السياحي في الجزائر: المطلب الثالث

التنمية املستدامة وذلك ملا يساهم به القطاع يف يشكل القطاع السياحي يف كثري من الدول املصدر األساسي لتحقيق        
الدخل املستدام، ولكن هذا القطاع يف اجلزائر مل يلقى العناية الالزمة منذ االستقالل وبالتايل كانت مسامهته تكوين الثروة وتوليد 

حمدودة يف االقتصاد الوطين كما تعرضنا لذلك سابقا، ولكن اليوم حتاول اجلزائر إعطاء بعد جديد للقطاع السياحي يف حدود ما 
للجزائر ليكون بديال للموارد النابضة واملتمثلة أساسا  األنسبن االقتصاد السياحي هو أ، وهذا بعد إدراكها بحيتويه من إمكانات 

  .يف الثروة النفطية

وأكثر من أي وقت مضى من أجل تنمية السياحة الوطنية، والعمل على إدراجها ضمن الشبكة ن اجلزائر اليوم تعمل إ       
زائر مقصدا سياحيا عامليا خاصة التونسيني واملغاربة، وبالتايل العمل على جعل اجلالتجارية للسياحة يف العامل مثلما فعله جرياننا 

  .ن القطاع السياحي الوطين ميلك يف جعبته ما جيعله قادرا على حتقيق حىت أكثر من األهداف املنتظرة وأ

هيئة السياحية تاد خمطط توجيهي للولتحقيق وتفعيل وجتسيد عملية تنمية القطاع السياحي يف اجلزائر قامت احلكومة بإعد      
  .من دراستنا هذه األخريسنتطرق له يف هذا املطلب  وهو ما)  SDAT 2025س .ت.ت.م( 2025آلفاق عام 

  : تعريف المخطط التوجيهي للهيئة السياحية: أوال

القرار الوزاري " هو خمطط مت إعداده بناءا على)  SDAT 2025س .ت.ت.م( املخطط التوجيهي للهيئة السياحية        
، حيدد إجراءات التشغيل والتكوين للجنة مركزية من 2006جويلية  09 ـاملوافق ل ـه1427مجادى الثانية  27املشرتك املؤرخ يف 

، والذي تقرر 2025 ألفاق اإلقليمية، وهو جزء من املخطط الوطين للتهيئة  1"أجل إعداد مشروع اخلطة الرئيسية لتنمية السياحة
   2والتنمية املستدامة اإلقليمواملتعلق بتهيئة  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  02-01 رقم  حتديد معامله بالقانونو  إعداده

 SDAT» ل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كويش        اإلطار اإلسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية يف  «2025
وطنية يف خمتلف اآلفاق على املدى القصري واملتوسط والطويل ، والذي يصل حىت اجلزائر ، ويعلن نظرة الدولة للتنمية السياحية ال

  . وهذا يف إطار التنمية املستدامة  2025آفاق 

 SDAT»إن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية "   اثــــــــــاألحبهو عبارة عن تتويج ناضج ملسار طويل من  «2025
، العموميني منهم نيليواسع مع الفاعلني الوطنيني واحملتيجة لتفكري طويل وتشاور والتحقيقات والدراسات واخلربات، وبالتايل فهو ن

، وبالتايل فاملخطط التوجيهي للتهيئة السياحية هو أداة  إليهااخلالصات اليت توصلت  واخلواص، على امتداد الندوات اجلهوية و
ر، قصد ـــــــزائــــــــاحة يف اجلــا يف خدمة السيـــــية للبالد ووضعهارخيـــــــــــافية، والتــــــــــة يف تثمني القدرات الطبيعية، الثقـــــــــــــترتجم إرادة الدول

                                                            
1 Journal officiel de la république ALGERIENNE DEMOCRAIIQUE ET POPULAIRE N° 65 du dimanche 22 
ramadhan 1427 correspondant au 15 octobre 2006 page 25  

  .07حياة بن مساعني، زايدي حسيبة، مرجع سبق ذكره، ص   2



 االقتصاد الجزائري واالستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات                                   الفصل الثالث               

270 
 

ا  للتهيئة السياحية  اإلسرتاتيجيةوبالتايل فهذا املخطط يقدم التوجيهات متوسطية ، ورواألدرجة االمتياز يف املنطقة  إىلاالرتقاء 
  .1التنمية املستدامة جململ أحناء البالد إطاريف 

  ) SDAT 2025س .ت.ت.م(ة السياحية أهداف المخطط التوجيهي للتهيئ: ثانيا

I- 2:العامة األهداف  

  :تتمثل أهداف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يف مخسة أهداف رئيسية وهي

  :جعل السياحة إحدى حمركات النمو االقتصادي -1
حتسني التوازنات  عن طريق املسامهة يف، ات ــــاع بديل للمحروقـــــــــوهذا من خالل تنمية القطاع السياحي ليكون كقط       

إعطاء اجلزائر انتشارا سياحيا دوليا  إىل إضافةاخل، ... اإلمجايلاتج احمللي ــــــــــــــات، امليزان التجاري، النـــــــالكربى كميزان املدفوع
يف  أساسيةائف جديدة وبصورة ـامهة يف خلق وظــــــــــــوجعلها وجهة امتياز ومنارة يف حوض البحر املتوسط، وهذا قصد املس

  .داالقتصاد العام للبال
العمومية، الصناعة، اخلدمات، الصناعة  واألشغالالفالحة، البناء ( األخرىالعكسي على القطاعات  األثرالدفع بواسطة  -2

  ):التقليدية
النقل، التعمري، البيئة، التنظيم (وامل ـــــــــــاربة عرضية تشمل خمتلف العـــــــــمق إطاراحة يف ــــــــــــالسي إىلالل النظر ـــــــــــوهذا من خ       

إىل  إضافة، )األجانباجلزائريني وأيضا (ار منطق مجيع املتعاملني العموميني واخلواص ــــــــوتأخذ بعني االعتب )احمللي، التكوين
 إ.ت.و.م ارــــــــــإطالوطين يف  ليمــــــــــاإلقلى مستوى ــــــاملة عـــــــــــــــحركية ش وإحداث األخرىات ـــــــــــالقطاع إسرتاتيجيةام مع ــــــــــــنسجاإل
 "2025 SDAT"  
  :التوفيق بني ترقية السياحة والبيئة -3

املوارد اليت تساعد على تقدم السياحة  أهمأثر متبادل بني السياحة والبيئة، فالبيئة الصاحلة من "هذا باعتبار أنه هناك و        
  3"ىل تدهور النشاط السياحيا أن تدهور البيئة وتلوثها يؤدي إوزيادة حركتها، كم

  :تثمني الرتاث التارخيي، الثقايف، والشعائري -4
اسرتاتيجيات التنمية السياحية الدائمة، هي تلك اليت حترتم التنوع الثقايف وحتمي الرتاث وتساهم يف التنمية  نوهذا باعتبار أ       
  .احمللية

  
  

                                                            
يئة االقليم، البيئة والسياحة، جانفي  1الكتاب )  SDAT 2025س .ت.ت.م(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية   1 ، 2008تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، وزارة 
  .04ص
  .22،23، مرجع سبق ذكره، صص 1الكتاب )  SDAT 2025س .ت.ت.م(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية   2
  .123أمحد فوزي ملوخية، مرجع سبق ذكره، ص   3
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     :التحسني الدائم لصورة اجلزائر -5
ة بصفة تغريات يف التصور الذي حيمله املتعاملون الدوليون عن اجلزائر بصورة عامة والسوق اجلزائري إحداثوهذا من خالل     

  .جعل منها سوق هامة وليست ثانوية تستجيب حلاجيات املستهلكني الدولينيآفاق خاصة، ضمن 

  .) SDAT 2025س .ت.ت.م( ـلاخلمسة  األهدافوالشكل التايل يوضح 

  

  ) SDAT 2025س .ت.ت.م( ـاألهداف الخمسة ل:) 7-3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يئة اإلقليم،  1الكتاب )  SDAT 2025س .ت.ت.م(ة السياحية املخطط التوجيهي للتهيئ  :درـالمص تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، وزارة 
  .24، ص2008البيئة والسياحة، جانفي 

  
II- 2015:1-2008المادية للمرحلة  األهداف  

  :يلي املادية خالل هذه املرحلة يف ما األهداف أهموتتمثل        
سرير  75000 إىلفهي حتتاج  *ون سائح، وباحرتام نفس نسب اجلريان ملي 2,5استقبال  إىل دف اجلزائر 2015يف آفاق  -

  .من النوعية اجليدة إضايف
                                                            

يئة اإلقليم، البيئة والسياحة، الكتاب )  SDAT 2025س .ت.ت.م(هيئة السياحية املخطط التوجيهي للت  1 احلركيات اخلمسة وبرنامج : املخطط االسرتاتيجي – الثاينوزارة 
  .17، ص2008، جانفي األعمال السياحية ذات األولوية

  .مليون سائح 6,5سرير جتاري من أجل استقبال  220000متتلك تونس  *

تثمني الرتاث التارخيي، الثقايف و  -
 الشعائري

 

 
  "SDAT 2025 "س .ت.ت.م:األهداف الخمسة لـ

 تثمني صورة اجلزائر ترقية اقتصاد بديل بدل احملروقات

 تنشيط التوازنات الكربى -

االنعكاسات على القطاعات  -
 األخرى

 الدائم بني ترقية السياحة و البيئة التوفيق -

2  1 

4 

5

3 
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من  30000سرير مبقياس دويل منها  40000حتقيق نصف قدرة االستقبال املتوقع أي  إىل األولويةذات  األقطابدف  -
  .يف املدى املتوسط ايفإضسرير  10000الطراز الرفيع يف املدى القصري و 

) بشكل مباشر وغري مباشر(منصب شغل  400000خلق  إىل 2025 آلفاقيهدف املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  -
  .مقعد بيداغوجي 91600و
III -  1 2015-2008النقدية للمرحلة  األهداف:  

ستثمار مريكي وميكن تقدير اإليار دوالر أمل 2,5ـ ب 2015-2008، الضروري بني  ستثمار العمومي واخلاصيقدر اإل       
بكل (لكل سرير يوضع  أمريكيدوالر  60000 ـب) اهلياكل الطبيعية، االتصال(، العمومي واخلاص، املادي والغري املادي اإلمجايل
  .دوالر أمريكي يف استثمارات غري مادية 5000يف استثمارات مادية، و  أمريكيدوالر  55000، )الرتتيبات
أن يزيد املبلغ املخصص هلذا السياحية السبعة لالمتياز يتوقع  األقطابسرير اليت يعتزم وضعها يف  40000ل توفري ومن أج

مريكي سنويا، وبالنسبة مليون دوالر أ 350 أي) 2025آلفاق (مليار دوالر، على مدى سبع سنوات  2,5االستثمار عن 
 إلزالة يكي، لكل باقي البالد ميكن توظيفهمر مليار دوالر أ 1إضايف مببلغ جهد  لألقطاب السياحية السبعة لالمتياز سيكون هناك

  )تنيمضاعفة قدرات اجلزائر مر (باألرقام  لاعماأليبني خطة ) 27-3(احلايل، واجلدول رقم  يالبنيو العجز 

  2015ل باألرقام آلفاق اعمخطة األ: )27-3(الجدول رقم 
  2015آفاق   

  2,5  )مليون(عدد السواح 
  159869  األسرةعدد 

  3  ℅املسامهة يف الناتج احمللي اخلام 
  2000 إىل 1500  )مليون دوالر(اإليرادات 

  )مباشرة وغري مباشرة( 400000  مناصب الشغل املباشرة والغري مباشرة
  142800  تكوين املقاعد البيداغوجية

يئة اإلقليم، البيئة والسياحة، الكتاب الثاين وزار )  SDAT 2025س .ت.ت.م(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  :المصـدر املخطط –ة 
  .18، ص2008احلركيات اخلمسة وبرنامج األعمال السياحية ذات األولوية، جانفي : االسرتاتيجي 

ويبلغ ،مليون سائح  2,5 إىل 2015 فاقآن يصل عدد السواح يف تسعى ألالل اجلدول بأن اجلزائر تــــــــــنالحظ من خ       
تصل نسبة  أنسرير فخم إضايف خالل هذه الفرتة، كما يتوقع  75000سرير أي بزيادة  159869 ايلــــــــــــاإلمج األسرةعدد 

 إىلالقائمني على القطاع السياحي الوطين يسعون  أن، كما ℅3 ـحدود ال إىلمسامهة القطاع السياحي يف الناتج احمللي اخلام 
بني  اإليراداتة هذه ـــــــــــترتاوح قيم أن، حيث يتوقع 2007يف سنة  رات عن قيمتهاــــــــــم 9 إىل 7القطاع حبوايل  إيراداتمضاعفة 
  رفع نسبة العاملني بالقطاع سواء بصفة  إىلاحية ــــــــــــيهدف املخطط التوجيهي للتهيئة السيا ـــــمليون دوالر، كم 2000 إىل 1500

                                                            
  .17، الكتاب الثاين، املرجع  السابق ذكره، ص وجيهي للتهيئة السياحيةاملخطط الت  1
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اجلدول رقم من خالل نه و عامل ، كما أ 400000 إىل يف القطاع املشتغلني إمجايلالضعف ليصل  إىلمباشرة أو غري مباشرة 
  إىل 2015البيداغوجية يف آفاق  على اجلانب التكويين، حيث سيتم رفع املقاعد أيضان املخطط يركز نالحظ بأ) 3-27(

دف تكوين  142800 تنافسية، كل  أكثريف السياحة قصد رفع مستوى اخلدمات وجعلها  إطاراتمقعد بيداغوجي، وهذا 
  .للتهيئة السياحية هو خمطط طموح للغاية، وحيتاج فقط للتنفيذ احملكمن املخطط التوجيهي هذا يعين بأ

IIII -  20151-2008 األولىللمرحلة  األولويةالمشاريع ذات  

فمنها اجلاري  >> SDAT 2025<<ة املخطط التوجيهي للتهيئة السياح إطاريف  األولويةلقد مت حتديد املشاريع ذات        
  :هذه املشاريع أهموعرض مقدم ومن هو حمل دراسة  اجنازه، أو ما

  .سرير 29386 ـب األنواعومن كل  األسرة، وهنا يقدر عدد )HOTELS DE CHAIN(فنادق السلسلة  -1
صممة لتتناسب مع الطلب الدويل مجديدة مدجمة خمصصة للتوسع السياحي،  وأرضيات) VTE(اجناز قرية سياحية متميزة  -2

  ).ياحية ضمن املالحققائمة القرى الس -والطلب الوطين 
اصمة، ـنيا بعنابة، حديقة دنيا بقسنطينة، حديقة دنيا بالعحديقة د(احية ـائر البيئية والسيـكما سيتم اجناز عدد من احلظ  -3

  )حديقة دنيا بوهران، حدائق الواحات باجلنوب اجلزائري
  )عةمحام قرقور، محام ملوان، الشري(اجناز مراكز للعالج والصحة والرفاهية  -4

أقطاب سياحية من أصل سبعة أقطاب يضمها املخطط  6مشروع سياحي يف  80 إطالقنه وخالل هذه املرحلة سيتم كما أ
  .SDAT 2025التوجيهي للتهيئة السياحية 

  :الحركيات الخمس للتفعيل السياحي للجزائر: ثالثا

  :احة يف اجلزائر وتتمثل هذه احلركيات يفسريع ومستدام للسي إلنعاش األساسيتعترب احلركيات اخلمس الطريق        

I-  2:مخطط وجهة الجزائر: 01الحركية رقم  

على غرار الدول السياحية الكبرية يف العامل يتوجب على السياحة اجلزائرية أن تكون ممثلة يف املواقع الرئيسية املوفدة للزبائن من " 
نية، وعلى أساس إسرتاتيجية تسويق خطة عمل من جهة أخرى، جتماعية املهوإحداث تعاون بني كل الطاقات اإل جهة، ومجع

  :وضع بنية وجهة سياحية تكون إىل، 2025آلفاق وبالتايل ترمي سياسة تنمية السياحة 

  . منافسة على املستوى الدويل -
  . والعطل االحتياجات الوطنية يف التسلية، والراحة ، قادرة على تلبية -

                                                            
  .18،19مرجع سبق ذكره، صص  ، الكتاب الثاين، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  1
  .22،23،24صص ، الكتاب الثاين، مرجع سبق ذكره ، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  2
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  1."منتجة اقتصاديا واجتماعيا -
دف وبصف تقومي صورة اجلزائر وتثمني اخلاصيات التنافسية واستعادة الثقة وتعزيز الصورة  إىلة عامة فحركية خمطط وجهة اجلزائر 

ن اجلزائر اليوم تعاين فيما يتعلق ، وكذلك مضاعفة اجلاذبية خاصة وأواألجانباالجيابية والقيمية للجزائر لدى الزبائن احملليني 
ا من بعض    )وغريها... نغالق ، واإلاألمننعدام صورة الفوضى، إ(ات السلبية الذهنيبصور

II -  متيازالسياحية لإل األقطاب: 02الحركية رقم" POT"2: الواجهات الرمزية الناشئة للوجهة الناشئة للجزائر  

 األنشطة، التسلية، امةاإلقزات  رقعة جغرافية معينة، مزود بتجهيمتياز يفهو تركيبة من القرى السياحية لإل القطب السياحي"
والقطب السياحي يتمتع باالستقاللية الكافية ليكون له ذلك  3"اإلقليميةالسياحية، يف تعاون مع مشروع التنمية  السياحية والديار

  .على املستوى الوطين والدويل اإلشعاع

ا ميكن لرقعته اجلغرافية أن تدمج ـكم،اري ـجوالت واإلقليمييدمج املنطق االجتماعي والثقايف  األبعاداحي هو متعدد ـوالقطب السي
السياحة الصحراوية، السياحة االستجمام، السياحة (احي، فهو يركز على موضوع رئيسي ـمنطقة أو عدة مناطق للتوسع السي

  .4الوظيفة أحاديةقصد جتنب  األخرىالتماسك يف متوقعه، غري أنه خيوض يف املواضيع والصحية من أجل  العالجية

  : هو مفهوم ينتج من خالل تقاطع عدة مفاهيم" POT"السياحية لالمتياز األقطابمفهوم "العموم فإن  وعلى 

  .)فروع مطابقة بالنسبة للمفهوم اجلديد للسياحة اجلزائرية(مفهوم الفروع  -

  . )ةاحلقيقي(من البنية التحتية، الوسائل السياحية املؤكدة  األدىناحلد (تطوير املوقع  إمكانيةمفهوم  -
  . )مناطق وأرضيات التوسع السياحي : توفري العقار(املفهوم العقاري  -
  ).عرب الرتاب الوطين لألنشطةاملتوازن  التوزيع املكاين(  اإلقليمياملفهوم  -

ذا التعريف، ستصبح    .واجهات للنهضة السياحية يف اجلزائر و، متياز مؤهلة لتكون أقطاب سياحية لإل األقطابو

يئة هذه وانطالقا  السياحي يف كافة أقاليم الرتاب يصبح اهلدف هو الشروع يف اإلنطالقة اليت سوف تدفع بالنهوض  األقطابمن 
  . 5"الوطين

  :السياحية السبعة لالمتياز يف األقطابوتتمثل  

  

                                                            
  .22املرجع السابق ذكره، ص ، الكتاب الثاين،ياحيةاملخطط التوجيهي للتهيئة الس   1
  .37املرجع السابق ذكره، ص، الكتاب الثاين، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  2
  .38املرجع السابق ذكره، ص، الكتاب الثاين، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  3
  .37ع سبق ذكره، صمرج، الكتاب الثاين، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  4
  .38،39املرجع السابق ذكره، صص ، الكتاب الثاين، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  5
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  POT.N.E)  ( :1متياز شمال شرق القطب السياحي لإل -1

  :واليات وهي متياز مشال شرق من ستيتكون القطب السياحي لإل

املتوسط ومن اجلنوب والية أم البواقي  األبيضسكيكدة، قاملة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، حيده من الشمال البحر 
 ²كلم  80347ميتد هذا القطب على مساحة قدرها  ،سطيف، جباية، باتنةات اليومن الشرق حتده تونس، ومن الغرب و وتونس 

ويشكل قطب االمتياز مشال شرق قاطرة التنمية السياحية على ، ساكن  3612000ايل وحيتضن عدد سكان يقدرون حبو 
ة االستجمامية وحيتوي على قدرات كبرية لتنمية السياحة الغابية، وبالنظر ملوقعه اجلغرايف ميكن أن ملستوى اجلهوي، ذات اهليمنا

ىل اليت ترتقي إ ىل جانب مدينة عنابةجهة أخرى وإ زائر، ومنمصاف البوابة الثانية للوافدين عرب بوابة اجل إىليرتقي هذا القطب 
يتوفر القطب على هياكل قاعدية معتربة، ويضم ) SDAT 2025( اإلقليميةمصاف عاصمة من طرف املخطط الوطين للتهيئة 

من قوية جتهيزات جد مالئمة، ذات مستوى وطين ودويل وعلى خدمات متنوعة وأنشطة وصناعات وقدرات تشجع على جاذبية 
ا أن تسمح بتشكيل واجهة بارزة للتنمية السياحية على مستوى امتداد القطب   .شأ

  2:ومن أهم املشاريع السياحية يف هذا القطب جند

  .ن للنزهة يف كل من سكيكدة وعنابة وميناءا، ميناء للمسافرين يف عنابة  إىل إضافةتبسة  مطاران دوليان يف كل من عنابة و -
  .يئية والسياحية للقالة حلظرية البا -
  .رات السياحية واملشاريع الكربى لالستثما) vte(القرى السياحية لالمتياز  -

  :اليت يعرفها املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من خالل اجناز  األولويةالناجم عن السياحة بدفع املشاريع ذات  األثرتفعيل 
  . فنادق تابعة للشبكة -
  . از مصممة لتلبية الطلب الدويل والوطينقرى سياحية لالمتي -
  : POT.N.Cالقطب السياحي لالمتياز شمال وسط  -2

اصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، ــــــــــــاز مشال وسط من ست واليات وهي اجلزائر العـــــــــــــيتكون القطب السياحي لالمتي       
املسيلة  املتوسط، ومن اجلنوب والييت األبيضالبحر  زي وزو، جباية، حيده من الشمالالشلف، عني الدفلى، املدية، البويرة، تي

مستغامن، غيليزان، تيسمسيلت، يتميز هذا  بوعريريج، ومن الغرب واليات جيجل، سطيف، برجات ــــــــــــواجللفة ومن الشرق والي
 11131000ان يبلغ عددهم ـــــــــــــــــ، حيث يتمركز سك²كلم  33877 ـكزي ويرتبع على مساحة تقدر بر ــــــــــــــالقطب مبوقعه امل

اسية واقتصادية للبالد يتوفر القطب ــــــــــــاصمة كعاصمة سيــــــــــــــمن سكان اجلزائر، ومع وجود اجلزائر الع ℅31م ميثلون ساكن وه

                                                            
يئة اإلقليم البيئة والسياحة، جانفي "POT"األقطاب السبعة لالمتياز  الكتاب الثالث، ، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية    1   .09،10، صص 2008، وزارة 
  .17،19،20املرجع السابق ذكره، صص   الكتاب الثالث،، التوجيهي للتهيئة السياحيةاملخطط     2
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والصناعات،  لألنشطةت مستوى وطين ودويل، خدمات متنوعة، أقطاب اتضم جتهيزات استثنائية وذمتطورة،  على هياكل قاعدية
  .1قدرات تشجع أنشطة مكثفة

احملصورة بني اجلبال والغابات والسهول العليا  واألوديةلتضاريس اليت تتوزع بني السهول والسواحل ويتميز هذا القطب بتنوع ا
ذا أصبحت هذه ، اجملسدة للفضاء الصحراوي    من حيث التضاريس، لإلعجابام مثري ـاصر جمتمعة تشكل حالة انسجـالعنو

يف الفضاء االجتماعي ،  ةحمال والتجهيزات وهي وصفة رائدة الكما يتميز هذا القطب بتشابك كثيف يف ميدان اهلياكل القاعدية 
  2.قطبا حقيقيا لالمتياز اإلقليموالثقايف تساهم يف جعل هذا  اإلداري، االقتصادي، و

التهيئة املينائية، اجلوية واحلضرية اجلديدة، وبالفعل مت  أشكالويعرف القطب السياحي لالمتياز مشال وسط نشاطا كبريا يف خمتلف 
  :اجناز العديد من التجهيزات اهلامة وهناك أخرى بصدد االجناز ونذكر منها على سبيل املثال

  .  ، مطار جباية والشلف املطار الدويل هواري بومدين -

  . احملطات البحرية للجزائر، جباية، الشلف -
  . طريق اجلنوب، الطريق السيار شرق غرب -
  . موانئ الصيد -
  . ةنوادي للرياضة املائي -
  .حمطات لتحلية مياه البحر  أربع  -
اهليلتون، (وراسي، فنادق ومركبات شاطئية األالسوفيتال، املاركري، مؤسسة التسيري الفندقي ( األعمالالفنادق مبا فيها فنادق  -

  . )اخل... الشرياطون، املركز السياحي أزور، وسيدي فرج 
  . املدرسة العليا للسياحة -
الناصرية، وهذا يف فضاء  بوينان، العفرون، سيدي عمار،،جيري اجنازها يف سيدي عبد اهللا  األولالتاج مخس مدن جديدة من  -

  .3بول العاصمي امليرتو 
  : )POT. N.O ( القطب السياحي لالمتياز شمال غرب -3

عسكر، سيدي وهران، عني متوشنت، تلمسان، مستغامن، م: هييتكون القطب السياحي مشال غرب من سبع واليات        
  .غيليزانبلعباس 

املتوسط ومن اجلنوب واليات تيارت، سعيدة والنعامة ومن الشرق والية الشلف ومن الغرب  األبيضوحيده من الشمال البحر 
  .املغرب

                                                            
  .26املرجع السابق ذكره، ص  الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية   1
  .27املرجع السابق ذكره، ص  الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  2
  .34،35مرجع سبق ذكره، صص  الكتاب الثالث،، ة السياحيةاملخطط التوجيهي للتهيئ3
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(  رباأو يتميز هذا القطب مبوقعه االسرتاتيجي اهلام والذي يقع على بعد أقل من ساعتني على السوق الرئيسية املوفدة للسواح يف 
ساكن، وهو قطب موجه أساسا لكي يصبح وجهة  6000000ـل ²كلم  35000وهي اسبانيا، وتبلغ مساحة هذا القطب 

السياحية لبالدنا، وأداء دور كبري يف ترقية وجهة اجلزائر ويتوفر قطب االمتياز السياحي مشال غرب على مفضلة يف اخلريطة 
الساحر الذي تقدمه  واإلطاريز أكثر فأكثر بساحله اخلالب وباجلمال الباهر مؤهالت طبيعية وقدرات سياحية استثنائية ويتم

السهول  إىل إضافة،واملسطحات املائية الكبرية  واألوديةحيث تتعاقب التضاريس اجلبلية  ،الطبيعة للزائر، من خالل مناظر
  . 1ابات ـوالغ

 إىل SNAT>>  2025<<  اإلقليميةالوطين للتهيئة  املخططىل جانب مدينة وهران اليت يرفعها ، وإأخرىومن جهة        
مصاف عاصمة، يتوفر القطب على هياكل قاعدية متطورة ويضم جتهيزات جد ملحوظة ذات مستوى وطين ودويل، خدمات 

   .2املنطقة إىلسامهت وبقدر كبري يف جلب السياح  وصناعة مكيفة وقدرات غنية ومتنوعة

منها  ℅70رب حركية حضرية من جراء خمتلف أعمال التهيئة فهناك شبكة طرق رائعة ويعرف قطب االمتياز مشال غ       
 إىل ية أكرب للسواح واملستثمرين إضافةجلاذب إضافيا، وهي تشكل عنصرا  على املستوى الوطينالشبكات  أفضلمزدوجة، فهي من 

ءان للمسافرين يف كل من وهران وتلمسان وميناء مطاران دوليان ومينا: أن القطب يعترب مدلال يف ميدان النقل البحري واجلوي
 إىل باإلضافةمطارات أخرى يف كل من معسكر، مستغامن، سيدي بلعباس، عني متوشنت،  04ىل إ إضافةللنزهة يف تلمسان، 

  .اليت تغطي كامل القطب ةاحلديديشبكة السكك 

  .وغريها...  الشرياطون ، لرتكمثل عني ا أخرى، وفنادق EDEN >> <<  كما يضم القطب عدة فنادق لشبكة

نيا وهران، يكولوجية والسياحية، حديقة دطة حتلية مياه البحر، احلضائر اإلاي وهران، حمجناز مثل ترامو وهناك مشاريع كثرية قيد اإل
  .3وغريها... متياز السياحي، صيانة وترقية جزر حبيباس قرى اإل

  :POTSE OASIEN")  الواحات"شرق -احي جنوبالقطب السي(شرق -جنوب القطب السياحي لالمتياز -4

سوف، حيده من الشمال الواحات من ثالث واليات وهي غرداية، بسكرة، واد " جنوب شرق"يتكون القطب السياحي لالمتياز 
ييت ومن الغرب وال ومن الشرق ليبيا ،،متنراستو ليزي نشلة، وتبسة، ومن اجلنوب والييت إغواط، املسيلة، باتنة، خاأل: واليات

 ،مليون ساكن 1,5 ـ، وحيتضن سكان يقدر عددهم ب²كلم  160000 ـأدرار والبيض، يرتبع هذا القطب على مساحة تقدر ب
  .4ومن جهة أخرى تعترب غرداية مبثابة قطب كبري وبوابة الدخول للصحراء

                                                            
  .60املرجع السابق ذكره، ص  الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 1
  .61املرجع السابق ذكره، ص  الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية2
  .65ملرجع السابق ذكره، ص االكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 3
  .76مرجع سبق ذكره، ص  الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  4
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مت جتسيد جتهيزات  وبالفعلسبب خمتلف أعمال التهيئة حركية حضرية ب" جنوب شرق"ويعرف قطب االمتياز السياحي        
  :هامة على أرض الواقع وأخرى بصدد االجناز واليت نذكر منها

  مطار الواد إىل إضافةمطاران دوليان واحد يف بسكرة واآلخر يف غرداية،  -

ا له اخلاصة من النوع احلضري تطورا حقيقيكما زودت مجيع مقرات الواليات بعدة فنادق مصنفة، وتعرف الفنادق واملطاعم   -
ليست مجيعا مطابقة للمعايري السياحية،   لإليواءاليت تعرفها هذه التجمعات، غري أن هذه الطاقات اجلديدة  األعمالعالقة حبركة 

االعتبار والرتميم والتحول  وإعادةاالقتصاد والرتاث  أقطاب وإنشاءهذا القطب يعرف اجناز الطريق العابر للصحراء  أنكما 
  .1يفالسياحي للرتاث الثقا

  :القرارة-توات"  pots O" القطب السياحي لالمتياز جنوب غرب  -5

ال والييت ـمن واليتني ومها أدرار وبشار، حيده من الشم" توات-القرارة"غرب  –يتكون القطب السياحي لالمتياز جنوب       
، ميتد هذا فتندو  ورب املغرب ـومن الغ ،ردايةـغ رق والييت متنراست وـومن الش ،وموريتانياوب النيجر ـومن اجلن ،امة والبيضـالنع

السياحي  القطب إنساكن،  900000ان يقدر عددهم حبوايل ـ، ويضم سك²كلم  603000 ـالقطب على مساحة تقدر ب
رثي ذو بعد عاملي وهو فضاء جديد ناشئ نشيط يستدعي الدعم الالزم من أجل جتسيده على أرض هو قطب إ" القرارة-توات"

  .2الواقع

موقع  300متياز فهناك ماال يقل عن ،وبإيعترب القطب السياحي لالمتياز جنوب غرب، قطب من القصور والقصبات        
  .3إنساين يشهد على تاريخ قوي وقدمي

ومطار شيخ سيدي حممد بن لكبري بأدرار، ومطار  ،رارة بتيميمونـارات وهي مطار القـاز ثالث مطـويعرف هذا القطب اجن       
املتحدة  األمم، كما يعرف القطب اجناز العديد من الفنادق والطرق مثل طرق القصور اليت تنشأ يف إطار مشروع باجي خمتاربرج 

 "للتنمية   PMUD "تنشيط واحات  إعادةو أقطاب اقتصادية للرتاث،  وإنشاء،ىل شبكات سياحية وموضوعاتية إ إضافة
  ).وامع، والزوايا، اجلاألضرحة(ترميم أماكن العبادة و النخيل، 

كما يعرف القطب اجناز فنادق الشبكة، وقرى سياحية لالمتياز مصممة وفقا للطلب الدويل والوطين، وغريها من املشاريع         
  .4املنجزة أو اليت هي قيد االجناز

   

                                                            
  .82،83املرجع السابق ذكره، صص   الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  1
  .87املرجع السابق ذكره، ص   الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  2
  .92مرجع سبق ذكره، ص   الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  3
  .92،93مرجع سبق ذكره، صص  الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  4
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  :"POTG.S " طاسيلي ناجر  -القطب السياحي لالمتياز الجنوب الكبير  -6

و حيده من الشمال والييت ورقلة  ليزيإأساسا يف والية  -طاسيلي ناجر -ي لالمتياز اجلنوب الكبري يقع القطب السياح       
ومن اجلنوب النيجر ومايل ومن الشرق ليبيا ومن الغرب والية متنراست، هذا القطب ميتد على مساحة تقدر حبوايل  غرداية

  .ساكن 40000، وحيتضن حوايل ²كلم  284618

للقطب يف املستقبل، وتتضمن تساهم يف حتقيق تنمية حقيقية  أنمؤهالت ميكنها  واألثريةالطبيعية، الثقافية  متثل ثرواته       
ات الكربى لقطب االمتياز الطاسيلي ناجر مالجئ للنقوش الصخرية وهي ذات قيمة تارخيية عالية، وتقع هذه الرسوم الفضاء

ومتثل نواة " البقرة اليت تبكي"رة السفراء، ونقوش قلتة عني دبران ونقوش شهرة يف منطقة جانت، مبغا األكثروالنقوش احلجرية 
  .قيمة هامة يف الرتاث الثقايف والسياحي، القدمية يف أزلواز وامليميهان  األحياء

املي من املصنفة ضمن الرتاث الع) احلظرية الوطنية للطاسيلي(وتتم محاية هذه الثروات الثقافية بفضل وجود حظرية وطنية        
  .19811طرف اليونسكو، اعتبارا من عام 

 هو جاري اجنازه ومنها ما العديد من املشاريع منها ما –طاسيلي ناجر  –اجلنوب الكبري ويعرف القطب السياحي لالمتياز        
  :هو قيد الدراسة، ومن بني هذه املشاريع نذكر

  .غرفة  30من " MOTEL" بناء ثالث فنادق من نوع موتيل  -
  . )إهرير، أهزهار، واد مهرو" ( ZRIBA"اجناز مخسة خميمات من نوع زريبة  -
  .حول احلظائر الثقافية طاسيلي ناجر " PEP"القتصاد الرتاث  أقطاب إنشاء -
   . أمهية األكثرحلظرية الطاسيلي واملواقع  األبعادتصميم ثالثي  -
عبارة عن شباك وحيد للساحة والثقافة  وهي" اسيلي ناجردار الط" قاعات للعرض، قاعات للباحثني، كما سيتم اجناز إنشاء -

  2قرى سياحية لالمتياز مصممة وفقا للطلب الدويل والطلب الوطينقرية حرفية ، كما سيتم إجناز إضافة إىل إنشاء 
  :"POT. GS " -هقاراأل–القطب السياحي لالمتياز الجنوب الكبير  -7

غرداية  حول متنراست، حيده من الشمال والييت ورقلة و" هقاراأل"از اجلنوب الكبري ـــــــــــــتياحي لالمـــــــــــييتمحور القطب الس       
ليزي، ومن الغرب والية أدرار، يرتبع على مساحة تقدر حبوايل ايل، ومن الشرق والية إـــــــتتــــــجر ومومن اجلنوب الني

ثقافية والطبيعية، كما أن ه الهقار بثرواتيتميز القطب السياحي األ ،3ساكن 137175، ويقطن به حوايل²كلم456200

                                                            
  .98،99املرجع السابق ذكره، صص   الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  1
  .102،103مرجع سبق ذكره، صص   الكتاب الثالث،، للتهيئة السياحية املخطط التوجيهي  2
  .107املرجع السابق ذكره، ص   الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  3
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،كما حيتوي على 1"سنة 600000 إىلية تعود الحتوائه على مواقع أثر  اليونسكوصنف كرتاث عاملي من طرف "هقار األ
  .2مغارات وخمابئ حتت الصخور، وضريح تني هينات وغريها

  :منها على سبيل املثال العديد من املشاريع نذكر –هقار األ –ويعرف القطب السياحي لالمتياز اجلنوب الكبري 
  .حتديد الطرق واملسارات السياحية  -
  . ) اخل... تيندي، إمزاد (واملوسيقى الغناء، الرقص، : عتبار واحملافظة على الرتاث الروحياإل إعادة -
  . هقارحول احلظائر الثقافية لأل) PEP(أقطاب القتصاد الرتاث إنشاء -
  . فنادق الشبكة -
  .3از مصممة وفقا للطلب الدويل والوطين، عرب أرضيتني سياحيتني على مستوى متنراست وإيدبيسقرى سياحية لالمتي -
  
III -  4:مخطط نوعية السياحة: 03الحركية رقم  

أصبحت النوعية السياحية اليوم من أهم متطلبات حتقيق التنمية السياحية، فالدول الكبرية سياحيا تتميز بنوعية خدمات        
 إىلجعل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يسعى  املستوى وهو ما أهلها لتكون أكثر جذبا للسياح، وهذا ما سياحية رفيعة
احي الوطين، وهلذا فهو يركز على التكوين وتعليم االمتياز، كما ـاحية للجزائر ومنه تطوير العرض السيـاخلدمات السي تطوير نوعية

دف هذه احلركية الثالثة  ال يفـواالتص اإلعالميدرج تكنولوجيات    :إىلتناسق مع تطور املنتوج السياحي يف العامل و

  .وهي حصيلة كل مسعى نوعي" النوعية السياحية"إطالق خمطط لنوعية السياحة مع الرغبة يف االنضمام ملاركة موحدة  -
  .اخلارجيف اجلزائر ويف  ترقيتهالتموقع ضمن منظور حتسني النوعية والعرض السياحي وتشجيع  -
  .بعث ديناميكية تقومي وترقية الوجهة السياحية للجزائر -

IIII -  الخاصة  –مخطط الشراكة العامة : 04الحركية رقم:  

ام وكذلك من ـــــــــــــــادية ميكن االستثمار فيه من طرف القطاع العــــــــــــــــــاعات االقتصــــــــــــاحي كغريه من القطــــــــــــــالقطاع السي       
ويف إطار مشروعها لتنمية القطاع بأنه من الضروري تفعيل شراكة عمومية ة اجلزائرية ـــــــــــــــطرف القطاع اخلاص وقد رأت الدول

يئة ـــــــــــــــــــــخاصة، أي شراكة بني الدولة واخلواص وهذا من أجل حتقيق رغبات السي  اإلقليماح حيث أن الدولة تلعب دورا بارزا يف 
 األضرحة ارات والطرق ومحاية املتاحف وووضع املنشآت وعلى وجه اخلصوص منشآت البنية التحتية كاملط ،ومحاية املناظر العامة

ناهيك عن  ،واالستقرار األمنالتارخيية، كما أن الدولة هي وحدها القادرة على السهر على احلفاظ على النظام العام وحتقيق 
  .صيانتها للصورة العامة للبالد

                                                            
  .110، املرجع السابق ذكره، ص   الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  1
  .110املرجع السابق ذكره، ص   الكتاب الثالث،، حيةاملخطط التوجيهي للتهيئة السيا  2
  .111املرجع السابق ذكره، ص   الكتاب الثالث،، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  3
  .47الكتاب الثاين، مرجع سبق ذكره، ص ، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 4
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و يسهر على تثمني وتسويق وتقدمي أجود فه ،بينما القطاع اخلاص بإمكانه أن يضمن أساسيات االستثمار واالستغالل السياحي
 1إطار تنظيمي مشجع، وتشريع ضرييب واجتماعي إىلاخلدمات يف سبيل احلصول على الربح ولكن هذا القطاع اخلاص حيتاج 

م، فكانت احلركية الرابعة ضمن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  " SDAT 2025" يعطي حتفيزا للخواص ملضاعفة استثمارا
  : نذكر منها األهدافعى لتفعيل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل حتقيق مجلة من تس

السفارات، القنصليات، (الرتاب الوطين  إىلربط الشبكة السياحية وجعلها منسجمة وهذا من خالل جعل بوابات الدخول  –
 إىل إضافةوكذلك حتسني اخلدمات يف املواقع السياحية تقدم أحسن اخلدمات، ) اخل ... املطارت، املوانئ، املراكز احلدودية 

طط الشراكة العمومية كما يسعى خماملواقع السياحية والقرى السياحية لالمتياز، وصيانة الثروة الطبيعية والبيئية   إىلتسهيل الوصول 
الفاعلني والعاملني يف القطاع السياحي  جل تفعيل الشراكة بني خمتلفالتجميع وهذا بربط الشركاء من أ إسرتاتيجيةتبين  إىلاخلاصة 

  .2مشاريع مرحبة وقابلة لالستمرار إعداد لضمان  من املستثمرين والبنكيني واملتخصصني يف املالية واحملاسبة

IV-  مخطط تمويل السياحة: 05الحركية رقم :  

شتغال االستثمار وائده املالية يف بداية إز ببطء عكما أنه يتمي،  يتطلب استثمارات ضخمة  يعترب القطاع السياحي قطاع       
وهذا من خالل دعم ،السياحي هلذا فإن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية جاء باحلركية اخلامسة ملعاجلة هذه املعادلة الصعبة 

أهداف رئيسية ، الذي يسعى لتحقيق مخسة 3مرين يف القطاع السياحي من خالل خمطط التمويل السياحيثومرافقة املرقني واملست
  : وهي

  . PMEمحاية ومرافقة املؤسسة السياحية الصغرية واملتوسطة  –1
  .اريع السياحية التوقف والذوبان السهر على جتنيب املش -2
  . جذب ومحاية كبار املستثمرين الوطنيني واألجانب -3
  . واملاليةجوء اىل احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمار يف القطاع السياحي بال -4
  4"تسهيل وتكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحية، وخاصة االستثمار يف قطاع بنك االستثمار -5

هو خمطط دولة طموح حيث أنه وضع اخلطوط العريضة  SDAT 2025 آلفاقالتوجيهي للتهيئة السياحية إن املخطط         
 إسرتاتيجيةالتنموية هي  اإلسرتاتيجيةرج قطاع احملروقات، هذه تنمية مستدامة خا إطارتنموية للقطاع السياحي يف  إلسرتاتيجية

سواء من اجليل احلايل أو  ، ثروة تضمن مستقبل اجلزائر وأبناء اجلزائرناصبةخلق ثروة وطنية دائمة وليست  إىل، تسعى األمدطويلة 
،  اإلسرتاتيجيةسن توظيفها جنحت  هذه ىل مجلة من العوامل إن توفرت وأححتتاج إ اإلسرتاتيجيةالالحقة، ولكن هذه  األجيال
قطاع وبالتايل لالتنموية ل اإلسرتاتيجيةمل تتوفر هذه العوامل فشلت  إذا، أما  رض الواقعمن املمكن جتسيدها على أ أصبحوبالتايل 

                                                            
  .50،51جع السابق ذكره، صص الكتاب الثاين، املر ، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  1
  .52مرجع سبق ذكره، ص الكتاب الثاين، ، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  2
  .144،145عامر عيساين، مرجع سبق ذكره، صص   3
  .57ص  مرجع سبق ذكره، الكتاب الثاين، ، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 4
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ومن  ،سواءالضخمة وتزيد معانات الدولة والشعب على حد  األموالموضوعة فقط على الورق تستهلك  إسرتاتيجيةمل تعد سوى 
ا تعد ضرورية لنجاح وتفعيل وجتسيد هذا املخطط   ) SDAT 2025س .ت.ت.م(بني هذه العوامل اليت نرى حنن كباحثني بأ

  :رض الواقع نذكر مايليعلى ا

 اوألوا أشكاهلامين، وهذا عن طريق حماربة اجلرمية مبختلف ختلف أنواعه من استقرار سياسي وأستقرار مبواإل األمنحتقيق  -
  .ستقرار الوطين د من حديد لكل من حياول زعزعة اإلوالضرب بي

تعطلها  إىلرض الواقع مبشكلة نقص الوعاء العقاري ، مما يؤدي الكثري من املشاريع تصطدم يف أ أنل مشكلة العقار حيث ح -
ل هذا املشكل الذي مل يعق حل قانوين واضح وصارم إطارهلذا البد من وضع  األحيانيف بعض  إلغائهاحىت  أوتغيري موقعها  أو

  . من القطاعات االقتصادية ريتنمية الكث أعاق إمناتنمية القطاع السياحي فحسب ، 
لتفادي القروض الربوية  إلغائهاوملا ال ، تشجيع االستثمار اخلاص عن طريق تسهيل منح القروض وختفيض معدالت الفائدة  -

ا من سلطان ، اليت ما أ حتفيزات  إعطاءلتمويل املشاريع كما البد من  اإلسالميقتصادي النظام اإل إطاريغة يف ص وإجيادنزل اهللا 
  .يف القطاع  املستثمرينضريبية خاصة لصغار 

ن قطاع النقل هو اإلستغالل للسائح ، وهذا أل، لتفادي املضاربة و أسعارهاهتمام بالغ لقطاع النقل وتنظيمه وحتديد  إعطاء -
إىل البلد قصد السياحة فهو  يأيتالسائح عندما  أني قطاع اقتصادي وخاصة القطاع السياحي ، باعتبار القلب النابض لتنمية أ

  .معقولة وخدمات راقية  أسعاركتشاف الكثري من املناطق واملعامل وبالتايل البد من تسهيل عملية تنقله وفق يسعى إل 
تسهيل عملية و نرتنيت ، يع خاصة خدمات اهلاتف النقال واألجلموجعلها يف متناول ا أنواعهاتصاالت مبختلف تنظيم قطاع اإل -

رتنيت نخدمات األ إطالقنه جيب طريق تفادي كثرة الوثائق ، كما أ وهذا عن األجانببيع اخلطوط اهلاتفية للسياح خاصة 
 األصليومعارفه يف موطنه  وأقاربه بأصدقائهنه سيتصل أ أكيدن السائح عند قيامه بالفعل السياحي وتسهيل عملية استخدامها أل

  .خدمات السياحية اجلزائرية لتصاله سيقوم وبطريقة مباشرة للرتويج لوعند تسهيل عملية إ
وجعلها يف متناول " لةـسوق حتويل العم" وتنظيم سوق الصرف  األموالتنظيم القطاع املصريف وتسهيل عملية نقل وحتويل  -

اجلزائر، هذه  إالاحية يف العامل ـا فيها الفنادق مثلما هو موجود يف كل الدول السياجلميع وفتح صرافات قانونية ويف كل مكان مب
الصرف الدولية اجلارية، حلظة بلحظة وبالتايل سيتم القضاء على السوق السوداء للعملة، واليت تسبب  أسعارتعمل وفق  تالصرافا

  .ضررا لالقتصاد الوطين عموما وللقطاع السياحي خصوصا 
 وأدبستوى اخلدمات املقدمة يف القطاع وهذا عن طريق تكوين املستخدمني يف القطاع السياحي ، وتعليمه فن حتسني م -

معاقبة كل من  إضافة ،لتسهيل عملية تواصله مع الغري األجنبيةىل ضرورة تكوينه يف خمتلف اللغات إ إضافةالتعامل مع السياح، 
  .التعامل مع السياح  وأخالقياتالقيام بتصرفات مضرة مبستوى  أو ، الوطين القطاع السياحي  إىليقوم بتصرفات تسيء 

 جالآوفق اخلطط املوضوعة وهذا باحرتام   2025SDATس .ت.السهر على تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن املخطط ت -
ضرورة احرتام  إىل إضافةوطنية، يف عرقلة التنمية املنشودة للسياحة ال مسيساهن عدم اجناز املشاريع يف وقتها احملددة ، أل جنازاإل
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جناز وهذا بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له ولية وحماربة أي حماولة غش يف اإلجناز وهذا وفق املعايري الداملعايري الفنية لإل
كذا    .يعترب حىت يبقى عربة من ال أعمالنفسه القيام 

 أخرىشركة طريان  إنشاءف شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ، وملا ال معقولة وتنافسية من طر  وبأسعارتنظيم رحالت جوية منتظمة -
حتسني مستوى اخلدمات املقدمة  إىلتكون منافسة لشركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية ، لزيادة التنافس بني الشركتني وهذا سيؤدي 

  .تنافسية يف جمال النقل اجلوي  أسعارستكون هناك  وأيضا
ا املقدمة مع قانون صارم خاص با إنشاء - على تنظيم عدد حمدد يكون كحد  إجبارهالوكاالت السياحية لتحسني مستوى خدما

داخل الوطن ، فالشيء املالحظ  إىلمع حتفيز الوكاالت اليت تزيد من جلب السياح  ،من الرحالت السياحية لداخل اجلزائر أدىن
ىل الداخل وهو  للسياحة يف اخلارج وال تقوم بأي رحلة من اخلارج إنيهذه الوكاالت السياحية تقوم فقط بنقل اجلزائري أنحاليا هو 

  .ما ساهم يف زيادة العجز املزمن للميزان السياحي اجلزائري 

جلنة وطنية تتوىل عملية التفتيش واملراقبة للخدمات السياحية املقدمة من طرف الفاعلني يف القطاع السياحي سواء كانوا  إنشاء -
ماكن واملرافق السياحية الوطنية ، والضرب من حديد لكل من عن طريق تنظيم زيارات مفاجئة لأل وهذا خواص ، أوعموميني 

  .يقصر يف تنمية وتطوير القطاع السياحي الوطين 
وغريها ، للقيام بعمليات .... والصحف واجملالت  اإلذاعةوكذلك  واألرضيةالفضائية منها  ، دفع القنوات الوطنية واخلاصة -

والقيام ،وطبع كتب وكتيبات ،ربورجتات ونشر مقاالت  للسياحة يف اجلزائر وهذا عن طريق تنظيم حصص تلفزيونية، و إشهار
  .بوضع خريطة للسياحة يف اجلزائر تكون مبثابة بطاقة تعريف ملدى مجال اجلزائر 

دراسات واستشارات قصد تفعيل  راءإلجقتصاديني يف مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي كادميني اإلالتنسيق مع األ -
  .   هو مناسب خدمة للسياحة الوطنية  وإضافة ما SDAT 2025س .ت. ت.م
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  :خاتمة الفصل الثالث 

اد اجلزائري ، فمنذ اإلستقالل ـاحية املالية بالنسبة لإلقتصـاحية الطاقوية أو من النـتشكل الثروة النفطية املصدر الرئيسي سواء من الن
ا أعطت هلذا القطـزائر على أموال الثروة النفطية يف خمتلف براجمها التنموية، كمـاعتمدت اجل اع أمهية كبرية، فكانت دائما ترصد ـا أ

له مبالغ ضخمة كانت على حساب القطاعات اإلقتصادية األخرى ،وهذا ما جعل اإلقتصاد اجلزائري يفقد توازنه لصاحل قطاع 
وعند حدوث اإلخنفاض احلاد يف أسعار النفط،اصطدم القائمون على شؤون الدولة  1986نة احملروقات ، ولكن واعتبارا من س

، وبالتايل نستنتج اإلقتصاد 2000اجلزائرية بواقع مرير مل يتم جتاوز عقباته إال من بعد عودة أسعار النفط لإلرتفاع ابتداءا من سنة 
مهية كبرية لباقي القطاعات اإلقتصادية األخرى ، وهذا للتخلص الوطين ، يبقى مهددا وعلى طول اخلط، إذا مل يتم إعطاء أ

التدرجيي من التبعية املطلقة للريع البرتويل، وخلصنا إىل أنه جيب على الدولة أن تعطي عناية كبرية للقطاعات اإلقتصادية خارج 
  .احملروقات 

اع السياحي  ميكن أن يكونا كبديل حقيقي لقطاع وإننا ومن خالل دراستنا هذه ارتأينا بأن كال من القطاع الزراعي و القط
احملروقات، وخلصنا يف ختام الدراسة بأن اجلزائر متلك يف هذين اخليارين اإلسرتاجتيني كل املؤهالت واملقومات اليت تسمح هلا 

  .بتحقيق التنمية املستدامة

صة يف ظل توفر البنية التحتية من أراضي صاحلة فالقطاع الزراعي ميكن للجزائر من خالله،أن حتقق منوا حقيقيا ومستمرا ،خا
للزراعة، وأخرى قابلة لإلستصالح، وتوفر خمزون هائل من املياه اجلوفية،واليت ترتكز أساسا يف املنطقة الصحراوية، إضافة إىل 

يف امليدان الزراعي، هلذا  اءة األراضي الصحراويةـمقومات أخرى، ولقد أثبتت التجارب اجملسدة يف الصحراء اجلزائرية وحلد اآلن كف
  .جيب أن يتم إعطاء أمهية خاصة للزراعة الصحراوية 

ونفس الشيء بالنسبة للقطاع السياحي الذي تعترب اجلزائر من خالله جوهرة البحر األبيض املتوسط، فهي حتتوي على كل أنواع 
ة، إضافة إىل السياحة احلموية اليت تتميز خباصية السياحة، من سياحة ساحلية حبرية إىل سياحة داخلية، وجبلية وسياحة صحراوي

ا اهللا علينا لتطوير وطننا وهذا بالتخلص من  عالجية، ومل يبقى على اجلزائر حكومة وشعبا إال استغالل هذه اخلريات اليت أنعم 
  .ار الرديئة و األنانية وحب الذاتاألفك
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  ةـامـعـة الـاتمــالخ

... ـانونيني واجليولوجينياديني والسياسيني والقـ، وهذا ما جعل الكثري من اإلقتصد أمهيتها يوما بعد يومإن الثروة النفطية تتزاي
ا أصبحت تدرس يف خم ،جوانبهاوغريهم يقومون بإجراء دراسات وأحباث يف خمتلف  و  امعات، اليت فتحت فروعاـتلف اجلحىت أ

تم بدراسة الشؤون النفطية، ومل يتوقف األمر عند هذا احلد، بل امتد إىل إنشاء معاهد برتولية متخصصة، وهذا كله   ختصصات 
لى املستوى الدويل اإلجتماعية ع و ،التنمية اإلقتصاديةاحلاسم يف حتقيق التطور و  اإىل دوره ، إضافةالنسبية الكبرية اراجع ملزاياه

  .واحمللي

ا مصدر الطاقة الرئيسي لكل القطاعات اال - ا ستتوقف  ،قتصاديةفعلى املستوىل الدويل برزت أمهية الثروة النفطية يف كو وبدو
تسعى جاهدة للحصول على للطاقة لكني املستهخصوصا واليت تعترب أكرب  جعل الدول الصناعية وهذا ما ،احلياة فوق األرض

الوكالة الدولية للطاقة إلستعماهلا كأداة ضغط على الدول املنتجة  بإنشاء، وقامت النفطية يف وقتها وبأسعار مناسبةاإلمدادات 
من إمجايل اإلحتياطات النفطية العاملية حسب إحصائيات %81.33للنفط وخاصة دول األوبك اليت حتتوي أراضيها على 

، وقامت هذه الدول الصناعية أيضا بإنشاء شركات متعددة اجلنسيات للولوج إىل معاقل النفط يف إطار 2010عام 
 .، وعندما تفقد احلصول على النفط بالطرق العادية قد تلجأ حىت إلستخدام القوةاألجنيب املباشر االستثمار

  
ذ اجلزائري فهي قائدة عملية التنمية اإلقتصادية يف البالد منأما على الصعيد الوطين فتعترب الثروة النفطية عماد اإلقتصاد  -

يار أسع، ولكن عناإلستقالل وإىل غاية يومنا هذا تعرضت اجلزائر ألزمة عصفت باألخضر  1986ار النفط يف سنة د ا
  .2000واليابس، ومل يتحقق اإلستقرار املنشود إال بعد عودة أسعار النفط لإلرتفاع اعتبارا من سنة 

جعلت كل أطراف اجملتمع الدويل يفكرون يف  ،يدة للثروة النفطية سواء من الناحية الطاقوية أو من الناحية املاليةااحلاجة املتز  إن
، ومن هنا ومن هذا املنطلق ومن خالل دراستنا هذه على هذه الثروة االعتمادمن شدة  على األقلإسرتاتيجيات بديلة تقلل إجياد 

كما تعتبر اختبارا   ،إجابات عن التساؤالت المطروحة في إشكالية الدراسة، و اليت تتضمن يف ثناياها تاليةال النتائجخنلص إىل 
  :لفرضياتها

 وما الدويل دـااالقتصيف تطوير  اسيةـاألسو الركيزة  ،من خالل دراستنا هذه استنتجنا بأن الثروة النفطية تعترب املساهم األول ،
تعتمد على الطاقة واليت  ةتصاديات اإلقلقطاعاد األحفوري فكل و هار كان سببه الوقداز  ورقي و العامل اليوم من تطور إليهوصل 
  .من إمدادات الطاقة العاملية  % 41.3مصدرها الرئيسي الثروة النفطية، واليت تساهم بـ  يعترب

ا  ا األروبيون و يقولون بأ كانت لتحقق  ، ماسي فيما وصلت إليه البشرية اليومالسبب الرئي إن الثورة الصناعية اليت يتغىن 
والصادرة ىت من خالل التوقعات املستقبلية ، وحوال ظهور واكتشاف الثروة النفطية وتطور اإلستغالل الصناعي هلاك التطور لذل

 ، و2040ارتفاعه حىت آفاق  نالحظ بأن الطلب العاملي على النفط سيواصل ،عن خمتلف اهليئات املهتمة بالشؤون النفطية
، و هذا يؤكد بأن الثروة النفطية ستبقى أهم الثروات  2040 -2010خالل جممل الفرتة   %24ع يصل حىت ا بارتف
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( الطاقوية وعلى اإلطالق ، واخليار الطاقوي املفضل على املستوى العاملي ، وإذا أضفنا هلا الغاز الطبيعي فتصبح احملروقات 
  .من جممل اإلستهالك العاملي للطاقة   %60تسيطر على حوايل ) طبيعي النفط والغاز ال

  من   % 97ومن خالل دراستنا هذه تأكدنا بأن الثروة النفطية هي عماد اإلقتصاد اجلزائري فالريع البرتويل يساهم بنسبة
شيئا، حقيقة مرة ولكنها واقعية، فمصدر  اويـاجلزائري بدون نفط ال يساد ـقتصوبالتايل نستنج بأن اإل ،إيرادات الدولة اجلزائرية

األموال الوحيد الذي مولت به كل القطاعات وبدون إستثناء، منذ اإلستقالل وإىل غاية يومنا هذا هو إيرادات الثروة النفطية 
ططني واملخ،  1979- 1978واملخططني الرباعيني والفرتة اإلنتقالية  ،فبدءا من مرحلة التخطيط من خالل املخطط الثالثي

ا امل ، وما إن اخنفضت أسعار النفط يف األسواق الدولية حىت دخلت الية الثروة النفطيةاخلماسيني كانت مصادر مرصودا
 .اجلزائر يف أزمة إقتصادية حتولت إىل إجتماعية ، فأزمة سياسية وانتهت بأزمة أمنية 

اية  خالل مرحلة التسعينات مل يكن سببه مطلقا حب احلصول الثمانينات من القرن املاضي و عقد إن املشكل يف اجلزائر يف 
، بل كان سببه الرئيسي مشكلة إقتصادية لتعددية احلزبية كما يفسره البعضير اجملال السياسي بتجسيد ار وحت ،على الدميقراطية

ر النفط لإلرتفاع، ومن اع، وإال كيف نفسر بأن بداية عودة اإلستقرار للجزائر كانت يف نفس وقت بداية عودة أسة حبتةمالي –
ا عماد اإلقتصاد اجلزائري    .هذا املنطلق أثبتت الثروة النفطية بأ

  ضنا يف دراستنا عر واليت ت ،ن الطاقات املتجددة أو كما يسميها البعض بالطاقات البديلةأمن خالل دراستنا هذه توصلنا إىل
، ، وبدرجة أقل طاقة الرياح والطاقة املائيةثل يف الطاقة الشمسيةاألنواع تتمهذه إىل سبعة أنواع منها، وأدركنا بأن أفضل هذه 

الطاقات أكرب تبقى تكاليف إنتاج هذا النوع من من اإلحتياج العاملي املتزايد للطاقة ولكن واليت من املمكن أن تغطي جزءا 
ا العامل الغريبوبالتايل نستنج بأن الطاقات املتجدد ،بكثري من تكاليف إنتاج الطاقة من الثروة النفطية  ى، تبقة واليت يتغىن 

، فحسب توقعات الوكالة األقل يف العقود القليلة القادمةبعيدة كل البعد بأن تكون مصدر بديل كلي للثروة النفطية على 
فقط من   %7دة حوايل يتوقع أن تغطي الطاقات املتجد "International energy agency"الدولية للطاقة 

 .من اإلستهالك العاملي للطاقة   %8، وستغطي الطاقة النووية حوايل 2040الك العاملي للطاقة يف آفاق اإلسته
 وقت مضى يف تفعيل إسرتاتيجيات تنموية  يأبأن اجلزائر جيب أن تفكر اليوم وأكثر من  إنه ومن خالل دراستنا هذه ارتأينا

اخليارات اليت ميكن أن  أفضل، يعترب من دامة وتوصلنا بأن القطاع الزراعيحقيق التنمية احمللية املستت لتابديلة لقطاع احملروق
صة  لك فيه اجلزائر كل مقومات النجاح ولكن مل يلقى العناية الكافية خار التنمية املنشودة، فهو قطاع متخالهلا اجلزائ حتقق من

لالزمة مع تجنا يف ختام هذه الدراسة بأن القطاع الزراعي لو لقي العناية ا، وبالتايل استنكتلك املخصصة لقطاع احملروقات
كيد أنه سيكون اخليار اإلسرتاتيجي الرئيسي األنسب لقيادة عمليات األف ،قيقة والصرامة يف تطبيق القواننيواملراقبة الد ةاملتابع

 .التنمية الشاملة يف البالد
 قطاعا خصبا لإلستثمار فيه ، فاجلزائر متلك يف اجملال السياحي كل مقومات  ا توصلنا إىل أن القطاع السياحي يعتربكم

جل كل املقومات السياحية الناجحة من مناظر  و دنا وهبها اهللا عز، فبال أكرب الدول السياحية يف العاملالنجاح ملنافسة حىت
احة ومل يبقى سوى إستغالل أموال الثروة النفطية مما جعلها حتتوي على كل أنواع السي ،طبيعية متنوعة إىل رقعة جغرافية واسعة

كيد ، واألرة التسيري احملكم والصارمإضافة إىل ضرو ء مرافق سياحية  مبواصفات عاملية، تكون جاذبة للسياح، املرتاكمة يف إنشا
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ه يف طريق حتقيق ، وال ميكن اإلستغناء عنالقطاع الزراعي  خيارا اسرتاتيجيا أيضا إىل جانب أن القطاع السياحي سيكون
  .التنمية اإلقتصادية الشاملة للجزائر 

 

  : إنه ومن خالل النتائج السالفة الذكر إرتأينا تقدمي التوصيات واإلقرتاحات التالية 
  واحلد من التوسع ،ستغالل الرشيد والعقالين ملوارد الطاقة األحفوريةعن طريق اإلعلى اجلزائر أن تنظم قطاع احملروقات الوطين 

وبالتايل  ،ة النفطيةو حتياجات العاملية املتزايدة للثر  شكله اخلام وهذا قصد تلبية اإل، خاصة يفاملفرط يف إستخراج وتصدير النفط
 .ب أن نعطي أولوية ملصلحة البالدجي
  لية على قطاع تم السيطرة الكال إنشاء شركة نفط وطنية أخرى لت ، وملااطراككاملة وصالحيات واسعة لشركة سون  أولويةإعطاء

 .، فاملال أهله أوىل به ستثمار للشركات األجنبيةوالتقليل من منح عقود اإل ،الوطين احملروقات
 هدرا للمواردتصديره خاما  والذي نعترب ،تطوير صناعة البيرتوكيماويات وهذا قصد التقليل من تصدير النفط بشكله اخلام  ،

سيطية و قتصادية األخرى من خالل تدعيمها باملواد األولية الالقطاعات اإل يات تساهم يف تطويركما أن صناعة البيرتوكيماو 
، إضافة إىل املواد األخرى، اليت تعتمد على خمرجات الصناعة البرتوكيماوية كاألمسدة واملبيدات واليت تساهم يف زيادة الالزمة

 .مردودية القطاع الزراعي 
 خاصة وأن الصحراء اجلزائرية تعترب من أكثر ددة وخاصة الطاقة الشمسيةت املتجاإلبتكار يف جمال الطاقا تطوير البحث و ،

مصدر كبري أيضا هلذا فالصحراء اجلزائرية ليست مصدرا فقط للثروة النفطية بل هي  اطق يف العامل عرضة ألشعة الشمس،املن
 .للطاقة الشمسية 

 اليا، لنواكب التطورات العاملية يف هذا ـ، وتدعيمها متجددةستثمار يف جمال الطاقات املتنظيم إطار قانوين يشجع وحيفز على اإل
 .اجملال 

 اقبة كل املتسببني يف هدر ـ، وهذا مبعات واليت كثرت يف اآلونة األخريةـارمة لإليرادات النفطية واحلد من اإلختالسـالرقابة الص
 .املال العام وبعقوبات صارمة

 طويلة املدى لتشجيع اإلستثمار يف هذا القطاع  إسرتاتيجيةالقطاع الزراعي ووضع اإلهتمام ب. 
 القيام باستصالح املزيد من األراضي الفالحية لزيادة حجم املساحة الصاحلة للزراعة. 
 إعادة النظر يف كيفية منح القروض وتقدمي الدعم الفالحي وتطهري القطاع من الفالحني املزيفني. 
 وضعية أراضي العرشلفالحي وتسوية إجياد حل ملعضلة العقار ا. 
  واحلد من التوسع احلقيقينيإعادة النظر يف ملكية األراضي اليت ال تستغل يف امليدان الزراعي وإعادة توزيعها على الفالحني ،

 .العمراين على حساب األراضي الزراعية
 ا ذات مردودية عال، و راويةإعطاء عناية خاصة للزراعة الصح ائرية حتتوي على خمزون هائل من ية فالصحراء اجلز اليت أثبت بأ

 .املياه اجلوفية ، ناهيك على سهولة إستصالح أراضيها
 جيع اإلستثمار يف القطاع السياحيتش. 
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 والقطاع املصريف وقطاع اإلتصاالت قة بالقطاع السياحي كقطاع النقلتنظيم كل القطاعات اليت هلا عال ،. 
 مستوى اخلدمات السياحية املقدمة حتسني. 
 والضرب بيد من حديد واملفسدين الطفيلينيان وطنية للرقابة والتفتيش ملراقبة كل القطاعات اإلقتصادية وتطهريها من إنشاء جل،

 .لكل من خيالف القانون
 افة إىل إستغالل ـ، إضاجة السوقـحسب حأي  ارات حسب الطلبـوين اإلطـليكون تكسيق مع مؤسسات البحث العلمي نالت

 .تنجز على مستوى اجلامعات وال تبقى جمرد حرب على ورق البحوث والدراسات اليت 
  إستحداث منصب كبري العلماء يف كل  الوزارات املسؤولة عن خمتلف القطاعات اإلقتصادية يتوىل عملية التنسيق املباشر مع

   .  ا الوطن الباحثني يف خمتلف اجلامعات اجلزائرية، للتعاون على إزالة كل العقبات وحتقيق الرقي واإلزدهار هلذ

  :ةسار دلا قاقآ

 تاإسرتاتيجي ةغايص لجأ نم و اهيلإ لو صو لا نم نكمتن مل طاقن ىلإ قر طتلا و عو ضو ملا اذه يف ثحبلا ةلصاو مل
 فلتخمب يعار ز لا عا طقلا ىلع زيكرت لا نم  دب ال هنأب ىر ن ،ةيطفنلا ةو ر ثلل ايقيقح اليدب نو كتل ىلثم و ،ةيقيقح
  .رئاز جلا يف ةلماشلا ةيمنتلا قيقحت ةيلمعل ادئاق نو كيل هتايو تسم و هداعبأ
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 .2005-  2004 ،فرع التخطيط، جامعة اجلزائر ،يف العلوم االقتصادية

-11

منوذج تطبيقي للمخطط ،  2006- 2000الطيب هامشي، تقييم برنامج املخطط الوطين للتنمية الفالحية يف اجلزائر الفرتة 
 االقتصادية ختصص اقتصاد التنمية، جامعة أبو بكر بلقايد،  العلوممذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ،بوالية سعيدة

 .2007-2006تلمسان، 

-12

بلقاسم سرايري، دور ومكانة قطاع احملروقات اجلزائرية يف ضوء الواقع االقتصادي الدويل اجلديد ويف أفق االنضمام إىل املنظمة 
، على شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضرالعاملية للتجارة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول 

 .2008-2007باتنة، 

-13

رسالة ، 2005-2000خدجية عياش، سياسة التنمية الفالحية يف اجلزائر، دراسة حالة املخطط الوطين للتنمية الفالحية 
ختصص التنظيم السياسي و اإلداري، جامعة اجلزائر مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية و العالقات الدولية، 

2010 – 2011. 

-14

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات )2010-1995(سليم العمراوي، دراسة قياسية حملددات الطلب السياحي يف اجلزائر للفرتة 
 .2012-2011نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، ختصص تقنيات كمية التسيري، 

-15

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  سعار الصرف على العائدات النفطية، دراسة حالة اجلزائر،موري ،آثار تقلبات أمسية 
 .2010- 2009تلمسان ، ،جامعة أيب بكر بلقايد ،ختصص مالية دولية سيري الدويل للمؤسسات،املاجستري يف الت

-16

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بقسم  ،نمية الفالحية يف اجلزائرمسري عزالدين، انعكاسات مسح ديون الفالحني على الت
 .2012- 2011،  3العلوم االقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر 

-17

سهيلة زناد، اسرتاتيجية االستغالل املستدام للثروة البرتولية بني متطلبات التنمية القطرية واحتياجات السوق الدولية، دراسة 
حالة قطاع البرتول اجلزائري، مذكرة  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري، ختصص إدارة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية 

 . 2011-2010سطيف ،  ،املستدامة، جامعة فرحات عباس

-18



 قـــائـمـة الـمـراجـع

295 
 

طلبات نيل شهادة مذكرة مقدمة ضمن مت ،سوسن بوصبيعات، الطبيعة القانونية حلق املستفيد من املستثمرات الفالحية
 .2007-2006 ،قسنطينة ،املاجستري يف احلقوق قسم القانون اخلاص فرع القانون العقاري جامعة متنوري

-19

صليحة عشي، اآلثار التنموية للسياحة، دراسة مقارنة بني اجلزائر تونس واملغرب، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
 .2005 2004اتنة، باملاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة 

-20

دراسة املخطط الوطين للتنمية  الفالحي اجلزائري،عبد الرزاق بوعزير ،حماولة تقييم أثر اإلصالحات اجلديدة على القطاع 
 .2005-2004 ،جامعة اجلزائر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،2004-2000الفالحية 

-21

العلوم عقيلة دبيحي، الطاقة يف ظل التنمية املستدامة يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف 
 .2009-2008االقتصادية، فرع التحليل واالستشراف االقتصادي، جامعة منتوري قسنطينة، 

-22

عيسى مقليد، قطاع احملروقات اجلزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري يف 
 . 2008 - 2007 باتنة، ،العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر

-23

ملياء بن رجدال، النظام القانوين للطاقة املتجددة يف اجلزائر يف إطار التنمية املستدامة، مذكرة مقدمة من اجل احلصول على 
 .2010-2009جامعة اجلزائر،  ،بن عكنون ،شهادة املاجستري يف احلقوق، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق

-24

املسري ذاتيا و مشاكله املالية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع حممد بويهي، القطاع الفالحي 
 .1987، جامعة اجلزائر ،التسيري

-25

رسالة مقدمة ضمن  ،حممد غروي، آثار املديونية على القطاع الزراعي و آفاق التنمية يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنة
 .2002- 2001جامعة اجلزائر  ،متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي

-26

ا بالنسبة للجزائر، دراسة حالة القطاع السياحي لوالية سعيدة محام ريب،  ،حممد وزاين، السياحة املستدامة وواقعها وحتديا
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستري، ختصص تسويق اخلدمات، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2011-2010تلمسان،  ،التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد

-27

الستكمال متطلبات نيل شهادة املاجستري مرمي بوعشري، دور وأمهية الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة مقدمة 
 .2011-2010قسنطينة، ،يف العلوم االقتصادية، ختصص حتليل واستشراف اقتصادي، جامعة منتوري

-28

  :و المؤتمرات الملتقيات
دور "الثاين حول حدة رايس، مروة كرامة، املقومات األثرية الصحراوية يف اجلزائر ومكانتها يف القطاع السياحي، امللتقى الدويل 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2012مارس  -12-11يومي  ،"السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
 .بسكرة ،وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة حممد خيضر

-1 

ودورها يف حتويل اجلزائر إىل بلد سياحي يف إطار حياة بن مساعني، زايدي حسيبة، أقطاب السياحة الصحراوية لالمتياز 
دور "امللتقى الدويل الثاين حول ، دراسة واقع السياحة واالستثمار السياحي بوالية بسكرة، املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2012مارس  12- 11يومي  ،"السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
 .بسكرة ،وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة حممد خيضر

-2 

امللتقى العلمي  ،ائرالتنمية الريفية املتكاملة و دورها يف حتقيق أهداف التنمية الزراعية يف اجلز  ،باشا، فاطمة بكدي رابح محدي
- 27أيام  ،03جامعة اجلزائر  ربية و اإلسالمية و سبل مواجهتها،حول حتديات القطاع الزراعي يف الدول العالدويل التاسع 

 .2011فيفري  28

-3 
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صيغة مستقبلية إلنتاج الطاقة الكهربائية (رشيد بن شريفة، إدريس الزجلي، عبد العزيز بنونة، اهليدروجني وخاليا االحرتاق 
 .2004نوفمرب  22- 20 ،املؤمتر العريب العاملي لتطبيقات الطاقة الشمسية، طرابلس ،)بكفاءة عالية وتوافق بيئي

-4 

سارة بن الشيخ، نارميان بن عبد الرمحان، عرض جتربة اجلزائر يف جمال الطاقات املتجددة، امللتقى العلمي الدويل حول سلوك 
، كلية العلوم 2012نوفمرب  21و  20االجتماعية، يومي املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة 

 .ورقلة ،االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح

-5 

شعيب شنوف، رمضاين لعال، األفاق املستقبلية لالقتصاد اجلزائري بعد الثروة البرتولية يف إطار قواعد التنمية املستدامة، املؤمتر 
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  العاملي الدويل حول
 .2008أفريل  08-07سطيف، أيام ، جامعة فرحات عباس

-6 

حلالة الدول صاحل مفتاح، عتيقة وصاف، متطلبات صناعة السياحة يف ظل اتفاقية حترير جتارة اخلدمات السياحية مع اإلشارة 
مارس  10-09بسكرة،  ،العربية، امللتقى الدويل حول اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة، جامعة حممد خيضر

2010. 

-7 

مدحية خبوش، دور القطاع الزراعي يف امتصاص البطالة باجلزائر، امللتقى الدويل إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على  ،عمر جنينة
 .2011نوفمرب  16 -15يومي  ،البطالة و حتقيق التنمية املستدامة، جامعة املسيلة

-8 

امللتقى الدويل حول اقتصاديات السياحة ، اجلزائرعمر شريف، السياحة ونظم معلومات التسويق السياحي لتفعيل التنمية يف 
 .2010مارس  10-09أيام  ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،ودورها يف التنمية املستدامة

-9 

لول، مداخلة حتت عنوان  مللتقى العلمي ، اتنمية القطاع الفالحي كعامل قيادي للتنمية املستدمية" حممد بلقا سم حسني 
- 27أيام  ،03جامعة اجلزائر  ،حتديات القطاع الزراعي يف الدول العربية و اإلسالمية و سبل مواجهتهاالدويل التاسع حول 

 .2011فيفري  28

-10

 إمداداتحممد راتول، حممد مداحي، صناعة الطاقات املتجددة بأملانيا وتوجه اجلزائر ملشاريع الطاقة املتجددة كمرحلة لتأمني 
سلوك املؤسسة ، ، ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل حول"حالة مشروع ديزرتك"يئة الطاقة االحفورية ومحاية الب

، كلية العلوم االقتصادية 2012نوفمرب  21-20يومي  ،االقتصادية يف ظل رهانات التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية
 .والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

-11

ا اجتاه " زيدان، حممد يعقويب، مداخلة حتت عنوان حممد اآلثار البيئية لنشاط شركات البرتول العاملية ومدى حتملها ملسؤوليا
ألقيت خالل امللتقى الدويل الثالث حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية املنظم بكلية العلوم االقتصادية  ،"البيئة

 .2012فيفري - 15-14والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، أيام 

-12

اجلزائرية، امللتقى الدويل الثاين حول مليكة زغيب، سوسن زيرق، دور التسويق االلكرتوين يف دعم وترقية السياحة الصحراوية 
، كلية العلوم االقتصادية 2012مارس  12-11يومي  ،"دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية"

 .بسكرة ،والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر

-13

الستغالل الثروة النفطية الناضبة من أجل حتقيق تنمية  نور الدين شارف، نصر الدين بوعمامة، ترقية القطاع السياحي كبديل
مستدامة يف اجلزائر، املؤمتر العاملي الدويل، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، 

 .2008أفريل  08-07سطيف، أيام 

-14
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امللتقى الدويل حول اقتصاديات السياحة ، حالة اجلزائر، قطاع السياحة نور الدين أمحد قايد، األمهية واألثر االقتصادي لتنمية
 .2010مارس  10-09أيام  ،بسكرة ،ودورها يف التنمية املستدامة، جامعة حممد خيضر

-15

 9 -8أيام  ،رئيس اجلمهورية الفرنسية، املؤمتر الدويل حول احلصول على الطاقة النووية املدنية، باريس نيكوال ساركوزي،
 .2010مارس

-16

  :المجالت و الجرائد
 .2003،  2أمحد باحشي، القطاع الفالحي بني الواقع و متطلبات اإلصالح جملة الباحث العدد  -1 

أثر تقلبات اإليرادات النفطية يف مؤشرات االقتصاد الكلي و أداء أسواق األوراق  أمحد حسن علي اهلييت، خبتيار صابر حممد،
اجمللد الرابع ،العدد  مجهورية العراق، يف دول جملس التعاون اخلليجي، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية و اإلدارية،املالية 
07  ،2011. 

-2 

أرميل سانيري، سيفان سربوتوفيتز، كونستانسيو سيفا، غي ميزونيت، حبث بعنوان االستثمار يف االستكشاف واإلنتاج والتكرير 
 .2011شتاء  136، جملة النفط والتعاون العريب الكويت، اجمللد السابع والثالثون، العدد 2010خالل عام 

-3 

األفاق املستقبلية للطلب العاملي على النفط ودور الدول األعضاء يف مواجهته، دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة األقطار 
 .2011العربية املصدرة للبرتول أوابك، سبتمرب 

-4 

نشرة شهرية صادرة عن منظمة األقطار العربية  ،بكو جملة اال، املخزونات النفطية ودورها يف استقرار األسواق النفطية العاملية
 .2011يوليو  07، العدد 37املصدرة للبرتول، السنة 

-6 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة، الطاقة ألغراض التنمية املستدامة يف املنطقة العربية، -7 

 .2013جانفي  22الصادر يوم الثالثاء  ،4546جريدة صوت األحرار يومية جزائرية تصدر باللغة العربية، العدد  -8 

مسرية بلعمري، أول مرسوم تنفيذي يدخل قانون احملروقات حيز التنفيذ، على طاولة احلكومة اليوم، نشر يف جريدة الشروق 
 .2006-11-07اليومي، يوم 

-9 

الدكتور   الدور االقتصادي للسياحة مع اإلشارة حلالة اجلزائر، جملة البحوث والدراسات العلمية، املركز اجلامعيشبوطي حكيم، 
 .2011، جويلية 05حيىي فارس املدية، العدد 

-10

جامعة بغداد، جملة كلية الرتبية للبنات،  دور النفط العريب يف حتقيق األمن االقتصادي العريب، صباح عبد الرسول التميمي،
 .135،ص 2010،  01العدد  21العراق، اجمللد 

-11

بك، جملة النفط و عبد الفتاح دندي، دور املخزون النفطي يف األسواق العاملية واالنعكاسات على الدول األعضاء يف اال
 .2011شتاء  ،136 العدد والتعاون العريب، صادرة عن منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، اجمللد السابع والثالثون،

-12

عبد اللطيف مصيطفى، الوضعية النقدية ومؤشرات التطور املايل يف اجلزائر بعد انتهاء برنامج التسهيل املوسع، جامعة قاصدي 
 .2008، 06مرباح ورقلة، جملة الباحث، العدد 

-13

 ،السنة األوىل، اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلفعلي بطاهر، سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر، جملة 
 .2004السداسي الثاين،  ،العدد األول

-14

 .2003سبتمرب  21عيسى حممد الغزايل، السياسات الزراعية، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد  -15

، السنة الثالثة، 306دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد عيسى حممد الغزايل، إدارة الديون اخلارجية، سلسلة 
 .2004يوليو حزيران، 

-16
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، أحباث اقتصادية وإدارية، 2009- 2001كرمي زرمان، التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي، 
 2010بسكرة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جوان  ،، جامعة حممد خيضر07العدد 

-17

مبارك بوعشة، نسرين برجي، االستثمارات األجنبية املباشرة ودورها يف تنمية وتطوير قطاع احملروقات باجلزائر، جملة كلية بغداد 
 .31للعلوم االقتصادية، العدد 

-18

الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة، عرض جتربة أملانيا، جملة الباحث، حممد طاليب، حممد ساحل، أمهية 
 .2008، 06جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

-19

اجلزائر، جملة الباحث، ،حممد مسعي، سياسة االنعاش االقتصادي يف اجلزائر وأثرها على النمو، جامعة قاصدي مرباح  ورقلة
 .2012-10العدد 

-20

حممد وكاع، هندسة الطاقات املتجددة واملستدامة، جملة فيالديلفيا الثقافية، جامعة فيالديلفيا اململكة األردنية اهلامشية، العدد 
 .2010السادس، 

-21

 ،والتعاون العريب، جملة النفط "االستثمار يف قطاع الطاقة يف األقطار العربية ، واقعه وآفاقه"مظفر الربازي، مقال حتت عنوان
 .2008شتاء   ،124العدد، اجمللد الرابع والثالثون

-22

هواري معراج، حممد سليمان، إجراءات السياحة وأثرها يف التنمية االقتصادية العاملية، حالة االقتصاد اجلزائري، جملة الباحث، 
 .2004، 01جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

-23

  :التقارير
.، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، مركز البحوث اإلفريقية2002- 2001االسرتاتيجي اإلفريقي التقرير  -1 

 .OAPEC، لألمني العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة للنفط 2010التقرير السنوي السابع والثالثون لعام  -2 

، الصادر عن 2012 - جانفي - األسواق العاملية واألقطار األعضاء لشهر ينايرالتقرير الشهري حول التطورات البرتولية يف 
 .منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك

-3 

- 4  .2010التقرير السنوي الصادر عن شركة سوناطراك لسنة   

  :واثيقالقوانين و الم
املؤرخ  07-05هـ يعدل ويتمم القانون رقم 1427رجب  03م املوافق ل 2006يوليو  29املؤرخ يف  10- 06األمر رقم 

 48هـ املتعلق باحملروقات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1426ربيع األول   19م املوافق لـ2005أفريل  28يف 
 .هـ1427رجب عام  04م املوافق لـ 2006يوليو  30الصادر بتاريخ 

-1 

هـ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1426ربيع األول  19املوافق ل  2005أفريل  28الصادر بتاريخ  07-05القانون 
 .م2005يوليو  19الصادر يف  50العدد 

-2 

الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية  2013فرباير  20هـ املوافق لـ  1434ربيع الثاين عام  10املؤرخ يف  01-13القانون 
 -02-24لـ              هـ املوافق 1434ربيع الثاين عام  14الصادر بتاريخ  11الشعبية، العدد اجلزائرية الدميقراطية 

 .م2013

-3 

، أنظر اجلريدة الرمسية اجلزائرية 14- 86م والذي يعدل ويتمم القانون رقم 1991ديسمرب  04املؤرخ يف  21-91القانون 
 .م1991ديسمرب  07الصادر يف  63العدد 

-4 
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م واملتعلق بالكهرباء وتوزيع 2002فرباير سنة  05هـ املوافق لـ 1422ذي القعدة عام  22املؤرخ يف  01-02رقم القانون 
هـ املوافق لـ 1422ذي القعدة عام  23الصادر بتاريخ  08الغاز بواسطة القنوات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

 .م2002فرباير  06

-5 

واملتعلق برتقية الطاقات  2004غشت سنة  14هـ املوافق لـ 1425مجادى الثانية عام  27املؤرخ يف  09-04القانون رقم 
هـ 1425رجب  02الصادر بتاريخ  52املتجددة يف إطار التنمية املستدامة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد 

 .م2004غشت  18املوافق لـ 

-6 

هـ واملتعلق بأعمال البحث والتنقيب عن 1406ذي احلجة  13املوافق لـ  1986أوت  19 املؤرخ يف 14-86القانون رقم 
 27الصادر بتاريخ  35اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية العدد ، احملروقات واستغالهلا ونقاها باألنابيب

 .م1986أوت 

-7 

م يتضمن القانون التوجيهي 1998أوت سنة  22هـ املوافق لـ 1419عام  ربيع الثاين 29املؤرخ يف  11-89القانون رقم 
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2002-1998والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 .م1998غشت  24هـ املوافق لـ1419مجادى األول  02، الصادر بتاريخ 62

-8 

م يتضمن التوجيه العقاري  1990نوفمرب  18هـ املوافق لــ  1411املؤرخ يف أول مجادى األوىل  25- 90القانون رقم 
م ، العدد   1990نوفمرب  18هـ املوافق لـ  1411اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الصادرة بتاريخ أول مجادى األوىل 

49. 

-9 

م و املتضمن لقانون األمالك  1990ديسمرب  1هـ املوافق لـ  1411مجادى األوىل  14املؤرخ يف  30-90القانون رقم 
م،  1990ديسمرب  2هـ و املوافق لـ  1411مجادى األوىل  15الوطنية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، الصادرة بتاريخ 

 .52العدد 

-10

واملتعلق بالتحكم يف الطاقة،  1999جويلية  28ه املوافق ل 1420ربيع الثاين عام  15املؤرخ يف  09-99القانون رقم 
 .م1999غشت  02ه املوافق ل 1420ربيع األول عام  20الصادر يف  51اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

-11

، واملتعلق بتكاليف تنويع 2004مارس  25ه املوافق ل 1425صفر عام  04واملؤرخ يف  92-04املرسوم التنفيذي رقم 
مارس  28املوافق ل  1425صفر عام  07الصادر بتاريخ  19الكهرباء، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  إنتاج

2004. 

-12

يدة الرمسية للجمهورية م اجلر  2010أوت سنة  15هـ املوافق لـ  1431رمضان عام  05املؤرخ يف  03- 10قانون رقم 
 2010أوت  18هـ املوافق لـ  1431رمضان عام  08الصادر بتاريخ  46العدد  اجلزائرية،

-13

  مصادر أخرى
 :وثائق صادرة عن هيئات رسمية

اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية نشاطات الصيد البحري و تربية الربمائيات، املخطط الوطين  لتنمية الصيد البحري و تربية 
 .2003 ،وزارة الصيد البحري و املوارد الصيدية ،2007- 2003 ،الربمائيات

-1 



 قـــائـمـة الـمـراجـع

300 
 

األمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، البيئة والتنمية املستدامة، تشجيع مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة مبا 
 .2001، جويلية 2005-1996يف ذلك تنفيذ الربنامج العاملي للطاقة الشمسية، 

-2 

مشروع دراسة حول إسرتاتيجية التنمية  ،الوطين االقتصادي و االجتماعي، جلنة آفاق التنمية االقتصادية و االجتماعيةاجمللس 
 .2001جويلية  ،الفالحية ، الدورة الثامنة عشر

-3 

الفالحية، حماور لفتح اجمللس الوطين االقتصادي و االجتماعي، جلنة اآلفاق و التنمية االقتصادية و االجتماعية، إشكالية التنمية 
 .1999الدورة الرابعة عشر، نوفمرب  ،نقاش وطين

-4 

تشخيص وفحص السياحة اجلزائرية، وزارة  1الكتاب )  SDAT 2025س .ت.ت.م(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
 2008يئة االقليم، البيئة والسياحة، جانفي 

-5 

يئة اإلقليم، البيئة والسياحة، الكتاب الثاين)  SDAT 2025س .ت.ت.م(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  ، وزارة 
 .2008احلركيات اخلمسة وبرنامج األعمال السياحية ذات األولوية، جانفي : املخطط االسرتاتيجي

-6 

، "POT"الكتاب الثالث، األقطاب السبعة لالمتياز ، )SDAT 2025س .ت.ت.م( املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية
يئة اإلقليم البيئة والسياحة، جانفي   .2008وزارة 

-7 

 .برنامج األمم املتحدة للبيئة، الطاقة ألغراض التنمية املستدامة يف املنطقة العربية -8 

 .برنامج التجديد الفالحي و الريفي، وزارة الفالحة و التنمية الريفية -9 

 .2011- 2010وزارة السياحة، إحصائيات  -10

  
 :أحاديث صحفيةو  ندوات ،قمم

 13 ،باريس، فرنساحفي مع وكالة األنباء اجلزائرية ، حديث ص2008عبد العزيز بوتفليقة، تصرحيات و أحاديث صحفية 
، مديرية الصحافة و االتصال رئاسة اجلمهورية املؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار، وحدة الرويبة، 2008جويلية 

 .2009اجلزائر فيفري 

-11

 ،2000سبتمرب  26فنزويال، الثالثاء  عبد العزيز بوتفليقة، خطاب أمام القمة الثانية ملنظمة الدول املصدرة للبرتول، كراكاس،
املؤسسة الوطنية للنشر  ،رئاسة اجلمهورية ،، اجلزء الثالث، مديرية اإلعالم2000ديسمرب  31-سبتمرب  5خطب ورسائل، 

 .2001مارس  ،اجلزائر وحدة الرويبة، واإلشهار،

-12

التغريات املناخية، روما، عبد العزيز بوتفليقة، ندوة صحفية رفيعة املستوى حول األمن الغذائي العاملي و حتديات الطاقة احليوية و 
اجلزء األول، مديرية الصحافة و االتصال رئاسة  2008خطب و رسائل جانفي، جوان  ،2008جوان  4ايطاليا األربعاء  

 .2009اجلمهورية، املؤسسة الوطنية لالتصال و النشر و اإلشهار وحدة روبية، اجلزائر فيفري 

-13

الدورة العادية الرابعة لندوة االحتاد اإلفريقي حول األمن . 2005يناير  31نيجرييا، االثنني عبد العزيز بوتفليقة كلمة أبوجا 
 ،مديرية اإلعالم رئاسة اجلمهورية املؤسسة الوطنية للنشر و اإلشهار ،2005ماي  17جانفي  10 ،خطب و رسائل ،الغذائي

 .2006اجلزائر، أوت  ،وحدة الروبية

-14

 :دراسات مختلفة
 senyar<< حممد رمضان تقلبات أسعار النفط ولعنة املوارد احلاجة إىل امليزانية الصفرية، األحباث سنيار كابيتال 

capital<< 2012،يوليو. 
-15
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" نبيل مهدي اجلنايب، كرمي سامل حسني، العالقة بني أسعار النفط اخلام وسعر صرف الدوالر باستخدام التكامل املشرتك وسببية،
granger " ،2010، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية. 

-16

، قسم االقتصاد، جامعة امللك 2008إىل عام  1970نورة بنت عبد الرمحان اليوسف، ارتفاع واخنفاض أسعار النفط من عام 
 .2010-2009سعود، 

-17

  :المراجع باللغة األجنبية
I‐  livres 

-1  Belkacem heddar , role socio‐économique du tourisme en algérie .OPU 1988. 
-2  Belkacem.BOUZANA. le contentieux des hydrocorpures entre l’algérie et les 

societés étrangéres (alger : opu‐pub  isud . 1985. 

-3  KATHRINE STEPHANE, les compagnies pétrolieres et le marché pétrolier 
international, le pétrole guide de lénergier  et du déveleppement à l intention 
des journalistes open society institute‐ new york ,usa 2005 

-4  sadek boussena, jean pierre pauwels catherine lacatelli canine swurtenbroekx ; 
ledefi petrolier, questions actuelles du petrole et du gaz, librairie vuibert, paris 

-5  Sophie Chavtard , Le pétrole. Groupe vocatis (ex groupe studyrama) France K 
2eme trimestre 2008.  

II‐ revues , séminaires et raports: 
-6  Amor khelif  envirenement institutionnel et création d’entreprises dans le 

secteur algérien des hydrocarbures‐communication présentée au collogue 
international « création d’entrepuses etterritoires tamanrasset :02et 03 
décembre 2006. 

-7  B .P energy outlook. 2030. Statistical revieu. London.  January 2011 

-8  Bank of Alegria, bulbtin statistique trimestriel, N°=18, juin 2012 

-9  Hydroelectric power. U.s/ department of the interior bureau of reclamation 
power.resources office. July.2005. 

-10  Hydrogen energy and full cells avision of our future. Directorate‐general for 
research. Directorate/ general for energy and transport EURO PEANcommission 
final report of the high level group 2003 

-11  
Institut francais du petrole, recherche et production du petrole et du gaz, 
reserves, couts et contrats ¨paris¨ : techniq, 2002. 

-12  international energy agency .key world energy statistics 2011 

-13  
Journal officiel de la république algérienne DEMOCRAIIQUE ET populaire N° 
65 du dimanche 22 ramadhan 1427 correspondant au 15 octobre 2006 

-14  
Le conseil national économique et social ; DESMS stratégie de développement 
de l’agriculture ; janvier 2003. 
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-15  
Le plan national de développement agricole et rural un instrument de mise à 
niveau de l’agriculture algérienne, ministère de l’agriculture et de 
développement rural. 

-16  Ministère d'énergie et des mines 

-17  
office national des statistiques ; l’ALGERIE en quelques chiffres ; résultats 2010  
édition 2011 

18- 
Office national des statistiques, retrospective statistique1970‐2002, edition 
2011  

19- 
Oil and gaz production hand book, an introduction to oil and gaz production, 
havard devold, ABBATPA OIL and GAZ  

20- 
République Algérienne Ministère de l’Agriculture et de Développement Rurale 
(PNDA) 

21- 
République Algérienne Ministère de l’Agriculture et de Développement Rurale 
les objectifs du PNDA  . 

22- 
The outlook for energy.avew to 2040. Exxan mobil taking on the world’s 
tougbest energy challenges 2012 pp.08.29. op.cit. 

23- UNWTO . tourism highlights, 2011 edition. 
 
 

III‐ Thèses: 

24 DJENANE –Abdelmadjid ; reformes économiques et agriculture en Algérie 
THESE ; pour l’obtention du grade de docteur d’ETAT En science économiques ; 
université Ferhat ABBAS –Sétif 1997. 

  :المواقع االلكترونية
  :االلكرتوينأبو شهاب املكي، الطاقات املتجددة املستدامة على املوقع 

http://www.Tkne‐net/vb/t26579.html   consulté le 16‐01‐2013 à 20 :30GMT. 
-1 

  : استغالل الطاقات املتجددة ال يزال متعثرا يف اجلزائر على املوقع االلكرتوين
  http://www.djazairess.com/essalam/15836  .Ajouté le 01‐10‐2012 consulté 
le 17‐02‐2013 à 12 :20 GMT. 

-2 

  :االلكرتوين، على املوقع 05، ص2011مارس  -اجلزائر–الربنامج اجلزائري للطاقة املتجددة والفعالية الطاقوية 
http://portail‐cder.dz/spip.php?article1574  

-3 

  :الفصل الثاين عشر، على املوقع االلكرتوين -التعاون العريب يف جمال السياحة
http://www.arabfund.org/data/sit1/pdf/jaer/…/12.pdf  consulté le  16 -12-
2012 à 19  :05 GMT 
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  :  الدول الصناعية السبع تستغيث من ارتفاع أسعار النفط على املوقع االلكرتوين
http://arabnews.com/alshaab/2005/2204/2005/n4.htm    consulté le 
11.01.2013 à 23 :00 GMT 

-5 

  :على املوقع االلكرتوين ONTAالديوان الوطين لألراضي الفالحية 
http://ksarelhirane.ibda3.org/t1154‐topic    ajouté le 14  .09.2010 consulté le 

11.03.2013 a23  :35 GMT 

-6 

  :العريب يف قطاع السياحة على املوقع االلكرتوينالفصل الثاين عشر من التقرير 
http://www.arabfund.org    

-7 

  :على املوقع االلكرتوين) 2002-2000(أنس بن فيصل احلجي، بداية األلفية وأثر العوامل السياسية يف أسعار النفط 
http://www.Aleqt.com/2010/10/26  consulté le 01‐12‐2012 à 22  :50 GMT 

-8 

 15867 العدد-أنور أبو العال، مقال حتت عنوان الفرق بني ذروة اإلنتاج ونضوب البرتول اخلام، منشور يف جريدة الرياض،
  :هـ ، على الرابط 1433حمرم  8املوافق ل  2011ديسمرب 03ليوم السبت 

http://www.Aluyadh.Com/2011/12/03article68872.html   

-9 

   :على املوقع االلكرتوين بيوار خنسي، البرتول وأمهيته، خماطر وحتدياته
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  :ملخص الدراسة 

ا ستتوقف دواليب احلياة فوق األرض، و  على الرغم من سعي لقد أثبت لنا الواقع بأن الثروة النفطية هي أساس التطور والتقدم الذي وصل إليه العامل، وبدو
اإلعتماد على الطاقات املتجددة، وبالرغم من دخول  بعض خمتلف القوى الدولية وخاصة الدول الصناعية إىل تنويع مصادر الطاقة املتوفرة عامليا، وهذا بتطوير 

ا لن تكون بديال حقيقا للثروة النفطية ول ا أثبتت بأ عقود طويلة من الزمن، وبالتايل هذه املصادر املتجددة إىل حيز االستخدام الفعلي، والتطبيقي وامليداين إال أ
فضل لتوفري الطاقة يف العامل، وهذا ما يفسر سعي القوى اإلمربيالية إىل السيطرة على أكرب معاقل النفط يف فإن مصادر الطاقة النفطية ستبقى اخليار الرئيسي األ

  .العامل حىت بإستخدام القوة

السوق النفطية العاملية الفريدة يف  ونظرا لألمهية الكبرية اليت تلعبها الثروة النفطية يف اإلقتصاد اجلزائري، وباعتبارها موردا ناضبا من جهة، ولتميزها بتذبذب أسعارها
دائل قطاعية من نوعها من جهة أخرى، هلذا فإن مسألة اإلهتمام باإلستغالل الرشيد والعقالين هلذا املورد تعترب أكثر من ضرورية، كما أن البحث عن ب

كن أن حتقق التنمية املستدامة لإلقتصاد الوطين، وهذا بإستخدام للمحروقات تعترب مسألة مصريية للجزائر، ويعترب قطاعي الزراعة والسياحة أهم القطاعات اليت مي
   .ينيالوفرة املالية اليت حتوزها اجلزائر، نتيجة اإليرادات النفطية، خاصة وأن اجلزائر متلك كل مقومات النجاح يف هذين اخليارين اإلسرتاجت

اع المحروقات في اإلقتصاد الدولي و اإلقتصاد الجزائري، اإلستراتيجيات البديلة الثروة النفطية،السوق النفطية العالمية، أهمية قط: الكلمات الدالة 
 لقطاع المحروقات على المستوى الدولي والوطني

Summary of the study: 

 
Has proven to us the fact that the oil wealth is the basis of development and progress, which reached the 
world, and without it will stop wheels of life on Earth, and although sought various international powers, 
especially the industrialized countries to diversify the sources of energy available worldwide, and this 
developed reliance on renewable energies, and in spite of entry Some of these renewable sources into actual 
use, and applied and field it proved that it would not be a substitute a real oil wealth for decades of time, and 
therefore the energy sources of oil will remain the main option is better to save energy in the world, and this 
explains the pursuit of the imperialist powers to control the largest strongholds of oil in the world, even the 
use of force. 

Because of the great importance played by oil wealth in the Algerian economy, and as a resource depleted 
the one hand, and excellence fluctuating prices in the world oil market unique on the other hand, for this, the 
question of interest exploitation rational and rational for this resource is more than necessary, and the search 
for alternatives sectoral Hydrocarbons are a matter fateful for Algeria, is agriculture and tourism the most 
important sectors that can achieve sustainable development of the national economy, and this using 
exuberance financial possessed Algeria, as a result of oil revenues, private and Algeria have all the 
ingredients for success in these two options Strategists 

Key words:  oil wealth, the global oil market, the importance of the hydrocarbon sector in the international 
economy and the Algerian economy, alternative strategies for the hydrocarbon sector on the international 
and national level. 
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