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 نجازالحمد و الشكر � العلي العظیم الذي وفقنا إل

 
 وإتمام ھذا العمل المتواضع 

 
 و الثناء،الشكر خالصو یشرفنا أن، نتقدم بكل التقدیر و

 
 ،"  بــن سماعیــن حیــــاة الدكتورة : "إلى األستاذة المشرفة

 

 كانت نعم السند التي لم تبخل علینا بالنصح و التوجیھ و 

 في شكلھا النھائي ھذه المادة العلمیةفق من جمیع النواحي إلخراج والمرا

 الشكر  كلوأتقدم لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة ب

 ھذه األطروحةوتقییم  واالمتنان لقبولھم مناقشة 
 

 أودعاء من ساھم بقول أوفعلكما نتقدم بالشكر إلى كل 
 

  إلى ما نحن علیھ لوصولل
 

 فشكًرا لكل من كان لھ الفضل في انجاز ھذا العمل
 

 .سواء من قریب أو بعید
 



 
 

 أھدي ثمرة ھذا الجھد و العمل الذي طالما إنتظرتھ
 منذ نعومة أظافري" بالدكتورة"للذي كان دائًما ینادیني 

 الغالي لك أوال ودائًما یا أبي
  منا الحیاة دون أن ترى كالذي سرقت

 ثمرة أبنائك تنمو وتزھر
 من هللا العلي العظیملك ا مفألف رحمة وغفران أرجوھ

 تي مثیل لھاال لروحك الطاھرة 
 وشكًرا لكل ما قدمتھ لنا بكل عطاء وفناء

 آمالك  جزًءا منولو و أتمنى أن أكون دائًما قد حققت 
 .وطموحاتك التي كنت تراھا لي

 "ماما "الغالیة  لك أیًضا أیتھا الحنون والصبورة معنا
 .أدامك هللا دائًما تاًجا فوق رؤوسنا

 يأملإلى سندي وعوني ومن كان وسیظل ویبقى 
 زوجي الغالي حفظھ هللا

 لیلة،سیلیا،:  و أخواتي إخوتي مصدر الحیاة و السعادة إلى
 .الغالي أیمن حفظھ هللا اوخصوصً  ونسیم

 اللحظاته ي في مثل ھذیقف دائًما بجانبكان إلى من 
 والذي خطفتھ منّا الحیاة في عز شبابھ
 لروحك المرحة  والطیبة یا إبن الخال

 علیك وعفو وألف رحمة "SidAliي سیدعل"
 رغم الرحیلأذھاننا و وعدتني بالحضور،وأنت حاضر في قلوبنا

 وكل أفراد عائلة " نادیة"للخالة واألم الثانیة  ا، خصوصً إلى كل األھل واألقارب
  "Jugurthaمحند،سمیر، :ةخواإلوجمال،الوالد المثالي "كل بإسمھ  وعائلتي الثانیة زوجي

 تساندنيتشجعني و رغم بعدھا بقیت وكل أفراد عائلتھا" وإبنھا آدم ةزھر"إلى الصدیقة الوفیة 
 ا العملإلى كل من كان لھ الفضل و العطاء والصبر معي لخروج ھذو

 "بن سماعین حیاةالدكتورة "خصوًصا األستاذة المشرفة واألخت الثالثة 
 نقاوس، سكیكدة ئیةإبتداحضانة ومن  ينوإلى جمیع من علمني حرفًا وجمیع األستاذة اللذین درس

 خصوًصا إلى من علمني أسس " دمحم خیضر"جامعة  أساتذة إلى" رضا حوحو"متوسطة 
  "  طاري دمحم العربي"البحث العلمي وإعداد المذكرة األستاذ والدكتور 

 من جمعتني بھم مقاعد الدراسة من االبتدائیات إلى و
  -2011 كتوراهددفعة –إلى الیوم 

 .دون استثناء
 حسیبة 
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لقد أصبح موضوع تراكم األموال النفطیة لدى بعض البلدان المصدرة للبترول خالل السنوات األخیرة 
من بین المسائل الھامة في میادین التمویل الدولیة وفي الحوار بین الشمال والجنوب وفي االقتصاد السیاسي 

ة تتعلق بمسألة فوائض األموال النفطیة عدید يوھنالك نواح ،اإلقلیمي، وكذلك في السیاسات القومیة والدولیة 
 . ذات أبعاد متعددة وتأثیرات متداخلة ومتبادلة 

من سلبیات المصدرة للبترول أن تستفید  الدول یجب على  ثالثةالنفطیة ال طفرةمع حلول واستمرار الف
  1973اء من عام أین تصاعدت أسعار النفط في السوق العالمیة إبتد، 1979و1973بقتین لسنتي الطفرتین السا

 كانت دوالراً على ھیئة قفزات متالحقة متسارعة اإلیقاع،  حیث  40من نحو دوالرین للبرمیل إلى ما یقارب 
 . بمثابة  فرصة تاریخیة ھي األولى من نوعھا في تراكم الثروات  تینالطفرتلك 

إنشاء : ة التحتیة األساسیةالثروة في إقامة مشروعات للبنیھذه فادت من استأن ھذه الدول  وبالرغم من 
شبكات طرق وتحسین موارد المیاه وتعمیم اإلمداد الكھربائي وفتح دور للتعلیم من المستوى المدرسي إلى 

 .المستوى الجامعي وإنشاء مطارات
یضاف إلى ذلك أن المستویات المعیشیة للسكان عامة حققت نقالت نوعیة، لكن مع ھذا اإلنفاق الضخم 

ال تزال لدیھا ـ مع استمرار االرتفاع المتواتر في األسعار العالمیة  اأنھ ه الدول البترولیة ھذ وجدت حكومات
للنفط الخام ومع التوسع في إنتاجھ ـ فوائض مالیة تقدر بملیارات الدوالرات، وعند الحدیث عن السلبیات فان ھذه 

 .تأتي على رأس القائمة» البترودوالریة«الفوائض 
وائض المعتبرة  إلى ودائع في البنوك الغربیة مما أفرز تلك الظاھرة التي أطلق علیھا إذ  تحولت ھذه الف

التي كان المستفید األكبر منھا سلسلة البنوك الغربیة والخاسر األكبر دول العالم الثالث، فبالرغم » إعادة التدویر«
نوك الغربیة استغلت ما لدیھا من ھذه من أن الدول المصدرة للبترول تقاضت فوائد مجزیة عن ودائعھا إال أن الب

 .العالم الثالث دول كقروض إلى حكومات» إلعادة تدویرھا«األموال 
حیث  أن تلك القروض  لم تكن  قروضاً تنمویة من حیث حجمھا واألمد الزمني لسدادھا، لكن كانت في 

ً قصیرة المدى وبفوائد باھ ر تحولت بعد مرور بضع سنوات ة، وبھذا فإن عملیة إعادة التدویضالحقیقة قروضا
 .إلى ظاھرة مدیونیة العالم الثالث التي دفعت ببلدانھ إلى حافة اإلفالس

حیث تصاعدت أسعار النفط الخام خالل عقد زمني واحد بمقدار  لثةالنفطیة الثاطفرة واآلن جاءت ال
قد وعت درس  ة للبترول العربیة المصدرعشرة أضعاف أصبحت قابلة للزیادة، والمأمول أن تكون الحكومات 

، وبطبیعة الحال فان أول بنود ھذا الدرس ھو كیفیة التصرف في فوائض األموال علماً بأنھا تینالسابق تینفرطال
 .السبعینات تيفرطتتعاظم بمعدالت أكبر بالمقارنة مع 

ألجنبیة وسط مصیر األموال العربیة النفطیة المكدسة فى البنوك ا معرفة لیس من السھل بالرغم من أنھ 
فى جمیع األحوال فان تكدیس األموال إال أنھ  االعصار المالى الذى زلزل اقتصادیات الدول الكبرى، ذلك

تلك األموال فى مشروعات انتاجیة فى  من الممكن استثمار كان ، حیث وتخزینھا فى بنوك ھو تصرف متخلف 
اقتصادیة  تنمیة تحقیق  ویات المعیشة وصلى ضمن مشروع طموح للخروج من التخلف وتحسین مستوطنھا األ
 إلىنفسھا تحتاج  فھياألموال حتى لو أنھا انفقت فى مشروعات انتاجیة على مشروعات تنمیة  فھذه مستدامة، 

 .المرغوب فیھ یتحقق الطموح أن إلىالمالییر  الى مئات المائة ملیار یجب ان تستثمر أنتنمیة بمعنى 



 
 ب 

التطورات العصریة فان  وأمامالبنوك  فيول العربیة النفطیة حتى تخزنھ فاآلن لیس ھناك فائض لدى الد 
العربیة، ولو تخلصت  األقطارالمنفعة المتبادلة بین  یعنيالتكامل ف ،قضیة ھامة لالستثمار العربيالتكامل 
منأى عن  فيلظلت  آفاق واسعة للتعاون و أمامھافتحت ت العربیة صاحبة األموال من عقدھا القدیمة ال األنظمة

ا كما ھو الحال اآلن مجاالت معقدة وأصبح معرضً  إلىدخل  الذي العالمي النقديیمر بھا النظام  التي األعاصیر
  .جد خطیرةنكسات  إلى

االستثمار المصرفي لصالح توجیھ فوائض األموال نحو  جنبن أوضح ما یبرز ھو تإوفي ھذا الصدد ف
عتماد األحادي على النفط قطاعات تنمویة جدیدة للتحرر من اإل استثمار إستراتیجي نوعي وداخلي بھدف خلق

ن النفط مورد اقتصادي قابل أالخام كمصدر أوحد للدخل القومي لغرض تنویع مصادر ھذا الدخل حیث 
 .للنضوب

أما على المستوى الخارجي فإن األفضل توجیھ االقتصادیات العربیة وعلى رأسھا الجزائر صوب 
آخر باالشتراك مع دول عربیة أخرى من أجل غایات اقتصادیة إستراتیجیة الطابع مثل استثمار إستراتیجي 

دوالر للبرمیل یتیح التاریخ فرصة  200تحقیق التنمیة االقتصادیة  العربیة،فمع اتجاه أسعار النفط اآلن نحو 
  .جدیدة لھذه  الدول یفرض علیھا  االستثمار  نوعیاً ألقصى حد

ھو التأكید على أن استخدام الفوائض المالیة البترولیة في التنمیة االقتصادیة ھو الھدف من ھذا البحث ف
 احیث تحتل قضیة التنمیة االقتصادیة بعدً وتحققھ ،  إلیھفعلیھ یمكن للبلدان المصدرة للنفط أن تسیر  ،أفضل سبیل

دول من خالل العمل علي االحتفاظ العالم المتقدم أو النامي ،وتعد ھدفاً تسعى إلیھ جمیع ال ىاً علي مستومجتمعیً 
یتحقق للمجتمع علي المدى البعید التوظف الكامل دون حدوث تضخم أو انكماش،  حتىبمعدل مناسب من التنمیة 
أي الحد من  ،ن الھدف من التنمیة ھو زیادة معدالت النمو في الدخل القومي الحقیقي إأما بالنسبة للدول النامیة ف

واطن وتحقیق آمالھ في حیاة كریمة وفقاً للمعاییر الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة وكل ما البطالة واالرتقاء بالم
 .یجعل منھ إنساناً صالحاً مساھماً في تقدم وطنھ

كما تمثل التنمیة أحد  أھم الغایات لبناء عالم أفضل یقضي علي المعاناة اإلنسانیة وھي بھذا البد أن تكون 
حق المحتاجین في الموارد ویضمن .. ھ المجتمع كافة بالقدر الذى یعالج أسباب الفقر حضاریا یتناول أبنی اتغییرً 

  .إلخ...... وتوفیر التعلیم وتقدیم الرعایة الصحیة... لمجتمع وتوفیر الضمانات االجتماعیة لھم المتاحة ل
ي بھ علي في المجتمع یقض يوبذلك فإن  أبرز ما تنطوي علیھ عملیة التنمیة ھي إحداث تغییر جذر

حداث ھذا التغیر في ھیكل المجتمع علي كافة مستویاتھ االقتصادیة واالجتماعیة یعد القاسم إمسببات التخلف وأن 
  .المشترك بین كافة تجارب التنمیة االقتصادیة 

فالتنمیة عمل تقدمي ذلك لكونھا تھدف إلى الرفاھیة واالرتقاء بالمجتمع وھى تطویر اإلنسان لموارده 
وھذا یعنى إنھا تتركز في اإلنسان  ،تھ وكافة مستویاتھ المادیة والثقافیة أي أنھا تطویر لكافة بنى المجتمعومؤسسا

 .فھو وسیلتھا وغایتھا
وال تتطلب األدلة التي ینطوي علیھا ھذا التحلیل التحقیق الدقیق في تحویل وفي التصرف باألموال 

ومتطورة للتغییرات التي طرأت على تكوین المؤسسات المصرفیة اإلنمائیة لھذه البلدان فقط ، بل دراسة شاملة 
التابعة لمنظمة األقطار المصدرة للبترول ، وأثر البترول على صعید األسواق المصرفیة وأسواق االستثمار 

ومة الدولیة ونمو الخبرة المالیة المصاحبة لھا وبوجھ عام فیما یتعلق بقدرة كل من بلدان العالم الثالث على المسا
 .والتصدي لعناصر القوة االقتصادیة والسیاسیة لدى البلدان األكثر نموا
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I. تحدید اإلشكالیة : 
لمختلف  في تمویلھالعائدات واألموال البترولیة إن االقتصاد الجزائري منذ االستقالل و ھو یعتمد على 

االعتماد  في ، و لقد استمرارده المالیةبتنویع مو، وھو غیر قادر على القیام  قطاعات و أجھزة االقتصاد الوطني
 البترول كمورد أساسي وحید للدخل اإلجمالي الوطعلى 

 .بصورة مستمرة ني 
 ھذا المورد الذي یتصف النضوب و الزوال األمر الذي یستوجب استغاللھ واالنتفاع بھ ألقصى حد ممكن

م ،األمر الذي 2003خیرة ابتداًءا من سنة مع االرتفاع الحاد ألسعار البترول خالل ھذه السنوات األ خصوًصا
مكن الدول المصدرة للبترول و من بینھا الجزائر من زیادة مواردھا المالیة بصورة معتبرة،ھذه السلة المالیة تقدم 
لھذه الدول فرصة وحیدة لتحقیق التنمیة االقتصادیة،كما تضع لھم تحدیات كبیرة على مستوى السیاسات 

 .االقتصادیة الكلیة
السابقة للصدمات البترولیة الحادثة،و تحسین آداء السیاسات ولھذا فمن الضروري االستفادة من الدروس 
 .النمو االقتصادي  إلحداثاالقتصادیة الكلیة،واتخاذ كل االجراءات الضروریة 

 كما یجب على الدول والحكومات تبني سیاسات اقتصادیة بھدف تحسین تسییر العائدات البترولیة
المخاطرة عدم تجمیدھا في البنوك األجنبیة أوو ذلك ب، كمة عند إعادة تدویرھا على ھیاكل االقتصاد الوطنيوالحو

األصول التي تحتفظ بھا ھذه  للدول البترولیة،حیث  یجب توظیف الصنادیق السیادیة استثمارات في  بھا
 جدیدة تمویلتوفیر مصادر ادیة، والتنمیة االقتص االستثمار المحلیة ما یسمح بضمان الصنادیق في عملیات

 . حفاظ على مستویات النمو االقتصادي المتوصل إلیھاال ،وألجیال القادمةل
 

 :في التساؤل الرئیسي التالي التي یھدف بحثنا لمعالجتھا  من خالل ما تقدم تظھر اإلشكالیة
في تحقیق  االقتصاد الوطنيعلى قطاعات  محلیًا ما مدى كفاءة و فعالیة إعادة تدویر األموال البترولیة

 التنمیة االقتصادیة ؟
شكل النسبة األكبر منھ، تفإعادة تدویر األموال النفطیة التي تمثل أھم مورد مالي لالقتصاد الجزائري ، و

ومستوى التشغیل  الدخل الوطني  ،و أن تساھم في زیادة  محلیًا یجب أن تمس جمیع قطاعات االقتصاد الوطني
أي تحسین األداء لیل من معدالت التضخم،و الحفاظ القدرة الشرائیة لألفراد ومستویاتھم المعیشیة،والتقفي الداخل،

و تحقیق  في رفاھیة االقتصاد الوطني یسمح بالمساھمة ساألمر الذي  الكلي لمؤشرات االقتصاد الوطني ككل،
 .التنمیة االقتصادیة

 
 :لیة إلى األسئلة الفرعیة التالیةوللتحكم أكثر في جوانب الموضوع قمنا بتجزئة اإلشكا

 ؟االستفادة من ارتفاع أسعار البترول لصالح االقتصاد الوطنيكیف یمكن  .1
 ؟الصنادیق السیادیة في  توظیف األصول المالیة التي تحتفظ بھاالدور الذي تلعبھ  ھوما .2
ن تحسیماھي طبیعة العالقة بین عملیة إعادة تدویر األموال البترولیة والمساھمة في  .3

 تحقیق التنمیة االقتصادیة؟الوطني ، ومن ثّم مؤشرات األداء الكلي 
 

II. فرضیات البحث: 
بعد صیاغة وبلورة إشكالیة البحث وتحدیدھا، ووضع األسئلة الفرعیة، یمكننا صیاغة الفرضیات التالیة 

 :للمناقشة واختبار مدى صحتھا ومطابقتھا للواقع قصد طرحھا
 
إعادة التدویر الجید لألموال البترولیة والمساھمة في تحقیق ھناك عالقة طردیة بین عملیة  .1

 .    التنمیة االقتصادیة الشاملة لالقتصاد
 



 
 د 

 ياالقتصاد مؤشرات األداءتوجد عالقة وطیدة بین ارتفاع أسعار البترول و زیادة مستوى  .2
 ، وبالتالي تحقیق الرفاھیة االقتصادیة لألفرادالوطني

 الخارج سواء في  فيالنفطیة  اتة المحققة نتیجة لحدوث الطفریعتبر توظیف الفوائض المالی .3
مستوى االحتیاطات ًرا على خطًرا كبی األجنبیة صنادیق السیادیةلأوفي ا البنكیة،المالیة والعقاریة ستثماراتالا

   .المالیة للدولة
 

III. تحدید إطار البحث 
في تحقیق  یر الجید لألموال البترولیةإعادة التدویتناول موضوع البحث دراسة قیاسیة لمدى مساھمة     

االقتصاد الجزائري من حیث أثرھا على القتصادیات الدول  المصدرة للبترول و على رأسھا   التنمیة االقتصادیة
، مع عرض إلمكانیات الجزائر النفطیة ،  2014– 1970 ةاالقتصادیة و ذلك خالل الفتر التنمیة ؤشراتمبعض 

تم التطرق  لمكانة سی اكم. في تحقیق التنمیة االقتصادیة وقات في االقتصاد الوطنيو دور مداخیل قطاع المحر
نجاح الصنادیق و دور منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تحدید أسعاره و مدى  ،النفط  في االقتصاد الحدیث

قارنة بخدمة أھداف السیادیة في تحقیق أھداف الدول المصدرة للبترول في تعظیم و زیادة الثروة الوطنیة م
  . ومصالح الدول األجنبیة المستقبلة لالستثمارات و التمویالت المختلفة الحتیاجاتھا

 
IV. أسباب اختیار الموضوع 

في النقاط إعادة تدویر األموال البترولیة و التنمیة االقتصادیة یمكن تلخیص أسباب اختیار موضوع 
 : التالیة 

وضوع في كون االقتصاد الجزائري اقتصاد قائم على أسس ختیار ھذا المیتمثل الدافع األول إل -1
وأعمدة قطاع المحروقات من نفط وغاز، باإلضافة إلى ضرورة التنبیھ إلى خطر االعتماد على مورد مالي وحید 

  .النضوبالزوال وھذا المورد الذي یتصف ب،لتمویل االقتصاد ككل
 
إلى  لتي تعرف فیھا أسعار البترول قیًما خیالیةلألھمیة التي یتمیز بھا الموضوع خالل ھذه الفترة ا -2

من جھة، و كون النفط یعتبر موردًا مالیًا ناضبًا قابالً للزوال في المستقبل القریب، األمر الذي  2014غایة نھایة 
 .یستوجب العمل على استغاللھ أفضل استغالل  لضمان التنمیة االقتصادیة للدولة

 
عتماد شبھ كلي على العائدات النفطیة في تمویل االقتصاد یة و اإلمحدودیة الموارد المالإن مشكل  -3

بأكملھ أمر یتطلب العمل على تنویع مصادر الدخل الوطني ،و ذلك بإعادة تدویر األموال البترولیة المحصل 
 .ما یسمح بتوفیر موارد مالیة جدیدة لألجیال القادمة  ،محلیة علیھا في مشاریع و استثمارات استراتجیة

 
تحسین مستویات المعیشة الصحیة  فھو یتجسد باألخص في الحاجة إلى نمیة االقتصادیةما مشكل التأ -4

مواكبة تطورات التكنولوجیا مع  و التعلیمیة و االجتماعیة،و زیادة الدخل الفردي و الدخل الوطني االجمالي، 
  .الحوكمة في إعادة تدویر األموال البترولیة وھذا یتطلب

 
 النفطیة األولى الحاصلة في السبعینیات والتركیز على اتلتفادي الطفرفترة ھذه الار یرجع سبب اختی -5

، من ارتفاع أسعار النفط في السنوات األخیرة أكثر ستفادةإلل األخطاء المرتكبة في عملیات إستثمارھا السابقة،
 .سلعة أومورد طبیعيوفي حالة إرتفاعھا مستقبالً خصوًصا مع خاصیة النضوب التي یتمیز بھا البترول ك

 
 
 



 
 ه 

V. أھمیة البحث 
تعتبر الثروة البترولیة من أبرز الموارد الطبیعیة في العصر الحالي ، و عدم استقرار  سعر ھذه         

الثروة یؤثر في االقتصاد العالمي ككل سواء منتجین أو مستھلكین لھذا المورد ، و الجزائر بصفتھا دولة نفطیة  
ونظًرا لالرتفاع المحروقات بشكل كبیر فإنھا تتأثر بتقلبات السوق النفطیة العالمیة ،تعتمد على عائدات قطاع 

إلى توجیھ الفوائض المالیة المحققة ب ،الحاد في أسعار البترول في السنوات األخیرة یجب االستفادة من ذلك
األموال البترولیة از دور ن أھمیة ھذه الدراسة تكمن في إبرإو بالتالي ف،  االستثمارات االستراتجیة المحلیة

 لتكوین أعمدة جدیدة لقطاعات االقتصاد الوطني ورسكلتھا بالطریقة التي تسمح بتحقیق التنمیة االقتصادیة ،وھذا
و أن ھذا البترول یعتبر موردًا مالیا غیر دائم قابل للزوال  خصوًصا،توفیر مصادر بدیلة للدخل الوطني و 

،ما یدفعنا إلى البحث عن أنجع السبل الستغاللھ أمثل استغالل لصالح تطویر والخروج من التداول في أي لحظة 
 .االقتصاد الوطني و خدمة األجیال القادمة

VI. أھداف البحث 
 :دفعتنا لدراسة ھذا الموضوع یمكن ان نوجزھا فیما یلي  أھدافھناك عدة 

 :أھداف البحث بالنسبة للباحث  -1
مساھمة ووالمتمثلة في معرفة مدى فعالیة  ،أوال اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة في بحثنا ھذا -

 .األموال البترولیة المرسكلة في تحقیق التنمیة االقتصادیة
الصنادیق السیادیة في تحقیق أھدافھا االستثماریة ، و المخاطر فعالیة مدى یھدف بحثنا إلى تقییم    -

أن تنجم عنھا نتیجة للخسائر المحتملة عند توظیف  أموال ضخمة في مشاریع أجنبیة غیر  الكبیرة التي یمكن
 . مضمونة الربحیة

 التعرف على واقع ودور قطاع المحروقات في تطویر و تنمیة االقتصاد الجزائري  -
في الجزائر دراسة العالقة التأثیریة بین األموال البترولیة المرسكلة و مؤشرات التنمیة االقتصادیة  -

 .2014 -1970 ةخالل الفتر
 :أھداف البحث بالنسبة لحقل المعارف االقتصادیة  -2
ضرورة تحقیق التنمیة االقتصادیة في ظل االمكانیات المالیة المتاحة نتیجة للفوائض طرح و توضیح  –

 المالیة المحققة ،و الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالمیًا 
إعادة تدویر األموال البترولیة على مختلف قطاعات االقتصاد عرف على قدرة یھدف البحث إلى الت -

الوطني في تحسین مؤشرات التنمیة االقتصادیة التي تسمح بالحفاظ على المستوى االقتصادي و االجتماعي 
 .  للمجتمع الوطني

، مما یستوجب أن نولي  تراكم الفوائض النفطیة في الجزائر  تزامنا مع االرتفاع القیاسي ألسعار النفط -
 .اھتماما الستعماالت ھذه الفوائض قي االقتصاد الوطني 

الوقوف على حقائق الصنادیق السیادیة كظاھرة لھا انعكاساتھا على الدول المصدرة للنفط  و خصوصا  -
 .على االقتصاد الجزائري

 بالصنادیق السیادیة ، االستثماریة خصوصا ما یتعلقخیارات الالتعرف على مختلف على مساعدة ال -
 االقتصاد الوطني أوال و أخیًرا احتیاجات و امكانیات و ناسبیت حسب ما
تزوید المكتبة الجزائریة و الجامعة بمثل ھذا النوع من البحوث العلمیة ، التي تعالج مشكلة معینة یعاني  -

ألسباب الحقیقیة لھا، نظرا ألھمیة ھذا ، أو الوقوف علي ا المناسب یجاد الحلإمحاولة  ،معمنھا االقتصاد الوطني 
ة مستمر ة التي تشھد فیھا أسعار البترول تقلباتھذه الظروف العالمیة السائد مثل  النوع من البحوث خاصة في

، األمر الذي یستلزم 2014بشكل مفاجئ ثّم تنخفض مباشرة إلى مستویات دنیا كما حدث في أواخر  حیث ترتفع
 .ذه الحاالت الظرفیة وتجنب الوقوع في األزمات الدوریةدائًما االستعداد لمثل ھ

 
 



 
 و 

 : أھداف البحث بالنسبة للمجتمع  -3
 خروج من المشاكللل القرارات االستراتجیة لالقتصاد الوطني متخذي  یخدمیمكن أن قد إن ھذا البحث  –

، ا على العوائد المالیة للبترول المتعلقة بالتنمیة االقتصادیة، و محدودیة مصادر الدخل الوطني الذي یعتمد أساسً 
العمل على وضع استراتجیات فعالة إلعادة تدویر األموال البترولیة المحققة بما یخدم مصالح  ھم بحیث یمكن

 .االقتصاد الوطني قبل كل شيء
إعطاء رؤیة مستقبلیة لحالة االقتصاد الوطني في ظل الحلول النظریة التي یمكن أن یختم بھا البحث  -

 .لدراسة محل ا
رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بخصوص المشكلة و محاولة تبسیطھا حتى یتفھم الجمیع األسباب  -
 .والنتائج 
VII.   المناھج المعتمدة في الدراسة 

ضرورة " التنمیة االقتصادیة فيإعادة تدویر األموال البترولیة  فعالیة"وقد لمسنا في دراستنا لموضوع 
متعددة، لكون المعلومات المراد الوصول إلیھا تختلف من حیث المنشأ و المكان اللجوء إلى مناھج مختلفة و

 .والزمان، وكذلك كیفیة الحصول على ھذه المعلومات، األمر الذي استدعى معھ تنوع األدوات المستعملة كذلك
وفیما یلي سنتطرق إلى مختلف تلك المناھج و األدوات التي تم اعتمادھا للوصول إلى النتائج  

 :   والتحلیالت المسجلة في البحث
 :المنھج الوصفي .1
یركز المنھج الوصفي على جمع وتلخیص الحقائق الحاضرة المرتبطة بظاھرة معینة ویھدف إلى   

وصف موقف أو مجال اھتمام معین بصدق ودقة كالدراسات اإلحصائیة للسكان ،مسح الرأي العام الذي یرمي 
 .ألحداث الطارئة إلى تحدید الحقائق ودراسة سجالت ا

 :وقد لجأنا إلى المنھج الوصفي في دراستنا النظریة و التطبیقیة وذلك في 
جمع المعلومات و الحقائق ومختلف اآلراء التي من شأنھا أن تعطینا وصفاً شامالً  للظاھرة من حیث *

رولیة و كل ما یتعلق بھا و المتمثلة أساسا في كل من جانب األموال البت متغیراتھا وكذلك مسبباتھا وفروض حلھ
و جانب التنمیة ، ..)البترول كعائدات مالیة ضخمة، مكونات السوق العالمیة للبترول،البترول كسلعة، (

 . ...) نظریاتھا تعریفھا،مؤشراتھا،(االقتصادیة 
بصفة عامة في جمع البیانات اإلحصائیة وتصنیفھا، وكذا قد تّم اللجوء إلیة و:  المنھج التحلیلي -2

 .وفقًا لإلحصائیات والبیانات التي تّم تحصیلھا لنتائج المتوصل إلیھال معین تحلیلإعطاء و ھا تفسیر ،ثمّ تبویبھا 
 :المنھج التاریخي .2
 یھتم  المنھج التاریخي بالمسار الدیالیكتیكي أو الحركي  للظاھرة المدروسة ،من حیث تعقب األحداث 

قتصاد البترولي وقطاع المحروقات بالجزائر،وكذا تطور مفھوم التنمیة طور االتبھا  والوقائع التاریخیة التي مر
 2014-1970، خصوًصا مع طول اإلطار الزمني للدراسة االقتصادیة و مؤشراتھا قیاسھا من فترة إلى أخرى

 .األمر الذي استوجب التوقف أمام معظم التطورات التاریخیة للظاھرة محل الدراسة
 :یاسيالق  المنھج اإلحصائي    

ة ،وذلك في تشكیل البیانات یالتطبیق ةدراسالفي  خصوصا القیاسي اعتماد المنھج اإلحصائي تمّ كما 
العددیة والجداول ومختلف معادالت االتجاه العام والنماذج للظاھرة المدروسة والعالقات اإلحصائیة وذلك 

 .ھرة محل الدراسة و الخاصة بفترات ماضیةلتحلیلھا اعتمادا على البیانات و المعطیات التي تم جمعھا حول الظا
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VIII. موقع البحث بالنسبة للدراسات السابقة: 
حیث نجد أن ھناك بعض  التي سبقتھ، و البحوث تكملة لبعض الدراسات حلقة  یعتبر ھذا البحث بمثابة

نظًرا للدور الذي بالنسبة لالقتصاد العالمي ككل، األبحاث التي تناولت موضوع البترول و أھمیتھ االستراتجیة
أسعار  العدید من الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوعیلعبھ في قلب موازین القوى االقتصادیة،حیث نجد 

البترول و أثرھا على كل من التوازنات االقتصادیة الكلیة، و تمویل التنمیة في الدول العربیة،باالضافة إلى 
  از الطبیعيو الغ دراسة مكانة قطاع المحروقات الجزائري

و تمت معالجتھا من  فھي األخرى موجودة أیًضا، بالتنمیة االقتصادیة أما بالنسبة للدراسات المتعلقة 
جوانب شتى من حیث دورھا في تطویر و تكییف االقتصاد الوطني مع المستجدات الداخلیة و العالمیة على حد 

 .سواء
 :موضوع البحث نذكر منھاھذا و قد تم االطالع على بعض الدراسات ذات الصلة ب

فائض رؤوس األموال العربیة ومدى إمكانیة ،عمر دمحم األیوبيدراسة تحلیلیة تطبیقیة قدمھا الباحث  -
كتوراه، جامعة القاھرة،كلیة دنیل درجة اللرسالة مقدمة ، إستخدامھ في تمویل التنمیة االقتصادیة في مصر
، تناولت مفھوم الفائض المالي 1985بة الجامعة االردنیة،الحقوق،قسم المالیة العامة والتشریع المالي،مكت

البترولي، كیفیة وصعوبة تحدیده،باإلضافة إلى التوظیفات المالیة للطفرات النفطیة السابقة والمخاطر 
التي یمكن أن تتعرض لھا، مع عرض التجربة المصریة في مجال التمویل المالي النفطي لعملیة التنمیة 

 االقتصادیة 
دور البترول في تمویل التنمیة اإلقتصادیة في بلدان الشرق ، یسري دمحم أبو العالقدمھا الباحث  دراسة -

، تناول فیھا ھو اآلخر 1981رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق،كلیة الحقوق،جامعة القاھرة، األوسط،
مالیة النفطیة،وأثر البترول على تحدید تطور وآفاق أسعار البترول خالل الطفرتین السابقتین،شرح العائدات ال

  .الھیكل المالي للدول العربیة النفطیة ودول العجزالمالي غیر النفطیة
بعنوان الغـاز الطبیعي في الجزائر و أثره على االقتصاد كـتوش عاشـور  دراسة قدمھا الباحث  -

، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر ، دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیةو ھي تدخل ضمن متطلبات نیل  الوطني
 .2004 – 2003جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

انعكاسات تقلبات أسعار البترول "دراسة تطبیقیة قدمھا الطالب قودیري قوشیح بوجمعة بعنوان  -
العلوم  ، و ھي تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في "على التوازنات االقتصادیة الكلیة في الجزائر

/  2008االقتصادیة ، تخصص نقود و مالیة، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر ، جامعة الشلف ، السنة الجامعیة 
، و تناولت ھذه الدراسة األبعاد الفنیة و االقتصادیة لصناعة البترول ، و تطورات أسعار البترول و  2009

 ات  أسعار البترول على التوازنات الكلیة في الجزائر العوامل المحددة لھا ، مع دراسة قیاسیة ألثر تغیر
بعنوان تقلبات أسعار النفط و انعكاساتھا على دراسة تطبیقیة قدمتھا الطالبة حمادي نعیمة  -

، و ھي أیضا تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة  2008 -1996تمویل التنمیة في الدول العربیة خالل الفترة 
یة ، تخصص نقود و مالیة، كلیة العلوم االقتصادیة و التسییر ، جامعة الشلف ، الماجستیر في العلوم االقتصاد

، و تعرضت الطالبة في ھذه المذكرة إلى االقتصادیات العربیة في ظل اعتمادھا  2009/  2008السنة الجامعیة 
حقیق التنمیة على النفط وواقع التنمیة فیھا ، إضافة إلى تطور أسعار النفط و محدداتھ ، مع دراسة مدى ت

 .االقتصادیة  في ھذه الدول  
قطاع المحروقات الجزائري في ظل " بعنوان مذكرة مقدمة من طرف الطالب مقلید عیسى  -

اقتصاد التنمیة، : تخصص  مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، ، وھي  "التحوالت االقتصادیة
، وتضم ھذه الدراسة   2007/2008 : السنة الجامعیة  ، امعة باتنةكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، ج

إمكانیاتھا  ، أھمیتھا  ، خصائص االقتصاد الجزائري من حیث حیث : المحروقات في الجزائر من حیث 



 
 ح 

االعتماد على المحروقات ، التحوالت االقتصادیة و أثرھا على قطاع المحروقات في الجزائر ، كما ضمت 
 .دیات المستقبلیة لقطاع المحروقات المذكرة التح

دور و مكانة قطاع المحروقات " دراسة مقدمة من طرف الطالب سرایري بلقاسم  بعنوان  -
  "ق االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة االجزائري في ضوء الواقع االقتصادي  الدولي الجدید و في أف

كلیة العلوم اقتصاد دولي ، : العلوم االقتصادیة  تخصص  نیل شھادة الماجستیر في توھي مقدمة   ضمن متطلبا
، و تناولت ھذه الدراسة  مكانة قطاع  2007/2008 : السنة الجامعیة  االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة،

 والتقنیة لقطاع المحروقات في العالم ، و أداء قطاع المحروقات قي االقتصاد العالمي ، التحوالت االقتصادیة 
 .المحروقات في الجزائر خالل فترة اإلصالحات 

- Haoua Kahina,L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur les indicateurs 
économiques en Algérie, Mémoire En vue de l’obtention du diplôme de magister en 
sciences économiques,université Mouloud Memmeri,Tizi-Ouzou,2012,  

 محددات أسعار البترول في السوق العالمیة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر تناولت وھي دراسة  -
تقلبات أسعار البترول على  أداء قطاعات  ودورھا على إقتصادیات الدول المصدرة للبترول، باإلضافة إلى أثر

ندي واالستراتجیة المتبعة من طرف الجزائر الجزائري ومحدداتھ وكذا أعراض المرض الھولاالقتصاد الوطني 
  .للتخفیف من حدة تقلبات ھذه األسعار

- Hilel Hamadache, ″ Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie- 
Syndrome hollandais et échangeabilité ″U ,Thèse de Master of science, CIHEAM – 
IAMM n° 103 - Montpellier, 2010 

وقد تناولت ھذه الدراسة موضوع االكتفاء الغذائي لدى الدول المصدرة للطاقة من نفط وغاز، وتراجع  . -
أداء القطاع الزراعي  لدیھا،  باإلشارة خصوًصا إلى حالة االقتصاد الجزائري مع التعرض إلى األثر الكبیر 

 . وعلى القطاع الزراعي بصفة أخص للطفرتین النفطتین السابقتین على االقتصاد الجزائري ككل

                 كما توجد مقالة لنورالدین ھرمز و أخرون ، بعنوان تغیرات أسعار النفط العربي -
وعوائده ، من مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة ، سلسلة العلوم االقتصادیة و القانونیة ، مجلد رقم 

 .تطور التاریخي ألسعار البترول و العوائد البترولیة في الدول العربیة  ، و التي تناولت ال 2007، عدد 20

، الموضوعجوانب خالت و األبحاث ذات الصلة باباإلضافة إلى العدید من المقاالت و المد -
ودراستنا جاءت ممكملة ومطورة لھذه األبحاث استنادًا إلى الواقع الحالي من حیث المؤشرات واألداء الحالي 

 .یات النفطیة العربیة واالقتصاد الجزائري كعینة دراسةلالقتصاد
 :خطة البحث  
: أربعة فصولحرًصا منا على تقدیم بحث موضوعي وفق منھج علمي سلیم ارتأینا تقسیم بحثنا إلى  

تطبیقي قصد فصل و ، قصد التعرض إلى أكبر قدر ممكن من التنظیرات و التصورات ثالثة فصول نظریة
 .ليمظیرات و إعطاء الدراسة طابعھا العإسقاط مختلف التن

 :وذلك من خالل ثالثة مباحثالفصل األول السوق العالمیة للبترول و  أسعار النفط، 
 مفاھیم و مبادئ حول الصناعة البترولیة  .1
 مكونات السوق العالمیة للبترول .2
 العرض و الطلب على البترول و تغیرات أسعار النفط .3

 
 



 
 ط 

وتضمن أربعة مباحث نعرضھا ، لسیادیة ومصادر و استخدامات العوائد النفطیةالصنادیق ا: الفصل الثاني 
  :كمایلي

 الدور العالمي و التمویلي للصنادیق السیادیة و أنشطتھا .1
 مصادر العائدات المالیة البترولیة للدول العربیة المصدرة للبترول .2
 استخدامات األموال البترولیة لدى الدول العربیة المصدرة للبترول .3
 و األزمات البترول العالمیة  الطفرة النفطیة .4

وتضمن ھو اآلخر أربعة مباحث ، اتجاھات التنمیة االقتصادیة و أھم عوائقھا في الدول العربیة :الثالث الفصل
 :كمایلي

 أساسیات حول التنمیة االقتصادیة و مؤشراتھا .1
 نظریات و سیاسات التنمیة االقتصادیة .2
 االقتصادیة التنمیة تمویل .3
 نمیة االقتصادیة العربیة،الواقع،المشاكل، الحلول المستقبلیةالت .4

 :وفیما یخص الفصل الرابع الذي خصصناه للدراسة التطبیقیة و القیاسیة جاء تحت 

التنمیة االقتصادیة وقطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري،وبناء نموذج قیاسي ألثر االم�وال البترولی�ة عل�ى 
 :د قسمناه إلى ثالثة مباحثفق،  التنمیة االقتصادیة

 مسار التنمیة االقتصادیة في الجزائر .1
 واقع وتحدیات قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري .2
 نمذجة قیاسیة ألثر االموال البترولیة على التنمیة االقتصادیة في الجزائر .3

فروض ونتائج ناول الخالصة العامة و نتائج اختبار التخاتمة عامة ت سیتم تخصیصو في آخر البحث 
  .الدراسة، والتوصیات و أخیرا آفاق البحث
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 :تمهیــد

كما  ،تعتبر الطاقة عصب الحضارة الحدیثة، وأحد طرفي معادلة التقدم واالرتقاء االقتصادي واالجتماعي     
�عتبر النفط أهم مصادر هذه الطاقة وأكثرها انتشارا منذ النصف الثاني من القرن العشر�ن حیث شهد النفط خالل 

ت�طت ارت�اطا وث�قا �التار�خ اإلنساني سواء في السلم أوالحرب هذه الفترة العدید من األحداث والتطورات التي ار 
حتى أن �عض الخبراء یؤكدون أنه صانع التار�خ خالل القرن الماضي وعلى كونه القطار السر�ع للتنم�ة نظرا 

 .لعوائده الضخمة

ت الدول النفط�ة، والتي وتتزاید أهم�ة هذه العوائد یوما �عد یوم نظرا لكونها مصدرا مهما لتمو�ل اقتصاد�ا      
هي في أغلبها دول نام�ة، حیث تمتلك هذه األخیرة أكبر مخزون احت�اطي للنفط في العالم ولحما�ة مصالحها 
قامت هذه الدول بتأس�س منظمة تهدف إلى ضمان االستقرار في السوق النفط�ة العالم�ة سمیت �منظمة الدول 

 .1960وذلك سنة ) أو�ك(المصدرة للنفط 

وقد ركزنا في هذا الفصل على دور النفط في االقتصاد العالمي وك�ف�ة تسعیره في السوق النفط�ة العالم�ة       
 : وذلك وفقا للم�احث التال�ةعل�ه ، في هذا السوق  المتدخلة مختلف األطراف وتأثیر

  مفاه�م و م�ادئ حول الصناعة النفط�ة -1
   مكونات السوق النفط�ة -2
 د أسعار النفط و محدداتهك�ف�ة تحدی  -3
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I. الفصل األول السوق العالم�ة للبترول و أسعار النفط 
 .الصناعة البترول�ة مفاه�م و م�ادئ حول  -1

أص�حت الصناعة البترول�ة من أبرز وأهم األنشطة الصناع�ة الحدیثة لالقتصاد الصناعي العالمي، 
واألزمات االقتصاد�ة العالم�ة التي �مكن أن .إنتاجه واستهالكهوحق�قة ذلك تظهر في توسع وتضاعف معدالت 

تحدثها نتیجة ألي تغیر قد �حدث في العرض أو الطلب علیها،ومن خالل هذا الم�حث سنطرح �عض المفاه�م 
 .األساس�ة المتعلقة �النفط و الصناعة البترول�ة ككل مع تب�ان مختلف العوامل المؤثرة فیها

 :البترول�ة،خصائصها ومراحلهاتعر�ف الصناعة  1-1
تعتبر صناعة البترول من أكبر الصناعات في العالم من حیث استثماراتها أو أر�احها، ومن خالل هذا 

 :المطلب سنقوم �التعر�ف �الصناعة البترول�ة،و اإلشارة إلى مختلف خصائصها   ومراحلها و ذلك كاآلتي
 :تعر�ف الصناعة البترول�ة 1-1-1

االقتصاد�ة أوالعمل�ات الصناع�ة المتعلقة  والفعال�ات رول�ة هي مجموعة النشاطاتالصناعة البت
تحو�ل ذلك الخام إلى منتجات سلع�ة صالحة و جاهزة أو �استغالل الثروة البترول�ة، وسواء بإیجادها خاما 

 ) 1(.لالستعمال و االستهالك الم�اشر أو غیر م�اشر من قبل اإلنسان
ا التمییز و التفر�ق بین الصناعات المختلفة و�صورة خاصة بین الصناعات كما أنه قد أص�ح شائعً 

 :االستخراج�ة و الصناعات التحو�ل�ة
تهدف إلى استخراج الثروات الطب�ع�ة من �اطن األرض و تسو�قها �عد إجراء : فالصناعات االستخراج�ة

 الخ...ما �ستلزمه هذا التسو�ق من تركیز أو تقن�ة أو تعبئة
فهي تهدف إلى تحو�ل تلك المواد األول�ة إلى أشكال أخرى تز�د من مجاالت : اعة التحو�ل�ةأما الصن

 )2(.استخراجها لخدمة المز�د من األغراض اإلنتاج�ة أو االستهالك�ة
مختلفة،وهي تجمع بین الصناعة   لهذا فإن الصناعة البترول�ة تكون على عدة مراحل و أنواع 

و�ل�ة وحاالتها ومراحل و صناعات متكاملة فالصناعة البترول�ة تشمل إنتاج البترول االستخراج�ة و الصناعة التح
وكذلك الصناعات المرت�طة بها أي الصناعات القائمة على  ،و الغاز   أوالنقل والتكر�ر والتسو�ق والتوز�ع

 .علیها البیتروك�ماو�ة ما �طلقالمنتجات البترول�ة أو 
 :خصائص الصناعة البترول�ة 1-1-2

للصناعة البترول�ة مجموعة من الخصائص أو السمات التي تجعلها متمیزة عن �ق�ة النشاطات 
 :االقتصاد�ة الصناع�ة األخرى،ومن أبرزها اآلتي

تتطلب الصناعة البترول�ة توفیر رؤوس أموال �كم�ات كبیرة و ضخمة جًدا من أجل استغالل الثروة  -
 .صناع�ة البترول�ة و طب�عة الثروة البترول�ةالبترول�ة،�سبب تنوع و تعدد المراحل ال

                                                            
 6،ص)1983دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،(،  في االقتصاد البترولي محاضراتدمحم أحمد الدوري،: )1(
 consulté le 14/03/2012 à 12h45        http://www.ypcye.com: ھواري المعمري على الموقع : )2(
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تكون نس�ة رأس المال الثابت في الصناعة البترول�ة عال�ة و كبیرة مقارنة مع النس�ة المنخفضة والصغیرة  -
لرأس المال المتغیر وهذا ناجم عن خصائص الثروة البترول�ة وك�ف�ة استغاللها، سواء أكان ذلك من الجوانب الطب�ع�ة و 

 ....او�ة أو الجیولوج�ة أو التكنولوج�ةالك�م
 .تتطلب وتقوم الصناعة البترول�ة على وسائل و معدات عمل وانتاج متطورة و معقدة ومتقدمة فنً�ا وتكنولوجً�ا -
�عتمد النشاط الصناعي البترولي �صورة كبیرة على العمل المركب الذي یتطلب مهارات وفن�ات عال�ة وتدر�ب  -

 .متقدم وعالي خاص و تحصیل علمي
 یتصف العرض و الطلب على السعلة البترول�ة �كون مرونتهما معدومة في المدى القصیر -
تقوم الصناعة البترول�ة في جوانبها التنظ�م�ة و اإلدار�ة على تركز احتكاري،سواء كان ذلك التركیز  -

ي،أو تركز احتكاري ذو ملك�ة عامة،كملك�ة و االحتكاري ذو ملك�ة خاصة كما هو الحال في ق�ام االحتكار البترولي الدول
 .إشراف و إدارة الدولة للصناعة البترول�ة كما هو الحال في البلدان االشتراك�ة أوفي البلدان البترول�ة المنتجة

، خاصة في المرحلة  یتمیز النشاط الصناعي البترولي �كونه یتضمن على عنصر المغامرة و المخاطرة ف�ه -
،وذلك �سبب الق�ام بإنفاق استثماري عالي و كبیر لفترات زمن�ة ل�ست �القصیرة من دون )ال�حث و التنقیبمرحلة (األولى 

 .التأكد من تواجد الثروة البترول�ة أم ال، و هل �كم�ات كبیرة ونوع�ات جیدة،أو یبرز استغاللها اقتصادً�ا
البترولي هي مادة ناضجة و غیر متجددة في  إن المادة األول�ة التي تقوم و تعتمد علیها الصناعة و النشاط -

 )1( .الطب�عة، أي أن ح�اة الصناعة البترول�ة تكون لفترة زمن�ة معلومة و محددة

كما تتمیز الصناعة البترول�ة الدول�ة �الحر�ة االقتصاد�ة الكل�ة أین �ستحوذ مثال االتحاد األور�ي على ما  -
من وغاز،�اإلضافة إلى القیود التي تفرضها إستراتج�ة الشركات النفط�ة  من الصادرات الجزائر�ة من نفط %95�قارب 

الدول�ة بهدف التركیز الرأسمالي والتنو�ع الطاقوي من جهة ، وحدة التنافس بین الدول المصدرة للنفط أین �عرف الطلب 
 2. العالمي على النفط إرتفاًعا مستمًرا من جهة أخرى 

 :مراحل الصناعة البترول�ة 1-1-3
تتضمن الصناعة البترول�ة مجموع النشاطات اإلنسان�ة المنص�ة نحو إنتاج و استهالك المورد الطب�عي 
البترولي،وهذه األنشطة متعددة ومختلفة المراحل و في طب�عتها وهدفها و دورها إال أنها مترا�طة ومتكاملة ف�ما بینها 

 :  ن كاآلتيخاصة و أن مادتها األساس�ة هو البترول،وهذه المراحل تكو 
و هي المرحلة الهادفة نحو معرفة و تحدید أماكن تواجد الثروة   :مرحلة ال�حث و التنقیب 1-1-3-1
وكذلك طب�عة . و تحتاج هذه المرحلة  الى دراسات جیولوج�ة تفصیل�ة للمنطقة التي یتم ال�حث بها البترول�ة،

ف�ة القد�مة التي ترسبت بها ومعرفة الط�قات المختلفة الصخور وأنواعها وٕاشكالها وتار�خ تكو�نها والظروف الجغرا
 .)3( التي تتكون منها كل سمك

 :  و�مكن تقس�م مراحل ال�حث والتنقیب عن البترول إلى مرحلتین هما
 التنقیب والمسح الجیوفیز�ائي -           التنقیب أو المسح الجیولوجي  -  
 

                                                            
 .6الدوري،مرجع سابق صدمحم أحمد  ):1(

(2  ) :Amor Khelif ,Dynamique Des Marchés Valorisation Des Hydrocarbures,(Imprimerie SARP, Algéie,2005), P11. 
  /consulté le 06/04/2012 http://www.saaid.net:دمحم حسن یوسف على الموقع:)3(

http://www.saaid.net/Doat/hasn/184.htm
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 : التنقیب والمسح الجیولوجي -)أ
الجیولوجي لمعرفة الظروف التي كانت سائدة خالل األزمنة الجیولوج�ة القد�مة التي  و�تم الكشف

ساعدت على تكو�ن البترول،و ذلك عن طر�ق رسم خر�طة للصخور الظاهرة فوق سطح األرض ،ثم التنقیب 
عن  عن البترول سطحً�ا لعله قد نضج على السطح، وعند مالئمة الظروف الجیولوج�ة القد�مة یجري ال�حث

 )1(.التكو�نات ال�حث عن التكو�نات التي یتجمع فیها البترول

االستعانة �الصور الجو�ة للمنطقة المراد إجراء ال�حث والتنقیب عن البترول فیها، ثم  وذلك عن طر�ق
ترسم خرائط جیولوج�ة تبین حدود التكاو�ن الصخر�ة والعصور الجیولوج�ة التا�عة لها والتراكیب الجیولوج�ة 

طح�ة ودراسة األنواع الصخر�ة والمحتوى االحفورى لها لمعرفة عمر كل صخر وعمل مقارنة بین القطاعات الس
الجیولوج�ة المختلفة وأخیرا رسم قطاعات سطح�ة وتحت سطح�ة تبین التراكیب الجیولوج�ة مثل الط�ات 

ر جیولوجي مرفق �ه الخرائط والصدوع والق�اب ومستو�ات عدم التوافق وتسجل كل تلك المعلومات فى صورة تقر�
 )2(.والقطاعات الجیولوج�ة التى تبین استراتیجراف�ة وطب�عة بیئات الترسیب للمنطقة والتراكیب الجیولوج�ة المختلفة

  : التنقیب والمسح الجیوفیز�ائي أو الجیوفیز�قي -)ب
ر�ة الموجودة تحت إذا تعذر استخدام طر�قة الكشف الجیولوجي لرسم خر�طة تفصیل�ة للتكو�نات الصخ

ا ألداة العمل�ة الستكمال المعلومات المفیدة الذي �عتبر ،)3(سطح األرض تستخدم طرق الكشف الجیوفیز�قي 
وتدق�قها عن بن�ة الط�قات وتراكیب المكامن البترول�ة، وللحصول علیها في المناطق صع�ة التضار�س كالمناطق 

وقد أوجدت الحاس�ات اآلل�ة قدرات أفضل . ة، ومناطق البراكینال�حر�ة، والصحاري، والصحاري الجلید�ة القطب�
 في معالجة المعلومات الجیوفیز�ائ�ة، مثلما تطورت استخدامات الفضاء في 

 .الكشف عن الثروات البترول�ة و المعدن�ة
�ة، وتشمل الطرق الجیوفیز�ائ�ة الشائعة استخدام المسح السییزمي الذي �سمى أح�انا �الزلزالي، والجاذب

والمغناط�س�ة، والطرق الكهر��ة، ثم الطرق األقل استخداما وهي ق�اس اإلشعاع والحرارة عند أو �القرب من سطح 
 )4(.األرض أو في الجو

 : )الزلزالي أو طر�قة االهتزازات(المسح السیز�مى -1ب
وهزة أوموجة و�عتمد على تفجیر شحنة صغیرة من المتفجرات قر��ة من السطح، تنتج عنها صدمة آل�ة أ

،و تعود هذه الموجة إلى السطح �عد انعكاسها من األوجه  Loveأو لف Rayleigh سیزم�ة، من نوع ر�لي
الفاصلة بین الط�قات ذات الخواص الطب�ع�ة المختلفة، وتسجل االنعكاسات �أجهزة حساسة سر�عة االستجا�ة 

من نقطة التفجیر لتتلقى الموجات ، توضع على أ�عاد محددة Geophones & Detectors لحركة األرض 
 :و�مكن توض�ح ذلك من خالل الشكل التالي،  )5(الصوت�ة المنعكسة وق�اس زمن ارتداد الموجة السیزم�ة

 

                                                            
 .78،ص)2001دار المعرفة الجامعیة،مصر،(،جغرافیة الطاقةدمحم خمیس الزوكة،):1(

(2):http://olom.info/ib3/ikonboard. Consulté le 05/04/2012 à 17h18 
 .78دمحم خمیس الزوكة،مرجع سابق،ص):3(

(4): http://www.rasgharib.net consulté le 31/03/2012 à11h43 
 .79دمحم خمیس الزوكة،مرجع سابق،ص):5(

http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=46;t=28804
http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=46;t=28804
http://www.rasgharib.net/
http://www.rasgharib.net/
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 )السیز�مي(التنقیب عن البترول عن طر�ق المسح الجیوفیز�ائي الزلزالي) : 01(شكل رقمال

 consulté le 31/03/2012 à11h43 thttp://www.rasgharib.ne: المصدر

ما �سمح �حساب أعماق الط�قات . وتعتمد سرعة الموجات الصوت�ة على كثافة الصخور التي تمر بها
وسمكها واستنتاج أنواعها �ق�اس أزمنة االنعكاس ومقارنتها، والتعرف على الظواهر التركیب�ة في الط�قات السفلى، 

لترسیب، ومن ثم إنتاج خرائط تركیب�ة ألي مستوى جیولوجي �عطي انعكاسات للموجات الصوت�ة، وتحدید و�یئة ا
  .أماكن الط�ات المحد�ة والفوالق والق�اب الملح�ة والشعب وخواصها

لذا تعتبر طر�قة االنعكاس السیزمي أنجح الطرق المستخدمة لمعرفة الط�قات القر��ة من سطح األرض، 
اهر التركیب�ة التي تشتمل على مكامن بترول�ة، و�خاصة الط�ات المحد�ة والفوالق والق�اب الملح�ة وتحدید الظو 

  )1( .و�عض البن�ات االختراق�ة األخرى 
وتشیر الب�انات المتاحة حول نشاط المسح الزلزالي إلى إرتفاع ملحوظ في معدل عدد فرق المسح 

،وهذه الز�ادة أتت �شكل 2013الشهر عام /فرقة 565إلى  2012الشهر عام /فرقة  355الزلزالي في العالم من 
والشكل الموالي یبین تطور  2رئ�سي من روس�ا وكومنولث الدول المستقلة ،إضافة إلى دول الشرق األقصى،

 :2013-2009نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم خالل الفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1:,OpCit  http://www.saaid.net 
 130،ص2013تقریر األمین العام السنوي األربعون لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول أوابك،الكویت ،:  2

 

http://www.rasgharib.net/
http://www.rasgharib.net/
http://www.saaid.net/Doat/hasn/184.htm
http://www.saaid.net/Doat/hasn/184.htm
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 2013-2009في مختلف مناطق العالم خالل الفترة  نشاط المسح الزلزالي):02(الشكل رقم 
 الشهر/فرقة

 
 130،ص2013تقر�ر األمین العام السنوي األر�عون لمنظمة األقطار العر��ة المصدرة للبترول أوا�ك،الكو�ت ،: المصدر

 : طر�قة الجاذب�ة -2ب 
ألجسام والكتل فوق تعتمد طر�قة ال�حث �الجاذب�ة على ق�اس التغییرات الصغیرة في جذب الصخور ل

سطحها، و�صفة عامة �ستفاد من طر�قة الجاذب�ة في تحدید األحواض الرسو��ة، وامتدادها وسمكها، �اعت�ار أن 
كثافة صخور القاعدة أعلى من كثافة الط�قات المترس�ة فوقها، وكذا في تحدید أماكن الق�اب الملح�ة، وشعاب 

ثم في تعیین الحدود الفاصلة بین الكتل ). تحدید الط�ة المحد�ة ُانظر شكل(الحجر الجیري، والط�ات المحد�ة 
 .الصخر�ة ذات الكثافات المختلفة

ومع ذلك یجب أن نسلم �أن الصخور الخازنة ل�ست متجانسة في خواصها مما �قتضي استخدام طرق  
 )1( .أخرى للمسح الجیوفیز�ائي لتكو�ن صورة متكاملة ودق�قة للخزان البترولي

 .تحدید الط�ة المحد�ة �طر�قة الجاذب�ة ): 03(مالشكل رق

 
 

 consulté le 31/03/2012 à11h4 thttp://www.rasgharib.ne: المصدر
 

                                                            
)1:( ,OpCitthttp://www.rasgharib.ne   

http://www.rasgharib.net/
http://www.rasgharib.net/
http://www.rasgharib.net/
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 :الطر�قة المغناط�س�ة  -3ب
واع الصخور لكل نوع من أنواع الصخور خواص مغناط�س�ة خاصة،و تعتمد هذه الطر�قة على معرفة أن 

و خواصها،عن طر�ق ق�اس و دراسة التغیر في شدة المجال المغناط�سي للتكو�نات األرض�ة و اتجاهه،وذلك 
 )1(.بإجراء مسح مغناط�سي �معدات و أجهزة خاصة تحملها طائرات

وحدیثًا تستخدم األقمار الصناع�ة في رسم الخرائط الكنتور�ة للتغیرات في شدة المجال المغناط�سي 
حدید التراكیب الجیولوج�ة في مناطق المسح المغناط�سي، و�خاصة أماكن الط�ات والصدوع في القشرة لت

 .األرض�ة المرجح وجود تجمعات البترول بها
وقد ساعدت الطر�قة المغناط�س�ة على اكتشاف حقول بترول�ة عدیدة في المملكة العر��ة السعود�ة،  

والرغیب والنع�م والحلوة والهزم�ة والغینة في المنطقة الوسطى عام م، 1989ومنها حقول الحوطة والدلم عام 
 .م1993م، ثم حقل مدین على الساحل الشمالي لل�حر األحمر عام 1990

  : الطر�قة الكهر�ائ�ة -4ب
تعتد هذه الطر�قة على اختالف ق�اسات المقاومة النوع�ة الكهر�ائ�ة بین شتى أنواع الصخور، و�خاصة 

. رسو��ات، و�سهل �استخدامها تحدید عمق صخور القاعدة �فضل ارتفاع ق�م المقاومة النوع�ة لهابین الملح وال
كذلك تستخدم طر�قة الجهد الذاتي إلجراء ق�اسات على السطح �المیلي فولت للجهود الكهروك�م�ائ�ة الناشئة في 

 .صائص الكهر�ائ�ة المتالمسة معهااألرض �التفاعل الك�م�ائي الكهر�ائي بین �عض المعادن والمحالیل ذات الخ
 : الدراسات الجیوك�م�ائ�ة -5ب 

تنفذ هذه الدراسات في الطر�قة الم�اشرة لل�حث عن البترول أثناء مرحلة الحفر األولى، وال س�ما إذا 
وجدت شواهد بترول�ة على سطح األرض، نتیجة هجرة �عض الهیدروكر�ونات من مكمن للبترول أوالغاز الطب�عي 

  .ضغط مرتفع نسب�ا وتحركها إلى السطحتحت 
وتهدف الدراسات الجیوك�م�ائ�ة إلى تحدید الط�قات القادرة على تولید البترول، والصخور الخازنة 

 )2(. للبترول، وتحدید أنواع الهیدروكر�ونات الموجودة من بترول أو غاز أو مكثفات

 :رض�ةیوضح امتداد البترول في الط�قات األ) 04(والشكل الموالي 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .79دمحم خمیس الزوكة،مرجع سابق،ص):1(
)2:(,OpCithttp://www.rasgharib.ne 

http://www.rasgharib.net/
http://www.rasgharib.net/
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 .امتداد البترول في الط�قات األرض�ة):04(الشكل رقم 

 
 .76،ص)2001دار المعرفة الجامع�ة،مصر،(،جغراف�ة الطاقةدمحم خم�س الزوكة، :رالمصد

 :مرحلة االستخراج أو اإلنتاج 1-1-3-2
كون جاهًزا أو وهي المرحلة الهادفة إلى استخراج البترول الخام من �اطن األرض ورفعه إل السطح ل�

وهذه العمل�ة .صالًحا للنقل و التصدیر و التصن�ع في األماكن القر��ة أو ال�عیدة داخل المنطقة، أوالبلد،أو خارجه
تتضمن النشاط المتعلق بتهیئة وصالح�ة المنطقة البترول�ة لالستغالل االقتصادي سواء كان األمر من الجوانب 

كاستكمال حفر اآل�ار البترول�ة الناجحة وتحدید عددها و جعلها  صالحة الفن�ة أو التكنولوج�ة أو اإلنشائ�ة 
 . الخ....لإلنتاج،وٕانشاء مختلف المعدات الم�كان�ك�ة و األبن�ة من مكائن و أنابیب نقل و تجم�ع

ان مرحلة االستخراج البترولي مرت�طة و معتمدة اعتمادا كامًال و م�اشًرا �المرحلة األولى، وتشكل هاتان 
 )1( .مرحلتان عمل�ة انتاج البترول الخام، أو ما نطلق عل�ه �الصناعة االستخراج�ة البترول�ةال

 :مرحلة النقل البترولي 1-1-3-3
وهي المرحلة الثالثة الهادفة إلى نقل البترول الخام من مراكز،أو مناطق إنتاجه مناطق تصدیره 

األنابیب إلى موانئ التصدیر أو إلى معامل التكر�ر  یتم نقل البترول الخام عبر خطوطأوتصن�عه التكر�ري، و 
والتي تعرف �مصافي خام البترول، حیث �حمل من موانئ التصدیر على ناقالت النفط العمالقة والتي في �عض 

 )2(.طن من الخام 600األح�ان تكون حمولتها  حتى 
لبواخر ثم القاطرات ثم النقل وتعتبر عمل�ة النقل التي تتم عبر األنابیب أرخص وسائل النقل تلیها ا

البري، حیث تطمر األنابیب داخل التر�ة �عد تغل�فها �مواد مانعة لتآكل التر�ة، أو أي أحماض قد تتكون في 
تصنع األنابیب من , حسب مستوى سطح التر�ة) مترا 15-3(یتراوح عمق األنبوب ما بین , مح�ط األنبوب

 .و اإلنفجارات العاد�ةس�ائك ذات مقاومة عال�ة للتآكل والضغوط 

                                                            
  .5دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق ص):1(
  5،ص)2006الدار الجامعیة،مصر،(،)قراءات واستراتجیات(إدارة شركات البترول وبدائل الطاقةفرید النجار،): 2(
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یزود الخط الناقل للخام بوسائل سالمة عال�ة الجودة لتفادي أي مخاطر تنجم عن عمل�ة النقل من 
وصمامات عدم , كذلك یزود الخط �طلم�ات تدفع الخام عبر األنبوب, مناطق اإلنتاج الى مناطق االستهالك

 )1(.رجوع وصمامات أمان وأخرى للعزل من أجل الص�انة

 :مرحلة التكر�ر أو التصف�ة البترول�ة 1-1-3-4

وتهدف هذه المرحلة إلى تصن�ع البترول في المصافي التكر�ر�ة بتحو�له من صورته الخام إلى أشكال 
من المنتجات السلع�ة البترول�ة المتنوعة ، والمعالجة لسد و تلب�ة الحاجات اإلنسان�ة إلیها م�اشرة أوالعمل�ات 

 )2(.ع�ة الحقة متعددةالتصن�ع�ة لمراحل صنا
وتعتمد عمل�ة التصف�ة �صفة عامة على رفع درجة حرارة النفط الخام إلى درجة حرارة �كون فیها النفط 

 الخام في شكل أبخرة،ثم تتحرر هذه األبخرة لتتوضع في أوع�ة حسب اإلخالف في درجة غل�ان 
 )3(. كل منتج

فع درجة حرارة الخام بواسطة الت�ادل الحراري مع إن رفع درجة حرارة الخام هذه تمر �مرحلتین وهي ر 
ثم یدخل إلى أفران یرفع فیها درجة حرارة الخام إلى , المنتجات المستخرجة من عمل�ة التصف�ة والمعدة للتخز�ن 

تدخل هذه األبخرة إلى برج , في هذه الدرجة یتحول الخام إلى أبخرة ) درجة فهرنهایت 695 (درجة مئو�ة 350
ثم تسحب هذه , تحرر ف�ه األبخرة من �عضها ال�عض وتتكاثف حسب االختالف في درجة الغل�ان  فصل رئ�سي
 , و�تم اخت�ار مواصفاتها حتى تكون مطا�قة لمواصفات المنتجات النفط�ة المتعارف علیها عالم�ا, األبخرة وتبرد

 )4( :تنتج المصافي ال�س�طة اآلتي

 ). الغاز المنزليبخالف ( و�عرف �غاز المصافي : الغاز  -
 .البنز�ن الخام أو غیر المحسن و�عرف �النافثا -
 ).الكیروسین( الجاز األب�ض  -
في �عض , في السودان �سمى الجازولین وهو خطأ ألن الجازولین هوالبنز�ن) الدیزل (الجازأو�ل  -

 .الدول العر��ة �سمى السوالر أوالمازوت
 ( fuel oil). البواقي الثقیلة محل�ا �سمى الفیرنس -

إلى ذلك فإن البترول ال�مكن استعماله في حالته الخام،حیث یجب تكر�ره وتحو�له إلى  �اإلضافة 
منتجات تجار�ة تستخدم في مختلف مجاالت النشاط اإلقتصادي،وهناك العدید من أنواع مصانع التكر�ر عبر 

،والقدرة 2005برمیل في الیوم في سنة ملیون 85مختلف دول العالم ذات قدرة إجمال�ة للتكر�ر تقدر �حوالي 
 الیوم/برمیل  120.000محددة بــ  المتوسطة لمحطة تكر�ر

 

                                                            
 consulté /2012 à 19h25   http://www.sudanradio.info:دمحم الفضل نجم الدین على الموقع): 1(
  .5ص مرجع سابقدمحم أحمد الدوري،:)2(

(3) :http://www.geo2all.com consulté le 24/03/2012 à08h43  
 consulté 24/03/2012 à 19h25   http://www.sudanradio.info:دمحم الفضل نجم الدین على الموقع):4(

http://www.geo2all.com/vb/showthread.php?847
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والجدول الموالي یبین لنا المنتجات التي �مكن الحصول علیها إنطالًقا من عمل�ة تكر�ر برمیل واحد من 
 1:النفط الخام

 برمیل من النفط الخامه�كلة المنتجات البترول�ة المتحصل علیها من ): 01(الجدول رقم 
 )اللتر(الحجم  المنتجات المتحصل علیها

 15 )البرو�ان، البوتان) (GPL(غاز البترول المم�ع 
 Supercarburants Automobile( 75(وقود الس�ارات 

 35 ز�ت الغزوال والفیول المنزلي
 15 )وقود الطائرات(الكیروز�ن 

 10 الفیول الثقیل
 10 منتجات أخرى 

 160 موعالمج
Source :Haoua Kahina,L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur les indicateurs 
économiques en Algérie, Mémoire En vue de l’obtention du diplôme de magister en sciences 
économiques,université Mouloud Memmeri,Tizi-Ouzou,2012,P15  

 : لة التسو�ق و التوز�عمرح  1-1-3-5
وهي المرحلة الهادفة إلى تسو�ق و توز�ع البترول �صورته خاًما أو منتجات بترول�ة إلى مناطق و أماكن 

 .استعماله و استهالكه على النطاق المحلي أو اإلقل�مي أو العالمي
ماكن االستالم و قد تكون مراكز التوز�ع مراكًزا رئ�س�ة أو فرع�ة،و�توفیر كافة معدات و أدوات و أ

 )2( .التخز�ن للبترول الخام أو المنتجات البترول�ة و إعادة التوز�ع
في مجموعها سوً�ا العمل�ة اإلنتاج�ة البترول�ة أو ما �طلق ) المذكورة أعاله(تمثل هذه المراحل الخمسة

لمراحل رغم استقاللیتها البترول�ة، إال أن هناك مرحلة صناع�ة أخرى الحقة و تتكامل مع هذه ا علیها �الصناعة
 :عنها وحداثتها مقارنة مع تلك المراحل األساس�ة واألول�ة للصناعة البترول�ة وهذه المرحلة هي

 :  مرحلة التصن�ع البتروك�ماوي  1-1-3-6

وهي المرحلة الهادفة إلى تحو�ل و تصن�ع المنتجات السلع�ة البترول�ة إلى منتجات بتروك�ماو�ة مختلفة 
كاألسمدة الزراع�ة و المنظفات و المبیدات واألص�اغ و المواد ال�الست�ك�ة واألنسجة . �المئات ومتنوعة تعد

 .الخ...الصناع�ة

و�مكن اعت�ار مرحلة التصن�ع البتروك�ماوي ضمن المراحل األخرى األول�ة نظًرا للترا�ط ف�ما بینها 
وقد ال تعتبر هذه المرحلة من . شكالها المختلفةواعتماد نشاطها الصناعي كله على المادة البترول�ة �صورتها و أ

                                                            

(1   ) : Haoua Kahina,L’impact des fluctuations du prix du pétrole sur les indicateurs économiques en Algérie, 
Mémoire En vue de l’obtention du diplôme de magister en sciences économiques,université Mouloud Memmeri,Tizi-
Ouzou,2012,P15  

 .6دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق ص) : 2(
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ضمن مراحل الصناعة البترول�ة نظًرا لالستقالل�ة واكتمال العمل�ة اإلنتاج�ة البترول�ة لوحدها �المراحل الخمسة 
فهناك العدید من الدول التي �قتصر نشاطها الصناعي البترولي على .من دون مرحلة التصن�ع البتروك�ماوي 

مسة األولى فقط، ودول أخرى �قتصر نشاطها على مرحلة التصن�ع البتروك�ماوي لوحده كالعدید من المراحل الخ
 )1(.بلدان أور�ا الغر��ة التي ال تتوفر الثروة البترول�ة في أراضیها بل تقوم �استیراد السلعة البترول�ة

 :وفي األخیر �مكن تلخ�ص مجمل مراحل الصناعة البترول�ة في الشكل التالي

 
     مراحل الصناعة البترول�ة) :05(الشكل رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .من إعداد الطال�ة انطالًقا من المعلومات السا�قة: المصدر

 
في الصناعة البترول�ة في الفترة  العالم�ة  و�وضح الشكل والجدول التال�ان تطورات االستثمارات

 . 2010-2006والفترة  2001-2005
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 6المرجع السابق،ص: ) 1(

البتروك�ماوي  �عمرحلة التصن  

ل  ـ ـ ح را ـ ـة الــصناعــةم ـ ی ـ بترول ـ ـ ل ا  

 مرحلة ال�حث و التنقیب

 مرحلة االستخراج أو اإلنتاج

مرحلة التكر�ر أو التصف�ة 

 البترول�ة

 مرحلة النقل البترولي
 العمل�ة االنتاج�ة البترول�ة

 مرحلة التسو�ق و التوز�ع
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 االستثمارات العالم�ة المتراكمة في الصناعة البترول�ة:  )02(الجدول رقم                      

 )تر�لیون دوالر أمر�كي(:الوحدة

 2001-2005 2006-2010 
 1.4 0.9 االستكشاف واإلنتاج

 0.3 0.2 تكریر النفط

 0.1 0.1 الغاز الطبیعي المسیل

 0.3 0.2 الصناعات األخرى

 2.1 1.4 اإلجمالي
  .International Energy Agency, World Energy Outlook, 2006: المصدر

 االستثمارات العالم�ة اإلجمال�ة في الصناعة البترول�ة): 06(الشكل رقم
 )مل�ار دوالر أمر�كي(: الوحدة

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005-2001 2010-2006

صناعة االستكشاف واالنتاج قطاع تكریر النفط قطاع الغاز الطبیعي المسیل القطاعات األخرى 

2010 - 2006
2.1تریلیون دوالر أمریكي

2005-2001
1.4تریلیون دوالر أمریكي

 
لبترول أوا�ك، دراسات منظمة األقطار العر��ة المصدرة ل( ، -واقعه وآفاقه-االستثمار في قطاع الطاقة في الدول العر��ة: المصدر

 .26، ص )2010إدار�ة إقتصاد�ة، االدراة االقتصاد�ة، سیتمبر
 

من خالل الجدول والشكل السا�قین نجد  أن االستثمارات العالم�ة اإلجمال�ة المتراكمة في الصناعة 
ارات على ، وتتوزع هذه االستثم2010-2006تر�لیون دوالر أمر�كي خالل الفترة  2.1البترول�ة بلغت حوالي 

 :النحو التالي
 %.67: قطاع صناعة االستكشاف واإلنتاج •
 %.14: قطاع تكر�ر النفط •
 %.7: قطاع الغاز الطب�عي المسیل •
، خطوط األنابیب، )GTL(تحو�ل الغاز إلى سائل (القطاعات األخرى في الصناعات الالحقة  •

P24F%. 12): ناقالت النفط، والتوز�ع والتسو�ق

1 

                                                            
المصدرة للبترول أوابك، دراسات إداریة إقتصادیة، االدراة منظمة األقطار العربیة ( ، -واقعھ وآفاقھ-االستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربیة:  1

 25، ص 2010االقتصادیة، سیتمبر
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  :النفطمفاه�م أساس�ة حول  1-2
تمیز القرن العشر�ن �كونه عصر البترول، حیث احتل النفط مكانة عالم�ة عال�ة، ل�س فقط كعامل من عوامل 

الت لمجاالطاقة بل كمورد اقتصادي إستراتیجي، تعتمد عل�ه كل الشعوب في استعماالتها وح�اتها الیوم�ة، وفي كل ا
 .الس�اسي، االقتصادي، العسكري وغیرها

 :نفط، مكوناته، تواجدهأصل ال 1-2-1
 :أصل النفط 1-2-1-1

 1:النفط أو البترول كلمة مشتقة من أصل التیني وهي تتكون من جزئین
Petr :ز�ت. 

Olium :الصخر. 
، و هو ع�ارة عن )الذهب األسود(وتعني ز�ت الصخر، و�طلق علیها أ�ضا ز�ت الخام، كما أن له اسم دارج 

 )2(.ت الصل�ة و السائلة والغاز�ةخل�ط مركب و معقد من الهیدروكر�ونا

 3:شكلین على البترولیة المواد حیث تكون

الضغط  ظروف في غاز�ة �حالة مكامن من المنتجة الهیدروكر�ون�ة المواد خالئط عن ع�ارة :الطب�عي الغاز  -
 .الطب�ع�ة والحرارة

الضغط  ظروف في سائلة لة�حا مكامن من المنتجة الهیدروكر�ون�ة المواد خالئط عن ع�ارة :الخام النفط  -
 .الطب�ع�ة والحرارة

و�عرف البترول �أنه ذلك السائل الكثیف األخف من الماء یتركب من الفحم و الهیدروجین �صفة أساس�ة، قابل 
، سهل الضخ والتخز�ن والنقل واالستعمال نظًرا لسیولته،له ألوان )4(مرّكزة وعال�ة جّدا  لالشتعال و�حرر عند احتراقه طاقة

ختلفة حسب المواقع وظروف التخّلق، تتراوح بین الرمادي العمیق القر�ب من األسود ، واألصفر ال�اهت،واألصفر، وقد م
یوجد على  �كون عد�م اللون أو أسود أح�اًنا و�عطي عند التعرض إلى الضوء ألوانا مشعة تمیل إلى الخضرة والزرقة

 )5(:ات�ة و حیوان�ة و�سمىز�وت ن�:أعماق مختلفة ضمن صخور مسام�ة على نوعین
 )نافثا( معر�ة مشتقة من الكلمة اإلغر�ق�ة في اللغة العر��ة : نفط

Petroleum :في اللغة اإلنجلیز�ة. 
Pétrole :في اللغة الفرنس�ة. 

Petroleo :في اللغتین اإلس�ان�ة والبرتغال�ة. 

سنة، حیث كانت تكفي  3000ولقد تعرف اإلنسان على البترول في شكل خام منذ زمن طو�ل حوالي 
الحاجات الضرور�ة المتمثلة أما في شكل عالج أو دواء أو إنارة، و مع ظهور الثورة الصناع�ة والتطور التقني 

                                                            
 11،ص)،،الجزائر2006،،جویلیة 08الدار الخلدونیة، مجلة دراسات إقتصادیة،العدد(، إرتفاع أسعار النفطمدحت العراقي ، :  1

s de France,Paris,1966),P55.,(Presses Universitaire,Geologie de pétroleAllain Perrodon ) :2( 
 .41ص ،)  1991بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز (،والفرص المخاطر النفط، جسر على المتبادل االعتماد ،عتیقة أحمد علي:  3

;France,1987),P37 (Tome1,Raffinage et Génie Chimique Le PétroleP.Wutthier,):4( 
(5) :   V.Proskouriave,A.Drabkine, La chimie du pétrole et du et du gaz, (traduction française Editions Mir,Moscou, 
1983), P47 
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ببنسلفان�ا من  1859أوت  27�عمل�ات ال�حث والتنقیب عن البترول، فأول بئر حفر كان في  استدعى الق�ام 
 )1(".أودین دركا"طرف العقید 

 :تالي یوضح توار�خ اكتشاف النفط في عدد من األقطار العر��ة و األجنب�ةو الجدول ال
 :تار�خ اكتشاف النفط في عدد من أقطار العالم النفط�ة العر��ة منها واألجنب�ة: )  03( الجدول رقم

 التوار�خ البلدان
 الوال�ات المتحدة األمیرك�ة 

 مملكة رومان�ا

 كندا

 )الق�صر�ة(القوقاز 

 البیرو

 نإیرا

 مصر

 العراق

 الكو�ت

 المغرب

 الجزائر

 لیب�ا

1859. 
1857 
1858 
1873 
1869 
1908 
1911 
1937 
1983 
1943 
1956 
1959 
1943 
1956 
1959 

 
قبل الم�الد تقر��ًا )  500( في جنوب إیران عام ) شوش(إال أنه �قال إن أول بئر نفط�ة حفرت في 
م، و لم 1806لقرب من تشارلسستون في غرب فرجین�ا عام و�زعم �عض الخبراء أن أول بئر نفط�ة تم حفرها �ا

م �عد حفر إدو�ن در�ك بنسلفان�ا في الوال�ات المتحدة  1859تبدأ صناعة البترول العصر�ة إال عام 
 )2(.األمر�ك�ة

ولقد اختلفت و ت�اینت آراء المعنیین و المختصین من جیولوجیین و ك�ماو�ین �شأن أصل و نشأة 
األولى القائلة �األصل المعدني والثان�ة القائلة �األصل :تكونه في الطب�عة التي تتجاذبها نظر�تانالبترول وك�ف�ة 

 :العضوي ولكل فر�ق من هؤالء أسانیده و براهینه
  ):الالعضو�ة(النظر�ات القائلة �األصل المعدني -)أ

رض نتیجة تفاعالت وتجمع هذه النظر�ات رغم تعددها على أن مادة البترول قد تكونت في �اطن األ
ك�ماو�ة بین العناصر الالعضو�ة،كاتحاد و تفاعل عنصر الهیدروجین مع الكر�ون، أوعنصر كبر�ت الحدید مع 

،حیث �حاول أنصار هذه النظر�ة البرهان علیها بوساطة التحل�الت )3(الماء و غیرها من العناصر األخرى 

                                                            
(1) : collection Microsoft Encarta 2009 « pétrole » " 
(2):http://oissama.yoo7.com,consulté le 24/02/2012 à 23h47 

 .16دمحم أحمد الدوري ،مرجع سابق، ص ):3(

 http://ar.wikipedia.org :المصدر
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رول من مواد أصلها معدني �عد إخضاعها للشروط المخبر�ة الك�م�ائ�ة التي أدت إلى الحصول على البت
 .الطب�ع�ة و الك�م�ائ�ة نفسها التي یخضع لها تشكل البترول

وما یدعم آراء وأسانید هذه المجموعة في أصل وتكون البترول هو توصلها نظرً�ا ومختبرً�ا على تحضیر 
 )1(الخ.. ثان�عض المنتجات الهیدروكر�ون�ة أو البترول كالبنز�ن و االستلین والمی

إال أنه لم �عد حال�ًا لهذه النظر�ة أهم�ة عمل�ة من الناح�ة العلم�ة بل أص�حت نظر�ة لها ق�متها 
التار�خ�ة فقط و أص�حت هذه النظر�ة ف�ما �عد أساس النظر�ات األخرى التي یؤ�دها أكثر ال�احثین القائلین 

 .�النشأة المعدن�ة
 : النظر�ة القائلة �األصل العضوي  -)ب
إلى جانب أ�حاث العلماء للبرهان على األصل المعدني للبترول أخذ فر�ق آخر یوالي أ�حاثه للبرهان  

على نشأة البترول من أصل عضوي ن�اتي أو حیواني أو فطري،أي أنها تعتمد على العناصر العضو�ة في 
 )2(:تفاعلها و تكو�نها للبترول وهي تنقسم إلى قسمین

،حیث أن المواد الن�ات�ة على المصدر العضوي الن�اتي في أصل تكون البترول نظر�ات تقول و تعتمد -1
 )3(.اندثرت و طمرت في �اطن األرض عبر آالف السنین و تفسخت وتحللت في ال�اطن لتكون مادة البترول

على فحوم هیدروجین�ة بتقطیر �عض الحموض الدسمة و تسل�ط بخار ) لوران ( كما قد استحصل العالم 
الساخن علیها كما تم الحصول في شروط مختلفة �استعمال أنواع أخرى من المواد الدسمة و السیللوز  الماء

  الن�اتي على فحوم هیدروجین�ة من األنواع نفسها
حیث أن اندثار وانقراض �عض : نظر�ات تعتمد المصدر العضوي الحیواني في أصل تكون البترول -2

تحللت كبیرة تحت قاع ال�حار و المح�طات عبر آالف السنین،فتفسخت و  األسماك أو الزواحف �أعداد و كم�ات
 .رض مكونة مادة البترولألفي أعماق ا

و بذلك استقرت آراء العلماء على أن نشأة البترول و أصله البد أن �كون من مواد عضو�ة ألنه ال �عقل 
ع�ة و ك�م�ائ�ة معقدة إال �االستناد وال �مكن الحصول على تلك المجموعات الهائلة من المكامن في ظروف طب�

إلى مواد أول�ة هائلة تخزنها الطب�عة، و ال یوجد في الطب�عة إال المواد العضو�ة فقط من ن�ات�ة و حیوان�ة تخزنها 
 . الطب�عة بهذا الشكل

 :مكونات البترول و وحدته الق�اس�ة  1-2-1-2
من التأكد والتعرف على التكو�ن الك�ماوي  تمكن اإلنسانیختلف تركیب البترول �اختالف مصدره وقد 

 )4(:التحلیل العنصري للبترول أنه �حتوي على دلّ  الدقیق لهذه الموارد ونسبها، حیث
 (84-87)%: الكر�ون 

 (11-14)%: الهیدروجین
 (0,4-0,5)%: الكبر�ت

                                                            
(1):  http://oissama.yoo7.com,OpCit. 

 .36،ص)1978الدار الجامعیة،مصر،(،البترول و اقتصادیات موارده،محمود أمین): 2(
  17دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق،):3(

)4:(Allain Perrodon, OpCit,P66 
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 (0,1-0,2)%: النتروجین
 (0,1-0,2)%: األكسجین

الخ مشكلة ....ق عناصر أخرى كالیود والصودیوم والحدیدكما اكتشف في البترول ز�ادة على ما سب
 .الشوائب المرافقة له عند خروجه من اآل�ار البترول�ة

 :أما الوحدة الق�اس�ة للبترول فهي تكون إما �موجب
 :الحجم -أ
بوحدة الق�اس األمر�ك�ة و هي الوحدة األكثر شیوًعا و استعماًال في العالم،والتي تعرف �البرمیل  -1
Barrel  ، لتًرا159و الذي ما �عادل 

برمیل، وهذا المع�ار �ستعمل في �عض البلدان وخاصة  6.28وحدة ق�اس المتر مكعب و �عادل  -2
 ..)كفرنسا وألمان�ا(في منطقة أور�ا الغر��ة 

 : الوزن  -ب 
المق�اس  كوحدة ق�اس�ة لها رغم تنوع ذلك Tonوهي وحدة ق�اس شائعة عالمً�ا أ�ًضا،و�عتمد مق�اس الطن

 :الطني،فهناك
 .كلغ1006و�عادل ، Long Tonالطن الطو�ل  -1
 .كلغ999و�عادل، Metric Tonالطن المتري  -2
 .كلغ906و�عادل  ،Short Tonالطن القصیر -3
 :تواجده 1-2-1-3

إن التواجد الجغرافي للحقول و األحواض البترول�ة ال �كون في أي ط�قة أرض�ة وفي جم�ع المناطق 
�ة،بل �قتصر وجودهما في مناطق و ط�قات أرض�ة معینة ومعلومة  ومحدودة ، وتكون على األغلب في الجغراف

المناطق التي كانت تغطیها ال�حار العم�قة ف�ما مضى،أي في المناطق الرسو��ة،و�الض�ط الصخور الرسو��ة 
 .)1(�الم�اه لتمییزها عن الصخور النار�ة،سواء أكانت على ال�ا�سة أو في المناطق المغمورة

 )2(: ومن أبرز وأهم األحواض البترول�ة في العالم اآلتي

 .الحوض البترولي في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة -
 .الحوض البترولي في منطقة أمر�كا الالتین�ة و الجنو��ة -
 .االتحاد السوف�اتي سا�ًقا/الحوض البترولي في منطقة ج�ال االورال -
 .قزو�نالحوض البترولي في منطقة �حر  -
 .الحوض البترولي في منطقة الخلیج العر�ي -
 الحوض البترولي في منطقة شمال ا�فر�ق�ا -

 3: و�تخذ النفط في الطب�عة ثالثة أشكال

                                                            
(1):,OpCit,P47.  P.Wutthier 

 .123دمحم خمیس الزوكة،مرجع سابق،ص):2(
 .8الدوري،مرجع سابق ، صدمحم أحمد ):  3(
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وهي ما �طلق عل�ه مادة البترول الخام، وهي مادة سائلة لها رائحة خاصة ومتمیزة  :الحالة السائلة -
 . صفرولونها متنوع بین األسود واألخضر والبني واأل

وهي ما �طلق عل�ه �الغاز الطب�عي وهو یتكون من مجموعة من المواد الغاز�ة أهمها : الحالة الغاز�ة -
والنتروجین وثاني أوكسید الكر�ون والكبر�ت بنسب  Propaneوالبرو�ین  Ethaneواإلیثان  Methaneالمیثان 

 .الكلفة، وقلیلة االن�عاثات الملوثة للبیئة متفاوتة، و�عتبر الغاز الطب�عي من المحروقات عال�ة الكفاءة قلیلة
 .كعروق األسفلت وهي حالة نادرة: الحالة ش�ه الصل�ة -

كما وأن سوائل وغازات البترول قد تتواجد �صورة مختلطة مع �عضها ال�عض ولكن بنسب مختلفة 
یلة من الغاز الطب�عي فقد یتواجد البترول الخام مختلطا بنسب قل. و�حسب المناطق الجغراف�ة التي تتواجد بها

كالبترول في منطقة الخلیج العر�ي، كما یتواجد الغاز الطب�عي مختلطا مع البترول الخام كمنطقة الجزائر و�حر 
 .الشمال

وتكون مادة البترول على أشكال مختلفة،إما في حالة سائلة كالبترول الخام أو حالة غاز�ة، كغازات 
ون مختلطة بنسب مختلفة حسب مناطق تواجدها الجغرافي فهناك مناطق ، كما قد تك)الغاز الطب�عي(البترول 

یتواجد فیها البترول الخام المختلط مع نس�ة قلیلة من الغاز الطب�عي، كما هو الحال في الخلیج العر�ي وخلیج 
 )1(.السو�س، كما قد تغلب نس�ة الغاز الطب�عي في مناطق أخرى كالجزائر و�حر الشمال

 :)مكمن أو مصیدة البترول(یوضح تشكل البترول ومكوناته داخل الط�قات الرسو��ةوالشكل الموالي 
 .تشكل البترول داخل الط�قات الرسو��ة): 07(الشكل رقم 

 
Source:Allain Perrodon,Geologie de pétrole,(Presses Universitaires de France, Paris, 1966), P78  

 :صائصهأنواع البترول ومنتجاته وخ -1-2-2
 :أنواع البترول1-2-2-1

البترول الخام متواجد في الطب�عة رغم كونه مادة متجانسة في عناصره المكونة له إال أنه ال �كون على 
نوع واحد في العالم، إذ یختلف كل نوع عن آخر �اختالف الخصائص الطب�ع�ة أو الك�ماو�ة أو �الكثافة و 

 2.بر�ت�ةاللزوجة و �حسب احتوائه على المادة الك
                                                            

(1):V.Proskouriave,A.Drabkine,OpCit,P 52 
 .14دمحم أحمد الدوري، مرجع سابق، ص :)2(
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لذا یت�این البترول و�ختلف في نوعه من بلد إلى آخر، وأح�انا في نفس الحقل یتواجد عدة أنواع، 
فالمنطقة األور��ة تختلف عن القارة اإلفر�ق�ة، كما تختلف عن بترول الشرق األوسط،وعلى العموم �كمن التمییز 

 :بین األنواع التال�ة من البترول كاآلتي
 .هو البترول الذي �حتوي نس�ة عال�ة من المرك�ات الهیدروكر�ون�ة ال�ارافن�ة:بترول برافیني -)أ

وهو البترول المحتوي على نس�ة عال�ة من المرك�ات النافتین�ة أوالمواد  ):نافتیني(بترول إسفلتي -)ب      
 ). االورومات�ة-العطر�ة(االسفیلت�ة 
 .خفیف أو ثقیل أو متوسطو�قال أن هذا بترول : حسب درجة الكثافة النوع�ة-)ج
 . و هنا یتم التمییز بین البترول الحلو أو المر: حسب نس�ة المادة الكبر�ت�ة -)د

وهذا االختالف في أنواع المادة البترول�ة ینجم عنه تأثیرات متعددة على الصناعة والنشاط االقتصادي 
 :البترولي، و من أبرز هذه التأثیرات مایلي

 .عر البترولالتأثیر على ق�مة وس -
 .التأثیر على الكلفة اإلنتاج�ة للبترول -
التأثیر على العرض البترولي من خالل تقدیر مقدار و نس�ة المنتجات البترول�ة التي �مكن الحصول  -

 .علیها من كل نوع بترولي
 .التأثیر على طر�قة التكر�ر و نوع�ة المصافي البترول�ة -
مادة خام ال �مكن استعماله واستهالكه إًال �عد تصفیته، أو البترول ك :منتجات البترول 1-2-2-2

تكر�ره لتحو�له إلى منتجات أوسلع�ة بترول�ة مختلفة، إذ یتضمن و�ستخلص منه العدید من المنتجات البترول�ة 
أو  المختلفة في طب�عتها شكلها أو ق�متها أو استعمالها، فمنها الخف�فة للتدلیل على خفة وزنها وسرعة تطایرها،

 :وهذه المنتجات البترول�ة هي كاآلتي. المتوسطة أوالثقیلة
             natural gazالغاز الطب�عي   -                              
 owiation gasolineبنز�ن الطائرات  -                              
    motor gasolineبنز�ن الس�ارات  -المنتجات الخف�فة             
       Kéroseneكیروسین             -                              

 
        gaz oilز�ت الغاز           -                              
       diesel oilز�ت الدیزل          -المنتجات المتوسطة           
        lulricantsز�ت التشح�م       -                              

 
    banker / fuel oilز�ت الوقود    -                                

                hitumenاإلسفلت      -     المنتجات الثقیلة         
                            waxالشمع     -                             
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 :ول الخام و نسب المنتجات البترول�ة ف�هو الجدول التالي یوضح أنواع البتر 
 .أنواع البترول و نسب المنتجات البترول�ة ف�ه):  04(الجدول رقم

 %النس�ة النوع�ة للمنتجات البترول�ة 
 ثقیلة متوسطة خف�ف�ة %الكبر�ت (*) API نوع  البترول الدولة

 متوسط السعود�ة
 ثقیل

34.2 
27.3 

1.6 
2.84 

20.5 
16.0 

31.0 
23.5 

48.5 
60.75 

 55.35 25.30 19.35 2.48 31.3 متوسط الكو�ت
 متوسط إیران

 ثقیل
34.3 
31.3 

1.35 
1.85 

22.25 
21.15 

30.25 
26.85 

47.50 
52.0 

 خفیف العراق
 متوسط

36.1 
34.0 

1.88 
1.95 

25.0 
22.0 

30.6 
28.0 

44.4 
50.0 

 29.0 36.0 35.0 0.14 44.0 خفیف الجزائر
 48.0 40.0 12.0 0.25 27.1 ثقیل نیجیر�ا

 .13، ص )1983دیوان المطبوعات الجامع�ة،الجزائر ( ،محاضرات في االقتصاد البتروليدمحم أحمد الدوري : المصدر

 :ممیزات و خصائص السلعة البترول�ة 1-2-2-3
 ترت�ط خصائص السلعة البترول�ة �طب�عتها أو �ك�ف�ة استغاللها مما تكسبها أهم�ة كبیرة في تزاید منفعتها

إلى جانب استمرار�ة تعاظم قدرتها التنافس�ة و�صورة فاعلة ومؤثرة مع السلع البدیلة ومن أبرز تلك الممیزات 
 )2(:اآلتي

 :المیزة التكنولوج�ة الفن�ة -أ
) معدات و أدوات استعمال و استهالك البترول(ترت�ط �مستوى تقدم وتطور تكنولوج�ات أسالیب استغالل

ض كلفة إنتاج السلعة البترول�ة و مقدار اإلنفاق االستثماري،ما �ساعد على سرعة وسهولة الثروة البترول�ة، لتخف�
 .استخراجها و استعمالها،و�عمل على ز�ادة مقدار العائد االقتصادي البترولي

 ):إنتاج�ة العمل العال�ة(المیزة اإلنتاج�ة  -ب
قارنة مع �ق�ة السلع األخرى وخاصة حیث تتمیز �ارتفاع إنتاجیتها وتزایدها �صورة مستمرة وكبیرة م

 .المنافسة لها والبدیلة
 :میزة مرونة الحركة البترول�ة -ج

إذ تتمیز عن غیرها من السلع �مرونة حركتها وتنقلها من مراكز إنتاجها إلى مراكز ومناطق استعمالها 
 .واستهالكها في أي منطقة من العالم

 :المیزة االستعمال الواسع وغیر المحدود -د
حیث أن لهذه السلعة منافع متنوعة  وهي المیزة األكثر تأثیًرا و األكبر أهم�ة من �ق�ة السلع األخرى 

واستعماالت متزایدة، رغم سعة وتعدد تلك االستعماالت التي تشمل مختلف جوانب ح�اة اإلنسان ومجموع 
                                                            

*)(: API مختصر للتدلیل على درجة الكثافة النوعیة لمعھد البترول األمریكي. 
 .62-61دمحم أحمد الدوري، مرجع سابق، ص،ص: )2(
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�ة،األمر الذي �عزز قدرة و مكانة النشاطات و القطاعات االقتصاد�ة في الزراعة و الصناعة و الخدمات االنتاج
 . و ق�مة السلعة البترول�ة في عالمنا المعاصر

 النفـط في العــالم تقدیرات 1-3
حسب ما تم تقد�مه في الملتقى  %50خالل العشر�ن سنة المقبلة سوف یز�د الطلب على الطاقة بنس�ة 

مل�ارات نسمة  9تفاع عدد سكان العالم إلى السعودي الثاني لتقن�ات استكشاف وٕانتاج الز�ت والغاز، وذلك الر 
وأفضت دراسة قام ) 1(تر�لون برمیل  14، مع تقدیر االحت�اطي العالمي المحتمل للنفط بنحو 2030�حلول عام 

-1350بها �احثون وعلماء من جامعة أكسفورد إلى أن المخزون االحت�اطي المتوقع للنفط سینخفض من 
        )2(بلیون برمیل  900-850بلیون برمیل إلى ما بین  1150

تساوى اإلنتاج العالمي للنفط مع ما تم اكتشافه في ذلك العام،  1980تجدر اإلشارة إلى أنه في عام 
 .ومنذ ذلك السنة �فوق االستهالك العالمي للنفط ما تم اكتشافه منه سنو�ا

  االحتیـاطي العالمـي للنفـط 1-3-1
 مفهوم احت�اطي النفط  1-3-1-1
 طر�ق عن و�مكن والغاز النفط �احت�اط�ات البترولي المكمن ضمن استخراجها المقدر الكم�ات سمىوت

 الخف�فة من الغاز�ة كثافتها في تختلف التي البترول�ة المنتجات من كبیر عدد على الحصول التقطیر والتصن�ع
 المنتج طب�عة تحدید الصل�ة، و�عود دفالموا السوائل ش�ه ثم والمتوسطة والخف�فة الثقیلة إلى السوائل والثقیلة

 .�العكس والعكس ثقله أو كثافته زادت النس�ة زادت كلما حیث ذرات الكر�ون، نس�ة إلى البترولي
وافق مطلق لتحدید مفهوم احت�اطي المحروقات، فتستخدم الشركات والحكومات هذا تال یوجد       

 :والذي �فرق بین 2000د في ف�فري المفهوم حسب عدة معاییر، وقد اتفق على مع�ار موح
 . %90وتفوق نس�ة احتمال استغالله :  االحت�اطي المثبت  -
 . %50تقدر نس�ة إمكان�ة استغالله حوالي :   االحت�اطي المحتمل -
 .  %5تصل نس�ة اإلمكان�ة ف�ه :    احت�اطي ممكن -

�ات متعلقة �عوامل جیوس�اس�ة أومرت�طة �الرغم من ذلك فإن تقدیر االحت�اط النفطي ی�قى خاضعا لتقل    
�مصالح الشركات النفط�ة فتوافر المعلومات حول االحت�اطي �ستط�ع التأثیر في قرارات ذات أهم�ة �الغة كتحدید خطوط 
مد األنابیب النفط�ة والسعة التي ینصح بها، و�تم في الكثیر من األح�ان تصح�ح هذه المعلومات حول االحت�اطات 

حوالي مل�ار ومائتي ملیون برمیل موزع  2006لمتوفرة و�لغ االحت�اطي العالمي للبترول المثبت نها�ة عام النفط�ة ا
 :�الشكل التالي

 ألف ملیون برمیل 724 :الشرق األوسط
 .ألف ملیون برمیل 117 :إفر�ق�ا

 )3(ألف ملیون برمیل  17 :أمر�كا الوسطى والجنو��ة

                                                            
: تاریخ الزیارة www.alwatan.com: ، الموقع الرسمي لجریدة الوطن الكویتیةل مھیمنا على الطاقةالوقود األحفوري سیظالبریك خالد ،  )1(

 23:15:  ، الساعة 17/12/2012
(2 ): Oxford report :world oil reserve at tipping point , http://www.energybulletin.net/ ,  site consulté   le :18/12/2012, 
15 :30  

 .12:30:  ، الساعة 19/12/2012: ،  تاریخ الزیارة  http://aljazeera.net،  الموقع الرسمي لقناة الجزیرة  ،  ؟ ھل ینفذ البترول،   بابلو بینافیدس   )3(

http://www.alwatan.com/
http://aljazeera.net/Studies/Templates/Postings/CommonDetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7B0CB896FC-3787-407A-88FB-DA78B2A63DEB%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2F0CB896FC-3787-407A-88FB-DA78B2A63DEB.htm&NRCACHEHINT=Guest#0
http://aljazeera.net/
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 : لي العالميتقدیرات االحت�اطي البترو  1-3-1-2
 : تخضع احت�اطات المؤكدة للز�ادة أو النقصان وفقا للعوامل اآلت�ة

 .حیث �قل االحت�اطي كلما زاد اإلنتاج : اإلنتاج -
 .�ضاف إلى االحت�اطي المؤكد تقدیرات االحت�اطي الحقول المكتشفة خالل العام  :االكتشافات الجدیدة -

 سع في حفر اآل�ار الموجودة فعال كد وجودها نتیجة التو وتمثل االحت�اطات التي یتأ: التوسعات -
حیث كلما تحسنت المعلومات الجیولوج�ة والهندس�ة عن الحقل النفطي كانت التقدیرات : إعادة التقدیر -

 :لالحت�اطات أكثر دقة وف�ما یلي جدول یوضح توز�ع االحت�اطات البترول�ة في العالم 
 2013 – 2006طي البترولي في العالم حسب المناطق خالل الفترة تطور االحت�ا  ) :05(الجدول رقم 

 ) برمیل ارمل�:(الوحدة
 **2013 **2012 **2011 **2010 2009** *2008 2007* *2006 المنطقة 

 37.893 37.893 33.085 24.884 23.446 26.217 25.872 26.699 أمر�كا الشمال�ة 
 338.289 336.819 335.698 332.477 246.645 210.507 137.398 124.252 أمر�كا الالتین�ة
 119.877 119.881 117.314 117.310 116.556 128.598 182.981 128.952 أور�ا الشرق�ة
 12.267 11.559 11.722 13.416 13.318 13.931 14.913 15.369 أور�ا الغر��ة

 803.182 798.855 796.855 794.265 752.079 752.258 750.619 754.616 الشرق األوسط
 128.149 128.371 126.474 125.623 123.648 122.311 121.349 118.794 إفر�ق�ا

 50.208 50.438 49.666 49.218 47.798 40.278 40.223 40.964 أس�ا ، ال�اسف�ك
إجمالي 

االحت�اطي 
 العالمي

1209.545 1219.353 1294.100 1323.490 1457.193 1470.814 1483.793 1489.865 

Source :* Annual statistical Bulletin2009,p24 , site officiel de l’OPEC:www.opec.org ,site 
consulté le :19/12/2012, 13 :00 
  ** Annual statistical Bulletin 2014,p22 ,  site officiel de l’OPEC:www.opec.org ,site consulté 
le :13/08/2015 ;16:45 

 : �ظهر أن) 05(من خالل الب�انات الواردة في الجدول رقم            
وال�الغ  2013من االحت�اطي العالمي للبترول متركز في منطقة الشرق األوسط لسنة   53.83%     -

 ، 2013برمیل حتى سنة  ارمل�1489.865برمیل من احت�اطي عالمي إجمالي قدره  �ارمل 803.182
من االحت�اطي العالمي،  %22.70برمیل بنس�ة ار مل� 338.289ت�اطي قدره تلیها أمر�كا الالتین�ة �اح  -

أورو�ا الشرق�ة بنس�ة احت�اطي  من االحت�اطي العالمي، وفي المركز الرا�ع نجد %8.65إفر�ق�ا بنس�ة  ثم تلیها
رو�ا من احت�اطي البترول العالمي وتقدر حصة كل من أمر�كا الشمال�ة وأو  %3.399وتمثل آس�ا   8.046%
 .على التوالي %0.823و %2.54الغر��ة 

كما �الحظ من هذا الجدول القفزة الكبیرة الحت�اطي النفط في أمركا الالتین�ة، حیث ارتفع من  -
 ارمل� 214.037بز�ادة تقدر�ـ  2013برمیل سنة  ارمل�338.289إلى  2006برمیل سنة  �ارمل 124.252

كانت أورو�ا الشرق�ة تحتل المركز الثاني  2006سنة وحتى ) 2013-2006(برمیل عبر السنوات من 

http://www.opec.org/
http://www.opec.org/
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الحت�اطات العالم من النفط غیر أنه وفي السنة الموال�ة تراجعت عن تلك المرت�ة لصالح أمر�كا الالتین�ة، وفي 
 :2013-2005الجدول الموالي نجد تطور االحت�اط النفط لدول أمر�كا الالتین�ة خالل الفترة 

 2013-2005ر احت�اطي النفط الخام لدول أمر�كا الالتین�ة خالل الفترة تطو :  ) 06(جدول رقمال

 )برمیل ارمل�:(الوحدة
 **2013 **2012 **2011 **2010 **2009 2008* *2007 *2006 *2005 المنطقة
 2.820 2.805 2.505 2.505 2.520 2.616 2.587 2.468 2.320 األرجنتین
 13.219 13.154 12.841 11.985 11.899 12.624 12.624 12.182 11.772 البراز�ل
 3.377 2.200 1.900 1.360 1.362 1.510 1.510 1.506 1.453 كولومب�ا
 8.832 8.235 8.235 7.206 6.511 6.511 6.368 5.180 5.180 إكوادور
 10.070 10.070 10.030 10.160 10420 12.187 12.187 12.850 13.670 المكس�ك
 298.350 297.735 297.571 296.501 211.173 172.323 99.377 87.324 80.012 فینز و�ال
 2.621 2.620 2.616 2.760 2.760 2.736 2.744 2.743 4.048 دول أخرى 

source :* Annual statistical Bulletin 2009, p : 24 ,  site officiel de l’OPEC :www.opec.org site 
consulté le : 20/12/2012,à 13 :00 
            ** Annual statistical Bulletin 2014,p22 ,  site officiel de l’OPEC:www.opec.org ,site 
consulté le :13/08/2015 ;16:45 

ت�اطات النفط في أمر�كا الالتین�ة �مقدار أن الز�ادة في اح) 06(و�ظهر من خالل الجدول   -            
22.70% 22.5كان سببها الرئ�سي الز�ادة في احت�اط النفط الفینزو�لي والذي ارتفع بنس�ة   % ومرتفعا من  

وهي ز�ادة هائلة، وأفادت  2013مل�ار برمیل في سنة 298.350إلى  2005مل�ار برمیل في سنة  80.012
مل�ار برمیل مصنفة على أنها احت�اطي مؤكد وقد  39.949یتضمن  2013لـ الحكومة الفنزو�ل�ة أن هذا الرقم

شهدت فینزو�ال خالل هذه الفترة اكتشاف الكثیر من الحقول النفط�ة وفي دراسة للمركز الجیولوجي األمر�كي 
مل�ار برمیل من النفط القابل لالستخراج 513الفنزو�ل�ة تحتوي على  أظهر أن منطقة أور�ناو ) 1(    

أین تحتل فنزو�ال المرت�ة  أهم الدول التي تحوي أكبر احت�اط�ات النفط في العالم لمواليضح الجدول او�و 
مل�ار  265.789،وتلیها السعود�ة في المرت�ة الثان�ة بـ 2013األولى من إجمالي اإلحت�اطات العالم�ة لسنة 

 : و مبین في الجدول التاليكما ه 2013إحت�اطي عالمي للدول لعام  15برمیل، ثم جاء ترتیب أكبر 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
 .18:43: ،  الساعة  20/12/2014: ، تاریخ الدخول  www.forexrcs.ae،  احتیاطي النفط الفینزویلي )1(

http://www.opec.org/
http://www.opec.org/
http://www.forexrcs.ae/
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 2013دولة من   النفط الخام في العالم لسنة  15احت�اطي أكبر : )07(جدول رقم ال

 ) �رمیلار مل�:(الوحدة
 االحت�اطي البترولي  الدولة  الترتیب 

 298.350 فینز و�ال 01
 265.789 المملكة العر��ة السعود�ة  02
 157.800 إیران 03
 144.211 العراق 04
 101.500 الكو�ت 05
 97.800 اإلمارات العر��ة المتحدة  06
 80.00 روس�ا 07
 48.363 الجماهیر�ة اللیب�ة  08
 37.070 نیجر�ا  09
 33.00 الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة  10
 30.00 كازاخستان 11
 25.244 قطر 12
 24.428 الصین 13
 13.219 البراز�ل 14
 12.200 الجزائر  15

 2014من إعداد الطال�ة �االعتماد على تقر�ر منظمة أو�ك : المصدر
و�ظهر مما سبق أن الصناعة النفط�ة قد دخلت �قوة في النمو فأنشطة الحفر والتنقیب عن البترول       

یثة هي في أوجها في كل جزء من العالم وذلك الرتفاع أسعار البترول وتزاید الطلب عل�ه وظهور تكنولوج�ات حد
تسهل من عمل�ة ال�حث عنه، كما أن ارتفاع أسعار البترول أدى �ال�حث عن اآل�ار غیر االقتصاد�ة ذات 

 .التكلفة المرتفعة
 اإلنتــاج العـالمي للنـفط 1-3-2

تحتفظ الدول المنتجة للبترول �احت�اطي مغلق لمواجهة الطوارئ غیر المتوقعة، كما حدث أثناء أزمة    
قامت كل من السعود�ة واإلمارات وفنزو�ال بتشغیل آ�ارها االحت�اط�ة المغلقة لتعو�ض ما یز�د  ، إذ1990الخلیج 

 .مالیین برمیل یوم�ا فقدته السوق نتیجة لتوقف انتاج كل من العراق والكو�ت 4عن 
 : حسب المناطق) 2013-2005(وف�ما یلي جدول یبین تطور اإلنتاج العالمي للنفط خالل الفترة 
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 2013-2005تطور اإلنتاج العالمي للنفط الخام خالل الفترة :   )08(دول رقمجال

 )ألف برمیل یوم�ا:(الوحدة
نس�ة  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المنطقة 

 %التغیر

أمر�كا 
 الشمال�ة 

6.538.3 6.448 6.4895 6.3035 6.570.8 6.698.0 6.913.4 7.793.1 8.822.1 +13.2  

أمر�كا 
 الالتین�ة

10.130.3 10.077.8 9.828.0 9.636.0 9.469.5 9.629.7 9.790.3 
 

9.682.6 9.680.2 - 

أورو�ا 
 الشرق�ة

11.083.2 11.532.4 12.003.7 12.0414 12.396.4 12.646.6 12.613.0 12.624.7 12.757.3 +1.1 

أورو�ا 
 الغر��ة

4.905.1 4.501.5 4.319.9 4.046.9 3.820.1 3.529.6 3.196.3 2.888.2 2.721.6 -5.8 

الشرق 
 األوسط

22.722.0 22.900.8 22.361.6 23.141.6 20.868.5 21.030.6 23.004.8 24.106.5 23.834.5 -1.1 

 6.8- 7.640.1 8.195.5 7.438.4 8.676.5 8.465.0 9.315.2 9.097.5 8.952.2 8.815.7 إفر�ق�ا

أس�ا و 
 ال�اسف�ك

7.328.4 7.322.6 7.322.5 7.416.9 7.351.8 7.654.5 7.474.7 7.475.2 7.386.4 -.1.2 

إجمالي 
اإلنتاج 
 العالمي

71.523.0 71.734.9 71.422.7 71.901.7 68.942.1 69865.4 70.430.9 72.765.8 72.842.2 +0.1 

Source :*Annual statistical Bulletin 2009, p32,site officiel del’OPEC :www.opec.org , site consulte le : 
25/12/2012, 14 :30 
** Annual statistical Bulletin 2014,p22 ,  site officiel de l’OPEC:www.opec.org ,site consulté 
le :13/08/2015 ;16:45 

من اإلنتاج العالمي للبترول یتم  %32.72�ظهر أن ) 08(ل رقم من الب�انات الواردة في الجدو    -
، تلیها أورو�ا الشرق�ة 2013ملیون برمیل سنة  23.8345ضخه من منطقة الشرق األوسط بإنتاج �قدر بـ 

نتاج العالمي الكلي، وتحتل أمر�كا الالتین�ة اإلمن  %17.51ملیون برمیل یوم�ا بنس�ة  12.7573بإنتاج قدره 
من اإلنتاج العالمي، وتمثل إفر�ق�ا  %13.28ملیون برمیل یوم�ا بنس�ة  9,6802الثالث بإنتاج قدره المركز 
، وتمثل كل من أمر�كا الشمال�ة وأورو�ا الغر��ة %10.14من إجمالي إنتاج النفط، ف�ما تمثل آس�ا  10.48%
 .من اإلنتاج العالمي للنفط على التوالي %3.73و 12.11%

أ�ضا أن إنتاج النفط قد انخفض في شتى ) 08(مالحظة من خالل الجدول رقم كما �مكن       -
المناطق في العالم بنسب متغیرة �استثناء كل من أورو�ا الشرق�ة وأمر�كا الشمال�ة والتي زاد فیها اإلنتاج بنس�ة 

بـ  ز�ادة، و 2013سنة  %1ـ ب ز�ادة على التوالي، محققا بذلك إجمالي اإلنتاج العالمي للنفط  %3.5و  2.9%
 2013.1-2012برمیل یوم�ا بین الفترة  ألف 76.4

قد بلغت  2013وتشیر التقدیرات إلى أن نس�ة مساهمة دول األو�ك من اإلنتاج العالمي للنفط في سنة 
�النس�ة إلنتاج السوائل الهیدروكر�ون�ة ككل من النفط والغاز الطب�عي  %31من اإلنتاج العالمي، و  40.8%

 2).01أنظر الملحق رقم (اج العالمي من اإلنت
 :وفي الجدول الموالي نجد أهم الدول المنتجة للنفط في العالم

                                                            
1  :  Annual statistical Bulletin 2014,p22 ,  site officiel de l’OPEC:www.opec.org ,site consulté le 13/08/2015 ;16:45 

 ،ص2013،الكویت،)أوابك(تقریر األمین العام السنوي األربعون لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول:  2

http://www.opec.org/
http://www.opec.org/
http://www.opec.org/
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 .2013-2009دول منتجة للنفط الخام في العالم للفترة  10تطور اإلنتاج الیومي ألكبر ):09(الجدول رقم 
 ) ألف برمیل یوم�ا:(الوحدة

 ت�ةالمر  2013 2012 2011 2010 المرت�ة 2009 البلد
 01 10.146.6 10.042.9 9.943.3 9.841.3 01 9.650.4 روس�ا 

 02 9.637.0 9.763.0 9.311.0 8.165.6 02 8.184.0 المملكة العر��ة السعود�ة 
 03 7.441.2 6.484.6 5.652.5 5.470.8 03 5.353.5 الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 

 04 4.164.1 4.074.2 4.052.1 4.076.4 04 3.794.6 الصین 
 05 3.575.3 3.739.8 3.576.0 3.544.0 05 3.557.1 إیران 

 09 2.789.5 2.803.9 2.880.9 2.853.6 06 2.878.1 فینز و�ال 
 10 2.522.2 2.547.9 2.552.5 2.577.2 07 2.601.4 المكس�ك
 06 2.979.6 2.942.4 2.652.6 2.358.1 08 2.336.2 العراق 
 07 2.924.7 2.977.6 2.658.7 2.312.1 09 2.261.6 الكو�ت 

 08 2.796.5 2.653.0 2.564.2 2.323.8 10 2.241.6 اإلمارات العر��ة المتحدة 

 2014من إعداد الطال�ة �االعتماد على تقر�ر منظمة أو�ك : المصدر
 ملیون برمیل 9,650.4�ظهر من الجدول أعاله أن روس�ا تتصدر قائمة أكبر منتجي النفط في العالم �ضخها 

ملیون برمیل في الیوم  10.1466بإنتاج یومي بلغ   2013لتحافظ على رتبتها األولى إلى غا�ة سنة  2009یوم�ا سنة 
إلى  2013لیرتفع إنتاجها الیومي سنة  2009ملیون برمیل یوم�ا سنة  8.184تلیها المملكة العر��ة السعود�ة �ق�مة 

ل�أخذ إنتاجها إتجاًها  2009ملیون برمیل یوم�ا سنة 5,301,1ج �قدر بـأ بإنتا.الیوم، ثم الوال�ات م/ملیون برمیل 9.637
 .الیوم /ملیون  7.4412إلى  2013تصاعدً�ا و�صل سنة 

ونالحظ أ�ًضا من خالل الجدول أن الدول الخمسة األولى حافظت على ترتیبها من االنتاج الیومي مع 
أن الدول الخمسة األخیرة  عرفت تذبذً�ا في ترتیبها إختالف نس�ة االرتفاع في االنتاج من دولة إلى أخرى، في 

الیوم مع �قاء هذه الدول دائًما ضمن الدول /ملیون برمیل 2.9-2.5وتقارً�ا في الكم�ات المنتجة تراوحت بین 
 .2013-2009العشرة األوائل لمنتجي النفط في العالم طیلة الفترة 

 .س�ة المؤثرة على تطو�ر قطاع المحروقاتاألهم�ة االقتصاد�ة للبترول و العوامل الرئ� 1-4
 :أهم�ة البترول االقتصاد�ة في عالمنا الحدیث 1-4-1

تعتبر فترة أواسط القرن التاسع عشر الفترة الزمن�ة األولى لبروز و تزاید أهم�ة وفاعل�ة البترول وخاصة 
عكس هذه األهم�ة االقتصاد�ة االقتصاد�ة منها على تطو�ر و تقدم الح�اة اإلنسان�ة في عالمنا الحدیث، وتن

 : للبترول في جوانب رئ�س�ة متعددة هي كاآلتي
 :  البترول مصدر رئ�سي و حیوي للطاقة 1-4-1-1

حیث أن الطاقة أص�حت تمثل مظهًرا و مؤشًرا عاًما لمعرفة و ق�اس مدى تقدم و تطور المجتمع 
 .ونوع ذلك التقدم اإلنساني، فكم�ة و نوع الطاقة المستهلكة تعكس مقدار و مستوى 

فإذا كانت الكم�ات المستهلكة من الطاقة �مقادیر كبیرة و أنواع حدیثة عكست و أعطت المؤشر 
،  وعكس ذلك �كون تماًما )كالدول المتقدمة صناعً�ا(االیجابي عن المستوى التطوري العالي و الكبیر لذلك البلد

 ).أو الزراع�ة الدول النام�ة(في حالة انخفاض تلك الكم�ات المستهلكة
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 2013:1والشكلین الموالیین یبینان إجمالي إستهالك الطاقة من طرف  الدول العر��ة خالل عام 
 2013اجمالي استهالك الطاقة خالل عام ):  08(الشكل رقم 

 یوم/ألف برمیل: الوحدة                                   

    
  .65،ص 2014،)أوا�ك(األقطار العر��ة المصدرة للبترول التقر�ر االحصائي السنوي لمنظمة : المصدر

من الشكلین نجد أن المملكة العر��ة السعود�ة تأتي في المرت�ة األولى من حیث استهالك الطاقة �حوالي 
یوم، تلیها مصر،واالمارات العر��ة المتحدة، وٕاجماًال نجد أن الدول العر��ة المصدرة للنفط /ألف برمیل  4000

 . المت�ق�ة تمثل �ق�ة الدول العر��ة % 10.8من اجمالي استهالك الطاقة، في حین أن  %89.2نسبته  تغطي ما
یلعب البترول دوًرا  :صناعي متنوعاقتصادي و  البترول مادة أول�ة و أساس�ة لنشاط  1-4-1-2

العالم �حصة االقتصاد�ة حیث �مثل المصدر األساسي للطاقة االول�ة في حساًسا في وزن مختلف النشطات 
من  %2إلى  %1.5من الطاقة المستعملة في قطاع النقل،ومن  %95،و�مثل ما نسبته %36سوق�ة تز�د عن 

 2.من التجارة العالم�ة %8- %6الناتج المحلي االجمالي العالمي،و
 :البترول في قطاع الصناعة مكانة - أ

هو مصدر للعدید من العمل�ات حیث أن البترول ل�س مقتصًرا على عمل�ة إنتاج�ة صناع�ة واحدة، بل 
اإلنتاج�ة الصناع�ة المتالحقة و المتمیزة عن �عضها ال�عض،رغم كون المادة األساس�ة لنشاطهم الصناعي هو 

صناعة (البترول ومنتجاته، وذلك بدًءا من الصناعة البترول�ة االستخراج�ة إلى الصناعات البتروك�ماو�ة المتعددة 
 )3(...).ستحضرات الطب�ة والمبیدات،مواد التجمیل،األص�اغ،مواد وأدوات الكتا�ةاألسمدة،المطاط الصناعي،الم

و�اعت�ار أن البترول یدخل كمنتج وس�ط في كل الصناعات و األنشطة االقتصاد�ة فهو �ساهم في 
ر و تكو�ن و ز�ادة الدخل القومي،فضًال عن كونه یت�ح فرص عمالة كبیرة والبد من العمل على استمرار هذا الدو 

 )4(.دعمه

 

                                                            
 .65،ص 2014،)أوابك(التقریر االحصائي السنوي لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول :  1

(2  ) : Carnot Nicolas Et Hagege Catrine,”Le Marché Pétrolier”,(Economie Et Prévision,2004/2005,N0166),P128 
 .66دمحم أحمد الدوري، مرجع سابق، ص):3(
 .6فرید النجار،مرجع سابق،ص ):4(
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 :مكانة البترول في قطاع الفالحة - ب
لمختلف الجرارات وآالت الحرث والسقي ) الد�از�ل خاصة(قطاع الفالحة، �ستخدم البترول كوقود  وفي

 .  كاألسمدة والضخ، أو كمادة ك�مائ�ة
 :مكانة البترول في قطاع النقل -ج
في قطاع النقل الذي �شكل بدوره الحصة  مثل البترول منذ زمن �عید مصدر الطاقة األكثر استعماالً �

  1.حیث أن البدائل الطاقو�ة األخرى محدودة أوذات تكلفة أكثر) %95�أكثر من (األكبر كقطاع مستهلك للطاقة 
في ) الصناعة،النقل،الكهر�اء،قطاعات أخرى ( اإلقتصاد�ة حصة �عض القطاعاتوالشكل الموالي یبین 
 :الطلب على المنتجات البترول�ة

ما ( توز�ع الطلب على المنتجات البترول�ة حسب استخدامات قطاعات النشاط االقتصادي في العالم ): 09(الشكل رقم 
 )�عادل ملیون طن من البترول

 
 
 
 
 

Source: Bensaid Bernard, « Le pétrole:Une énergie Incontournable »,Institut Français du 
Pétrole,2007,Statistiques de « World Energy Outlook IEA,2006 »,P02 

 2015-1990من الشكل نجد أن ھناك تزاید حصة استھالك قطاع النقل وقطاع الصناعة خالل الفترة 
، في حین كان ھناك انخفاض مستمر بالنسبة 2030ومن المتوقع االستمرار في ھذه الزیادة إلى غایة 

 .إلستخدامات قطاع الكھریاء
عالمي على البترول متزایًدا رغم البدائل الطاقو�ة المتاحة، والجدول الموالي یبین ولذلك ی�قى الطلب ال

الطلب على مصادر الطاقة األول�ة أین ی�قى الطلب العالمي على النفط محتال الصدارة �متوسط نمو سنوي  
%1.6:             

 الطلب على مصادر الطاقة األول�ة) : 10(الجدول رقم           
-2000 %متوسط النمو السنوي  2030 2010 2000 1971 الطاقةمصادر 

2030 
 1.4 3606 2702 2355 1449 الفحم

 1.6 5769 4272 3604 2450 البترول
 2.4 4203 277794 2085 895 الغاز الطبیعي

 0.1  753 674 29 الطاقة النوویة
 1.6 703 274 228 104 الطاقة المائیة

 3.3 366 336 233 73 الطاقات األخرى
 1.7 15267618 11132 9179 4999 المجموع

Source : IEA.World Energy Investment Outlook2003.P58 

                                                            
(1) : Haoua Kahina,OpCit,P19. 
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 : البترول مصدر مالي كبیر ومتنوع 1-4-1-3
�عتبر البترول مصدًرا كبیًرا و متنوًعا لرأس المال السلعي و النقدي،حیث �ساهم �مقدار   ونس�ة عال�ة 

رأسمالي،و�تمثل الجانب المالي للبترول ف�ما یتحصل عل�ه من إیرادات مال�ة �صورها و في عمل�ة التراكم ال
 ) 1(.أنواعها المختلفة سواء أكان �صورة م�اشرة أو غیر م�اشرة كأر�اح  و الضرائب على الدخل و االستهالك

جنبي الالزم لتمو�ل أي أنه �حقق عائدات مال�ة تشكل جانً�ا رئ�سً�ا من وعاء الدخل القومي من النقد األ
الموازنات العامة للدول المنتجة و المصدرة للنفط �صفة خاصة حیث �عتمد اقتصاد هذه الدول على البترول 

،وكذا حتى �النس�ة للدول المستهلكة و المستوردة للنفط، وفي تمو�ل عمل�ة )وعلى رأسها الجزائر(�صورة رئ�س�ة
 )2(.التنم�ة االقتصاد�ة ككل

 

 :  رول سلعة رئ�س�ة للت�ادل التجاري البت 1-4-1-4
للبترول دور مؤثر و فعال في عمل�ة تنش�ط الت�ادل التجاري على النطاقین الدولي       

والمحلي،فالسلعة البترول�ة �صورتها خاًما أو كمنتجات بترول�ة یتم ت�ادلها و تحركها إلى جم�ع مناطق و بلدان 
موع السلع المت�ادلة دولً�ا،أو من مجموع المصادر الطاقو�ة المنتجة  في العالم،وتكون نس�ة عال�ة و كبیرة من مج

   )3(.العالم
  
 العوامل الرئ�س�ة المؤثرة على تطو�ر قطاع المحروقات  1-4-2

 : من بین العوام الرئ�س�ة التي تؤثر في تنم�ة و تطو�ر قطاع المحروقات �شكل عام �مكننا ذكر مایلي 
 : العـمالة    1-4-2-1

فز�ادة حجم . و من بین السمات األساس�ة الممیزة لها هي أنها تتشكل من العمالة الماهرة والنصف ماهرة
العمالة الماهرة هي نتیجة تتفق و واقع القطاع، �حیث أنه كلما ارتفع معدل التقدم التقني كلما زاد الطلب على 

مع عدد األخصائیین أمر یدل على النقص في �اإلضافة إلى أن ظاهرة تساوي عدد الفنیین . العمالة الماهرة 
أما انخفاض حجم العمالة العاد�ة �عتبر .العمالة الفن�ة مما یترتب على ز�ادة األع�اء الملقاة على األخصائیین

 . أمـرًا طب�ع�اً 
�كسب العاملون أهم�ة خاصة إذا أخذ في االعت�ار الق�مة المضافة للدخل الوطني نتیجة جهودهم و 

مع اإلشارة إلى أن ه�كل العمالة في هذا القطاع یتسم �ضآلة حجمه مقارنة ب�اقي القطاعات . و خبراتهممهاراتهم 
االقتصاد�ة �اإلضافة إلى تكو�نه المعتمد �صفة أساس�ة على العمالة الدائمة و هو أمر یتفق و واقع و أهم�ة 

 . القطاع نفسه
 

                                                            
 .68دمحم أحمد الدوري، مرجع سابق، ص):1(
 .6فرید النجار،مرجع سابق،ص):2(
 .69دمحم أحمد الدوري، مرجع سابق، ص):3(
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خطة االستثمارات الموضوعة للقطاع ،مع مراعاة ال یجوز التخط�ط للقوى العاملة النفط�ة �معزل عن 
اختالف العالقة اختالفًا تامًا بین مجموعة العمالة الم�اشرة و غیر الم�اشرة، أي أن العالقة عكس�ة بین العمالة 

في حین أن .الم�اشرة الالزمة لتحقیق خطة اإلنتاج الموضوعة و بین المستوى الفني لالستثمارات المتاحة 
فإن عددها  یتطور طردا �ارتفاع المستوى التقني ) …الص�انة ،نقل، خدمات إنتاج�ة ( الم�اشرة  العمالة غیر
 . لالستثمارات 

 االستثمـارات  1-4-2-2
تتسم صناعة المحروقات �احت�اجها المستمر إلى االستثمارات الرأسمال�ة المتزایدة لضخامة حجم 

و هناك تفاوت و . ختلفة و على رأسها نشاط ال�حث و اإلنتاجالتكالیف التي یتطلبها كل نشاط من أنشطتها الم
 )1(: اختالف لله�كل التكو�ني لالستثمارات من دولة إلى دولة و من منطقة إلى منطقة ،و یرجع سبب ذلك إلى 

التنافس بین الشركات في اإلنفاق على الدراسات و األ�حاث العلم�ة و الفن�ة بهدف اكتشاف  •
 . تنو�ع و تحسین المنتجات البترول�ة واالرتفاع �مستوى جودتها  طرق لل�حث و الكشف و

التكالب المستمـر نحو تحدید المخصصات االستثمار�ة إلدخال التكنولوج�ا الحدیثة و استخدام  •
 .التحكم اآللي و نظـم التشغیل التلقـائي بهدف تحسین نوع�ة المنتج

 –�آالت جدیدة التقادم التكنولوجي لآلالت  –تطبیق نظام اإلحالل  •
و الجدیر �الذكر أن معظم االستثمارات في هذا القطاع موجهة �صفة رئ�س�ة إلى األصول الثابتة ،أما 

و لعل هذه السمة تختلف عن نظیرتها في القطاعات اإلقتصاد�ة .القلیل منها موجه إلى األصول المتداولة 
دة في هذه األصول مما �صعب تحو�لها إلى األخرى ، األمر الذي �ستلزم رؤوس أموال ضخمة ومتزایدة مجم

و خاصة إذا . رؤوس أموال نقد�ة سائلة دون تحمل خسائر قد ال تستط�ع الوحدة اإلنتاج�ة أن تتحملها و تواجهها
 . تطرقنا إلى األصول الثابتة المتخصصة فتص�ح أكثر تعقیدا و خطورة 

اجاتها إلى االستثمارات الرأسمال�ة نستنتج مما سبق أن صناعة المحروقات �شكل عام تتسم �احت�
و یزداد حجم هذه التكالیف �التركیز على أغلب .الضخمة التي تتطلبها كل مرحلة من مراحلها المختلفة 

االستثمارات في األصول الثابتة و لذلك �ص�ح من الضروري الق�ام بجهاز مدعم �أفضل العناصر ال�شر�ة 
وضع األسس و المعاییر المختلفة التي تستدل منها على أفضل البدائل المؤهلة لتقی�م و اخت�ار المشروعات و 

اقتصادا و أقلها مخاطرة ،و است�عاد المشروعات غیر اإلقتصاد�ة في ظل س�اسة رشیدة و خطة متكاملة 
 . لالستثمارات في هذا القطاع 

 اإلنتـاج   1-4-2-3
دول العر��ة خاصة ،و لقد تغیرت النظرة یلعب البترول و الغاز دورًا هاما في المجتمعات عامة و ال

لصناعة المحروقات من كونها مصدر للطاقة إلى اعت�ارها من المصادر األساس�ة لتمو�ل خطط التنم�ة 
 .اإلقتصاد�ة و االجتماع�ة 

                                                            
،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم هاطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتورا(،لغـاز الطبیعي في الجزائر و أثره على االقتصاد الوطنيا كتوش عاشور،: )1(

 .34، ص)2004التسییر،جامعة الجزائر،
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و لكي یتسنى لقطاع إنتاج المحروقات أن �حقق أهدافه یجب حتم�ة توفر مجموعة من العوامل الفن�ة  
 )1(: رفع المعدالت اإلنتاج�ة و هي  التي تعمل على

 
 . ضرورة توفر المهارات ال�شر�ة بتخصصها و أعدادها الالزمـة   •
 . الحرص على توفر اآلالت و المعدات الحدیثة و أجهزة الحفر اآلل�ة المتقدمة   •
المحافظة على المعدالت المع�ار�ة لإلنتاج الموضوعة ط�قا لألسس و األصول العلم�ة لز�ادة   •

نتاج من خالل االحتفاظ �اآل�ار اإلنتاج�ة عاملة ألطول فترة ممكنة،  و ذلك ألن أي محاولة لز�ادة اإلنتاج اإل
عن طر�ق ز�ادة المعدالت المع�ار�ة عن المعدالت الق�اس�ة و السابق وضعها ط�قا لألصول العلم�ة من شأنه أن 

أخرى ،وهي أحد السمات الفر�دة لهذه المادة  یؤدي إلى ابتعاد المادة الخام عن مناطق اإلنتاج إلى مناطق
 . الناض�ة
و ص�انة اآلالت ).آ�ار إنتاج�ة و استكشاف�ة ( االهتمام �طرق ص�انة اآل�ار و تنمیتها   •

 .و الحرص على توفیر قطع الغ�ار و توج�ه العنا�ة و االهتمام للعنصر ال�شري ) تقلیل العطل (اإلنتاج�ة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 35،صنفسھ المرجع): 1(
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 :ات السوق العالم�ة للبترولمكون -2
الشركات العالم�ة للبترول،و الدول : تتكون السوق العالم�ة للبترول من ثالثة أطراف رئ�س�ة هي 

 .المصدرة للبترول،و الدول المستوردة للبترول
و�مكن و صف السوق العالم�ة للبترول �أنها سوق احتكار قلة،كما �مكن وصف الوضع داخل كل 

وعات المكونة لهذه السوق �أنه احتكار قلة أ�ًضا،حیث تتمیز كل مجموعة بوجود عدد مجموعة من المجم
 )1(.متعاملین �مارس �عضهم تأثیًرا على السوق نتیجة لكبر حجمه

 تعر�ف السوق العالم�ة للبترول، الخصائص ،التطور التار�خي، و األشكال  2-1
األهم�ة،سنحاول ف�مایلي التعرف على و  والممیزات �عد التعرف على البترول كسلعة من حیث الخصائص

السوق الخاصة بهذه السلعة من حیث الخصائص أ�ًضا والممیزات التي تمیزها عن غیرها من األسواق 
 :السلع�ة،مع التطرق إلى تطورها التار�خي ومختلف أشكالها،وذلك كمایلي

 :التار�خي هاتطور ، و تعـر�ف السـوق النفط�ة وخصائصها 2-1-1
 : سـوق النفط�ة تعـر�ف ال 2-1-1-1

و�حرك )  2(السوق النفط�ة هي السوق التي یتم فیها التعامل �أهم مصدر من مصادر الطاقة وهو النفط 
هذه السوق قانون العرض والطلب في الغالب إضافة إلى عوامل اقتصاد�ة أخرى كالشركات النفط�ة وعوامل 

 الخ...س�اس�ة وعسكر�ة
 : تتمیز السوق البترول�ة بخصائص هي: خصائـص السـوق البترولیـة 2-1-1-2
  :سوق احتكار القلة   - أ

�حتكر السوق النفط�ة عدد قلیل من الشركات، التي تعمل على التركیز على عدد قلیل من       
 .    المشروعات الضخمة تؤثر �صورة م�اشرة على العرض الكلي

  االتجاه نحو التكامل الرأسي - ب
ن في إنتاج البترول، نقله، تكر�ره، وتسو�قه فهي العمل�ات یر�طها حیث أن منتجي القلة یتحكمو        

 .نوع من التكامل الرأسي من بدا�ة استخراج البترول الخام إلى نها�ة مظهره على شكل مشتقات بترول�ة مختلفة
 :االتجاه نحو التكتل  -جـ 

الخطوات التي تت�عها كل  تدل حركة الشركات في السوق البترول�ة على اتفاقات مس�قة ف�ما بینها على
 )3(منها، حتى وصول البترول ومشتقاته إلى األسواق مما یجعلها تتجه نحو التكامل الكامل

 

 

  

                                                            
 . 70،ص)2008اریة،مصر،منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلد(،الطاقة و التنمیة في الدول العربیة، علي لطفي):1(
 .38، ص1992، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، جغرافیا الموارد و اإلنتاجة حسین سارة، نمنیم   )2(
ادة نیل شھمتطلبات  ، مذكرة مقدمة ضمنانعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادیة الكلیة في الجزائرقویدري قوشیح بوجمعة ،   )3(

 .54، ص2008/2009 الجزائر، ر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الشلف،یالماجست
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 التطـور التـار�خي لسـوق النفـط العالمیـة  2-1-1-3
 )1( :مرت السوق النفط�ة �العدید من المراحل �مكن تصن�فها كاآلتي

 :1870-1857خالل الفترة  -أ
الفترة كانت السوق النفط�ة تنافس�ة بین الشركات النفط�ة الصغیرة، واندمجت هذه األخیرة مع وفي هذه 

 .�عضها من شدة المنافسة وزال ال�عض اآلخر، و�التالي تكونت شركات كبیرة وقو�ة
 : 1960-1870خالل الفترة  - ب

ط�ة العالم�ة، وعرفت هنا أص�حت السوق سوق احتكار قلة بین الشركات التي س�طرت على السوق النف
هذه الفترة عقد اتفاق�ة أكناكاري بین هذه الشركات والتي عرفت �الشق�قات الس�ع والتي نصت على تقس�م السوق 

 .النفط�ة العالم�ة، وتحكمها في تسعیر هذه المادة
 :1973-1960خالل الفترة   -ج

تحولت السوق النفط�ة إلى حیث  1960تناقص احتكار الشق�قات الس�ع مع تأس�س  منظمة أو�ك في 
، وفي وجود هذه المنظمة عملت الدول المنتجة على تقو�ة مركزها والعمل opecاحتكار المنتج ممثال في دول 

أص�ح السعر یتحدد من طرف منظمة   14/02/1970على استقرار األسعار لصالحها، و�عد اتفاق�ة طهران في 
opec عار والشركات النفط�ة الكبرى في تحدید األس. 

 :1980-1973خالل الفترة  -د
و�عد ارتفاع  1980س�طرت منظمة  أو�ك في هذه الفترة على السوق النفط�ة، غیر أنه في سنة        

دوالر تضررت الدول المستهلكة له، وهنا بدأت المنظمة تفقد قوتها في مجال تسعیر النفط  36سعر البترول إلى 
 .�عد أن زاد الدول األخرى إنتاجها 

 :حتى اآلن 1980خالل الفترة  -هـ
أص�حت السوق في هذه الفترة تنافس�ة تخضع لقانون العرض والطلب حیث أنها أص�حت تضم عددا أكبر 

، 1998، 1986من المنتجین والمستهلكین مع العلم أنها عرفت الكثیر من االختالالت والتدهور الشدید في 
2009،2015  . 

تطور التسو�ق النفطي الخام مما أنتج أشكاال مختلفة من األسواق  :شكـال السـوق النفطیـةأ 2-1-2
 :النفط�ة كمایلي 

    :(les marchés spot du pétrole)السوق النفط�ة الفور�ة    2-1-2-1
ثبت هذه وترة للنفط وذلك في األجل القصیر، و�تم في هذه السوق تداول النفط الخام والمنتجات المكر 

نفط والتي تشكل األسعار المرجع�ة في جم�ع أنحاء العالم، وعمل�ا فإن الم�ادالت بین السوق یوم�ا أسعار ال
ال�ائع والمشتري تتم �صورة م�اشرة في هذه السوق حیث یتم التفاوض على الفرق بین سعر المنتج النهائي وسعر 

 . النفط الخام

                                                            
متطلبات نیل مذكرة مقدمة ضمن (، 2009-1986تقلبات أسعار النفط  وإنعكاساتھا على تمویل التنمیة في الدول العربیة خالل الفترة عیمة ، حمادي ن  )1(

 54 -53: ص ص  ،)2008/2009التسییر،جامعة الشلف، ومشھادة الماجستیر، غیر منشورة،كلیة العلوم االقتصادیة وعل
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ق رئ�س�ة یتم في كل منها تداول النفط و�النس�ة لسوق البترول الفور�ة للنفط الخام ، نجذ ثالثة أسوا     
، و الذي �مثل سعر النفط الخام البرنت السعر المرجعي للنفط الخام ، "لندن"الخام ،  �أتي في مقدمتها سوق 

والذي �سجل سعر برمیل خام غرب تكساس للوال�ات المتحدة األمر�ك�ة " نیو�ورك"و�أتي �عده السوق الفوري لـ 
(WTI)   والذي یتوافق بدوره مع السوق الفور�ة لمنطقة دبي، والفاعلون " سنغافورة"الفوري لـ ، ثم نجد السوق

األساسین في هذه السوق هم الشركات النفط�ة والتي تتعامل م�اشرة في هذه السوق من خالل الخدمات التجار�ة 
 .أو فروعها
ید من األسواق التي یتم بها أما �النس�ة للسوق النفط�ة الفور�ة للمنتجات المكررة فنجد فیها العد -

 .التداول 
 :وتحمل هذه السوق إیجاب�ات هي

 .توفیر النفط في جم�ع أنحاء العالم، �غض النظر عن بلده األصلي -
 ,�شجع هذا النظام الشركات الصغیرة على تعدیل سعر البترول الخام بهدف الحصول على أر�اح -
 )1( .العالم�ةتعتبر هذه األسواق األكثر استجا�ة لألحداث  -
  (les marchés a terme du pétrole)السوق النفط�ة اآلجلة 2-1-2-2

 : و تصنف  هذه السوق بدورها الى سوقین 
 : السوق الماد�ة اآلجلة للنفط - أ

سوق روتردام، سوق ال�حر األب�ض : ونمیز وجود س�عة أسواق ماد�ة في الم�ادالت اآلجلة وهي
سط، سوق الشرق األقصى، سوق الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، سوق �حر المتوسط، سوق الخلیج للشرق األو 

و�تم عرض النفط الخام والمنتجات المكررة  الشمال، سوق جنوب إفر�ق�ا، غیر أن أكثرها أهم�ة هو سوق روتردام
 .فقط في هذه األسواق

تار�خ التسل�م  والكم�ات المتداولة في هذه األسواق هي ذات أسعار متفاوتة حسب الحجم، النوع�ة،
الخ، من جهة  أخرى توجد أسعار مرجع�ة معروفة لدى الناشطین في هذه السوق، وهذه األسعار المعلنة من ...

والتي یتمثل نشاطها الرئ�سي في تجم�ع األسعار المعمول بها في األسواق " Platts" "�التس"طرف وكاالت مثل 
والذي �عتبر مرجعا ) البرنت، خام غرب تكساس(العال�ة  المختلفة، من جهة أخرى توجد الخامات ذات الجودة

 .في حد ذاته رغم كون الكم�ات المتداولة منه متواضعة 
 :السوق البترول�ة المال�ة اآلجلة - ب

، أین یتم على مستواه ت�ادل سندات " Marché de papier�سوق األوراق، "و�سمى أ�ًضا 
،وهي ع�ارة عن عقود آجلة یتم 1980نظمة في منتصف سنوات ،وقد ظهر هذا النوع األ)أوراق البرمیل(البرمیل

وفي ) IPE(، لندن)Le NYMEX(تداولها على مستوى بورصات المواد األول�ة �األخص بورصة نیو�ورك 
 ). SIMEX(سنغافورة 

                                                            
(1).les marchés spot du pétrole .  www.investir-pétrol.com ; site consulté le 23/12/2012 ,  13 :44. 

http://www.investir-p%C3%A9trol.com/
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و�مكن تعر�ف السوق المال�ة اآلجلة للبترول على أنها السوق التي یتم فیها ت�ادل وعود ب�ع وشراء 
الخام،أو منتوج بترولي معین بتار�خ ومتوسط سعر محدد،ولكن قل ما تصل جم�ع العقود إلى تار�خ  البترول

 1.االستحقاق وتص�ح صفقات ماد�ة  فعل�ة
وقد تزایدت أهم�ة هذه األسواق منذ بدا�ة الثمانین�ات من القرن الماضي أما في الوقت الحالي فإن كم�ة  

 : تعدى كم�ة اإلنتاج العالمي منه، وأهم األسواق البترول�ة المال�ة هيالنفط الخام المعروض �عقود آجلة قد 
للبرنت وخام غرب  (New York Mercantile Exchange) (NYMEX)  بورصة نیو�ورك  -
 .تكساس 

 .في لندن للبرنت  (IPE)سوق الم�ادالت البترول�ة العالم�ة  -
 )2(م�ادالته السوقین المذكور�ن والذي تعدى في: سوق الم�ادالت العالم�ة اإللكتروني -

و�ذلك فهذه السوق اآلجلة  مماثلة للسوق  المال�ة في المعنى،أین یتم معالجة جم�ع الصفقات المال�ة 
التي تهدف في غالب األح�ان إلى التغط�ة ضد تقل�ات أسعار البترول،ولكن هل تستط�ع فعًال هذه االسواق �أن 

م ال�قین لألسعار المستقبل�ة أمام تزاید استخدام وسائل التغط�ة تحت أشكال تقوم بدورها في التغط�ة من حالة عد
 3.مضار��ة
 الشركات العالم�ة للبترول كأحد أهم األطراف الفاعلة في السوق البترول�ة 2-2

 و�ین )المتقدمة الدول وهي( ومنتجاته للبترول والمستهلكة المستوردة الدول بین الموجودة العالقة تعتبر
 أنها إال المادة، هذه وتصن�ع استخراج بدا�ة قدم قد�مة )نام�ة دول معظمها في وهي(والمصدرة نتجةالدول الم

 حمالت من كل أمكن وقد وعالم�ة، عمالقة أص�حت التي البترول�ة الشركات قبل من وتسیر كانت تدار عالقة
 وٕانتاج إستكشاف إمت�ازات على الحصول من المتقدمة للدول والتكنولوجي التقني والتقدم التوسع االستعماري 

 4.العالم�ة نحو توجهها بدا�ات في كانت التي البترول�ة، الشركات لصالح ومنتجاته وٕادارة البترول
و�ذلك تمیزت السوق البترول�ة منذ بدا�ة نشوئها �ظهور عدد كبیر من الشركات التي دخلت في میدان 

المحل�ة أو العالم�ة،فكانت هناك الشركات األمر�ك�ة،الفرنس�ة استغالل الثروة البترول�ة سواء على صعید األسواق 
إال أن تنوع وتعدد الشركات البترول�ة العاملة في السوق البترول�ة لم یدم طو�ال في  الخ،..و االنجلیز�ة،الهولند�ة،

الصغرى تلك الفترات الزمن�ة األولى في ح�اة الصناعة البترول�ة، حیث ابتلعت و ضمت الشركات البترول�ة 
و�طرق مشروعة و غیر مشروعة من طرف الشركات البترول�ة الكبرى و القو�ة في إمكان�اتها  إج�اُرا أو اخت�اًرا،

،و�ذلك برزت شركات بترول�ة كبیرة و قو�ة في نفوذها و سعة مناطقها العالم�ة ...الماد�ة، والفن�ة و التكنولوج�ة
 )5(.بترول�ة األمر�ك�ة خاصة و السوق البترول�ة العالم�ة عامةو محدودة وقلیلة في عددها على صعید السوق ال

 :أبرز الشركات البترول�ة االحتكار�ة 2-2-1

                                                            
(1  ) : Percebois Jacques, “Energie Et Théories Economiques,A propos de quelques débat contemporains”,( Ed 
Cujus,Paris,1997),P55. 
(2) les flambées des cous du pétrole , www.e-economie.com , site consulté le : 23/12/2012/, 22 :17. 
(3 ): Percebois Jacques,OpCit,P55 
(4  )  : Michel Ghirtman , Les firmes multinationales, (PARIS, édition Bouchene,), p. 21. 

 . 87دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق ، ص):5(

http://www.e-economie.com/
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 تختلف إستراتیج�ة كسلعة البترول مولد) 1939-1920(العالمیتین  الحر�ین بین ما مرحلة لقد شهدت
 تنافس من وزاد وما العالم�ة ةالتجار  في هامة مكانة أكسبها مما األخرى، السلع �اقي عن أهمیتها الصناع�ة في

كانت تكاد ، 1شركات ∗س�عة وهي الفترة، هذه خالل وتجارته انتاجه على المه�منة البترول�ة الضخمة الشركات
تمتلك مقدرات النشاط في اإلنتاج والتكر�ر والنقل، وكذلك احت�اطي البترول الخام في العالم �استثناء روس�ا ودول 

 )2(:الكتلة الشرق�ة، وهي 

 :شركات أمر�ك�ة 2-2-1-1
       Standard Oil of Newjersiy (Exxon))اكسون حالً�ا(ستاندرد أو�ل نیوجیرسي   -

 .Oil of Califorrnia Standard)   ش�فرون (ستاندرد أیل كال�فورن�ا             -
  Mobile  Standard Oil of)مو�یل حالً�ا(سوكوني مو�یل أو ستاندرد أو�ل أوف مو�یل    -

 Standard Oil of لشركات الثالثة األمر�ك�ة قامت على أنقاض حل شركة ستاندرد أو�ل أوف أهایو وهذه ا
Ohaio   التي �متلكها الملیونیر األمر�كي روكفلر،بواسطة قانون محار�ة قانون االحتكار في الوال�ات المتحدة

 )3(. 1890األمر�ك�ة،والذي �عرف �اسم قانون شیرمان عام 
 )أ.م.الو. (     Golf Oil جولف أو�ل  -
 )أ.م.الو). (تكساسو(تكساس   -

 :شركات انجلیز�ة أو مشتركة  2-2-1-2
 .        British Petroleum)بر�تش بترولیوم(شركة البترول البر�طان�ة  -
 .Oil   Royal Duch Shellرو�ال دتش شل الهولند�ة البر�طان�ة -

العمالقة،حیث جاء االهتمام بهذه ومن الطب�عي أن الغل�ة جاءت من البدا�ة للشركات األمر�ك�ة 
الصناعة م�كًرا �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة منذ اكتشاف أول حقل بها في منتصف القرن الثامن 

من انتاج العالم  %43،وتوالى اكتشاف الحقول بها �حیث بلغ إنتاج الوال�ات المتحدة حوالي )1859(عشر
 )4(.1900اإلجمالي عام 

 وتحدیدا الوال�ات المتقدمة الدول طرف من ومشتقاته البترول النتاج تكار�ةاإلح الصورةو�ذلك كانت 
الصورة  وتتجلى الك�ار، أوالثمان�ة الس�عة بین من شركات لخمسة األم الدولة أنها بإعت�ار األمر�ك�ة، المتحدة

 Exxon ،petroleumوهي  الثمان�ة مجموعة وتوج�ه �ق�ادة كبرى  شركات ثالثة ق�ام عند أكثر اإلحتكار�ة
British ،Royal Dutch- Shellأكناكاري "اتفاق  وهو بینها اتفاق ف�ما أول �عقد نجاحها خالل من ، وذلك" 

 5: اإلحتكار�ة المعالم من مجموعة تضمن وقد، "as isهو كما " تسم�ة تحت عرف والذي

                                                            
 La compagnie Française du(ضافة إلى الشركة الفرنسیة ، ھذا باإل)les septs soeurs(وسمیت في تاریخ إنتاج البترول باألخوات السبعة :  ∗

petrole (كبیرة بكمیات البترول واكتشاف الجزائر في الفرنسي اإلستعماري التوسع بعد خاصة كانت منافسة أنھا إال السبعة الشركات قوة بنفس تكن لم التي 
 .السبعة من بدل ةالثمانی تدعى بمجموعة المجموعة فأصبحب الماضي، القرن خمسینیات في

 165 .،ص)2000.القاھرة،  المصریة، األنجلو مكتبة( ،والبترول الطاقة اقتصادیات ،األدھن علي دمحم فرھاد).  1(
 .148،ص)1999دار المعارف،مصر،(،البترول المصري تجارب الماضي وآفاق المستقبلحمدي البنبي،: )2(
 92دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق ، ص:)3(
 .149لبنبي،مرجع سابق،صحمدي ا):4(
 58-55ص -ص ، ) 2003العربیة،مصر، النھضة دار( ،العربي البترول عبدهللا، حسین):  5(
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 .األمر�ك�ة حدةالمت الوال�ات سوق  ماعدا العالمي، السوق  من ونسبتها شركة كل حصص على االتفاق -
 .النفط لتسعیر الحاكمة العامة الم�ادئ على اإلتفاق طر�ق عن السعر�ة المنافسة تجنب -
 .اإلحتكارات واقع استمرار�ة ضمان اآلخر�ن المنافسین لقهر )السعر�ة خاصة ( الطرق  كافة إستعمال -
 .للبترول العالم�ة واقاألس على كاملة س�طرة لتحقیق بینها ف�ما الجهود وتوحید التعاون  أواصر تقو�ة -

 (The Seven Majors)وقد استمرت س�طرة الشركات العالم�ة الكبرى خاصة الشركات الس�ع الك�ار
ألكثر من نصف قرن إلى أن تعرضت هذه الشركات للعدید من الخسائر نتیجة انخفاض وزنها  أ.م.الو �التاليو 

لمنتجة �عد س�طرتها على ثرواتها النفط�ة،ما أدى إلى في سوق الز�ت الخام،وانتقال عمل�ات اإلنتاج إلى الدول ا
 )1(.ض�اع جزء كبیر من األر�اح الناتجة عن عمل�ات اإلنتاج

و مع ازد�اد أهم�ة الشركات المستقلة خالل الخمسینات، فقد تقلَّص نسب�ًا مركز شركات البترول الكبرى 
معظم قطاعات صناعة البترول حتى عام  إال أنها �قیت مس�طرة على. أعضاء االتحاد االحتكاري الدولي

، وفي %58، وفي التكر�ر %76كان نصیب الشركات الس�ع الك�ار في اإلنتاج  1965فمثًال في عام . 1973
 )2(%. 66مب�عات المنتجات البترول�ة 

 1984ـ  1978الدخل الصافي لهذه الشركات خالل األعوام : و�وضح الجدول التالي
 )ملیون دوالر( 1984ـ  1978ل الصافي للشركات الس�ع الك�ار الدخ) : 11(الجدول رقم 

 تكساكو  ) ش�فرون (سوكال  شـل الهولند�ة  مو�یل  جلف  إكسون  البر�طان�ة للبترول  السنوات 

1978  444  2.763  785  1.131  1.086  1.106  853  
1979  1.621  4.295  1.322  2.007  3.050  1.785  1.759  
1980  1.435  5.350  1.407  2.813  2.362  2.401  2.642  
1981  1.072  4.826  1.231  2.433  1.989  2.380  2.310  

1982  716  4.186  900  1.213  1.993  1.377  1.281  
1983  866  4.978  978  1.503  2.754  1.590  1.233  
1984  1.402  5.528  000  1.268  3.648  1.534  1.071  

      Source :   http://www.moqatel.com consulté le 04/04/2012 à 00h45 

جزءًا من شركة ش�فرون ومن ثم فإن األر�اح  1984�الحظ أن شركة جلف أص�حت منذ عام    
 . كما ُ�قصد �الدخل الصافي الدخل �عد خصم الضرائب. الخاصة بها لم تظهر عن العام المذكور

 الدول منظمة ظهور مع الثمان�ة الشركات كارتل على تظهر بدأت الضعف مالمح أن إلى اإلشارة وتجدر
 و�دا�ة الستین�ات أواخر في خاصة - الواسعة التأم�مات حملة مع وتزامنها " األو�ك " درة للبترولالمص

 الواسعة التأم�م فعمل�ات،الس�اسي استقاللها على تحصلت التي النام�ة الدول في -القرن الماضي من الس�عین�ات
 كانت ما غال�ا التي الوطن�ة كاتالشر  خاصة ,المنافسة أرض على تظهر الصغیرة من الشركات الكثیر جعلت
 ومن اإل�طال�ة الشركات فظهرت، الك�ار الثمان�ة كارتل إلى تنتمي ال التي األجنب�ة مع الشركات التعامل تفضل

                                                            
(1): Amor Khelif, OpCit,P25 
(2)  : http://www.moqatel.com consulté le 04/04/2012 à 00h45    

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
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 والجزائر 1،األوسط الشرق  في وطن�ة وشركات " Elf-Erap"بینها  ومن الفرنس�ة والشركات "ENI"شركة  بینها
 .سوناطراك" شركة بینها ومن

 إطار في للبترول والمصدرة المنتجة النام�ة الدول شنتها التي التأم�مات حملة من الرغم وعلى ذلك، ومع
 والتكنولوج�ا التقن�ة أن إال البترول، انتاج على ه�منتها من التقل�ص في رغ�ة العالم�ة، الشركات األو�ك على

 في األمل ذلك في واضعة والتطو�ر، ال�حث في طائلة م�الغ استثمرت التي الشركات هذه إلى جنب دائما كانتا
 .القطاع هذا على اله�منة منطق على استمرار�ة اإل�قاء

 بین اإلندماج عمل�ة هو وصعو�ة تعقیدا اله�منة مسألة من یز�د ما أن األخیرة اآلونة في المالحظ ومن
 خمس إلى األقوى  الثمان�ة كارتل إنخفض عمالقة �حیث ك�انات لخلق إستراتیج�ة تحالفات شكل على الشركات
 :الخمس وهي �األخوات تعرف وأص�حت اإلندماج، عمل�ات �عد شركات

 ." Exxon Mobil "مو�یل  إكسون   -
 . " Shell "شل   -
 ." British petroleum Amoco " بر�تش بترولیوم أموكو  -
 " Chevron Texaco "ش�فرون تكساسو   -
 " Total Fina-Elf ".توتال فینا ألف  -

 هذه تفرضها التي اله�منة شدة تظهر التي المعالم من مجموعة التالي الجدول خالل من وتتجلى
 أخرى، جهة من األم الدول إلى �النس�ة ال�الغة وأهمیتها جهة، من ومنتجاته العالمي قطاع البترول على الشركات

 تقدر إجمال�ة راداتإی تحقیق 2000 سنة الخمسة الشق�قات استطاعت حیث األر�اح المحولة، حجم خالل من
 مل�ار 595 ق�متها ال�الغ التكالیف مجمل طرح �عد دوالر مل�ار 59 ق�متها و�أر�اح بلغت دوالر، مل�ار 65 بنحو

 �ق�مة دخل من ) الوقت نفس في واألم المستوردة المتقدمة الدول وهي ( المستهلكة للبترول الدول تستفید دوالر،
 2.دوالر مل�ار 35 �ق�مة صاف�ة أر�اح على الشركات تتحصل ماضرائب،بین صورة في دوالر مل�ار 24

 :2000عام " الشق�قات الخمس"والجدول الموالي یبین أهم معالم ه�منة الشركات البترول�ة الكبرى 

 80،ص)1991بیروت، العربیة، الوحدة دراسات مركز(،والفرص المخاطر النفط، جسر على المتبادل عتماداال عتیقة، أحمد علي):  1(
  86 .ص سابق، مرجع هللا، عبد حسین: )2(
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 2000 عام " الخمس الشق�قات " العالم�ة البترول�ة الشركات أكبر ه�منة معالم أهم):12(الجدول رقم 

 467 .ص ، ) 2003العر��ة،مصر، النهضة دار( ،العر�ي البترول عبدهللا، نحسی :المصدر
 

طرف  من منافسة مع البترول قطاع على ه�منتها على الشركات هذه حفاظوتظهر الدراسات الحال�ة 
وذلك حسب الجدول  2008لسنة  عالم�ة بترول�ة شركات عشرة أقوى  مؤشرات تبینه ما وهذا الصین�ة الشركات

 :التالي
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 أقوى خمسمائة قائمة ضمن الجنس�ات متعددة العالم�ة البترول�ة الشركات أقوى  معالم ):13(رقم  الجدول
 . 2008عام اإلیرادات وٕاجمالي األصول حجم حسب عالم�ة شركة

  دوالر ملیون :الوحدة

 
100.mht-: CNNMoney.com/Global5002008Globale500 1 Source 

 
 إختصارا نذكرها التي الهامة المالحظات من مجموعة وحولها اله�منة معالم أعاله الجدول ب�انات وتظهر

 :یلي ف�ما
 البترول، قطاع على اله�منة بخصوص الصدارة على تحافظ تزال ال األمر�ك�ة البترول�ة الشركات أن -

 .اإلیرادات إجمالي وفق عالم�ة بترول�ة شركات عشر أقوى  أصل من أر�عة شركات تمتلك حیث
 .الك�ار قائمة ضمن تزال ال الخمس الشق�قات نأ -
 أصل من شركتین بواقع الصین�ة البترول�ة الشركات وهي العمالقة، مصاف إلى جدید قادم هناك أن -

 .العمالقة العشرة
 في وهي العشر، الشركات إیرادات إجمالي من % 41 نس�ة األر�عة األمر�ك�ة الشركات إیرادات تمثل -
 شركات كل مستوى  على اإلیرادات حیث من األولى المرت�ة "Exxon Mobil "كة شر  كما تحتل الصدارة،
 تحتل كما األقوى، العشر الشركات إیرادات إجمالي من  17.7% نس�ة حققت لوحدها العالم، وهي في البترول
 " شركة م�اشرة وتلیها األخرى، هي األمر�ك�ة " Walt Mart Stores"�عد شركة  عالم�ا الثان�ة المرت�ة

Royal Dutch Shell " الصین�ة الشركات تحتل كما 17% بواقع والهولند�ة البر�طان�ة ذات األصول 
 .المجال هذا في للصین القوي  على القدوم كداللة تقر��ا % 17 بواقع الثالثة المرن�ة

 مجتمعة كانت سواء األمر�ك�ة، الشركات جانب إلى دائما الصدارة فإن األر�اح، مستوى  وعلى -
 %22.6بواقع "Exxon Mobil" �شركة ممثلة منفردة أو العشرة، الشركات أر�اح إجمالي من 42.5 %�ةبنس



 السوق العالمية للبترول و  أسعار النفط.............. ....................................الفصل األول  

40 

 وتأتي القطاعات، اختالف على العالم�ة الشركات أقوى  قائمة متصدرة دوالر ملیون  40610قدرها  و�أر�اح
 . 17.5 %تقارب بنس�ة الثان�ة " Royal Dutch Shell "شركة 

 حیث الصین�ة، الشركات تنافس العشر البترول�ة الشركات من أحد فال غیل،التش مستوى  على وأما -
 "Exxon Mobil "األمر�ك�ة  الشركة وتأتي ،% 74.5 تقارب و�نس�ة عامل 1117345 لوحدها تشغل أنها

 .عالم�ا األقوى  العشرة الشركات في العاملین إجمالي مستوى  على دائما وذلك 9.6 %بنس�ة الثان�ة
 1:التال�ة الب�ان�ة األشكال عبر السا�قة للمالحظات مختصر رضع یلي وف�ما

 عالم�ة شركات عشر أقوى  قائمة ضمن األم الدول حسب العالم�ة البترول�ة الشركات حصة): 10( رقم الشكل
 2008 عام والعاملین األر�اح وحجم اإلیرادات وحجم الشركات وفق عدد

 
 

100.mht-bale500 1: CNNMoney.com/Global5002008Glo Source 
 

                                                            
1 :CNNMoney.com/Global5002008Globale500 1-100.mht 
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 :الممیزات أو الخصائص األساس�ة للشركات البترول�ة االحتكار�ة  2-2-2
الشركات االحتكار�ة البترول�ة تتمیز عن غیرها من الشركات أو المؤسسات من خالل ماسبق نجد أن 

ام الرأسمالي و التجار�ة واالقتصاد�ة األخرى بتمتعها بخصائص معینة،�عضها مرت�ط �طب�عة مرحلة تطور النظ
جوهر سماته،و ال�عض آلخر ناجم مرت�ط �طب�عة و خصائص الثروة البترول�ة ونشاطها االقتصادي الممیز عن 

 )1(:�ق�ة الثروات الطب�ع�ة،ومن أبرز هذه الخصائص اآلتي 

 : المیزة األولى هي میزة التكامل  2-2-2-1
كان ذلك التكامل رأسً�ا  اطاتها االقتصاد�ة،سواءفالشركات البترول�ة تتمیز �كونها شركات متكاملة في نش

أو عمودً�ا �صورة خاصة كق�امها ومزاولتها تملًكا أو إشرافا و إدارة لمعظم أوكل مراحل النشاط االقتصادي و 
 .الصناعي البترولي من مرحلة ال�حث و التنقیب إلى مرحلة التسو�ق و التوز�ع و حتى التصن�ع البتروك�ماوي 

األفقي �كون في امتالك هذه الشركات لالحت�اطي البترولي خاصة أو في نشطات اقتصاد�ة  أما التكامل
 الخ...متكاملة مع صناعة البترول كصناعة الحدید والصلب،بناء السفن،

 :المیزة الثان�ة هي میزة االحتكار   2-2-2-2
،   واالستحواذ تنعكس میزة و صفة االحتكار في بروز عدد قلیل ومحدود من الشركات البترول�ة الكبرى 

و الس�طرة على مجمل أو مجموع النشاط االقتصادي البترولي على الصعید المحلي أو العالمي،وسواء كان ذلك 
 .�صورة انفراد�ة أي لشركة بترول�ة واحدة أو لمجموع تلك الشركات البترول�ة الكبرى القلیلة في عددها

 : اديالمیزة الثالثة هي میزة تنوع و توسع النشاط االقتص  2-2-2-2-3
أخذت الشركات البترول�ة منذ أواسط القرن العشر�ن في تنو�ع و توس�ع مراحل و مجاالت نشاطها 

، �عد تركزه ..)الفحم الحجري،الیورانیوم،التصن�ع البتروك�ماوي،(الصناعي و االقتصادي إلى مصادر طاق�ة أخرى 
قرن العشر�ن، فأص�حت هذه الشركات في طیلة النصف األول من ال) بترول و غاز(في استغالل الثروة البترول�ة

 )2( تسمیتها أكثر قرً�ا وتعبیًرا عن كونها شركات طاق�ة من كونها شركات بترول�ة متخصصة �استغالل هذه الثروة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .89دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق ، ص):1(
 .90المرجع السابق،ص: )2(
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 للبترول) المنتجة(الدول المصدرة   2-3
االتحاد (ول الشیوع�ة األو�ك،و الد: تتكون مجموعة الدول المصدرة للبترول من ثالث مجموعات و هي 

جنوب ا�فر�ق�ا  المملكة المتحدة،المكس�ك،( ،والدول األخرى المصدرة للبترول)بولندا  الصین سا�ًقا، السوف�اتي
كما أن هذه المجموعات غیر متجانسة،حیث توجد اختالفات و تناقضات متعددة داخل األو�ك  ،)واسترال�ا

 )1(.مثالً 
 ،كات ومؤسسات وطن�ة لها حق اإلشراف على صناعة البترول بوجه عاموقد شرعت هذه الدول في إنشاء شر 

وحق منح امت�ازات جدیدة الستكشاف البترول وتصن�عه وتسو�قه للشركات األجنب�ة المستقلة عن االتحاد االحتكاري 
االقتصادي  شعور هذه الدول بتخلُّفها خصوصا �عدالعالمي، حیث تحسنت شروط التعاقد معها ونسب اقتسام األر�اح، 

نتیجة الستغالل الشركات المستثمرة للبترول لها، وتعرضها لموجات متتال�ة من التحرر الوطني ضغطت على 
قانون مالي جدید أعاد توز�ع أر�اح الشركات  بإصدار 1958حكومة فنزو�ال في أواخر عام  الحكومات،حیث قامت

وهكذا نقضت قاعدة مناصفة %. 64و% 60وح بین المستثمرة �حیث تحصل الحكومة على نصیب من األر�اح یترا
 )2(:على سبیل المثال،األر�اح

اإل�طال�ة على التنقیب واستغالل البترول مع " إیني"تعاقدت الشركة الوطن�ة اإلیران�ة للبترول مع شركة   •
دة مناصفة األر�اح ونالحظ أن في هذا إلغاًء لقاع". إیني"لشركة % 25للشركة اإلیران�ة و% 75اقتسام األر�اح بنس�ة 
 . لصالح الدولة المنتجة

مع كل من السعود�ة والكو�ت على أسس مغایرة " جا�انیز إكسبورت أو�ل كوم�اني"تعاقدت شركة   •
تمامًا لألسس التي قامت علیها عقود االمت�ازات القد�مة، إذ تعهدت الشركة عالوة على دفع إیجار مرتفع لألراضي 

من األر�اح % 56كما تحصل السعود�ة على . من رأس مالها إلى الدولتین المنتجتین% 10موضوع االلتزام �أن تقدم 
هذا �اإلضافة إلى إشراك الوطنیین في مجلس إدارة الشركة وتوظیف وتدر�ب عدد كبیر من %. 57والكو�ت على 

 . الموظفین والعمال
" إیني"ر بین شركة ونجد شروطًا مماثلة في عقود امت�از التنقیب عن البترول في صحاري مص  •

من % 75اإل�طال�ة وشركة فیلی�س و�ین حكومة الجمهور�ة العر��ة المتحدة، حیث �حصل القطاع العام في مصر على 
األر�اح، �اإلضافة إلى أن الشركات المستثمرة ُملَزمة بتفضیل المقاولین المحلیین ومنتجات الصناعة المحل�ة وتشغیل 

 .العاملین المصر�ین
 :OPEPأو  OPECمة الدول المصدرة للبترول منظ  2-3-1

من میثاق األمم  102تصنف األو�ك على أنها منظمة حكوم�ة عالم�ة وفقا للنظام الدولي و�موجب المادة 
المتحدة، والمنظمة ل�ست مؤسسة تجار�ة وال تدخل في عمل�ات ماد�ة وتجار�ة، و�عتبر األمین العام للمنظمة هو الشخص 

  .عن أعمالها، كما أن موظفیها �عدون موظفین مدنیین دولیینالقانوني المسؤول 

 )3( :و تستمد المنظمة اسمها من األحرف األر�عة المكونة للكلمات التال�ة
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries. 
OPEP: Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. 

                                                            
 .70جع سابق ،صعلي لطفي مر: )1(

(2):http://www.moqatel.com consulté le 04/04/2012 à 00h45     
(3): http://www.vipxvip.org consulté le 15/03/2012à 22h45 

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
http://www.vipxvip.org/
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السعود�ة، (�م�ادرة من الدول الخمس األساس�ة1960سبتمبر 14وم و لقد تأسست هذه المنظمة ی
واتخذت من جنیف مقًرا لها قبل ) �غداد( في اجتماع عقد �العاصمة العراق�ة ) إیران،العراق،الكو�ت،وفنزو�ال

س�طرة النفط الكبرى، ولل وكان السبب األساسي لهذه الم�ادرة هو التكتل في مواجهة شركات،)1(انتقالها إلي فینا 
�غرض ضمان حقوق الدول  أ، فهي ع�ارة عن تجمع أنش)2(.�شكل أكبر على أسعار البترول وترتی�ات اإلنتاج

  )3(.المنتجة في صناعة النفط التي كانت تخضع وقتها لالحتكارات العالم�ة
 رة،كبی �كم�ات الخام للز�ت إنتاجها شر�طة جدیدة دول عضو�ة األول قبول اإلجتماع أثناء تقرر وقد

عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفط�ة إثنتا وتضم المنظمة  �اإلجماع،  الخمسة األعضاء موافقة وشر�طة
و  ،اعتماًدا كبیًرا لتحقیق مدخولها، حیث �عمل أعضاؤها على ز�ادة العائدات من ب�ع النفط في السوق العالم�ة

 :مهاالجدول التالي یوضح الدول المنضمة للمنظمة و تار�خ انضما
 الدول أعضاء منظمة األو�ك) : 14(الجدول رقم 

 إجمالي الدول األعضاء تار�خ االنضمام األعضاء الدول
 05 1960سبتمبر ، العراق، الكو�ت، السعود�ة،فنزو�الجمهور�ة إیران اإلسالم�ة

 06 1961جانفي  دولة قطر
 08 1962جوان الجماهیر�ة اللیب�ة - إندون�س�ا

 09 1967نوفمبر  المتحدة اإلمارات العر��ة
 10 1969جو�ل�ة  الجزائر
 11 1971جو�ل�ة  نیجیر�ا

 12 1973نوفمبر  االكوادور
 13 1975جو�ل�ة  الجابون 

 11 عقد التسعینات إنسحاب كل من اإلكوادور والجابون 
 12 2007 أنغوال
 :من إعداد الطال�ة إعتماًدا على الموقع االإلكتروني:المصدر

 consulté le 04/04/2012 à 00h45 http://www.moqatel.com    
وكان الهدف الرئ�س من إنشاء منظمة األو�ك هو تنسیق الس�اسات النفط�ة للدول األعضاء التي  

مان دخل ثابت لها وحما�ة مصالح الدول المنتجة وض ، )4(تضمن استقرار األسعار في األسواق العالم�ة للبترول
وتأمین تصدیر إلى الدول المستهلكة �طر�قة اقتصاد�ة منتظمة، وفوائد مناس�ة لرؤوس أموال الشركات المستثمرة 
في الصناعات البترول�ة وتنسیق الجهود التي تبدلها البلدان المنتجة النتزاع حصة أكبر من األر�اح الناتجة عن 

 .استغالل ثرواتها الخاصة
 

                                                            
 .129،ص)2005مركز دراسات الوحدة العربیة،لبنان،(،)العولمة-النفط-التكامل-التنمیة(عربیةھموم اقتصادیة طاھري أحمد كنعان وآخرون،:  )1(

(2):http://ar.wikipedia.org 
(3) :consulté le 13/03/2012 à 9h43 http://forum.merkaz.net/t36550.html 

 .78علي لطفي مرجع سابق،ص) : 4(
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 )1( :تحدید األهداف الرئ�س�ة لها في 1961تور المنظمة في شهر ینایر وقد أقر دس
توحید الس�اسات النفط�ة بین الدول األعضاء وعمل أفضل الطرق لحما�ة مصالحهم الفرد�ة  1-

والجماع�ة مع تحسین عائدات للبترول لدول األعضاء عن طر�ق تنسیق س�اساتها البترول�ة العامة لالستفادة من 
 .وةهذه الثر 

 .العمل على استقرار أسعار النفط في األسواق العالم�ة 2-
 .فرض رقا�ة على ثرواتها النفط�ة وعلى عمل�ات االستخراج والنقل واألسعار 3-
 .تطو�ر الخبرات الفن�ة في مجال االستغالل والتصن�ع 4-
دول األو�ك        تحسین الشروط المال�ة و القانون�ة المتعلقة �معاهدات االمت�از المبرمة بین -5

 . والشركات العالم�ة للبترول
 .لها ثابت دخل وضمان المنتجة الدول مصالح حما�ة -6
 .منتظمة اقتصاد�ة �طر�قة المستهلكة الدول إلى التصدیر تأمین-7
 تبذلها التي الجهود تنسیق و البترول�ة الصناعات في المستثمرة الشركات أموال لرؤوس مناس�ة فوائد -8

 .الخاصة ثرواتها استغالل عن الناتجة األر�اح من أكبر حصة زاعالنت المنتجة نالبلدا
 من كافي قدر ، هنالك كان فقد ، األو�ك ألقطار االجتماع�ة و الس�اس�ة األوضاع في الت�این رغم و

، المستهلكة الصناع�ة الدول مع عالقاتها وفي الدول�ة، البترول سوق  مع تعاملها في بینها ف�ما المثمر التعاون 
 : أساسیین شرطین رام�احت تم التعاون  وهذا .للنفط

 المفید من �حیث ال�عض، �عضها مقابل متوازنة أنها على المصدرة األقطار مختلف مصالح عاةرا م -
 .اإلنتاج ومستو�ات الحصص توز�ع تارار ق حیث من المنظمة شروط من أدنى �حد �قبل أن قطر لكل

 و�تبني ، �ه الخاصة االقتصاد�ة و االجتماع�ة التنم�ة طرق  متا�عة في حر ذلك، مع قطر، كل ی�قى  -
 .الخارج�ة الس�اس�ة �عالقاته یتعلق وما االجتماع�ة ظروفه مع تتماشى التي االقتصاد�ة الس�اسات

 على المحافظة استطاعت التي الثالث، العالم منظمات أهم إحدى األو�ك ظلت الشروط هذه مرا�احت و
 .واضحان دول�ان وتأثیر حضور - لایز  وال - لها وكان ، وقوتها تماسكها

 2:هي عوامل، ثالثة تفاعل إلى األو�ك منظمة نشأة الدراسات وترجع
 قطاع البترول في المستثمرة واألورو��ة األمر�ك�ة الجنس�ات متعددة العلم�ة للشركات اإلحتكار�ة الترعة -
حیث (البترول�ة األورو��ة  األسواق في السوف�ات�ة منافسةال مواجهة قصد السعر�ة االنخفاضات نز�ف وٕاحداثها

 ).1960سنت عام  4.5وصل آخر تخف�ض لبرمیل البترول إلى حدود 
العراق،  السعود�ة، ( عر��ة كانت الخمسین�ات فترة في للبترول إنتاجا األكثر الدول أن بإعت�ار -
 الجهود �ضرورة توحید حسا العر��ة الدول لدى كذل خلق فقد العر��ة الدول جامعة إطار وفي ،) أساسا والكو�ت
 وعلى قوم�ة، �مثا�ة ثروة أعتبرت التي البترول�ة الثروة استتراف �قصد الذي الغر�ي واالئتالف التكتل لمواجهة

                                                            
 .75، ص )1982دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، (، ھا وآفاق تطورھااألوبك ماضیھا، حاضرعبد القادر سید أحمد، ):1(
  176 .ص بق،اس مرجع األھدن، علي دمحم فرھاد): 2(



 السوق العالمية للبترول و  أسعار النفط.............. ....................................الفصل األول  

45 

 غیر من شاء لمن ترك مفتوحا ال�اب أن إال المنظمة تأس�س وراء كان الذي العر�ي القومي الدافع من الرغم
 .وتسعیرا المشتركة، إنتاجا البترول�ة المصالح عن للدفاع اإلستعداد شرط ة لإلنضمام،العر�� الدول

التي  المادة هذه أن �اعت�ار – العر��ة خاصة – للبترول والمصدرة المنتجة الدول لدى صحوة وجود -
 لرشید ومواجهةوا األمثل اإلستغالل ضمان أجل من الجهود وتوحید تجم�ع و�جب للنفاذ، قابلة قوم�ة ثروة تعتبر
 .األثمان �أقل إستترافها تستهدف التي األجنب�ة البترول�ة للشركات اإلحتكار�ة الترعة

 :خارج األو�ك ) المصدرة/المنتجة (الدول   2-3-2
دول إضاف�ة غیر رئ�سة  �اإلضافة إلى قائمة أكبر عشر أو ثالثة عشر دولة مصدرة للبترول ، هناك  

والدانمارك،أما الدول الرئ�سة فتتصدرها روس�ا التي تعد ثاني أكبر  یز�ا وسور�ا وتشادتضم األرجنتین وال�من ومال
احت�اطاتها  وقد استطاعت روس�ا تطو�ر ،ومصدرة للبترول في العالم �عد المملكة العر��ة السعود�ة دولة منتجة

، ومن ناح�ة اإلمدادات وسیبیر�ا  بلیون برمیل في حقول شمال �حر قزو�ن 60البترول�ة لتصل إلى أكثر من 
 2008ملیون برمیل یوم�ًا في عام  6.9والصادرات إلى  ملیون برمیل یوم�اً  9.8وصل اإلنتاج الروسي إلى 

.)1( 

قزو�ن وخاصة كازاخستان وأذر�یجان قفزة نوع�ة في  وحققت دول أس�ا الوسطى المطلة على �حر 
 .ملیون برمیل یوم�اً  2.3إلى أكثر من ، ووصل اإلنتاج  بلیون برمیل 90احت�اطاتها وصلت إلى 

وتحتل النرو�ج والمكس�ك المرتبتین الثان�ة والثالثة بین الدول المصدرة من خارج أو�ك �قدرة تصل إلى 
 .  ملیون برمیل یوم�ًا، غیر أن كلتا الدولتین شهدتا تراجعًا واضحًا في االحت�اطات واإلمدادات 4.2

بلیون  178المصدرة من ناح�ة االحت�اطات التي وصلت إلى  – جةوتأتي كندا في مقدمة الدول المنت
من هذا االحت�اطي، و�تركز �كثرة في %  95�مكن استخالصه من رمال الز�ت حوالي  برمیل، و�مثل النفط الذي

 . شمال ألبرتا منطقة
الستوائ�ة و�النس�ة للدول اإلفر�ق�ة وخاصة السودان وصغار المنتجین اآلخر�ن مثل الجابون وغین�ا ا

اإلنتاج الذي  احت�اطاتها �صورة ملحوظة ، غیر أنة توجد �عض المعوقات الفن�ة والتشغیل�ة لرفع وتشاد فقد زادت
 )2(ً.ال یتعدى ملیون برمیل یوم�ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
(1)  :  http://www.thegulfbiz.com consulté le 07/03/2012 à 22h35 
(2):  Ibid 

http://www.thegulfbiz.com/
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 ):المستوردة للبترول(الدول المستهلكة  2-4
 :س�اسة الدول المستهلكة للنفط  2-4-1
ول العمل على تنسیق س�اساتها البترول�ة للحصول على هذه السلعة أخذت الدول المستهلكة للبتر  

الحیو�ة �طر�قة منتظمة و�أسعار مناس�ة مستخدمة نفوذها وضغوطها على الدول المنتجة للبترول في مواجهة 
طقة دائمة، و من مصلحة الدول المستهلكة للبترول ـ سواء في الغرب أو في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ـ �قاء من

الخلیج �اعت�ارها المستودع الرئ�سي الحت�اط�ات البترول في نطاق الس�طرة الغر��ة، وأّال یخل �استقرارها أي 
  1:تغییر مع العمل في الوقت نفسه على إت�اع س�اسة مؤداها

  .وقا�ة من التغیرات التي قد تؤدي إلى انقطاعاتللبناء مخزون من البترول یوفر للدول الغر��ة  -
  .تغلغل نفوذ أي دولة أخرى إلى هذه المنطقة التي تحتوي على هذا الكنز البتروليإ�عاد  -
 .تشج�ع استكشاف البترول واستخراجه في مناطق أخرى �عیده عن هذه المنطقة واضطرا�اتها -
  :وترجع ز�ادة دول غرب أورو�ا اعتمادها على بترول الشرق األوسط �صورة كبیرة إلى ما یلي -
  .لشرق األوسط من السوق األورو�يقرب حقول بترول ا -
حیث كانت فرنسا تس�طر على دول المغرب  النفوذ الكبیر للدول األورو��ة في منطقة الشرق األوسط، -
 )الكو�ت ودولة اإلمارات وقطر وال�حر�ن وعمان(، وٕانجلترا تس�طر على دول الخلیج )الجزائر(العر�ي 
اسعة الستغالل حقول بترول دول الشرق األوسط، عن كذلك كانت الدول األورو��ة تتمتع �امت�ازات و  -

وشركة شل  BPوالشركة البر�طان�ة  CFPالشركة الفرنس�ة للبترول : طر�ق الشركات التا�عة لها، ومنها
وقد كانت هذه الشركات تب�ع بترولها للدول األورو��ة �العمالت المحل�ة ). المملوكة مشاركة بین إنجلترا وهولندا(

  .لهذه الدول
عدم استطاعة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة إمداد دول أورو�ا وال�ا�ان �احت�اجاتها من البترول �سبب  -

 .توقعها حدوث ندرة بترول�ة عالم�ة
 :منظمة الطاقة الدول�ة و مصادر الطاقة البدیلة 2-4-2
 International Energy Agency (IEA: (الطاقة الدول�ة ) وكالة(منظمة  2-4-2-1

 كرد فعل لس�طرة دول األو�ك على سوق البترول �شكل فعال 1974منظمة الطاقة الدول�ة عام  أنشأت
 32. 1980ثّم خالل سنوات  1974-1970ما بین عامي خصوًصا خالل فترتین أساسیتین
وتم اخت�ار �ار�س مقرًا لها . دولة من الدول الصناع�ة المستهلكة للبترول، 21و تتكون المنظمة من 

ور المنظمة في إحداث تغییرات ه�كل�ة في صناعة البترول العالم�ة لصالح الدول المستهلكة،ولتحقیق و�تركز د
ك�سنجر ـ صاحب  ، حیث طالب هنري )3(هذا الهدف ت�عت المنظمة اإلستراتج�ة الموضوعة و نفذتها �كل دقة 

نذاك الدول األعضاء في الوكالة مشروع الوكالة الدول�ة للطاقة و وز�ر خارج�ة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة آ

                                                            
(1)   : Ibid    
(2  )  : Amor Khelif,OpCit,P52 

 .80علي لطفي مرجع سابق ،ص: )3(
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ف�ما بینها بهدف القضاء على احتكار دول األو�ك إنتاج البترول وتصدیره وذلك بإت�اع اإلستراتج�ة  �التعاون 
 )1( :اآلت�ة

  .ترشید استهالك الطاقة  •
  .الحد من استیراد البترول  •
  .تشج�ع مصادر الطاقة البدیلة  •
  .ناطق خارج دول األو�كتشج�ع إنتاج البترول والغاز في م  •

وعلى الرغم من عدم تحقیق كل أهداف الوكالة الدول�ة للطاقة،إّال أن الس�اسات التي تم اتخاذها ف�ما 
 یتعلق بترشید استهالك الطاقة، وتطو�ر مصادر الطاقة البدیلة، والتوسع في إنتاج البترول خارج دول األو�ك،

و�ل األمد، قد ساعدت كل هذه األمور في تحقیق هدف هنري هذا فضًال عن الركود االقتصادي العالمي ط
  .ك�سنجر في كسر احتكار منظمة األو�ك

 :مصادر الطاقة البدیلة   2-4-3
تعمل الصناعة النفط�ة منذ انطالقها في أوائل القرن العشر�ن في بوتقة عالم�ة ملیئة �التحد�ات الطب�ع�ة 

�كون وحده مصدًرا وحیًدا للطاقة،و یتم في عادة االعتماد على مصدر و الس�اس�ة و العلم�ة،فالنفط لم �كن و لن 
 )2( :طاقوي إما
 ).أ.م.كاستعمال الفحم الحجري في الو(لتوافره �كثرة في بلد ما -
 )كتولید الكهر�اء في فرنسا من خالل الطاقة النوو�ة(لتشج�ع صناعة محل�ة ألس�اب إستراتج�ة -
 .ته و قلة تلو�ثه للبیئةلسهولة استعمال المصدر و نظاف -

و�اإلضافة إلى ذلك ثمة أس�اب س�اس�ة و اقتصاد�ة و داخل�ة تدفع إلى االعتماد األوسع على مصدر 
  .طاقوي بدًال من مصدر آخر،أواالعتماد على المصدر نفسه و لكن من دول مختلفة

ر الطاقة البدیلة المتوافرة في تنفیذًا ألهداف الوكالة الدول�ة للطاقة ف�ما یتعلق بتشج�ع وتطو�ر مصاد و 
الدول األعضاء، وخاصة الفحم والوقود الصناعي والطاقة النوو�ة، لكسر احتكار دول األو�ك إنتاج البترول 

  :وتصدیره، تم الق�ام �مایلي بـ 

في  2012حیث قدرت إحت�اطات الفحم الحجري عام : الفحم الحجري  ز�ادة االعتماد على •
سنة  %27.6أ التي بلغت حصتها .م.تركز أكبر االحت�اطات في العالم في الومل�ار طن،وت860.9حدود 
،ثم كل من  %13.3،ثّم الصین بنس�ة %26.5،تلتها مجموعة دول اإلتحاد السوف�اتي سا�ًقا بنس�ة 2012

 )3( .على التوالي %7و %8.9استرال�ا والهند بنسبتي 

                                                            
 .186دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق،ص: )1(
 .120،ص)2004المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت،(،التحوالت االقتصادیة العربیة و األلفیة الثالثةمنذر الشرع،) :2(
)3  : (consulté le 07/04/2012 à 13h45 atel.comhttp://www.moq 

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/


 السوق العالمية للبترول و  أسعار النفط.............. ....................................الفصل األول  

48 

أور�ا ودول اإلتحاد السوف�اتي السابق بنس�ة أما كمجموعات دول�ة،فإن أكبر اإلحت�اطات تتركز في 
من االحت�اطي العالمي،ثّم دول أمر�كا الشمال�ة بنس�ة  %30.9تلیها دول آس�ا وأسترال�ا بنس�ة  35.4%
 1.، بینما تتوزع �اقي اإلحت�اطات بین كل من أمر�كا الجنو��ة وأفر�ق�ا والشرق األوسط 28.3%

 :2012اطي الفحم الحجري في العالم في نها�ة والشكل الموالي یوضح لنا توزع إحت�
 )%( 2012إحت�اطي الفحم الحجري في العالم نها�ة ): 11(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .161،ص2013، الكو�ت،)األوا�ك(التقر�ر األمین العام السنوي األر�عون لمنظمة األقطار العر��ة المصدرة للبترول : المصدر

 2011بین عامي  %2.2متوسط اإلنتاج العالمي بنس�ة ي،فقد إرتفع أما ف�ما یخص إنتاج الفحم الحجر 
من  %47.5ملیون طنأي ما�قارب 3650ملیون طن،أنتجت منها الصین لوحدها 7864.5، ل�صل إلى 2012و

من اإلنتاج  %13.4وهو ما�عادل حوالي  2012ملیون طن عام  922أ بـ .م.اإلنتاج العالمي، تلتها الو
 :جمه ب�انات الجدول التالي والشكل المواليالعالمي،وهذا ما تتر 

 2012توزع إنتاج الفحم الحجري في العالم نها�ة ): 12(الشكل رقم   2012-2008إنتاج الفحم الحجري في العالم ): 15(الجدول رقم 

 )%(                                                 )السنة/ملیون طن: (الوحدة                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .161،ص2013، الكویت،)األوابك(التقریر األمین العام السنوي األربعون لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ):  1(

التقر�ر األمین العام السنوي األر�عون لمنظمة : المصدر

، )األوا�ك(األقطار العر��ة المصدرة للبترول 
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،حیث قامت بوضع (Nuclear Energy) قامت الدول الصناع�ة بز�ادة االعتماد على الطاقة النوو�ة •
ونتیجة  ،1973برنامج آخر للطاقة النوو�ة كمصدر بدیل للطاقة �عد تفجر أزمة البترول في أعقاب حرب أكتو�ر

خمسة أمثال حجم  �ساوي أكثر من 1984ة النوو�ة عام لذلك أص�ح حجم استهالك الدول الصناع�ة للطاق
 )1(. 1973استهالك الطاقة النوو�ة عام 

طاقتها  ، 2012 مفاعًال في نها�ة 437وقد بلغ عدد المفاعالت العاملة في العالم لتولید الكهر�اء
أنظر (.اواط كهر�اءم�غ 64252مفاعًال قید اإلنشاء تبلغ طاقتها  67كهر�اءوهناك  م�غاواط 373069اإلجمال�ة 

 )02الملحق رقم 
من إجمالي المفاعالت العاملة في  %23.79ما نسبته  أ في المرت�ة األولى بإمتالكها.م.وتأتي الو  

مفاعل عامل  58م�غاواط، ثم فرنسا بـ  102136مفاعل نووي عامل ذات طاقة إجمال�ة  104العالم تقدر بــ 
مفاعل عامل �طاقة إجمال�ة تقدر بـ  50ان في المرت�ة الثالثة بـ  م�غاواط، ثّم ال�ا�63130�قدرة إجمال�ة 

 2). 02 أنظر الملحق رقم(م�غاواط  44215
عن طر�ق تحو�ل الفحم ( إلنتاج الوقود الصناعي 1975كما وضعت الوال�ات المتحدة خطة في عام  •

        .1985یوم �حلول عام / بواقع ملیون برمیل ) إلى سائل أو غاز
 لم ُ�كتب النجاح لصناعة الوقود الصناعي �سبب االرتفاع الكبیر في التكالیف وفي السعر إال أنه

المتوقع للمنتج النهائي، الذي سوف �كون أغلى �كثیر من سعر البترول، إال إذا قامت الحكومة الفیدرال�ة بتقد�م 
 .الدعم المالي حتى �مكن جعل االستثمار في هذه المشروعات أمرًا مر�حاً 

دول غرب أورو�ا وال�ا�ان فقد اهتمت بدرجة أقل بتطو�ر صناعة الوقود الصناعي، وظلت على  أما
  :و�رجع ذلك إلى. اعتمادها الكبیر على استیراد البترول من الخارج

  .فقر هذه الدول في احت�اط�ات الفحم، ووجود كم�ات متواضعة من ز�ت السجیل  •
 .ناعيالتكالیف ال�اهظة إلنتاج هذا الوقود الص  •
عن طر�ق وضع برنامج لتطو�ر تكنولوج�ا الطاقة  اهتمت الدول األورو��ة �الطاقة الشمس�ة  •

الشمس�ة، من شأنه أن یؤدي إلى إنتاج أجهزة اقتصاد�ة الستخدام هذه الطاقة، إال أن اهتمام دول غرب أورو�ا 
 100حدة األمر�ك�ة التي أنفقت أكثر من وال�ا�ان �الطاقة الشمس�ة كان محدودًا �المقارنة �اهتمام الوال�ات المت

 . 1976ملیون دوالر على أ�حاث الطاقة الشمس�ة عام 
وعلى الرغم من ضخامة األموال التي أنفقتها الوال�ات المتحدة على برنامج الطاقة الشمس�ة، فإن النتائج 

  )3( .ما زالت غیر مشجعة من ناح�ة التطو�ر التكنولوجي في هذا المجال
 100إلى أكثر من  2012فع إجمالي الطاقات الفوتوفولط�ة التراكم�ة المرك�ة في العالم عام ولقد إرت

، والتي بلغت حوالي 2011عن إحمالي الطاقات المرم�ة في عام  %43.3ج�قاواط وهو ما �مثل ز�ادة بنس�ة 
 2012�ة المرك�ة في ج�قاواط، وحلت ألمان�ا في المرت�ة األولى حیث بلغ إجمالي الطاقات الفوتوفولط 69.9

                                                            
)1  : (consulté le 07/04/2012 à 13h45 http://www.moqatel.com 
 .188، 162،ص،ص 2013، الكویت،)األوابك(التقریر األمین العام السنوي األربعون لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول : ) 2(
)3(  :consulté le 07/04/2012 à 13h45 http://www.moqatel.com 

http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
http://www.moqatel.com/
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ج�قاواط  12.8مقارنة �حوالي  2012ج�قا واط عام  16.2ج�قاواط، وتلتها إ�طال�ا بـ  32.6أكثر من 
 1.%27، أي بز�ادة تعادل 2008عام

الشكل التالي یوضح لنا ترتیب �عض دول العالم حسب نس�ة إجمالي الطاقات الفوتوفولط�ة التراكم�ة 
 .2012المرك�ة فیها في عام 

 
نس�ة إجمالي الطاقة الفوتوفولط�ة المرك�ة في �عض الدول إلى إجمالي الطاقة المرك�ة ): 13(الشكل رقم 

 2012في العالم في عام 
 

  
 .168ص،2013، الكو�ت،)األوا�ك(التقر�ر األمین العام السنوي األر�عون لمنظمة األقطار العر��ة المصدرة للبترول : المصدر

 

الطاقة النوو�ة، والوقود الصناعي، والطاقة : عراض مصادر الطاقة البدیلةخالصة القول، �عد است
الشمس�ة، فإن هدف الوكالة الدول�ة للطاقة، الذي یرمي إلى تطو�ر هذه المصادر، أمًال في أن تحل محل 

ل واضطرت هذه الدول أعضاء هذه الوكالة إلى االعتماد على استهالك البترو . البترول، لم �كتب له النجاح
 . واستیراده من الخارج

 
 
 
 
 

                                                            
 .188، 162،ص،ص 2013، الكویت،)األوابك(لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول  التقریر األمین العام السنوي األربعون: ) 1(
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 :العرض و الطلب على البترول و تغیرات أسعار النفط  -3
سنتناول من خالل هذا المطلب تحلیل كل من العرض و الطلب على السلعة البترول�ة، مع تب�ان أثر 

 .تغیرات األسعار و محدداتها
 :العرض البترولي للسلعة الخام  3-1

م ع�ارة عن تلك الكم�ات الممكن عرضها و ت�ادلها في السوق بین العرض البترولي للسلعة الخا
وتشتمل هذه الكم�ات المعروضة على البترول المنتج  في .األطراف المت�ادلة خالل فترة زمن�ة محددة أو معلومة

ظ من أجل الحفا) آني أو استراتیجي(معظمه أو كله إلى جانب نس�ة قلیلة من المخزون أو االحت�اطي البترولي
 .على التوازن و استقرار عرض البترول وفي مواجهة الطلب

 :ممیزات العرض البترولي 3-1-1
یتمیز عرض السلعة البترول�ة عن �ق�ة السلع األخرى �میزات معینة مرت�طة �طب�عة هذه السلعة و 

دوًدا أو نشاطها االقتصادي الصناعي،وتمثل هذه المیزات عق�ات تؤدي إلى كون انتاج أو عرض البترول مح
 معدوًما 

 )1(:في الذي القصیر،ومن أبرز هذه العق�ات اآلتي

 ...عق�ات فن�ة تكت�ك�ة متعلقة �طاقات اإلنتاج القصوى و الفعل�ة و التخز�ن والنقل -
عق�ات س�اس�ة متعلقة �مرونة الس�اسة البترول�ة و مدى انسجام تغیرات العرض مع األهداف  -

 .الس�اس�ة المحددة مس�ًقا
قتصاد�ة تعذر ز�ادة و انجاز االستثمارات البترول�ة،أو ما یتعلق �استقرار السعر عق�ات ا -
 .البترولي

–طب�عة عرض السلعة البترول�ة و ك�ف�ة ت�ادلها في السوق یتم وفق ص�غ معلومة ومحددة  -
 .غالبیتها غیر آن�ة،إنما متوسطة أو طو�لة األجل) اتفاق�ات و عقود(

لعة البترول�ة في السوق الدول�ة یتمیز بتطوره المتزاید و الكبیر منذ ومن المعروف أ�ضا أن عرض الس
بدا�ة استخراج هذه الثروة الطب�ع�ة إلى وقتنا الحاضر،حیث ازدادت الكم�ات المعروضة منذ أوائل القرن العشر�ن 
�معدالت ونسب عال�ة �حیث أص�ح لبترول �كون نس�ة تقارب نصف مجموع ما ینتج من مصادر الطاقة 

 . لعالميا
 :و الجدول التالي یوضح تطور نس�ة عرض البترول الخام في مجموع عرض الطاقة العالمي

 .تطور كم�ة عرض البترول الخام و نسبته في مجموع عرض الطاقة العالمي) : 16(الجدول رقم 

 1973 1965 1949 1937 1929 1911 1881 الب�ان

 4217 2000 627 381 276 31 6 عرض البترول الخام
 49.5 37.5 26 20 16 4 2 من مجموع عرض الطاقة العالمي  %

 .ملیون طن معادل للفحم/ الكم�ة :الوحدة
 116ص ،)1983الدار الجامع�ة،الجزائر،(،محاضرات في االقتصاد البتروليدمحم أحمد الدوري،: رالمصد

                                                            
 .115دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق،ص: )1(
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 2011-2005وفي الجدول الموالي نجد تطور المعروض النفطي العالمي خالل الفترة 
 2011-2005تطور المعروض النفطي العالمي للفترة ) :  17(جدول رقم 

 )یوم/ملیون برمیل( الوحدة
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المناطق            السنة          

        opecخارج 

OECD 20.4 20.1 20.0 19.5 19.7 19.9 19.7 

 14.2 14.8 14.4 13.9 14.3 14.2 14.1 أمر�كا الشمال�ة 

 4.2 4.4 4.7 5.0 5.2 5.3 5.7 أورو�ا الغر��ة

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 آس�ا ال�اسف�ك

DCs 11.9 12.0 12.0 12.2 12.5 12.8 13.1 

 13.4 13.2 13 12.6 12.5 12.0 11.5 اإلتحاد السوف�اتي سا�قا

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.25 0.2 0.2 دول أخرى من أورو�ا

 4.1 4.1 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 الصین

 52.6 52.2 51.1 50.3 50.4 49.9 49.6 إالجمالي

Opec 34.6 39.4 34.1 35.3 33 33.82 - 

 - 29.02 28.7 31.1 30.2 30.5 30.7 النفط الخام-1

 5.3 4.8 4.3 4.1 3.9 3.9 3.9 سوائل أخرى -2

 - 85.9 84.2 85.7 84.6 84.4 84.2 أجمالي العرض العالمي

source : Monthly oil Market report, December 2010, p :71, site officiel de l’OPEC : 
www.opec.org ,site consulte le : 26/12/2012, 18 :00 

 1:نالحظ) 16( من الجدول رقم
ملیون  84.2حیث ارتفع من ) 2008-2005(تزاید المعروض العالمي من البترول خالل الفترة -  
ملیون  84.2إلى  2008مع تسجیله انخفاضا سنة  2008ملیون برمیل یوم�ا  85.7إلى  2005برمیل سنة 

منظمة الطاقة  قدرتملیون برمیل و  85.9إلى  2010برمیل یوم�ا وعاد العرض العالمي إلى االرتفاع سنة 
 .یون برمیل یوم�ا استجا�ة لتزاید الطلب على النفط مل 87.15إلى وصل  2011العالم�ة أن عرض النفط سنة 

خالل الفترة ) %60.8- %58.9(أكبر مصدر للنفط وتشكل من  opecتمثل دول خارج منظمة  -
إلى  2005ملیون برمیل یوم�ا سنة  49.6من العرض العالمي للنفط وذلك في تزاید من ) 2005-2010(

هي أكبر مصدر للنفط خارج  OECDة أن دول منظمة مع مالحظ 2010ملیون برمیل یوم�ا سنة  52.2
opec  خالل هذه الفترة. 

-2005(من العرض النفطي العالمي خال الفترة  %41.4إلى  %39من  opecتمثل منظمة  -
 .ملیون برمیل یوم�ا 33�حوالي  2009وأقل عرض ألو�ك كان سنة ) 2010

 
                                                            

1  :  Monthly oil Market report, December 2010, p :71, site officiel de l’OPEC : www.opec.org ,site consulte le : 
26/12/2012, 18 :00 

http://www.opec.org/
http://www.opec.org/


 السوق العالمية للبترول و  أسعار النفط.............. ....................................الفصل األول  

53 

 :مرونة عرض البترول الخام  3-1-2
العرض البترولي كأي نشاط  و،)1(ا�ة أو مدى استجا�ة ظاهرة للتغیر ظاهرة أخرى المرونة هي االستج

اقتصادي قابل للتطور ز�ادًة،أو �التناقص أو الث�ات أو حتى الزوال،فالسلعة البترول�ة كأي سلعة أخرى تتمتع 
 )2(:انبین هما�مرونة محددة،رغم تمیز هذه المرونة عن �ق�ة السلع األخرى �كونها �مكن النظر إلیها من ج

التي تؤثر على تغیر الكم�ات المعروضة،و�التالي تحدید نوع�ة : من جانب تغیرات األسعار  •
ودرجة مرونة العرض،و التي �مكن معرفتها �قسمة التغیر النسبي لكم�ة السلعة المعروضة على التغیر النسبي 

 .في سعر السلعة المعروضة
و التي :شمولها على مختلف أنواع االحت�اطي من جانب الكم�ات البترول�ة المكتشفة مع  •

�مكن استغاللها اقتصاد�ا في المد�ات الزمن�ة المختلفة القصیرة و ال�عیدة وفًقا للمعدات اإلنتاج�ة و شروط السوق 
المدى الزمني (الحال�ة، الحاضرة،أو المستقبل�ة،أما تحدید نوع ودرجة هذه المرونة �كون من خالل عالقتها �الزمن

مع الكم�ات المكتشفة من البترول و التي �مكن استخراجها وعرضها حاضًرا ) تستمر ف�ه العمل�ة االنتاج�ة الذي
أو مستق�ًال،خاصة وأن السلعة البترول�ة مورد طب�عي ناضب غیر قابل للتجدید،فاالنتاج البترولي و عرضه ال 

 .�مكن أن �ستمر طو�ًال و لفترة زمن�ة غیر محددة و غیر معلومة
تكون مرونة العرض البترولي من هذه الناح�ة مرنة في المدیین القصیر والمتوسط،وقلیلة أومعدومة و 

 .المرونة في المدى الطو�ل و ال�عید
 :الطلب على السلعة البترول�ة 3-2
 :مفهوم الطلب البترولي  3-2-1

عة أو سلع الطلب هو ع�ارة عن الحاجة اإلنسان�ة للفرد أو الجموع المنص�ة نحو الحصول على سل
 )3(. معینة، و�سعر معلوم وخالل فترة زمن�ة محدودة

و�قصد �الطلب البترولي مقدار الحاجة اإلنسان�ة المنعكسة في جانبها الكمي و النوعي على السلعة 
عند سعر معین وخالل فترة زمن�ة محدودة بهدف إش�اع و تلب�ة تلك الحاجات )كخام أو منتجات بترول�ة(البترول�ة
( ،أو ألغراض إنتاج�ة)كالبنز�ن لتحر�ك س�ارة،اإلنارة، أوالتدفئة(�ة المتزایدة سواء ألغراض استهالك�ةاإلنسان

،واألرقام التال�ة تعكس لنا تطور نمو الطلب البترولي )المنتجات البترول�ة المستعملة في الصناعة البتروك�ماو�ة
 ) 4(.لنمو النسب�ة في الطلبفي العالم من مجموع الطاقة المستهلكة عالمً�ا مع معدالت ا

 :)   2011-2005(وف�ما یلي الطلب العالمي على النفط خالل الفترة 
 
 
 

                                                            
 .65،ص)2002دار مجدالوي،األردن،(،التحلیل االقتصادي الجزئيعقیل جاسم عبد هللا ،:  )1(
 . 119-118ص -دمحم أحمد الدوري، مرجع سابق،ص: ) 2(
 .11،ص)2003الدار الجامعیة،مصر،(،مبادئ االقتصاد الجزئيوحید مھدي عامر،:  )3(
 .149سابق،صدمحم أحمد الدوري،مرجع :)4(
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 2011-2005تطور الطلب العالمي على النفط خالل الفترة ): 18(جدول رقمال
 )یوم/ملیون برمیل(الوحدة

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المناطق

OECD 49.1 49.6 49.3 47.6 45.5 45.8 46.0 
 24.0 23.7 23.3 24.2 25.5 25.4 25.6 أمر�كا الشمال�ة 
 14.3 14.4 14.5 15.4 15.5 15.7 15.7 أورو�ا الشرق�ة

 7.7 8.0 7.7 8.0 8.4 8.5 8.6 آس�ا ال�اسف�ك

 OECD 28.1 35.6 37 38.4 39 40.1 41.1خارج 

 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 اإلتحاد السوف�اتي سا�قا 

 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 ول أخرى من أورو�اد

 9.3 8.8 8.3 8.0 7.6 7.2 0.7 الصین

 87.1 85.9 84.5 85.9 86.4 85.2 84.1 إجمالي الطلب العالمي

source : Monthly Oil Market Report, December 2010 ,  p 71, site officiel de l’OPEC : 
www.opec.org. site consulte le : 25/12/2012, 11 :30                                                                           
                      

 1 :�ظهر لنا أنه) 17(من ب�انات الجدول 
ملیون برمیل  84.1ارتفع من حیث ) 2007-2005(شهد الطلب العالمي على النفط ارتفاعا خالل الفترة  -

مقارنة ) 2010-2008(، ثم شهد انخفاضا خالل الفترة 2007ملیون برمیل سنة  86.4إلى  2005یوم�ا سنة 
�الفترة الماض�ة یرجع ذلك إلى الركود الذي أصاب اقتصاد�ات العالم جراء األزمة المال�ة العالم�ة و�توقع تزاید 

 .2011ل یوم�ا عام ملیون برمی 87.1الطلب العالمي إلى 
) 2011-2005(تشكل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة أكبر مستهلك للنفط في العالم خالل الفترة  -

 %55.41وانخفضت هذه النس�ة إلى  2005من إجمالي الطلب العالمي سنة  %59.33حیث مثلت هذه الدول 
) كندا+أ.م.و(وتمثل أمر�كا الشمال�ة  2001 سنة %52.81، و�توقع أن تواصل هذا االنخفاض إلى 2008سنة 

 ) 2011-2005(أكبر مستهلك للنفط في المنظمة خالل الفترة 
على النفط خالل هذه الفترة �شكل كبیر حیث مثل استهالك هذه  OECD�الحظ تزاید طلب الدول خارج  -

، 2008سنة  %44.7، مع ارتفاع إلى نس�ة 2005من الطلب العالمي على النفط سنة  %33.41الدول 
 .2011سنة  %47.18و�توقع أن �صل هذه السنة إلى 

مؤشر لالنتعاش االقتصادي العالمي �عد فترة الركود التي شهدها  2011و�عتبر تزاید الطلب العالمي سنة  -
 .�سبب األزمة المال�ة العالم�ة 2009سنة  

 
 

                                                            
1  :  Monthly Oil Market Report, December 2010 ,  p 71, site officiel de l’OPEC : www.opec.org. site consulte le : 
25/12/2012, 11 :30                                                                                                  

http://www.opec.org/
http://www.opec.org/
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 :العوامل المؤثرة على الطلب البترولي 3-2-2
العدید من العوامل المختلفة إما ایجابً�ا أي بز�ادة أو توسع الطلب، وٕاما سلبً�ا أي یتحدد الطلب البترولي �

 )1(: �انخفاض و انكماش الطلب،وهذه العوامل كاآلتي
 .مستوى التطور االقتصادي ة االجتماعي ودرجة التقدم الصناعي و التوسع الم�كان�كي  -
 .سعر البترول  -
 .سعر السلع البدیلة  -
 .�ة عامة و البترول�ة خاصةالس�اس�ة الطاقو   -
 . السكان حیث كلما كان عدد السكان كبیًرا و متزایًدا كلما أدى ذلك نمو و تزاید الطلب  -
 . المناخ حیث یزاید الطلب عل�ه في حالة البرودة و فصل الشتاء  -

 :مرونة الطلب البترولي 3-2-3
 )2(:تنقسم مرونة الطلب البترولي في مجملها إلى نوعین رئ�سیین هما

 مرونة الطلب على البترول الخام   •
 .مرونة الطلب على المنتجات البترول�ة   •

و ذلك لكون الطلب البترولي طل�ا مشتقا ال �مكن استهالكه م�اشرة وهو خام إال �عد أن یتم تحو�له إلى 
ن هناك طلب منتجات بترول�ة مثل البنز�ن والمنتجات البترول�ة المستخدمة في الصناعة البتروك�مائ�ة ، فلو لم �ك

 .على المنتجات البترول�ة لما كان هناك طلب على البترول الخام
وتتجسد مرونة الطلب البترولي في العالقة بین كم�ة ونوع السلعة المطلو�ة مع سعرها في زمن 

الحاصل على طلب ونوع السلعة  النسبي معین،وتقاس درجة مرونة الطلب على السلعة  من خالل قسمة التغیر
 )3( :الحاصل  في سعرها وتكون كاآلتي النسبي غیرعلى الت

 
 :                                            حیث أن

E  :درجة مرونة الطلب البترولي                . 
Q  :مقدار تغیر كم�ة الطلب القد�م  ،Q :كمیة األساس 
P  :مقدار تغیر السعر القد�م        ،P: سعر األساس 

 :رجة مرونة الطلب البترولي وفًقا لحصیلة هذه المعادلة فإذا كانتوتحدد د
�عني أن الطلب غیر مرن أو قلیل المرونة،أي أن أ�ة تغیرات سعر�ة �الز�ادة أوالنقصان ال :  

 .تؤدي إلى تغیرات مماثلة على الكم�ات المطلو�ة و انما تكون �صورة أقل أو معدومة

                                                            
 . 267،ص)2000مكتبة أنجلو المصریة،مصر،(،، اقتصادیات الطاقة و البترولفرھاد دمحم علي األھدن: )1(

(2):  http://forum.3rbdream.net , consulté le 10/04/2012à13h45 
 .160دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق،ص):3(

http://forum.3rbdream.net/
http://forum.3rbdream.net/
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تؤدي إلى تغیرات أكبر في )ز�ادة أو نقصان(ي أن الطلب مرن،و أن أي التغیرات السعر�ة�عن: 
 . الكم�ات المطلو�ة

وتتمیز مرونة الطلب و العرض على البترول �كونها تختلف جوهرً�ا في األجل القصیر عن األجل 
عر ال تؤدي �الضرورة إلى الطو�ل،حیث تكون ش�ه معدومة في المدى القصیر وهذا راجع لكون أي ز�ادة في الس

،الن المستهلك في المدى القصیر مرت�ط بتلب�ة وٕاش�اع حاجاته الضرور�ة ،و�التالي ال �مكنه )1(تقل�ص الطلب
التقل�ص من طل�ه في حالة ارتفاع األسعار، أما في حالة انخفاضه فان المستهلك یتوجه إلى ز�ادة طل�ه لكن هذا 

أن كم�ة االحت�اط�ات المعلومة مرونة العرض من جهة أخرى و ذلك �سبب  ، نظرا لعدم)2(الطلب ی�قى محدودا
إلى محدود�ة الطاقة التخز�ن�ة من  من البترول وطاقة استخراج البترول ال �مكن تغییرهما �سرعة و �عود ذلك

أقل من جهة ،والرتفاع تكلفتها من جهة أخرى، ولهذا تكون نس�ة التغیر في الطلب البترولي في المدى القصیر 
 )3(.التغیر في السعر

  كیف تكون منحن�ات العرض والطلب شدیدة االنحدار في األجل) 14(وهكذا یوضح الشكل رقم 
 P2إلى  P1 من ،تكون الز�ادة في السعر من  S1إلى S2 القصیر،و حینما ینتقل منحنى عرض البترول من 

 .ز�ادة كبیرة
 جل القصیرعرض البترول والطلب عل�ه في األ): 14(شكل رقم 

 
  /consulté le 06/04/2012 http://www.saaid.net :دمحم حسن یوسف على الموقع: المصدر

فخالل الفترات الزمن�ة الطو�لة، تكون استجا�ة منتجي البترول . ل الطو�لوتختلف الحالة تماما في األج
من خارج منظمة األو�ك لألسعار المرتفعة هي ز�ادة عمل�ات االستكشاف والتنقیب عن البترول،  �اإلضافة إلى 

واآلالت  إحالل الس�ارات�قوموا بو�ستجیب المستهلكون �مز�د من الحرص، كأن . بناء طاقات استخراج�ة جدیدة
 .القد�مة المفرطة في االعتماد على الطاقة �س�ارات وآالت أحدث أكثر توفیرا في استخدام الطاقة

                                                            
(1)  : consulté le 10/04/2010 à13h20 http://www.drabid.net/  
(2) : http://forum.3rbdream.net, OpCit. 

  /consulté le http://www.saaid.net 06/04/2010:دمحم حسن یوسف على الموقع):  3(

http://www.saaid.net/Doat/hasn/184.htm
http://www.drabid.net/
http://www.drabid.net/
http://www.saaid.net/Doat/hasn/184.htm
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ففي . أن منحن�ا العرض والطلب أص�حا أكثر مرونة في األجل الطو�ل) 15رقم(وهكذا یوضح الشكل  
 P1 �كثیر في السعر منإلى ز�ادات أقل  S2 إلى S1 األجل الطو�ل، یؤدي االنتقال في منحنى العرض من

 .P2 إلى
 عرض البترول والطلب عل�ه في األجل الطو�ل): 15(شكل رقم 

 consulté le 06/04/2010 ttp://www.saaid.net/h :دمحم حسن یوسف على الموقع: المصدر
 :ك�ف�ة تحدید السعر البترولي و محدداته  3-3

:مفهوم السعر البترولي 3-3-1
السعر البترولي هو تلك الق�مة النقد�ة التي تعطى للسلعة البترول�ة خالل مدة معینة، نتیجة لتأثیر عدة 

 )1(. �اإلضافة إلى طب�عة السوق السائدة حینهاعوامل منها اقتصاد�ة واجتماع�ة وس�اس�ة ومناخ�ة 
فالسعر البترولي منذ مراحل تطوره اختلفت طرق تحدیده والعوامل المؤثرة ف�ه، فخالل الفترة األولى من اكتشافه 
تجار�ا كانت السوق الحرة سائدة والمنافسة شدیدة بین الشركات، عرف حینها السعر البترولي على انه كلفة إنتاج 

ل مضافا إل�ه الر�ح المتوسط، و�تغیر طب�عة السوق تغیر مفهوم السعر، ل�ص�ح سعرا احتكار�ا، خاضعا البترو 
لس�طرة الشركات االحتكار�ة الكبرى التي تعمل على تنظ�م أر�احها، لیتطور �عد ذلك إلى سعر یخضع إلى 

)2(). العرض و الطلب(عوامل السوق و طب�عتها 

 .271فرھاد دمحم علي األھدن،مرجع سابق،ص:)1(
 .195دمحم أحمد الدوري،مرجع سابق،ص: )2(

http://www.saaid.net/Doat/hasn/184.htm
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  :ولأنواع أسعار البتر  3-3-2
 :أبرز األنواع السعر�ة شیوًعا و استخداًما مع مراعاة جانب تطورها الزمني نذكر �الترتیب نم
  Posted Price :األسعار المعلنة - أ

حیث أعلنت هذه األسعار ألول مرة من قیل ظهر هذا السعر ألول مرة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 
 1880في عام )  Standard Oil Of New  Jerscy Company(شركة ستاندرد أو�ل نیوجرسي األمر�ك�ة

حینما كانت السوق النفط�ة تتمیز بوجود العدید من منتجي النفط األمر�كان،وكانت هذه الشركة قد فرضت 
،ومن ثّم فقد أعلنت من جانبها أسعاًرا على النفط 1873س�طرتها على عملیتي نقل وتكر�ر النفط الخام منذ 

 1. اشرة بدون إشراك مستخرج�ه في عمل�ة التسعیرالمستخرج من اآل�ار م�
ر تعلنه رسم�ا الشركات البترول�ة عند آ�ار اإلنتاج �مجرد شرائها للبترول من اسعاأل تث كانحی

المنتجین، و�تطور مناطق اإلنتاج خارج الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، انتقلت عمل�ة اإلعالن عن هذه األسعار من 
 )2( .صدیراآل�ار إلى موانئ الت

�ظهور و المیزة األساس�ة لهذا النوع من األسعار الث�ات واالستقرار، إال انه بتطور السوق البترول�ة 
شركات بترول�ة حرة جیدة إلى جانب الشركات االحتكار�ة في أواخر الخمسین�ات و�دا�ة الستین�ات، التي أخنت 

ر المعلنة، لتص�ح غیر معبرة في السوق البترول�ة إال تب�ع بترولها الخام بتقد�م حسومات ب�ع�ه، انخفضت األسعا
 )3(.أنها �قیت كأسعار اسم�ة تستعمل فقط الحتساب العوائد البترول�ة المال�ة بین الشركات البترول�ة

   Realized (Actual) Price :األسعار المتحققة  -ب
في أقطار الشرق  ول�ة المستقلةظهر هذا النوع من األسعار في أواخر الخمسین�ات �ظهور الشركات البتر 

، التي كانت تقدم تسه�الت أو حسومات متنوعة یوافق علیها المشتري، وقد أخذت الشركات البترول�ة األوسط
وعلى عكس األسعار المعلنة، كان مستوى األسعار یتأثر �ظروف . الوطن�ة للدول المنتجة تعمل بهذا السعر
لدول�ة و مدى تأثیر األطراف البترول�ة المتعاقدة، حیث كانت العقود السوق السائدة والعالقات االقتصاد�ة ا

البترول�ة طو�لة المدى و�كم�ات كبیرة تستوجب تقد�م حسومات في الب�ع كبیرة عكس العقود البترول�ة قصیرة 
 )4(.األجل التي تكون �كم�ات محدودة وحسومات ب�ع�ة قلیلة

  Reference Price  :سعر اإلشارة  -جـ 
هو سعر �قل عن السعر المعلن ن هذه األسعار عادة في مستوى وسط ما بین السعر�ن السا�قین ،فتكو 

 واعتمد كسعر معمول �ه في �عض الدول البترول�ة المنتجة والشركات البترول�ة  5و�ز�د عن السعر الفعلي،
ألسعار على أساس معرفة معدل و�تم احتساب هذا النوع من ا، القتسام العوائد النفط�ة ف�ما بینها منذ الستینات

 )6(.السعر المعلن والفعلي لعدة سنوات

                                                            
 .19-18،ص،ص)2000الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع، لیبیا،(، منطمة األوبك وأسعار النفط العربي الخامنواف الرومي، ):  1(
)2:(OpCit , http://forum.3rbdream.net 
 .197مد الدوري،مرجع سابق،صدمحم أح):3(
 .275فرھاد دمحم علي األھدن،مرجع سابق،ص):4(
 .21نواف الرومي ،مرجع سابق ،ص ):  5(
)6 : (OpCit , http://forum.3rbdream.net 
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 1965جو�ل�ة  28وقد ط�قت هذه األسعار ألول مرة في الجزائر �عد االتفاق الذي عقدته مع فرنسا في 
، وحددت أسعار اإلشارة �موجب هذا اإلتفاق �الشكل الذي یجوز أن تحتسب مب�عات النفط من خالله )إفرنجي(

ن هذه األسعار،كما ط�قتها فنزو�ال مع الشركات النفط�ة العاملة في أراضیها على أساس إحتساب العوائد �أقل م
 1.الحكوم�ة وفق هذه األسعار ول�س على أساس األسعار المتحققة التي كانت سائدة بین الطرفین

       Tax Cost Price:سعر الكلفة الضر�ب�ة  -د
ول�ة العاملة على أراضى البلدان البترول�ة، حیث تقوم �استخراج البترول أخنت بهذا السعر الشركات البتر 

ومن ثم شرائه منها �سعر �عادل الكلفة اإلنتاج�ة مضافا إلیها عائد الحكومة والمتمثل في الضر��ة على الدخل 
مستوى �عني فالب�ع �أقل من هذا ال .فهو �عتبر كسعر تتحرك وفقه �ق�ة األسعار األخرى في السوق البترول�ة

)2( .سعر الكلفة الضر��ة �مثل الحد األدنى ألسعار ب�ع البترول الخام في السوق البتروليبخسارة أي أن الب�ع 

وتمثل هذه األسعار في الواقع التملفة الحق�ق�ة التي تدفعها الشرمات النفط�ة الكبرى من أجل الحصول 
التي عقدتها مع حكومات األقطار المنتجة ) اإلمت�ازات(ات على البرمیل الخام من النفط المنتج �موجب اإلتفاق�

للنفط،وفي نفس الوقت تعتبر القاعدة التي ترتكز علیها األسعار المتحققة في السوق النفط�ة إذ أن ب�ع النفط 
 3.الخام من هذه األسعار تعني الخسارة �طب�عة الحال

      Spot Price :)اآلني(السعر الفوري   -هـ 
لوحدة البترول�ة المت�ادلة فور�ا في السوق البترول�ة الحرة، وقد ظهر هذا السعر �ظهور السوق هو سعر ا

فقد �كون أدنى من . الحرة، و�مكن اعت�اره سعرا غیر مستقرا الرت�اطه �مستوى االختالل بین العرض والطلب
لب محدودا، و�عود سبب السعر المعلن أو مقارب للسعر الرسمي خاصة إذا كان االختالل بین العرض والط

بروز هذا النوع من األسعار إلى االختالل في العرض البترولي في نها�ة الس�عین�ات، لعدة أس�اب أهمها انقطاع 
)4(.البترول اإلیراني وعدم تلب�ة الطلب العالمي المتزاید من البترول خاصة طلب الشركات البترول�ة الخاصة

:أسـالیب تسعیـر البتـرول 3-3-3
وف�ما یلي تسعیر . ور تسعیر النفط الخام مع تطور السوق النفط�ة العالم�ة واألطراف الفاعلة فیهاتط

 :النفط عبر عدة مراحل
 التسعیر في ظل احتكار الشق�قات الس�ع 3-3-3-1
 1936-1880: نظام التسعیر المعلن .أ 

سعار عن طر�ق إعالنها تمیزت هذه الفترة بث�ات األسعار واستقرارها، وكانت أول شركة تحدد األ    
وذلك عند آ�ار اإلنتاج، ثم أص�ح اإلعالن عنها یتم في موانئ " ستاندرد أو�ل أوف نیوجرسي: "رسم�ا هي شركة

التصدیر مع تزاید مناطق اإلنتاج، ومع ظهور شركات نفط�ة أخرى أص�ح تسعیر النفط یتم �عد توحید أسعار 
 النفط الخام

 22نواف الرومي مرجع سابق،ص ):  1(
 .277فرھاد دمحم علي األھدن،مرجع سابق،ص):2(
 22نواف الرومي مرجع سابق،ص ):  3(
رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم ( اآلفاق المستقبلیة ألسعار النفط الخام لدول األوبك وإنعكاساتھا على اإلقتصاد العراقي،عادل كاظم دمحم،  :)4(

 26،ص)1990اإلقتصادیة،الجامعة المستنصربة، العراق،
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 1939-1936نظام نقطة األساس األحاد�ة  .ب 
و�تم من خالل هذا النظام حساب كل أسعار الخامات العال�ة بناء على سعر النفط الخام في خلیج    

المكس�ك مضافا إل�ه تكالیف النقل والتأمین من خلیج المكس�ك إلى منطقة االستیراد، وثم اخت�ار نفط خلیج 
  ) 1( .المكس�ك كأساس الرتفاع تكالیف إنتاجه 

 1945-1939: دوجةنقطة األساس المز  .ج 
�عد اكتشاف النفط في منطقة الشرق األوسط، ثم اخت�ارها كنقطة أساس ثان�ة للتسعیر �عد موافقة   

الشركات النفط�ة الكبرى، وأص�ح بإمكان المستوردین أن یدفعوا أسعارا معلنة محددة مضافا إلیها أجور الشحن 
 :�ة إلى إت�اع هذا التسعیروالتأمین من أقرب الخلیجین إلیهم، ومن العوامل المؤد

ق�ام الحرب العالم�ة الثان�ة وما تطلبته من استهالك واسع للبترول وتعذر وصول اإلمدادات  -
 .النفط�ة األمر�ك�ة 

 .تزاید أهم�ة النفط الشرق األوسط مع تزاید االحت�اطي واإلنتاج منه  -
ا في الحصول على أر�اح س�طرت الشركات البترول�ة األورو��ة على نفط الشرق األوسط ورغبته -

عال�ة من هذه المناطق وتخف�ض تكالیف الحصول عل�ه من الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، وقد مارست ضغوطا 
 2.على الحكومة األمر�ك�ة وشركاتها النفط�ة لتغیر نظام التسعیر السابق 

 :1950-1945نظام نقطة األساس المتعادلة  .د 
غرب إنجلترا ، وذلك " ساوثمبتون "ج العر�ي وخلیج المكس�ك �میناء حیث تمت معادلة نقطة منطقة الخلی   

�عد تزاید أهم�ة النفط الشرق األوسط واكتساحه للسوق البترول�ة، وتزاید الطلب العالمي على النفط، كما أن 
 .ارتفاع تكالیف البترول األمر�كي ساهم في تعز�ز هذا النظام 

 :فط الوطن�ة ومنظمة األو�ك على الثروة النفط�ةكات النر ش ةالتسعیر في ظل س�طر  3-3-3-2
 :1960-1950نظام قاعدة األسعار المتحققة  .أ 

وقد حدد سعر النفط وفق هذا النظام على أساس سعر النفط األمر�كي في خلیج المكس�ك، وظل هذا   
 .النظام سار�ا حتى تأس�س منظمة أو�ك 

 : 1970-1960نظام قاعدة سعر اإلشارة  .ب 
عار في هذه الفترة انتعاشا، حیث فرضت أو�ك السعر المتعامل �ه وذلك وفق نظام سعر وعرفت األس   

اإلشارة لنفط العر�ي الخفیف السعودي كخام مرجعي، في ظل نظام اتفاق�ات المشاركة مع الشركات النفط�ة 
 .الكبرى 

 : 1979-1970: نظام قاعدة السعر الرسمي .ج 
النفط من طرف منظمة أو�ك والذي أدى إلى ارتفاع عرفت هذه المرحلة تصح�حا ه�كل�ا لسعر    

، والذي أوصى �ضرورة اختالف أسعار 1970في د�سمبر " كاراكاس"األسعار بناء على ما جاء �ه اتفاق 

                                                            
 .204، 202 : الدوري أحمد دمحم، مرجع سابق، ص ص: )1(
 .30ص مرحع سابق،دمحم،  عادل كاظم):  2(
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والتي نصت على رفع أسعار  1971في ف�فري " طهران"الخامات حسب اختالف الكثافة النوع�ة لنفط، واتفاق�ة 
والتي نصت على مراعاة تغیر سعر الصرف الدوالر في تسعیر  1972في د�سمبر " فجنی"النفط الخام، اتفاق�ة 

 .انفردت أو�ك بتسعیر النفط وفق سلة خاماتها 1973النفط، ومنذ 
 :التسعیر في ظل س�ادة قانون العرض والطلب على السوق النفط�ة .د 

م تفاد�ا لتقل�ات األسعار طورت الدول المستهلكة أسالیب جدیدة لتسو�ق النفط الخا 1973�عد أزمة    
، وشجعت على ز�ادة إنتاج الدول خارج منظمة 1980أهمها األسواق النفط�ة اآلجلة والبورصات النفط�ة منذ

أو�ك مما قلل من س�طرة المنظمة في مجال التسعیر وفتح المجال أمام قوى السوق وم�كانیزمات العرض والطلب 
 .     ) 1(للتأثیر على أسعار النفط

 :تحدید السعر العادل للنفط  3-3-4
لتحدید السعر الذي یراعي مصالح المنتجین وقدرات المستوردین للنفط فإنه یجب األخذ في الحس�ان 

 )2( :الم�ادئ التال�ة والتي تم إقرارها في اتفاق�ات نفط�ة دول�ة وهي

  :ز�ادة سنو�ة في سعر الصرف لمواجهة التضخم 3-3-4-1
مبدأ  1971ان التي أبرمت بین شركات النفط العالم�ة و أو�ك في مستهل عام حیث أقرت اتفاق�ة طهر   

سنتات سنو�ا كعالوة خاصة  5سنو�ا لمواجهة التضخم، كما أقرت مبدأ ز�ادة  %2.5ارتفاع األسعار �معدل 
 .�اعت�ار النفط ثروة ناض�ة یتسارع نضو�ها �ازد�اد الطلب علیها

من سعر النفط الذي كان یتراوح حول دوالر�ن  %2.5هران تعادل وكانت السنتات الخمسة في اتفاق�ة ط
سنو�ا ومع أن اتفاق�ة طهران لم تعد سار�ة إال أن مبدأ الز�ادة السنو�ة  %5للبرمیل، و�التالي تكون الز�ادة حوالي 

 .لمواجهة التضخم ونمو الطلب على النفط مازال �صلح أساسا لتدرج السعر حفاظا على ق�مته الحق�ق�ة 
 :تصح�ح سعر النفط ت�عا لما �طرأ على سعر صرف الدوالر  3-3-4-2

أقرت اتفاق�ة جنیف األولى مبدأ تصح�ح سعر النفط ت�عا لما �طرأ على ق�مة الدوالر والذي �ستخدم 
 %8.5لتسعیر النفط من تغیرات في مواجهة عدد من العمالت الرئ�س�ة، و�مقتضاها ز�دت األسعار بنحو 

وما ت�عه من تخف�ض ق�مته  1971أوت  15عقب صدور قرار تعو�م الدوالر یوم  1972جانفي  20اعت�ارا من 
 . 1971د�سمبر  17رسم�ا یوم 
 1973أبرمت اتفاق�ة جنیف الثان�ة في  1973ف�فري  12یوم : لما خفضت ق�مة الدوالر للمرة الثان�ة-3

 .العمالتمع تصح�حا شهر�ا ت�عا لتقلب  %11.9ز�دت �مقتضاها األسعار بـ 
هذه هي الم�ادئ الثالثة التي یجب اعتمادها لتقدیر معدل الز�ادة السنو�ة لتدرج السعر االسمي للنفط  -

حفاظا على ق�مته، وحتى �افتراض أن تغیرات ق�مة الدوالر �الز�ادة أو االنخفاض في مواجهة العمالت الرئ�س�ة 
 %5لز�ادة السنو�ة وفقا لمبدأي طهران ال �قل عن األخرى یلغي �عضها �عضا في المدى الطو�ل، فإن معدل ا

                                                            
 .76، ص ، مرجع سابق حمادي نعیمة   )1(
 . 22:30: ، الساعة 26/12/2012: ، تاریخ الزیارة www.aljazeerz.net: ، الموقع الرسمي لقناة الجزیرةالسعر العادل الذي تبحث عنھ أوبك ) 2(

http://www.aljazeerz.net/
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سنو�ا في المتوسط على مدى السنوات الثالثین الماض�ة وهذا ما نقبله كحد أدنى لمعدل التدرج السنوي للسعر 
 .االسمي

أما �النس�ة لسنة األساس التي یتخذ السعر فیها كأساس لبدا�ة التدرج فین�غي أن یراعي في اخت�ارها  - 
 .السعر وعدالته �النس�ة لكافة األطراف منطق�ة 

دوالر للبرمیل �عتبر سعرا عادال، وأن االقتصاد  100وأكد وزراء النفط للدول العر��ة المنتجة له أن 
، مع توقع عدم رفع أو�ك إلنتاجها 2010العالمي �ستط�ع تحمل هذا السعر، ذلك في اجتماع عقد في د�سمبر 

        )1(م2011خالل عام 
 :أس�اب ارتفاع أسعار البترول   3-3-5

تتحدد أسعار النفط في السوق العالمي �عاملي العرض و الطلب كأي سلعة أخرى،إال أن النفط �مثل 
سلعة إستراتج�ة تحكمها ظروف خارجة عن ظروف العرض و الطلب التقلید�ة كاألحداث الس�اس�ة و المناخ�ة 

  )2(.الدول المنتجة داخل منظمة األو�ك و خارجهاالتي تؤثر على حالة السوق النفط�ة و قرارات 
، لتعود طفرة نفط�ة ثالثة منذ 1979و 1973لقد مرت أسعار النفط الخام �ارتفاعات مفاجئة في عامي و 

دوالرا للبرمیل الواحد في  70إذ ارتفعت أسعار النفط الخام إلى مستو�ات غیر مسبوقة تجاوزت  2005عام 
دوالر  100لتقترب من  2007ث ارتفعت هذه األسعار إلى مستو�ات غیر مسبوقة عام حی ،)3(.األسواق العالم�ة

، وكانت أسعار النفط قد شهدت 2007�عد هبوطها إلى ما دون خمسین دوالرا للبرمیل في بدا�ات شتاء عام 
 147.27إلى ذروة المست سعر 2004صعودا مضطردا من أكثر من ثالثین دوالرا للبرمیل في بدا�ة عام 

    )4(.2008دوالر للبرمیل سنة
تتعدد وجهات النظر وتختلف في أس�اب االرتفاعات الق�اس�ة والسر�عة في أسعار النفط و في الواقع 

الخام، حتى ضمن معسكر كل من المنتجین والمستهلكین، ناه�ك عن الخالفات الواسعة في الرؤ�ا بین الطرفین 
 .الناتجة من ت�این المصالح بینهما

تعددت األس�اب إال أنها جم�عا تصب في ز�ادة الطلب العالمي على العرض العالمي والتي و مهما 
تعكس االتجاه العام نحو االرتفاع في األسعار، ولكن ضمن هذا االتجاه العام تحدث تقل�ات انخفاضا وارتفاعا 

 .لتعكس التذبذب القصیر األمد ألسعار النفط الخام
إلى مجموعة من العوامل التي تفسر أس�اب ارتفاع أسعار النفط و�مكن تصنیف مجمل هذه األس�اب 

 :كاالتي
�اعت�ار أن الدول النفط�ة الكبرى وصلت الى ذروة طاقتها اإلنتاج�ة  : عوامل جیولوج�ة �حتة •

 )5(.وال تتوافر لها احت�اطات جدیدة �مكن استغاللها

                                                            
 .13:00:  ، الساعة 27/12/2012: ، تاریخ الزیارةwww.islawtoday.net، دوالر للبرمیل سعر عادل100: وزراء النفط العرب ) 1(
 .29،ص)2004دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،(،ثورة أسعار النفطضیاء مجید الموسوي،): 2(
 .130طاھري حمدي كنعان،مرجع سابق،ص) : 3(
 le 11/04/2012 à18h08 http://www.aljazeera.net:    ابراھیم علوش على الموقع ) : 4(
 à13h30   consulté le http://www.aljaml.com 09/04/2012: ولید خدوري على الموقع):5(
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ین والهند وانخفاض الدوالر تتمثل في ز�ادة الطلب على النفط في الص: العوامل االقتصاد�ة •
وقلة اهتمام الدول المنتجة  ،)1( والمضار�ات في عقود النفط اآلجلة من أجل تحقیق مكاسب مال�ة خ�ال�ة

والمصدرة للنفط بتوس�ع االستكشافات واالستثمارات في المكامن المكتشفة وحلقات اإلنتاج األخرى، مما یجعل 
�عود ذلك لسببین هما ارتفاع كلفة االستثمار النفطي من ناح�ة واكتفاء وقد . اإلنتاج ال یواكب الطلب العالمي

�عض الدول المنتجة والمصدرة للنفط �مستو�ات اإلنتاج القائمة ألنها تدر موارد مال�ة قد تف�ض عن حاجتها ، و 
ناض�ة، �اإلضافة من ناح�ة ثان�ة هذا ما �حقق لها استخداما أطول الحت�اط�اتها النفط�ة الس�ما وان النفط مادة 

إلى ز�ادة معدل النمو االقتصادي العالمي الذي یتطلب المز�د من الطاقة لتدو�ر المعامل والمصانع وز�ادة 
 )2(. .اإلنتاج الزراعي والنقل والتجارة

تتمثل في االضطرا�ات وأعمال العنف في نیجیر�ا وتوتر العالقات بین : العوامل الس�اس�ة  •
كات النفط العالم�ة المستثمرة في فنزو�ال، وتفجیر األنابیب والمنشآت النفط�ة في العراق الحكومة الفنزو�ل�ة وشر 

 )3(.وتوتر العالقات بین إیران والدول الغر��ة �سبب برنامج إیران النووي 
تشمل األعاصیر الموسم�ة في خلیج المكس�ك واألعاصیر الرمل�ة في العراق : العوامل الطب�ع�ة  •

  .في �حر الشمال واألعاصیر الثلج�ة في أمر�كا الشمال�ة واألعاصیر الشتو�ة
�قصد �العوامل الفن�ة األعطال الم�كان�ك�ة واإللكترون�ة والكهر�ائ�ة التي تصیب : العوامل الفن�ة  •

خاصة المصافي، وأعمال الص�انة الدور�ة المفاجئة، وعدم توافق نوع�ات النفط المنتج مع قدرة , المنشآت النفط�ة
 )4( .ي على التكر�رالمصاف

 :عوامل أخرى  •
مما ینعكس في ز�ادة الطلب على الحاجات األساس�ة : ز�ادة معدل نمو السكان في العالم -

 )5(.للسكان و�التالي الحاجة إلى الطاقة لتوفیر هذه الحاجات
حیث عمل المضار�ون على رفع األسعار �ما یتناسب ونسب انخفاض : انخفاض الدوالر  -

  .الخسائرالدوالر لتفادي 
، واضطراب 2007أدت أزمات قروض الرهن العقاري �الوال�ات المتحدة في صیف : أزمة االئتمان -

سوق المساكن إلى ضعف الثقة في االقتصاد األمر�كي الذي �شهد ت�اطؤا مستمرا دون ظهور مؤشرات تؤكد 
دال من سوق العقار في الوال�ات انتعاشه، فأص�ح سوق النفط هدفا استثمار�ا لرؤوس األموال العالم�ة الكبرى ب

المتحدة،وفي الوقت نفسه لجوء االحت�اطي االتحادي األمر�كي إلى خفض سعر الفائدة في سع�ه إلنعاش 
 .االقتصاد مما یؤدي إلى انخفاض الدوالر األمر�كي الذي تسعر �ه معظم صفقات النفط العالم�ة

 
 

                                                            
 à 11h25 consulté le    http://www.shabablek.com 10/04/2012 :براھیم علوش على الموقع إ):1(
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وق العالم�ة للنفط في االقتصاد العالمي ودور األطراف تناولنا من خالل هذا الفصل أهم�ة النفط والس 

في تحدید هذا التسعیر ، ) أو�ك(المختلفة في تحدید سعره، مع اإلشارة إلى دور منظمة الدول المصدرة للنفط 
وكونها طرف مسؤول في تحقیق االستقرار في السوق النفط�ة العالم�ة إضافة إلى مدى تأثیرها في اقتصاد�ات 

 .عضاء فیها الدول األ
 :و�مكن تلخ�ص أهم االستنتاجات هذا الفصل في العناصر التال�ة

النفط مصدر للطاقة سهل الحركة والتخز�ن وذو استعمال واسع مما شكل له أهم�ة واسعة اقتصاد�ة  -
على وهو مادة ك�ماو�ة �س�طة ومرك�ة یتواجد في الطب�عة  اجتماع�ة وس�اس�ة كبیرة وجعل منه سلعة إستراتج�ة ،

ثالث حاالت،فقد �كون في حالة صل�ة أو ش�ه صل�ة كعروق اإلسفلت في حاالت نادرة،وٕاما �كون سائًال 
منتجات خف�فة، (كالبترول الخام،أو قد یتواجد في حالة غاز�ة كغازات البترول،وذلك على شكل عدة أنواع 

 ).متوسطة،ثقیلة
     ومصدًرا مالً�ا كبیًرا  ًرا حیوً�ا للطاقةكما أنه سلعة رئ�س�ة للت�ادل التجاري فهو �مثل مصد  -

ومتنوًعا،ومادة أول�ة أو أساس�ة لنشاط صناعي �مر �عدة مراحل ابتداًءا من مرحلة ال�حث و التنقیب وصوًال إلى 
مرحلة التصن�ع البترولي الك�ماوي  تهدف التي إلى تحو�ل المنتجات السلع�ة البترول�ة إلى منتجات بتر وك�ماو�ة 

 .الخ...فة و متنوعة تعد �المئات،كاألسمدة الزراع�ة،و المنظفات و األنسجة االصطناع�ة،مختل
أو�ك ودول أخرى، ودول المستهلكة : تخضع السوق النفط�ة العالم�ة لس�طرة الدول المنتجة للنفط -

ط  وفق قانون متمثلة في وكالة الطاقة الدول�ة و طرف ثالث هو الشركات النفط�ة ، و�تحدد سعر النف: للنفط
كز�ادة معدالت : العرض وطلب مع األخذ في الحس�ان الم�ادئ التي تم إقرارها في اتفاق�ات نفط�ة دول�ة

 .التضخم، تغیرات سعر الصرف الدوالر 
إن عدم استقرار السوق النفط�ة العالم�ة واستنزاف الثروات النفط�ة للدول العر��ة من قبل الشركات  -

ل من هذه الدول تقوم بإنشاء منظمة تحمي مصالحها سمیت �منظمة الدول المصدرة للنفط النفط�ة العالم�ة، جع
 .، وهي منظمة حكوم�ة وفقا للنظام الدولي ومیثاق األمم المتحدة )أو�ك(

دولة عر��ة،  11والتي تضم ) أوا�ك(تأس�س منظمة الدول العر��ة المصدرة للنفط  1968عرفت سنة  -
  -.حما�ة مصالح الدول األعضاء وال تتعارض أهدافها مع أهداف منظمة أو�ك وتسعى هذه المنظمة إلى 

تحصل الشركات النفط�ة الكبرى على أر�اح تقدر �ضعف ما تجن�ه منظمة أو�ك من عائدات كما تفوق عائدات 
 .الضرائب على النفط لمجوعة الدول الصناع�ة الكبرى عائدات المنظمة 
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 :تمهیــد

للبترول كسلعة استراتج�ة في السوق النفط�ة العالم�ة والدور الذي تعل�ه هذه االخیرة في �عد دراستنا 

تحدید مواز�ن القوى االقتصاد�ة لألطراف المتدخلة ف�ه سواء المنتجة ،المستهلكة أو الشركات النفط�ة الكبرى 

اقة الدول�ة في جانب الدول المستهلكة، سنحاول اآلن والمنظمات الدول�ة على رأسها االو�ك كمصدر،ووكالة الط

والق�مة المضافة من خالل هذا الفصل معرفة ك�ف�ة استخدام االیرادات المتأت�ة من انتاج وتصدیر هذه السلعة 

 .التي تحققها للدول المنتجة أوالمصدرة للبترول مع التركیز على الدول العر��ة النفط�ة

عائدات والفوائض البترول�ة والتمییز بینهما وك�ف�ة تقدیرهما والعوامل التي تحدید معنى الوذلك بدًءا ب

البترول على اله�كل المالي للدول العر��ة، والمشاكل التي تعاني حاولة معرفة تأثیر ساعدت على تعاظمها، ثم م

 .منها كل مجموعة،ورأسها مشكلة عدم قدرة الدول النفط�ة على است�عاب ایراداتها

فاتها �استخدامات العوائد النفط�ة وتوظمختلف أشكال صنا جزء من هذا الفصل لدراسة ولذلك خص

الدور التمو�لي في البدا�ة كما أوردنا أ�ًضا ،المختلفة سواء داخل المنطقة العر��ة ،الدول النام�ة،أوفي الخارج

في إدراة أموالها النفط�ة وأداة العالمي للصنادیق الس�اد�ة �اعت�ارها أداة أساس�ة تعتمد علیها الدول النفط�ة 

المخاطر التي تتعرض لها  في األخیر تناولنا ثمج�ال القادمة، لمواجهة االزمات وصندوق للحفاظ على ثروة األ

من حیث  عرضنا مختلف األزمات و الطفرات النفط�ة العر��ة والعالم�ة كماهذه التوظ�فات المال�ة أوالم�اشرة، 

بها وكذا النتائج أو�األحرى معرفة ك�ف�ة توج�ه هذه الفوائض المال�ة ومدى استفادة الظروف واألس�اب المح�طة 

 :،وذلك من خالل الم�احث التال�ةالدول العر��ة منها  

 الدور العالمي و التمو�لي للصنادیق الس�اد�ة و أنشطتها  -1

  مصادر العائدات المال�ة البترول�ة للدول العر��ة المصدرة للبترول  -2

  ت االموال البترول�ة لدى الدول العر��ة المصدرة للبترولاستخدما  -3

 الطفرة النفط�ة و األزمات البترول�ة    -4
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II. الصنادیق السیادیة ومصادر و استخدامات العوائد النفطیة. 
 الدور العالمي و التمویلي للصنادیق السیادیة و أنشطتھا -1

، إال أنھا ظلت )على األقل منذ سنوات الخمسینیات(ثیرة صنادیق الثروة السیادیة منذ عقود كلقد نشأت 
سنة الماضیة في  15أو  10لفترة طویلة غیر معروفة لدى الجمھور ، وقد تزاید االھتمام بھا مؤخًرا خالل 

االقتصاد العالمي ، بعد ارتفاع أسعار البترول، العولمة المالیة، وعدم االستقرار الدائم للنظام المالي العالمي، 
ألمر الذي سمح بالتراكم السریع لالحتیاطات الخارجیة لدى بعض الدول، لذا تعددت  المفاھیم حول ھذا ا

 . الموضوع  وتنوعت، وھذا محاولة لضبط مفھوم شامل لھا
ونظرا للدور الذي تقوم بھ في االقتصاد القومي و الدولي ، كان البد من تحدید أھم العوامل التي أدت 

مع أنھا اتخذت . االقتصادي العالمي، واستمراریتھا ونموھا بالشكل الذي ھي علیھ اآلنلظھورھا في النظام 
 .العدید من األشكال للقیام بعملھا، فأنواعھا عدیدة ومتنوعة

و للصنادیق السیادیة عناصر و مبادئ التي تسیر عملھا على المستوى  الدولي و اإلقلیمي، وھي تسعى  
كن ھذا لم یمنع من وجود معارضین و مؤیدین للصنادیق السیادیة و األعمال لتحقیق مجموعة من األھداف ، ل

 : وھذا ما سنوضحھ من خالل المطالب التالیة . واألدوار التي تقوم بھا 
 :مفاھیم أساسیة حول الصنادیق السیادیة و أنواعھا 1-1

رغم من أن بعضھا یعود بال ,تعد ظاھرة الصنادیق السیادیة حدیثة النشأة في االقتصادیات المعاصرة 
، لذا سنحاول بجزء من التبسیط أن  ، لكنھا بدأت تنشط بصورة كبیرة مؤخرا1953تاریخ بعضھا إلى عام 
ومحاولة تحدید ابرز العوامل التي .مفاھیم أساسیة عن الصنادیق السیادیة كمفھومھا, نعرض في ھذا المطلب

 : و ذلك فیما یلي. شكالھاومن ثم التطرق إلى بعض من أنواعھا وأ, أدت لنموھا
 : النشـــأة و التطور 1-1-1        

 نموا عرفت وإن حتى العالمیة، المالیة الساحة على بالجدیدة لیست ظاھرة السیادیة الصنادیق تعتبر
الصنادیق السیادیة إلى خمسینیات یعود ظھور حیث , سریعا، في بدایة القرن العشرین و نھایة األلفیة الثالثة

 KIA)(المعروف باسم ) 1953ھیئة االستثمار الكویتیة( العشرین، عندما أنشأت دولة الكویت  القرن
Kuwait investment autority(یلیھ الصندوق اإلماراتي ، IDIA) ()Abu Dhabi 

investment autority  ( 1976سنة. 
 العربیة واإلمارات سنغافورة: لیتوالى بعد ذلك في السبعینیات وما بعدھا ، ظھور صنادیق أخرى 

 إلى 2008 سنة منتصف وصلت في حتى صندوقًا بترولیًا   1990وحدیثًا أنشأت النرویج في عام . المتحدة
 1 .صندوقا53

ولقد شھدت الصنادیق السیادیة نموا مزدھرا على المستوى العالمي خالل السنوات الخمسة عشر 
نحو  -على أقصى تقدیر-والھا اإلجمالي كان یبلغ م بأن حجم رؤوس أم 1999الماضیة بحیث تشیر إحصائیات 

تریلیون دوالر بحلول سنة  3,5بأنھا ستصل إلى  2007ملیار دوالر وتقول الدراسة الحدیثة في سنة  500
 2".مورقان ستانلي " م وھذا ما تشیر إلیھ دراسة مؤسسة  2015

في أسعار البترول ، العولمة  ومن بین أھم األسباب التي أدت إلى نمو ھذه الصنادیق ھو االرتفاع
المالیة، وعدم استقرار النظام المالي العالمي،ما سمح التراكم السریع لألصول المالیة الخارجیة لدى بعض 

 3.الدول
ویعود سبب االھتمام بالصنادیق السیادیة في الوقت الراھن بجانب الظرفیة الحالیة إلى ثالثة ظواھر 

 4:جدیدة ھي
ول األمر الذي یتطلب القیام بتسییرھا ، علًما بأنھ وفقًا االحتماالت الموجودة النمو المتزاید لألص -

سیكون النمو في ھذه األصول مستمًرا ، و حتى متسارًعا خالل السنوات القادمة، و یمكن أن تصل وفقًا 
 .2013ملیار دوالر في عام  10.000لتقدیرات صندوق النقد الدولي إلى 

                                                            
 www.hawamer.com :قع االلكترونيالمو,  تسلیط الضوء على الصنادیق السیادیة, تركي فیصل الرشید):  1(
 http://billad-13.maktoobblog.com :الموقع االلكتروني) :2(

(3) :Le FMI intensifie ses travaux , Bultin du FMI en ligne,04Mars2008, sur le site : www.imf.org/imfsurvey, consulté 
le 22/01/2012 à 23h40,P1 

(4   ): Alain Demarolle , , Johanet Henri,Rapport Les Fonds Souverains,( France,Ministère de L'économie, de 
L'Industrie et de L'Emploi ,2008) ,Sur le Site : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/084000299.pdf,consulté le : 12/11/2012 à17h45 

 

http://www.imf.org/imfsurvey
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000299.pdf,consult%C3%A9
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000299.pdf,consult%C3%A9
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صول یؤدي إلى ز�ادة االستثمار في أسهم الشركات األجنب�ة، و في �عض التنو�ع السر�ع في هذه األ -
 .الحاالت ال�حث عن المساهمات المعتبرة داخل هذه الشركات

، و الیوم )دول الخلیج، النرو�ج، سنغفورة(العوامل القد�مة : انشاء الصنادیق من عوامل دول�ة جدیدة -
البراز�ل ، : دول النام�ة المستفیدة من استغالل المواد األول�ة تستند على روس�ا ، الصین، و غًدا العدید من ال

. لیب�ا،  الجزائر، فنزو�ال على سبیل المثال
ورغم هذا النمو  % 20و  % 10كما قدرت �عض األ�حاث معدالت النمو السنو�ة یتراوح مابین 
ع �عض الهیئات المال�ة العالم�ة على والتطور السر�ع في حجم هذه الصنادیق فإنها ت�قى متواضعة �المقارنة م

 :مستوى األسواق العالم�ة �حیث تشترك أصولها في هذه األسواق كالتالي
 .تر�لیون دوالر 16األصول المدارة من قبل شركات التامین التي تدیر أكثر من  6\1 -
 .تر�لیون دوالر 15األصول المدارة من قبل صنادیق المعاشات والتي تصل إلى أكثر من  7\1 -
 .احت�اطات الصرف العالم�ة التي تصل إلى تر�لیون دوالر 2\1 -

 1 .وهذا ما یجعل الصنادیق الس�اد�ة في المرت�ة الرا�عة عالم�ا من حیث األهم�ة
والتمییز ف�ما بینها حسب فترة ظهورها ، ما �سمح  س�اد�ةو�مكن تحدید مختلف مراحل تطور الصنادیق ال

 2:هذه الصنادیق  �التفر�ق بین ثالثة مراحل لتطور
االمارات العربیة (تاریخیًا ظھرت الصنادیق السیادیة ألول مرة في دول الخلیج :المرحلة األولى -

، و في النرویج و كندا بسبب الحاجة إلى وضع ھیاكل الستثمار ایردات استغالل المواد )المتحدة ،الكویت، قطر
 .األولیة و كذا البترول و الغاز

استجابة  GIC صندوق 1981و في 1974في عام  Temasekدوق وفي سنغافورة ظھرت صن
 .لنفس الھدف في األجل الطویل

والمجموعة الثانیة من الصنادیق السیادیة كان ظھورھا أكثر حداثة ،و أنشات من :الثانیةالمرحلة  -
 CIG(China( قبل عوامل جیوسیاسیة كبیرة مثل الصین و روسیا، حیث أنشأ الصندوق السیادي الصیني

Investment Corporation  مل�ار  205برأسمال �قدر �أكثر من  2007سبتمبر 26�صفة رسم�ة في
عن تقس�م صندوق االستقرار البترولي الخاص بها إلى  01/02/2008دوالر، و�النس�ة لروس�ا فقد أعلنت في 

، ) لي الخام لروس�امن الناتج الداخ%10ما �عادل (مل�ار دوالر 125  صندوق االحت�اط برأسمال: صندوقین 
 .مل�ار دوالر عند انشائه 32وصندوق الثروة الوطن�ة برأسمال 

والمالحظ أنھ بإنشاء ھذه المجموعة الثانیة من الصنادیق، قد زاد االھتمام بھذا الموضوع لیس بسبب 
قب خصائص معینة أو استراتجیة استثمار خاصة لكن من خالل الطموحات الجیوسیاسیة للحكومات التي ترا

 .ھذه الصنادیق الجدیدة
مثل  في الصنادیق تو المجموعة الثالثة أغلبیتھا ستكون في المستقبل القریب ، وت:الثالثةالمرحلة  -

المنشاة من قبل الدول النامیة التي تمتلك فائًضا ھیكلیًا من المواد األولیة، و من بین أھم المشاریع العدیدة نجد 
عن إنشاء أول صندوق  2008لنت بعد العدید من الترددات في أفریل المملكة العربیة السعودیة التي أع

ملیار دوالر، البرازیل التي أكدت على الرغبة في انشاء صندوق  5.3خصص لھ رأس مال مبدئي یقدر بـــ 
و ذلك من أجل دعم استثمارات ) من احتیاطات الصرف % 10ما یعادل (ملیار دوالر  20سیادي برأسمال 
: ازیلیة في الخارج، و بالنسبة للصنادیق السیادیة المستقبلیة ستكون من طرف قوات جدیدة المؤسسات البر

 .فنزویال، لیبیا والجزائر

 http://www.talabadz.info/?p=524: الموقع االلكتروني,  الصنادیق السیادیةواالزمة المالیة الراھنة, قدي  عبد المجید) : 1(
(2): Alain Demarolle Johanet Henri,OpCit 
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 :مفھوم الصنادیق السیادیة وعوامل نموھا  1-1-2
 :مفهوم الصنادیق الس�اد�ة  -)أ

شامل لها من نظًرا لعدم وجود تعر�ف دقیق لمصطلح الصنادیق الس�اد�ة ، سنحاول إعطاء تعر�ف 
 : خالل إدراج �عض المفاه�م الخاصة بها من طرف الهیئات الدول�ة ،و ذلك كاآلتي

 :تعر�ف صندوق النقد الدولي  -
غرض  ذات لالستثمار ترتی�ات أو صنادیق: أنها على الس�اد�ة الصنادیق الدولي النقد صندوق  و�عرف

 .العامة الحكومة تملكها خاص
 تحتفظ صنادیق اقتصادیة كلیة ، وھي ألغراض السیادیة الثروة العامة صنادیق الحكومة وتنشأ

 تتضمن استثماریة ذلك استراتیجیات في مستخدمة مالیة، أھداف لتحقیق إدارتھا توظیفھا أو تتولى أو باألصول
 میزان فوائض على معتمدة العادة السیادیة في الثروة صنادیق األجنبیة وتنشأ المالیة األصول في االستثمار

 اإلیرادات العامة،أو فوائض المالیة أو عائد الخصخصة، أو الرسمیة، األجنبي النقد لمدفوعات،أوعملیاتا
 1 ."الموارد مجتمعة ھذه كل أو السلعیة، الصادرات من المتحققة

صنادیق استقرار العائدات ، صنادیق االدخار، : ویضم صندوق النقد الدولي في ھذا التعریف 
یة ، وصنادیق التقاعد الحكومیة التي لیست لدیھا إلتزامات ، أما األصول المستبعدة من وصنادیق تمویل التنم

 2 :الصنادیق السیادیة فھي تتضمن
احتیاطیات النقد األجنبي التي تحتفظ بھا السلطات النقدیة ألغراض التقلیدیة المتعلقة بمیزان  -

 .المدفوعات والسیاسة النقدیة 
 .لدولة بمفھومھا التقلیدي أو صنادیق تقاعد موظفي الحكومةأصول المؤسسات المملوكة ل-
 .األصول التي تدار لصالح األفراد -
 : وزارة الخزانة األمیرك�ة  تعر�ف -
صنادیق استثمار حكومیة تمول من احتیاطیات العمالت "بأنھا  وزارة الخزانة األمیركیةوتعرفھا  

ة عن احتیاطیات العمالت االجنبیة وتھدف الى الربح من االجنبیة للدول المالكة ولكنھا تدار بصورة منفصل
   .3"خالل االستحواذ على حصص في اسھم الشركات االجنبیة

  2007جوان 21وذلك في خطا�ه یوم " :  Clary Lowery"تعر�ف نائب مكتب الشؤون الدول�ة -
ت األجنب�ة �معزل عن الصنادیق الس�اد�ة هي ع�ارة عن آل�ة حكوم�ة استثمار�ة وظفت لت�ادل الممتلكا"

  4".االحت�اطات الرسم�ة
 اللذین أعط�ا تعر�فین للصنادیق الس�اد�ة و هي Devlin Will و Bill Brummitt: تعر�ف كل من  -
عموًما الصنادیق الس�اد�ة تمثل أي صندوق مسیر من طرف الحكومة  من خالل : التعر�ف الواسع  -

 . تمدخراته الحكوم�ة �غض النظر عن مصدر العائدا
و الذي یركز على االستثمارات الحكوم�ة التي یتم تمو�لها من الموجودات من  :التعر�ف الضیق  -

 .العملة األجنب�ة ،و لكن إدارة هذه األصول تتم �معزل عن االحت�اطات الرسم�ة
                                                            

(1): International Monetary Fund : Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda , Prepared by the Monetary and Capital 
Markets and Policy Development and Review Departments, February 29,( 2008) ,sur le site : 
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/.pdf ,consulté le 12/01/2012 à 19h35 
(2 ):Lee Hudson Teslik : Sovereign Wealth Funds,( Updated: January 28. 2009, www.cfr.org-publication-15251.htm), 
consulté 18/012/2012 à 21h40 

 http://www.emaratalyoum.com/business/locess/local: الموقع االلكتروني):3(
(4 ) : Stephen Jen: The Definition of a Sovereign Wealth Fund , Morgan Stanley, October 2007) sur le site : 
http://sovereignwealthfunds.files.wordpress.com//thedefinition- of-a-sovereign-wealth-fund-morgan-stanley-
.pdf;consulté le 21/12/2011 à 22h30. 

 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/.pdf
http://www.cfr.org-publication-15251.htm/
http://sovereignwealthfunds.files.wordpress.com/2008/01/thedefinition-%20of-a-sovereign-wealth-fund-morgan-stanley-october-2007.pdf
http://sovereignwealthfunds.files.wordpress.com/2008/01/thedefinition-%20of-a-sovereign-wealth-fund-morgan-stanley-october-2007.pdf
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 :التعر�ف الشامل -
ضي، أوأسهم الصنادیق الس�اد�ة ع�ارة عن صندوق مملوك من قبل دولة ما یتكون من أصول مثل األرا

ومن الممكن وصف هذه الصنادیق كك�انات تدیر فوائض دولة من . ، أو سندات أو أجهزة استثمار�ة أخرى 
أجل االستثمار، وهي مجموعة من األموال تعد �المل�ارات الدوالرات تستثمرها الدول في األسهم و السندات 

 مورغان ستانليمؤسسات عمالقة مثل  واستحوذت تلك الصنادیق، ضمن القطاع المالي وحده على حصص في
UBSو19T وسیتي غروب ومیر�ل لینش و�یر ستیرن  19T.1 

فھي تمثل صنادیق االستثمار المملوكة للدولة ،والتي أنشئت ألغراض االقتصاد الكلي المختلفة وبھذا 
وتمول عموما من خالل الموجودات من العموالت األجنبیة التي تستثمر على المدى الطویل في الخارج وھي 

مالیة الحكومیة فھي إحدى مصادر تنویع الدخل التي كثر الحدیث عنھا والتي أصبحت مھمة لدى المؤسسات ال
لتحقیق األھداف المالیة وتوظف ) السندات،ملكیة المعادن الثمینة,األسھم(تسیطر وتدیر وتتحكم باألصول 

 2. مجموعة من االستراتیجیات االستثماریة من ضمنھا االستثمار في األصول األجنبیة
 :الصنادیق السیادیة ھناك ثالث عناصر أساسیة تعرف ومن خالل التعاریف السابقة نستنتج انھ 

  الصنادیق السیادیة مملوكة للحكومات المركزیة والفدرالیة: الملكیة. 
  استراتجیات االستثمار تتضمن االستثمار في األصول المحلیة: االستثمارات. 
  مصدر الثروة المستثمرة  و ھي الفوائض المالیة بمختلف مصادرھا. 
  ة لتستثمر األموال الحكومیة النجاز األھداف تنشأ الصنادیق السیادی: األغراض واألھداف

وتحقیق عوائد مال�ة للدول ، وهكذا تملك التزامات تسمح لها بتوظیف مدى واسع من استراتیج�ات   المالیة
   3.االستثمار خالل فترة متوسطة أو طو�لة األجل

 : ممیزات الصنادیق  الس�اد�ة -) ب
ما , األخرى  المال�ة الهیئات من غیرها عن الس�اد�ة بها  دیقالصنا هناك العدید من العوامل التي تتمیز

 4: جعلها في نمو مستمر، وهذه العوامل هي
الس�اسة  إدارة إلى ول�س االستثمار إلى تسعى أهدافها، فهي حیث من المركز�ة البنوك عن تتمیز •

 البنوك المركز�ة، أن حین في األسهم في االستثمار محفظة أصولها على و�غلب والصرف، النقد�ة وس�اسة
 في أساسا تستثمر أسعار الصرف، في التغیرات لمواجهة السیولة من �مستوى معین �االحتفاظ ملزمة ولكونها

 أقسام إلى الس�اد�ة صناد�قها إدارة مهمة والنرو�ج توكل الصین مثل الدول �عض أن من وهذا �الرغم السندات، 
 .المال�ة وزارة لصالح المركز�ة البنوك في

من  االشتراكات من أساسا تأتي األخیرة هذه لكون موارد العموم�ة المعاشات صنادیق عن تتمیز •
 .ثان�ة جهة من القادمة األج�ال تمو�ل معاشات إلى تهدف وهي جهة،

وتخضع  تجار�ة شركات العموم�ة شكل المؤسسات تأخذ حیث العموم�ة، المؤسسات عن تتمیز •
 عن صنادیق ع�ارة هي التي الس�اد�ة للصنادیق �النس�ة كذلك ل�س مرو األ.التجاري  للقانون  ذلك �موجب
 للصنادیق الوظ�فة األساس�ة أن حین في والخدمات السلع إنتاج األساس�ة هي الشركات ووظ�فة .استثمار
 .المال�ة األصول استثمار هي الس�اد�ة

                                                            
(1)  :http://ar.wikipedia.org/wiki.; consulté le 12/11/2011 à 17h58. 

 .4ص , ) 2009, كلیة االقتصاد، جامعة سوریة سوریة, رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجیستر(, الصنادیق السیادیة, ایاس غانم): 2(
 . 3ص , مرجع سابق, ایاس غانم: ) 3(
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي السادس ( ،واقع صنادیق الثروة السیادیة العربیة في ظل أزمة الرھن العقاريعبد هللا بلوناس، حاج موسى نسیمة، ):  4(

 .12، ص ) ، جامعة فیالدلفیا14/05/2009-13قبلیة،أیام حول التحدیات التي تواجھ منظمات األعمال المعاصرة األزمة المالیة العالمیة واآلفاق المست

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=UBS&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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:قطاعیةأنواع الصنادیق السیادیة و توجھاتھا الجغرافیة وال  1-1-3
الصنادیق الس�اد�ة هي مجموعة متغایرة الخصائص ،و تمول من : أنواع الصنادیق الس�اد�ة  -)أ

 :مصادر مختلفة و ألغراض متنوعة ، و �مكن اجمال مختلف أنواعها ت�ًعا للتصن�فات التال�ة 
: دخلها مصادر إلى ت�عا الس�اد�ة الصنادیق تصنیف -)1أ

1 : إلى دخلها مصادر إلى ت�عا د�ةالس�ا الصنادیق تصنیف یتم 

 األول�ة للمواد المصدرة تكونها الدول صنادیق هي :األول�ة المواد عوائد طر�ق عن الممولة الصنادیق  •
 �قابل�ة معظمها یتسم التي المواد هذه وتیرة استغالل إشكال�ة الدول هذه أمام تطرح أنه النفط�ة، ذلك وأساسا

 هذه الدول وجدت ولقد الالحقة، لألج�ال كحق مكامنها منها في جزء إ�قاء جبالوا من كان إذا النضوب، وما
 �شكل الطب�ع�ة إحالل الموارد یتم �حیث الثروات هذه في األج�ال على نصیب للمحافظة حال الصنادیق فكرة في

 2: ارات أهمهااألصول، و�ذلك فإن إنشاء الصنادیق الس�اد�ة من قبل الدول النفط�ة �قوم على عدة اعت� من آخر
هو النضوب الطب�عي للموارد و الحاجة إلى بناء أصول أخرى توفر دخال لألج�ال  :االعت�ار األول  •

في إطار ما ( القادمة، وذلك لتعو�ض نضوب األصول الحال�ة و استغالل ایراداتها من طرف الجیل الحالي
 ،)اصطلح عل�ه �العدالة بین األج�ال

بالطاقة االستیعابیة لالقتصاد الوطني و إمكانات تنویع قاعدتھ، األمر الذي ویتعلق  :االعتبار الثاني  •
یعتمد على حجم االحتیاطي و االنتاج، وبالتالي العائدات للفرد ، وكذلك حجم االقتصاد مقارنة بتلك العائدات، 

ي أن االقتصاد باالضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة باالمكانات الحالیة و الممكنة لذلك االقتصاد، وھذا یعن
صغیر الحجم و قلیل السكان ، و ذو إمكانات التنویع المحدودة ، یكون لدیھ حافز أكبر إلنشاء صنادیق ادخار 

 .العوائد النفطیة 
وبالرغم من ذلك فإن ھذه االعتبارات قد تتغیر مع الزمن، فنتیجة للسیاسات االقتصادیة قد تتزاید  •

ما أن إمكانات التنویع لھا دینامكیة  متغیرة تعتمد أیًضا على السیاسات وتتغیر محددات الطاقة االستیعابیة، ك
االقتصادیة ، و ھناك أمثلة من منطقة الخلیج و غیرھا ساھمت فیھا االیرادات اآلنیة و السیاسات، سواًءا في 

   .  بناء ھیاكل وعالقات زادت من درجة التنویع االقتصادي أو ثبطت منھ
 إحتیاطات من اإلجمالي العالمي الحجم أن ذلك: الجاریة المدفوعات ئضبفوا الممولة الصنادیق •
 تزاید ، ولقد2008 سنة في دوالر تریلیون 07تجاوز بحیث للبنوك المركزیة في تزاید األجنبیة العمالت
 استطاعت ولقد .المبلغ من ھذا  4/ 5النامیة الدول دوالر، وتملك تریلیون 1 بــ لوحدھا 2007 سنة في حجمھا
تنافسیتھا  بفضل الالتینیة، أمریكا في خاصة ھامة، فوائض  مالیة تحقیق النفطیة غیر الدول من الكثیر

 تحویل إل دفعھا المحلي؛ مما االستثمار احتیاجات عن یفیض العالمیة بما األسواق مستوى على التصدیریة
 استثمارھا أو نقدیة كإحتیاطیات االحتفاظ بھا بین وازنت أن بعد سیادیة، إلى صنادیق الفوائض ھذه من جزء

 .عوائد لھا یحقق بما
   لخوصصة واسعة برامج في الدول من الكثیر دخلت :الخوصصة بعوائد الممولة الصنادیق •

 24 برنامج الخوصصة عوائد بلغت فرنسا ففي ضخمة،  عوائد مالیة على حصولھا إلى أدت العمومي القطاع
 إلى سنوات أربع خالل عوائد الخوصصة بلغت الجزائر وفي). 2005یونیو 10 األوسط، الشرق( دوالر ملیار
 لتمویل مباشرة یوجھھا من فمنھا .العوائد الدول لھذه استعماالت وتتباین. دوالر ملیار 16 حجم 2008غایة 

 ھذه لضخامة ونظرا .الدیون وسداد االقتصاد ھیكلة إعادة لتمویل برامج األحیان بعض العمومیة، وفي المیزانیة
 لالقتصاد، الطاقة االستیعابیة من أكبر یكون العمومي اإلنفاق في كبیر إلى توسع تقود أن من وتخوفا العوائد
المؤسسات  كون من وانطالقا .فیھا التحكم على المقدور غیر التضخم من حالة إلى أن یؤدي یمكن والذي

 .سیادیة إلى صنادیق الخوصصة عوائد من جزء أو تحویل كل یتم األجیال لجمیع عام ملك ھي المخصصة

، بحوث اقتصادیة عربیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة، "صنادیق الثروة السیادیة و دورھا في إدارة الفوائض النفطیة"ماجد عبد هللا المنیف ، ):  2( 
 12/06/2012: بتاریخ  )http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=2503(: على الموقع  2009، لبنان، 47العدد 

http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=2503
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 في فائضا تحقق لما م�اشرة الحكومات �عض تلجأ :المیزان�ة �فائض الممولة الصنادیق •
جهة،  من عوائد تحقیق قصد المال�ة األصول في الستثماره الفائض هذا تحو�ل إلى للدولة المیزان�ة العامة

 اللجوء یتم وارتفاع مستواها الفوائض هذه تحقیق الىتو  �الحظ ولما .ثان�ة جهة من االقتصاد�ة المعط�ات ولتوج�ه
  .أفضل �شكل وتنمیتها استثمارها قصد س�اد�ة صنادیق تكو�ن إلى

  :الس�اد�ة وفًقا الستعمال المواد األول�ة  الصنادیق تصنیف -)2أ
  1: و�مكن تقس�م صنادیق الثروة الس�اد�ة وفًقا الستعمال المواد األول�ة إلى قسمین

والتي تسیر موارد الدولة المصدرة للمواد  :les fonds matières premièreالمواد األول�ة  صنادیق 
 .البترول، الغاز، مواد معدن�ة: األول�ة مثل
و تسیر فوائض المیزان الجاري : les fonds non matières premièreصنادیق خارج المواد األول�ة  

 .لمعظم ھذه الصنادیقللدولة، و یمثل عائد النفط المورد الرئیسي 
 2: 2007-1997والشكل الموالي یبین نمو الصنادیق السیادیة خالل الفترة 

 2007-1997نمو حجم أصول الصنادیق الس�اد�ة خالل الفترة ): 16(الشكل رقم 

 
Source : IFSL RESEARCH : SOVEREIGN WEALTH FUNDS 2008; APRIL 2008, 
(www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Sovereign_Wealth_Funds_2008.pdf);consulté le17/12/2012 à22h44  
 
حیث یتضح من خالل الشكل أن حجم الصنادیق الممولة بواسطة السلع األساسیة ،أي النفط و الغاز 

 2.1الجزء األكبر من اجمالي أصول الصنادیق السیادیة ، وقد بلغ حجمھا  ما قدره  بصورة رئیسیة تمثل
اجمالي األصول، في حین بلغ حجم أصول الصنادیق من  %64،أي ما یعادل 2007تریلیون دوالر في نھایة 

احتیاطات النقد األجنبي الرسمیة،المعاش التقاعدي،عوائد الخوصصة و (الممولة من غیر السلع 
، وبذلك تضاعفت نسبة مساھمتھا في حجم اصول  2007تریلیون دوالر نھایة 1.2ما قدره ...) تیاطات،االح

، ما یدل دورھا المتزاید في الحجم 2007سنة  % 36إلى  1997في عام  % 13الصنادیق االسیادیة من 
 .الكلي ألصول الصناذیق السیادیة
 فھیئة .الصنادیق ھذه أصول 3/2 األولیة تمثل لموادا بعوائد الممولة السیادیة ومع ذلك تبقى الصنادیق

 .الصنادیق ھذه تدیرھا التي األصول من % 25 لوحدھا وتمثل دوالر، ملیار 875 ظبي تدیر أبو استثمار
 في السیادیة الصنادیق أكبر ألصول األساسي المصدر )والغاز البترول خاصة(األولیة عوائد المواد تعتبر وبھذا
نحو  النفط أسعار اتجاه ظل في مستقبال األموال على الحصول على قدرتھا مدى عن التساؤل مما یجعل العالم

 .التدھور

                                                            
(1 ):Démarolle Alain, Rapport sur les fonds souverains, OpCit. 
(2) : IFSL RESEARCH : SOVEREIGN WEALTH FUNDS 2008; APRIL 2008,Sur le Site : 
(www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Sovereign_Wealth_Funds_2008.pdf);consulté le17/12/2012 à22h44  

http://www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Sovereign_Wealth_Funds_2008.pdf);consult%C3%A9
http://www.ifsl.org.uk/upload/CBS_Sovereign_Wealth_Funds_2008.pdf);consult%C3%A9
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حسب تحلیل صندوق النقد الدولي  :تصنیف الصنادیق السیادیة حسب الغرض من تأسیسھا  -)3أ
 1:ا كاألتيیمكن التمییز بین خمسة أصناف أساسیة من الصنادیق السیادیة حسب الغرض  األساسي من تأسیسھ

یتمثل ھدفھا األساسي في حمایة الموازنة العامة للدولة واالقتصاد  :صنادیق استقرار المالیة العامة -
ككل وتحقیق استقرار سعر صرف عمالتھا مقابل تقلبات میزان المدفوعات الناشئة عن تقلبات أسعار السلع 

 ) .النفط عادة(األساسیة  
تھدف إلى تحویل األصول غیر المتجددة إلى حافظة : لقادمةاألجیال ا) مدخرات(صنادیق احتیاطي  -

 .المرض الھولنديأصول أكثر تنوعاً و تخفیف آثار 
التي ال تزال أصولھا تدرج في الغالب ضمن فئة األصول االحتیاطیة  :شركات استثمار االحتیاطات -

ن المخاطر في سبیل تحقیق المحتفظ بھا لدى المصرف المركزي وتتمیز برغبتھا المتزایدة لتحمل المزید م
 .عوائد أعلى ومن ثم الحد من تكالیف الفرصة البدیلة لحیازة االحتیاطات الدولیة

التي تقدم عادة المساعدة في تمویل المشاریع ذات الشقین االجتماعي واالقتصادي : صنادیق التنمیة -
 .ي االقتصاد المعنيأوتعزز السیاسات الصناعیة التي یمكن أن تساھم في نمو الناتج المحتمل ف

التي تغطي من مصادر بخالف اشتراكات األفراد في معاشات : صنادیق احتیاطات طوارئ التقاعد -
 2 .التقاعد التزامات التقاعد الطارئة غیر المحددة في الموازنة العامة للدولة

وفقا  حیث یمكن تصنیف الصنادیق السیادیة :تصنیف الصنادیق السیادیة حسب معیار الشفافیة  4أ -
 :لمعیار مستوى الشفافیة إلى نوعین 

وفق  10من  8و ھي الصنادیق التابعة للدول التي تحصل على عالمة : صنادیق عالیة الشفافیة  -
مالیزیا، سنغافورة، كوریا الجنوبیة، النرویج ، : الشفافیة و في األغلب ھي الصنادبق التابعة للدول التالیة  معیار

 .آالسكا ، كندا 
عالمات و في األغلب ھي  8وھي الصنادیق التي تحصل على أقل من : تدنیة الشفافیةصنادیق م -

 كازاخستان، دبي، أبوظبي ،قطر، عمانن الصین، بروناوي، فنزویال، تشیلي،: الصنادیق التابعة للدول التالیة 
 .روسیا

-Linaburg" "مادو�ل للشفاف�ة -لینابورج"و�عتمد هذا التصنیف على مؤشر 
MaduellTransparency Index  " و هو مؤشر طورته مؤسسة الصنادبق الس�اد�ة ،)SWFI( و ضعه كل ،

و �عتمد على عشرة م�ادئ أساس�ة تعكس في مجملها )  Michael Manduell(و) Carl Linaburg(من 
 3:مستوى الشفاف�ة الذي �طلع إل�ه المستثمرون،وتشمل هذه الم�ادئ مایلي 

 .أسباب إنشائھ،ومصادر الثروة فیھ،وھیكل ملكیة الحكومة بیان الصندوق لتاریخھ ، و  -
 .إلتزام الصندوق السیادي بإصدار تقاریر سنویة مدققة من خالل مكتب محاسبة خارجي -
 .بیان الصندوق لنسب ملكیتھ في الشركات، والعوائد المالیة، و التوزیع الجغرافي للملكیة -
 .إن وجد ب�ان حجم و مكونات و العائد على احت�اطي الصرف -
توفیر الصندوق لقواعد إرشادیة بشأن المعاییر األخالقیة،وسیاسات االستثمار،و االلتزامات المالیة  -

 .ومدى تفعیل تلك القواعد
 ب�ان الصندوق الستراتج�ات و أهداف واضحة -
 التحدید الواضح من قبل الصندوق الس�ادي لمعلومات االتصال وأي فروع له ، إن وجدت -
 .لمدیر�ن الخارجیین ، إن وجدواتحدید الصندوق ل -
 .ق�ام الصندوق بإدارة موقع إلكتروني خاص �ه -
 .  ب�ان الصندوق لعنوان مقره الرئ�سي، و معلومات االتصال كالهاتف و الفاكس -

                                                            
(1); Le FMI intensifie ses travaux , OpCit,p04 

 http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=21098 :الموقع االلكتروني, على االستقرار العالميصنادیق الثروة السیادیة واثرھا  2
(3 ): Sovereign Wealth Fund Institute : Linaburg-Maduell Transparency Index , sur le site : 
(http://www.swfinstitute.org/research/transparencyindex.php);consulté le 21/11/2011 à14h53. 

 

http://www.swfinstitute.org/research/transparencyindex.php);consult%C3%A9
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 : وفي األخیر �مكن إجمال مختلف أصناف الصنادیق الس�اد�ة من خالل الشكل التالي 
 الس�اد�ة أنواع صنادیق الثروة) : 17(الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 .من إعداد ال�احثة �االعتماد على المعلومات السا�قة: المصدر  

 1:التوجھات الجغرافیة والقطاعیة لصنادیق االستثمار السیادیة -)ب
عموما توجھ استثمارات صنادیق الثروة السیادیة اآلسیویة نحو أسواقھا  :التوجھات الجغرافیة -)1ب

صنادیق الثروة السیادیة لدول الشرق األوسط فإنھا تفضل االستثمار في الوالیات المتحدة المالیة المحلیة، أما 
 .األمریكیة والمملكة المتحدة، والسبب في ذلك انخفاض فرص االستثمار في الداخل

في أغلب األحیان تستثمر صنادیق الثروة السیادیة في القطاع المالي،  :التوجھات القطاعیة -)2ب
تكنولوجیا ، غیر أن القطاع المالي قد یشھد حالیا أقصى درجاتھ نظرا للخسائر التي تكبدتھا من العقارات وال

 .جراء أزمة الرھن العقاري والناتجة أساسا عن انخفاض قیمة الدوالر
 : مبادئ وأھداف الصنادیق السیادیة 1-2

, صنادیق السیادیة بعد التعرض في المطلب األول إلى  بعض المفاھیم األساسیة حول ال        
وكذا التطرق إلى األھداف التي ,  عرض المبادئ األساسیة لسیر عمل ھذه األخیرة, یلي ھذا الطرح. وأنواعھا

 :  وذلك فیما یلي,  ترجو تحقیقھا
لتي اتتمثل مبادئ الصنادیق السیادیة أساًسا في مبادئ سنتیاغو : مبادئ الصنادیق السیادیة  1-2-1

الدولیة،ولذا سنتطرق فیمایلي إلى التعریف بھذه المجموعة ومبادئ  العمل مجموعةل تمت صیاغتھا من قب
 : سنتیاغو

 : الس�اد�ة  لصنادیق الدول�ة العمل مجموعة  -)أ
دولة من أعضاء صندوق النقد الدولي، �اإلضافة إلى ثالثة بلدان  33الدول�ة من  العمل تتألف مجموعة

  2.في المیدان االقتصادي، و البنك الدولي، تمارس عملها كمراقبین دائمین من أعضاء منظمة التعاون و التنم�ة
�مساعدة   2008ماي من األول في الس�اد�ة الثروة لصنادیق الدول�ة العمل مجموعة ولقد تأسست
 الذي المؤسسي لإلطار أوضح �فهم تسمح الطوع�ة الم�ادئ مشتركة من مجموعة لتحدید صندوق النقد الدولي

                                                            
 .15عبد هللا بلوناس، حاج موسى نسیمة، مرجع سابق ، ص:   1
، ص 2010، صندوق النقد الدولي ـاساتقضایا لصناع السی(اقتصادیات صنادیق الثروة السیادیة أودایبر داس، عدنان مزارعي ،وھان فان درھورن، :  2

64. 

 أنواع صنادیق الثروة السیادیة

 المواد الستعمال وفقًا تأس�سها من الغرض حسب حسب مصدر دخلھا
 األولیة

 حسب مع�ار الشفاف�ة

صنادیق المواد األولیة  -
les fonds matières 

première 

 المواد خارج صنادیق -
 les fonds non األول�ة

matières première 
 

 طر�ق عن الممولة الصنادیق -
 األول�ة المواد عوائد

 �فوائض الممولة الصنادیق -
 الجار�ة المدفوعات

 �عوائد الممولة الصنادیق -
 الخوصصة

 �فائض الممولة الصنادیق -
 المیزان�ة

  

صنادیق استقرار  -
 .المالیة العامة

صنادیق ادخار لآلجیال  -
 .القادمة

ر شركات استثما -
 .االحتیاطات

 .صنادیق التنمیة -
صنادیق احتیاطات  -

ا التقا  ط

صنادیق عالیة  -

 الشفافیة 

صنادیق متدنیة  -

 الشفافیة
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مناخ على الحفاظ یدعم بما االستثماریة، وعملیاتھا ونظام حوكمتھا السیادیة الثروة صنادیق لیھع ترتكز
  .ومستقر منفتح عالمي استثماري

 إلى وسنغافورة توصلت واشنطن، العاصمة من كل في عمل جلسات الدولیة العمل عقدت مجموعة وقد
من   24بشأن مجموعة من ) الشیلي(ة سنتیاغو في مدین، 1  2008سبتمبر  2 في مبادئھا حول مبدئي اتفاق

و عرضت مجموعة العمل الدولیة   ،"مبادئ سنتیاغو"المبادئ والممارسات المتعارف علیھا،والمعروفة باسم 
ھذه المبادئ على اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة و المالیة، و ھي اللجنة المعنیة بتوجیھ السیاسات في صندوق 

 2008.2أكتوبر 11النقد الدولي في 
 سانتیاغو مبادئ  -)ب

 ممارسات عن دقیقا تعبیرا تعبر والتي علیھا المتعارف والممارسات المبادئ سانتیاغو مبادئ تمثل
 العمل مجموعة في األعضاء یدعمھا طوعیة مبادئ السیادیة، وھي الثروة صنادیق في االستثمار وأھداف
 .تطبیقھا إلى یطمحون أو بالفعل یطبقونھا وإما الدولیة

الس�اسات  مع التنسیق واألهداف القانوني اإلطار: التال�ة الرئ�سة المجاالت سانت�اغو م�ادئ وتغطي
 :الكل�ة االقتصاد�ة
فھیاكل الحوكمة الواضحة و السلیمة، وتقسیم األدوار و : الحوكمة وھیكل المؤسسي اإلطار .1

تساعد على دعم الحوكمة السدیدة للشركات من  المسؤولیات، ومعاییر المحاسبة و المراجعة رفیعة المستوى،
خالل توفیر الضوابط و الموازانات التي تدعم و تعزز االستقاللیة التشغیلیة في إدارة عملیات صندوق الثروة 
السیادیة، كما أن توفیر معلومات مالیة منتظمة یقدم صورة موثوقة عن أداء الصندوق و یقوي المساءلة، 

 دان المتلقیة لالستثماراتوتعزیز الثقة في البل
حیث أنه من الضروري وضع س�اسات استثمار�ة سل�مة و محددة  :المخاطر وٕادارة االستثمار إطار .2

المعالم، و بناء أطر إلدارة المخاطر من أجل ضمان إتساق قرارات صندوق الثروة الس�اد�ة مع أغراضه وأهدافه 
یتعلق  و فعال�ة، كما أن للشفاف�ة على وجه الخصوص ف�ما االستثمار�ة لكي یتسنى لها إدارة المخاطر �كفاءة

�النسق التصو�تي لصندوق الثروة الس�اد�ة أن تطمئن األطراف المعن�ة األخرى ،�ما فیها البلدان المتلق�ة 
 3.لالستثمارات �أن أعمال الصندوق تتسق مع أهدافه المعلنة

 .4: یلي فیما المبادئ لھذه اإلرشادي الغرض ویتمثل   
المخاطر إدارة وسالمة المالئمة التشغیلیة الضوابط یكفل للحوكمة وسلیم شفاف ھیكل إرساء .1
 .والمساءلة
 صنادیق فیھا تستثمر التي البلدان في المرعیة واإلفصاح التنظیم متطلبات بكافة االلتزام ضمان .2

 .الثروة السیادیة
 واعتبارات والمالیة االقتصادیة خاطرالم تراعي السیادیة الثروة صنادیق استثمارات أن من التأكد .3

 .العائد
 واالستثمارات األموال رؤوس تدفق و�حر�ة مستقر عالمي مالي بنظام االحتفاظ على المساعدة .4

و�طب�عة الحال فإن هذه الم�ادئ تخضع لقوانین بلد الموطن و لوائحه و اشتراطاته، و أدمجت عناصر 
نت�اغو لضمان المساءلة ،وهذا اله�كل بوجه عام �ش�ه ه�اكل عدد الشفاف�ة و االفصاح في جم�ع أجزاء م�ادئ س
 )2005مثل منظمة التعاون و التنم�ة االقتصاد�ة (من الم�ادئ التوجیه�ة و المعاییر ذات الصلة 

 : أهداف الصنادیق الس�اد�ة 1-2-2
 5: الیة لقد استرشدت المجموعة في وضعھا للمبادئ الحاكمة للصنادیق السیادیة ،باألھداف الت

consulté le 18/12/2011 à 22h32  : :  http://www.iwg-swf.org/index.htm ,الموقع االلكتروني ):1(
 .59ص ، مرجع سابقأودایبر داس، عدنان مزارعي ،وھان فان درھورن، ) : 2(
 .70-69المرجع نفسھ ، ص ،ص ):  3(
 http://www.iwg-swf.org/index.htm  , , consulté le 18/12/2011 à 22h32 :الموقع االلكتروني): 4(
 29،ص مرجع سابقأودایبر داس، عدنان مزارعي ،وھان فان درھورن، ): 5(
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المساعدة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر، و ضمان حریة تدفق رؤوس األموال  -
 .واالستثمارات

 .االلتزام بكافة متطلبات التنظیم و االفصاح في البلدان التي تستثمر فیھا صنادیق الثروة السیادیة -
المخاطر االقتصادیة و ضمان اضطالع صنادیق الثروة السیادیة باالستثمار على أساس اعتبارات  -

 .المالیة و االعتبارات المتعلقة بالعائد
تشجیع صنادیق الثروة السیادیة على إرساء ھیكل شفاف و سلیم للحوكمة یكفل الضوابط التشغیلیة  -

 .المالئمة، وسالمة إدارة المخاطر و المساءلة
أن المؤسسات تدار وھناك ھدف مشترك للمعاییر و المبادئ التوجیھیة ھو طمأنة الجمھور على  -

إدارة حسنة، وأن حدود المسؤولیة واضحة ، و أن مستویات الشفافیة من شأنھا تسھیل المساءلة ، و ھو ما 
ینطوي على أھمیة فائقة لصنادیق الثروة السیادیة ألن الملكیة الحكومیة تقترن بالحاجة إلى معاییر رفیعة فیما 

 .یتعلق بالمساءلة
 ):الجدل بخصوصها(یق الس�اد�ة دور وخطورة الصناد  1-2-3
 .أهم�ة ودور الصنادیق الس�اد�ة -)أ

المساھمة في النظام تقدم الصنادیق السیادیة مجموعة من المزایا االقتصادیة و المالیة وذلك من خالل 
 :المالي العالمي بــــ

ویل بین فترات الكساد و الركود و تسھیل االدخار و التحمساعدة الدول المالكة لھا في تجنب 
قدرتھا على أداء دور االحتیاط أو االدخار بتحویل جزء من عوائدھا لصالح األجیال القادمة األجیال،أي 

 1.المولودة بعد نضوب المواد األولیة
سماحھا بتنویع مصادر الناتج المحلي الخام بتطویر أنشطة جدیدة كما ھو حال لصنادیق ابوظبي  -

 .واألنشطة األخرى المرتبطة بالمواد األولیةبتطویرھا للسیاحة وصناعات التسلیة 
توفیرھا لموارد دائمة ومنتظمة للدول المالكة لھا غیر مرتبطة بالمواد األولیة التي مھما بلغ  -

 .مخزونھا تبقى قابلة للنضوب
بقیامھا بدور استقراري بامتصاص الصدمات الناجمة عن االنخفاض المؤقت في أسعار المواد  -

ن صندوق سیادي بتوفیر مداخیل سنویة غیر مرتبطة بأسعار المواد األولیة وتعمل على األولیة فیسمح تكوی
تمویل إعادة أعمار : تغطیة الصدمات االقتصادیة السلبیة فلقد استطاع صندوق األجیال القادمة في الكویت مثال

 .الكویت بعد الغزو العراقي
ق بتمویل الھیاكل القاعدیة وھذا ما دفع المساھمة في تنمیة الدول المستقبلة الستثمارات الصنادی -

من أصولھا في المؤسسات اإلفریقیة  % 01رئیس البنك العالمي إلى االقتراح على ھذه الصنادیق استثمار
 .بالتعاون مع البنك

 .المحافظة على الوظائف التي توفرھا الشركات بدعمھا لرؤوس أموال الشركات المتعثرة -
 .تصاد العالمي وزیادة المشاركة وربط المصالحالمساھمة في زیادة تكامل االق -
المساھمة في تحقیق المزید من االستقرار االقتصادي في الدول المنتمیة إلیھا بتنویع االقتصاد  -

 2 .بالتوسع في األنشطة غیر النفطیة خاصة بما یعمل على تقلیص االعتماد على واردات السلع االستھالكیة
 )الجدل بخصوصها(خطورة الصنادیق الس�اد�ة  -)ب
 حولها، مورغان ستانلي تقر�ر نشر قبل والس�اسیین المحللین اهتمام تثیر الس�اد�ة الصنادیق تكن لم

مخاوف  التقر�ر هذا آثار حیث 2015 أفاق في دوالر تر�لیون  12 إلى ستصل أصولها �أن ف�ه والذي یتوقع
من  جدیدة فئة تشكل العالمیة المالیة لألسواق مھما عنصرا أصبحت الصنادیق كون من الصناعیة الدول

 3 :أبرزھا العوامل، من بمجموعة مخاوفھا الصناعیة الدول بررت ولقد .المستثمرین
لمالكیھا،  الجیوسیاسیة والطموحات الصنادیق، ھذه استثمارات في الكامنة اإلستراتیجیة الطبیعة -
 من سیاسیة ذات نظم لدول مملوك الصنادیق ھذه من بعضا وأن خاصة القومي، األمن على المحتملة واألخطار

                                                            
(1  )  :Le FMI intensifie ses travaux , Bultin du FMI en ligne,04Mars2008,OpCit,P2 

  http://www.almowatennews.com/news.php?action=view&id=16634:الموقع االلكتروني) :2(
 مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الدولي حول األزمة المالیة العالمیة وكیفیة عالجھا من(، الصنادیق السیادیة واألزمة المالیة الراھنةعبد المجید قدي، ) : 3(

 .6-5، ص،ص )2009آذار  14-13منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي، كلیة االقتصاد، جامعة الجنان،طرابلس، لبنان، أیام 

http://www.almowatennews.com/news.php?action=view&id=16634
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 فنزویال، روسیا، كالصین، واإلقلیمي العالمي على المستوى واسعة سیاسیة طموحات وذات مراقبتھا ، الصعب
 .لیبیا

تطورات  على ذلك وتأثیرات والشفافیة، الراشد الحكم مبادئ مع الصنادیق ھذه إدارات تطابق عدم -
 بخالف اإلطار القانوني إلى تفتقر الصنادیق ھذه أن ذلك .الكبرى الصناعیة للدول التجاري واالنكشاف األسواق

 مع یتناقض الذي والحر لألسواق الرأسمالي المنطق أسس یھز أن ذلك شأن ومن، المؤسسیین المستثمرین
  .األصول ملكیة على الدولة سیطرة

  1:المواقف ھذه أبرز لعل منھا، مواقف عدة بروز إلى السیادیة الصنادیق بخصوص الجدل أدى لقد
 بالمراقبة قرارا 2008 ینایر 30 في السویسري الفدرالي المجلس اتخذ  :السویسري الموقف -)1ب

 بھا، ونصح خاصة تشریعیة تدابیر وضع المستعجل من لیس بأنھ وقدر السیادیة، الصنادیق لنمو الدقیقة
 الشفافیة معاییر والمتعلقة بوضع الدولي المستوى على الجاریة المناقشات في بالمساھمة الفدرالیة المصالح

 . الصنادیق لھذه التجاریة والممارسات
 وأصدرت السیادیة الصنادیق واعیة بدراسة الفرنسیة الوطنیة الجمعیة قامت  :الفرنسي الموقف -)2ب

 :تضمن 2008 جویلیة 30 في إقراره تم نصا بشأنھا
 التفكیر أعمال في مشتركة مساھمات تقدیم إلى بیةاألور اللجنة في األعضاء الدول دعوة •

 للصنادیق، السلیمة بالممارسات قواعد إعداد حول الدولي النقد صندوق إطار الجاریة في
للتنمیة  ومواردھا عوائدھا من ھاما جزءا للصنادیق المالكة الدول تخصیص االیجابي من یعتبر •
 .الدولیین الشركاء على ةمفتوح االستثمارات ھذه إبقاء ضرورة مع المحلیة،
أن  األوربي، االتحاد دول في الصنادیق ھذه استثمار افتراض ظل في الضروري، من یعتبر •

 القطاعات المؤسسات أو تمس التي االستثمارات مواجھة أسالیب وتعریف تحدید مسؤولیة االتحاد دول تتحمل
 .األوربیة للمنافسة القواعد مع تتوافق ال التي الوطنیة التشریعات استكمال بھدف اإلستراتیجیة

العربیة  اإلمارات إلى رحلة من عودتھ بعد االیطالي الخارجیة وزیر أعلن  :االیطالي الموقف -)3ب
 من رأسمال %5 تتجاوز ال بحصة واألجنبیة العربیة السیادیة الصنادیق بمشاركة یرحب بأنھ المتحدة،
 اإلستراتیجیة الئحة المؤسسات ضمن مدرجة المؤسسات كتل تكون أال بشرط االیطالیة البنوك أو الشركات

 والھیئات الخارجیة ووزارة االقتصاد والمالیة وزارة من مكونة لجنة إیطالیا شكلت ذلك سیاق للدولة، وفي
 على والحرص الصنادیق باستثمارات الطلبات المتعلقة لدراسة المالیة والسوق باالستثمار المھتمة األخرى
 . شفافیتھا

 . السیادیة الصنادیق من مشترك موقف ببلورة األوربي االتحاد ھیئات قامت  :األوربي الموقف -)4ب
 :على یقوم

لألمن  موحد مفھوم واعتماد المحمیة واإلستراتیجیة الحساسة القطاعات لتحدید المشترك السعي •
 .االقتصادي
اإلستراتجیة،  توسطةوالم الصغیرة للمؤسسات الداعمة المخاطرة رأس المال صنادیق دور دعم •

 المؤسسات،  لتمویل الوطني لالدخار متزایدة لتعبئة المالئمة الظروف وتوفیر
أمام  أكبر النفتاح السیادیة للصنادیق المالكة الدول على بالضغط بالمثل المعاملة مبدأ اعتماد •
 .األخرى الدول استثمارات
 إلخ ...حوكمة شفافیة، : سلوكال قواعد من مجموعة التزام على السیادیة الصنادیق إجبار •
 .الدولیة  الھیئات أمام مسؤولة تكون أن على السیادیة الصنادیق إجبار •
 لجنة موافقة السیادیة الصنادیق مساھمات تتطلب  :األمریكیة المتحدة الوالیات موقف  -5ب

 السیادیة الصنادیق بممثلي على االجتماع األمریكیة المتحدة الوالیات عملت االستثمارات الخارجیة ، ولقد
 الصنادیق، ھذه من احترامھا الواجب المبادئ یحدد ,مشترك مبادئ إعالن إقرار بھدف ظبي أبو و لسنغافورة

 .فقط التجاریة الدوافع ھو الصنادیق الستثمارات المحرك بأن بالتصریح االلتزام:ذلك  تضمن حیث
 .األصول وتخصیص االستثمارات لوضعیة السنوي النشر •
 .السیادیة الصنادیق استثمار دافأھ نشر •
 .بمراقبتھا المتعلقة وتلك للصنادیق المنشئة البلدان تشریعات نشر •
 .المخاطر تسییر سیاسة ونشر اعتماد •

                                                            
 ).11-9(المرجع نفسھ، ص، ص ) : 1(



الصناديق السيادية ومصادر و استخدامات العوائد النفطية.......................الفصل الثاني   

77 

 .الخاص القطاع مع العادلة بالمنافسة االلتزام •
 .االستقبال بلد معاییر احترام •
 طبیعة مخاطر الصنادیق السیادیة      -ج
 1:ادیق السیادیة حسب تواجدھا وطبیعتھا بحیث یمكن تلخیصھا كاألتيتتنوع مخاطر الصن   
ضیاع المنافع المتوقعة نتیجة عدم االستثمار في الوطن فالناتج المحلي اإلجمالي الضائع الذي یمكن   •

تولیده لو تم استثمار أصول ھذه الصنادیق محلیا في أصول إنتاجیة حقیقیة وفي موطن ھذه األموال مما سیؤدي 
 .ى حرمان أصحاب الثروات من خیراتھا ومنافعھاإل

فرص التوظیف الضائعة والتي یمكن خلقھا للمواطنین لو تم استثمار ھذه األموال في مشاریع إنتاجیة   •
حقیقیة في الداخل، بدال من استثمارھا في الخارج ، فأموال الصنادیق السیادیة الخلیجیة تساھم بصورة جلیة في 

لمواطني الدول المضیفة وأغلبھا للوالیات المتحدة األمریكیة في الوقت الذي تتعمق  حل مشكلة في البطالة
مشكلة البطالة لدى أصحاب ھذه األموال ، ولعل أكبر دلیل على ذلك مساھمة صندوق مبادلة اإلماراتي في 

ع فرصة عمل مباشرة ترتبط بقطا 1400 مما أدى إلى توفیر% 8.1شركة أي أم دي األمیركیة بنسبة 
 فرصة عمل ترتبط باألنشطة األخرى ذات العالقة بھذا القطاع،  5000اإللكترونیات في ھذه الشركة ، وحوالي 

عندما اندلعت األزمة المالیة العالمیة رصدت عدة دول، خاصة الوالیات المتحدة وبلدان االتحاد   •
ھذه الدول إلى الصنادیق السیادیة األوروبي، أمواال طائلة إلنقاذ شركاتھا من االنھیار وھنا اتجھت أنظار 

للمساھمة في ھذا اإلنقاذ وذلك لكونھا الدول األضعف عالمیا ولقناعتھم بعدم وجود محاسبة أو رقابة   الخلیجیة
 .شعبیة على ھذه الثروة

انخفاض معدالت النمو االقتصادي المحققة في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة وأور�ا مقارنة �معدل النمو   •
ن أي الذي �مكن تحق�قه لو تم استثمار هذه األصول هنا محل�ا في جز�رة العرب أو في األسواق العر��ة الكام

 .واإلسالم�ة الواعدة كالسوق التركي والمالیزي واالندون�سي والمصري وغیرها
المخاطر االقتصادیة التي تصاحب استثمار تلك األصول في الخارج والناجمة عن احتمال تعرض   •
ك الصنادیق لالنھیار مع انھیار أصول المؤسسات التي یتم االستثمار فیھا، خصوصا في أوقات أصول تل

 .األزمات االقتصادیة
مخاطر تضخم الدین العام األمریكي المتسارع ، فعند خروجھ عن نطاق السیطرة سینجر عن ذلك   •

ألنھا تستضیف غالبیة الصنادیق (ینانھیار الدوالر واالقتصاد األمریكي كلیة وضیاع ثروات المواطنین الخلیجی
 ).السیادیة الخلیجیة

الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار العمالت أو ما یسمى بمخاطر الصرف األجنبي، والمتمثل في   •
میل عمالت الدول المضیفة لھذه االستثمارات وخاصة الوالیات المتحدة األمریكیة نحو االنخفاض ومن ثم 

 F2.ك األصول كما ھو الحال بالنسبة لألصول االستثماریة المقیمة بالدوالر األمریكيتدھور القوة الشرائیة لتل
المخاطر األخالقیة المتمثلة في ضعف الضمانات الخاصة بحسن إدارة تلك األصول في الدول  •
 .المضیفة
ات المخاطر السیاسیة والمتمثلة في احتمال تغیر السیاسات الخارجیة للدول المضیفة لتلك االستثمار  •

سبق وأن لجأت  خاصة مع األحداث المتسارعة التي قد تدفع الدول المضیفة إلى تجمید تلك االستثمارات،وقد
 .الى تجمید الكثیر من االستثمارات كاالستثمارات اإلیرانیة واللیبیة على سبیل المثال   الوالیات المتحدة

�اد�ة االستثمار�ة وتكالیف ومخاطر وأخیرا فانه ال یوجد أي توازن بین عوائد هذه الصنادیق الس   •
 3.االحتفاظ بها 

 : الدور التمویلي و العالمي للصنادیق السیادیة و أنشطتھا 1-3
بعد التعرف على المفاھیم األساسیة للصنادیق السیادیة، سنحاول التركیز على الدور العالمي الذي تقوم 

إنما على المستوى الدولي، وھذا لتبیین وتوضیح بھ الصنادیق السیادیة لیس على مستوى اقتصاد دولة ما ، و
وللصنادیق السیادیة العدید . من خالل طرح عالقتھا بصندوق النقد الدولي  ،مدى أھمیة ھذه الظاھرة االقتصادیة

                                                            
 http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=457551&issueno=10664:  الموقع االلكتروني): 1(
 http://www.annaharkw.com/annahar//Article.aspx?id=225901: وقع االلكترونيالم):  2(
 http://www.ommahconf.com: الموقع االلكتروني):  3(

http://www.ommahconf.com/
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من األنشطة التي تقوم بھا ، وھنا سنحاول طرح البعض من فعالیات ھذه الصنادیق العربیة و العالمیة ، و ذلك 
 :  كاآلتي

  :.دور ووزن الصنادیق السیادیة في النظام المالي العالمي 1-3-1
تلعب الصنادیق الس�اد�ة دوًرا أساسً�ا  على مستوى النظام المالي الدولي،و هذا ما تم التأكد منه خالل 

دول للدول المستقبلة أو ال �النس�ةم، هذا الدور االیجابي �كون سواًءا  2007منذ عام   ازمة السیولة الحادثة
 1) : المدخرة(المالكة للصنادیق الس�اد�ة 

 ) :المالكة لھا(الدور االیجابي یالنسبة للدول األصلیة  – ) أ
تلعب الصنادیق دور المدخر في الدول األصلیة ،و ذلك من خالل السماح بتحویل جزء من االیرادات 

ادیق السیادیة بتنویع مصادر الناتج لآلجیال القادمة بعد نضوب و زوال الموارد الطبیعیة، كما تسمح أیًضا الصن
من خالل استحداث أنشطة جدیدة و توفیر مصادر جدیدة منتظمة للدخل غیر مرتبطة ) PIB(الداخلي الخام 

مثال انشاء صناعة للسیاحة و الترفیھ في دبي ، استراتجیة المبادلة (بالمحروقات التي تملك احتیاطات محدودة 
 ).مرتبطة بالمواد األولیة في أبوظبيالھادفة إلى تطویر النشاطات ال

االستقرار، وذلك من خالل السماح بامتصاص االنحفاض المؤقت ألسعار  في تحقیق  اكما تلعب دورً 
المواد األولیة ، حیث أن انشاء صنادیق االستثمار یسمح أیًضا بالحصول على مداخیل سنویة غیر مرتبطة 

و من ھنا فإن تطورات السوق البترولیة،  ضھا المحتمل،بأسعار المواد األولیة من أجل تعویض انخفا
 والصنادیق السیادیة تسمح أیًضا بتعویض الصدمات االقتصادیة السلبیة، 

 :الدور االیجابي بالنسبة للدول المستقبلة  -)ب
بتحویل احتیاطات صرف سندات الدولة إلى أسھم ، تسمح الصنادیق السیادیة للدول المدخرة باالستثمار 

 .ل االقتصاد المنتج للدول المقترضة  أكثر من تمویل الدین العام داخ
خصوًصا ، و أن الصنادیق السیادیة تعتبر استثمارات طویلة األجل  تسمح للمؤسسات بالحصول على 
تمویل طویل األجل یوفر لھا تأمینًا  یسمح لھا ، مثال باتباع سیاسة صناعیة لمواجھة تحوالت النشاط ، ھذا 

 .یجعل الموارد  دائمة و متوقعة ستثماراتالوصف لال
كما یمكن للصنادیق السیادیة أن تلعب دوًرا ھاًما في تطویر الدول المستقبلة الستثماراتھا، كالمساھمة 

 %1باقتراح استثمار   Robert Zoellickفي تمویل البنیة التحتیة، و في ھذا االطار قام مدیر البنك الدولي 
 .ادیة لدى مؤسسات ایفریقیة بالتعاون مع البنك الدوليمن أصول الصنادیق السی

 : الصنادیق السیادیة مستثمر ھام  ضد األزمات  -)ج
كما یعبر عنھ العنوان فإن الصنادیق السیادیة لیست المسؤولة عن األزمة المالیة الحالیة و لكن  بالعكس 

لم تنشأ أساًسا   Subprimesزمة لنتائجھا ، و بذلك فإن أ )amortisseur(، فھي تلعب دور  الممتص 
بسبب الصنادیق السیادیة، فھي في األصل عبارة عن أزمة سیولة شملت العدید من األصول انطالقًا من 
السندات  الممثلة للدیون العقاریة ذات النوعیة الردیئة، و أكثر تحدیًدا فإن البنوك الغربیة الكبرى المعرضة 

 .كیر في تراجع قیمة األصول و تولید أزمة السیولةلخطر االفالس كانت تشكل الجزء األ
وھذا النقص في السیولة ما سعت الصنادیق السیادیة للتقلیل منھ و ذلك بتفضیل إعادة رسملة المؤسسات 

ملیار دوالر أمریكي في المؤسسات المالیة  66المالیة المتأثرة، و خالل ستة أشھر قامت باستثمار ما قیمتھ 
 :لب الحاالت على شكل سندات قابلة  للتحویل و ذلك كالتالي الغربیة ، و في أغ

 Morgan)انليتملیار دوالر أمریكي في شركة مورغان س CIC (5(الصندوق السیادي الصیني   •
Stanley)  من رأس المال % 9.9، ما یمثل.( 
 من % 9ما یمثل  UBSملیار دوالر أمریكي في شركة  10ما قیمتھ   )GIC(صنادیق سنغافورة  •

 .من رأس المال  %4.5ما یشكل ) Citigroup(ملیار دوالر أمریكي لدى ستي غروب  7رأس المال ، و 
ما   Merri Lynchملیار دوالر أمریكي في شركة میري لنش  4.4بـ ( Temasekصندوق  •

 )من رأس المال % 9.9یمثل 

                                                            
  "للتنمیة مبادلة صندوق (النفطیة، داتاإلیرا ترشید في وآلیاتھا العربیة السیادیة الثروة صنادیقسلیمان،  فرحات دمحم، زواري حشماوي):  1(

Mubadala " الدولي حول البدائل التنمویة في االقتصادیات العربیة وترشید إستغالل الموارد في ظل مداخلة مقدمة ضمن الملتقى (، )كنموذج بأبوظبي
  8-7،ص،ص)2012نوفمبر  21/22امعة زیان عاشور الجلفة،أیام التغیرات اإلقلیمیة والدولیة، كلیة العلوم االقتصادیة،علوم التسییر والعلوم التجاریة، بج
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ملیار دوالر  7.5 باستثمار  ADIAحیث قام صندوق أبوظبي (صنادیق االمارات العربیة المتحدة  •
 )من رأس المال % 4.9بنسبة ) Citigroup(أمریكي في ستي غروب 

و من الواضح أن خطر انتقال عدوى األزمة المالیة كان سیكون أكبر في حالة عدم وجود مساھمات  •
ا ھدف الرئیسي للصنادیق السیادیة و لكنھلالصنادیق السیادیة، بالرغم من أن ھذه االستثمارات ال تستجیب ل

 .كافیة إلغراء أصول المؤسسات المالیة المعنیة
باالضافة إلى أن الصنادیق السیادیة إلى حد اآلن ال تقوم بالتدخل مباشرة في حوكمة المؤسسات  •

 .  المالیة، و ال في مجلس االدارة بالرغم من أن قیمة استثماراتھا تسمج لھا بأكثر من ذلك
 :ادیةصندوق النقد الدولي و الصنادیق السی -)د

نظًرا لألھمیة المتزایدة للصنادیق السیادیة  ودور صندوق النقد الدولي في متابعة صحة اقتصادیات 
 و اللجنة الدولیة األعضاء و النظام المالي العالمي ، قامت كل من اللجنة التوجیھیة لصندوق النقد الدولي ،

القواعد  منحوار لغرض تحدید مجموعة  بدعوة  الدول األعضاء إلقامة (CMFI)والمالیة  النقدیة للشؤون
السیادیة، وبذلك كانت نتیجة أعمال صندوق النقد  الصنادیق إدارة مجال في الممارسات التي تحكم المثالیة
 1: قد خلصت إلى مجموعة عدیدة من النقاط أھمھا الدولي 

لسیادیة ،حیث وذلك من أجل تحسین معرفة الصنادیق ا: )Approfondir l’analyse(تعمیق التحلیل •
قام صندوق النقد الدولي بتنظیم دراسة حول ھذه الصنادیق من أجل تحدید الھدف من استثماراتھا، و تطبیقھا 

 les dispositifs deإلدارة المخاطر، و كذا إطارھا المؤسساتي، مثل ھیكل الحوكمة و أجھزة المسؤولیة 
responsabilisation. 

 2007قام صندوق النقد الدولي في نوفمبر ): Favoriser la communication(تفضیل االتصاالت  •
 qui مناقشة تمھیدیة   بتنظیم طاولة مستدیرة لمسیري احتیاطات و أصول الصنادیق السیادیة ، التي أدت

incluait un débat préliminaire  بین أھم الصنادیق السیادیة ، ممثلي المستویات العلیا للبنوك
دولة مشاركة، وقد أدى ھذا اللقاء إلى تقدیم نظرة حول  28لیة و الصنادیق السیادیة لـ المركزیة، وزرات الما

المسائل المتعلقة بالسیاسة  والمشاكل المؤسساتیة و العملیاتیة التي تطرح على الصنادیق السیادیة ، ما سمح 
ستدیرة مواصلة الحوار بین باإلستفادة من تجاربھم و آرائھم حول الموضوع،  فتقرر من خالل ھذه الطاولة الم

 .الصنادیق السیادیة
متابعة  صندوق النقد الدولي یراقبحیث :  )Assurer le suivi du dialogue(ضمان متابعة الحوار  •

 أفضل موقف مشترك بشأن ھذه المبادرات، من خالل متابعة االتصال بین الصنادیق السیادیة  للحصول على
 .والمساءلة ھیاكل الحوكمةبشأن   .الممارسات
 Coordonner les travaux avec d’autres(التنسیق مع المؤسسات الدولیة األخرى •

institutions internationales:( 
یقوم صندوق النقد الدولي بتنسیق أعمالھ مع الصنادیق السیادیة مع منظمة التعاون و التنمیة  

، المفوضیة األوروبیة والبنك الدوليألخرى كأیًضا مع المنظمات ا الوثیق و بالتعاون (OCDE)االقتصادیة 
منظمة التعاون والتنمیة ھي المسؤولة عن توجیھ األنشطة المتعلقة بسیاسات االستثمار وأنظمة حیث كانت 

 .االستثمار لدى الدول المتلقیة
یقوم  مجلس إدارة صندوق النقد  ):Déterminer les points essentiels: (تحدید النقاط الرئیسیة  •

لدولي  بالنظر حول وضع  برنامج  یحدد عمل صنادیق الثروة السیادیة في كل اجتماع لھ، و ایجاد الحلول ا
 المناسبة التي تحدد أفضل الممارسات في مجال إدارة الصنادیق السیادیة

 �ةوالتنم التعاون  منظمة قبل من المعتمدة االستثمار �م�ادئ الس�اد�ة الصنادیق إلزام الوقت نفس في وتم
 2 :في والمتمثلة (ocde) االقتصاد�ة 
 تلك أقل من مزا�ا أنظمة إلى األجانب المستثمر�ن إخضاع یتم أال یجب �حیث :التمییز عدم •
 م�اشرة تحمي والتنم�ة االقتصاد�ة التعاون  منظمة أن و�ما .الظروف نفس في الوطنیین، للمستثمر�ن الممنوحة

                                                            
1  :  Le FMI intensifie ses travaux , Bultin du FMI en ligne,OpCit,P3 

 ).15 -14(، ص، ص مرجع سابقعبد المجید قدي، :   2
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 في عضو دولة كل إلى االستثمار حر�ة ملزمة بتوس�ع تكون  األعضاء الدول في الس�اد�ة الصنادیق استثمارات
 .الدولي النقد صندوق 

 .للجم�ع كاملة ومتاحة األجنبي االستثمار قیود حول المعلومات تكون  أن یجب �حیث: الشفاف�ة •
 األموال انتقال رؤوس حریة على للقیود التدریجي باإللغاء األعضاء الدول تلتزم :التدریجي التحریر •

 . أراضیھا على
 .جدیدة قیود وضع بعدم األعضاء الدول تلتزم :القائم الوضع على المحافظة •
 التي التحریر من تدابیر األعضاء الدول كل بتمكین عضو دولة كل تلتزم: واحد جانب من التحریر •

  .األخرى الدول من المعتمدة بالتدابیر ربطھا وعدم تباشرھا
مییز بین توز�ع االحت�اطي الرسمي لصندوق النقد الدولي واحت�اطي و�مكن من خالل الشكل التالي الت

 :الصنادیق الس�اد�ة ألكبر عشر دول كالتالي 
 العشر الكبرى موزعا مابین االحت�اطي الرسمي   والصنادیق الس�اد�ةدول رصید االحت�اطي ) :  18(الشكل رقم 

 
 
 

 
 
 
 

 :من خالل الشكل نالحظ أن
اطي رسمي كبیر بینما رصیدھا من الصنادیق السیادیة قلیل بینما نجد العكس تمتلك الصین رصید احتی

تماما في سنغافورة،أما في اإلمارات العربیة المتحدة نجد أنھا تمتلك رصید ضئیل جدا من االحتیاطي الرسمي 
 .ورصید احتیاطي كبیر من الصنادیق السیادیة وینعدم رصید الصنادیق السیادیة في الیابان والھند

 : أنشطة وفعالیات الصنادیق السیادیة  1-3-2
سنحاول تبیین بعض من انشطة الصنادیق السیادیة ، في العالم ككل ، وعلى مستوى الوطن العربي،   

 : بصفة خاصة، وذلك كما یلي
 Abu Dhabi Investment Authority    جھاز ابوظبي لالستثمار -)أ

یدیر الجھاز حالیا كمیة ضخمة من رأس المال، ویعتبر من  1976تأسس جھاز أبوظبي لالستثمار عام 
ولكبر حجم الجھاز، أصبحت الصنادیق االستثماریة المملوكة لھ مؤثرة في . أضخم صنادیق االستثمار في العالم

فیما تتراوح تقدیرات . (، بحسب ستاندارد تشارتردملیار دوالر 625السوق العالمي ، وتقدر أصولھا بنحو 
كان أول صندوق یشتري حصة كبیرة في بنك ). ملیار دوالر 750ملیار دوالر الى نحو  250أخرى ما بین 

ومن أحدث . خالل االزمة المالیة العالمیة ملیارات دوالر في سیتي غروب 7,5غربي متعثر حین ضخ 
، وھو مصرف استثماري مصري، فضال »جي ھیرمس. اف. اي«في % 8استثماراتھ األخرى حصة بنسبة 

 : وتتوزع اصولھ كالتالي.1عن حصة في أبولو وھي مجموعة أمیركیة لالستشارات الخاصة
 .المتقدمة األسواق في األسھم في المائة في 55 إلى 45 استثمر •
 .الناشئة األسواق في األسھم في المائة في 12 إلى 8 استثمر •
 .الحكومیة السندات في المائة في 18 إلى 12 استثمر •
 .العقارات في المائة في 10 إلى 5 استثمر •
 :عمالت  من یمتلكھ ما توزیع و
 .بالدوالر المائة في 45 •

                                                            
 http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=51425: الموقع االلكتروني): 1(

یق الس�اد�ة     معهد   الصناد: المصدر
 Sovereign Wealth Fund  على الموقع

 http://www.swfinstitute.org: االلكتروني 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1976
http://www.swfinstitute.org/
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  .بالیورو المائة في 40 •
  .بالین المائة في 5 •
 الناشئة األسواق عمالت المائة في10 •

 : AIDAتثمار والجدول الموالي یستعرض تحلیال مفصال لھیئة أبوظبي لالس
 AIDAلهیئة أبوظبي لالستثمار  تحلیل) : 19(الجدول رقم 

 .تأثیر حكومي عال على مستوى الرؤساء القائمین بالتسییر  إلدارة والتسییرا
 ).عدم وجود أي معلومات عن إستعانة الصندوق بمصادر خارجیة(فریق استثمار كبیر و دائم القدرات

 .صاالت الدولیة فریق للعالقات العامة و قوة االت
 .مستثمر على المدى الطویل سلوك االستثمار

 .مستثمر سلبي
 .عدم االفصاح عن أي معلومات بشأن مشاراكاتھا

 .عدد محدود جًدا من المعلومات المتاحة بشأن إستراتجیة تعاملھا التعامل
 ویت بالوكالةعدم نشر السجالت المتعلقة بالتصویت على مستوى الوكالة أو وجود استراتجیة للتص

 .عدم الكشف عن أي معلومات بشأن محفظتھا
الحكم البیئي 
 واالجتماعي

 عدم وجود أي دلیل على أي سیاسات أو أنشطة متعلقة بالحكم البیئي واالجتماعي

 كشف محدود جًدا الكشف
 Source : Afshin Mehrpouya, Chaoni Huang, Timothy Barnett An Analysis of ProxyVoting and Engagement Policies 
and Practices of the Sovereign Wealth Funds,IRRCi SWF Report October 2009, 
(http://www.irrcinstitute.org/pdf/Sovereign_Wealth_Funds_Report-October_2009.pdf); P63 

 :صندوق النرویج للتقاعد الحكومي  -)ب
ھذا الصندوق ھو المختلف الوحید في ھذه القائمة من حیث جھة أصلھ األوروبي أو للشفافیة التي   
من أصول % 60ملیار دوالر ویستثمر حوالي  391، وتبلغ قیمة أصولھ 1990أسس عام . یتمیز بھا

عن نیة تنویع استثماراتھ الى األصول البدیلة، ویملك عددا  الصندوق في السندات والباقي في األسھم، فیما أعلن
 1..%3كبیرا من الملكیات والحصص في الشركات العامة، لكنھا تقل عن نسبة 

وقد تم إنشاء ھذا الصندوق تحت إشراف وزارة المالیة من أجل تحقیق العدالة بین األجیال فیما یخص 
 2:حقیق مایلي الموارد النفطیة و عائداتھا،و قد أدى إلى ت

 فصل عائدات النفط عن االستهالك المحلي، وحما�ة االقتصاد الوطني من نقمة النفط •
 .حما�ة المیزان�ة من الصدمات االقتصاد�ة الناتجة عن التذبذ�ات العن�فة في أسعار النفط •
 .تمو�ل تقاعد األج�ال القادمة •

تھا الرشیدة لفوائضھا المالیة أن تكسب حیث تعد النرویج من الدول القالئل التي استطاعت بفضل إدار
 3:نعمة النفط و تجتنب نقمتھ، و تحقق ذلك بفضل االجماع السیاسي المبكر حول مبدأین أساسیین

أولھما تجنب زیادة االستھالك المحلي لعائدات النفط بصورة قد تضر بالصناعات القائمة و باالقتصاد  -
 .الوطني

 . ط مع األجیال القادمة و حفظ نصیبھا مستثمًراثانیھما ھو مشاركة عائدات النف -
وبذلك فإن نجاح صنادیق الثروة السیادیة في النرویج یعود إلى كل من االنشاء المؤسساتي و الحكم 

بنك نرجیز "بإنشاء وحدة استثمار للبنك المركزي النرویجي تسمى  1998الراشد حیث قامت النرویج في عام 
وذلك من أجل تسییر الثروة ، "  Norges Bank Investment Management (NBIM)لتسییر االستثمارات ، 

 .المالیة النرویجیة تسییًرا كلیًا اعتماًدا على خبرتھا
 :و في األخبر یمكن إدراج الجدول التالي الذي یقدم تحلیال للصندوق التقاعدي الحكومي النرویجي

                                                            
 www.uaeec.com: الموقع االلكتروني, صنادیق الثروة السیادیة أدوات مؤثرة في االقتصاد العالمي, وائل الخطیب): 1(

2  :  Norges Bank Investment Management: Ten years of NBIM , (Norges Bank ; Investment Management, Annual 
Report 2007 , Published 25.03.2008) ,sur le site :  (http://www.norges-bank.no/templates/report    68491.aspx), consulté  
le 15/01/2012  à22h48. 

مجلة (،" حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخلیح العربیة: یة الطفرة النفطیة الثالثة و انعكاسات األزمة المالیة العالم"علي خلیفة الكواري ، :  ) 3(
  http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID: على الموقع االلكتروني 72، ص)371: المستقبل العربي، العدد 

http://www.irrcinstitute.org/pdf/Sovereign_Wealth_Funds_Report-October_2009.pdf
http://www.norges-bank.no/templates/report%20%20%20%2068491.aspx),
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID


الصناديق السيادية ومصادر و استخدامات العوائد النفطية.......................الفصل الثاني   

82 

 النرو�جيتحلیل للصندوق التقاعدي الحكومي ) : 20(الجدول رقم 
 لتسییر االستثمارات بنك نرجیزمدرج ضمن وزارة المال�ة و من الناح�ة الوظ�ف�ة تتم إدارته من قبل  إلدارة والتسییرا

 �ستخدم المراجعة الخارج�ة إلعداد تقار�ره المال�ة

 .قوة عاملة دول�ة متنوعة، مكاتب خارج�ة في لندن،نیو�ورك، و شانغهايبنك نرجیز  �متلك القدرات

 .استثمار موجه على المدى الطو�ل سلوك االستثمار
 .�طلب المعونة في إدارة جزء من أصوله، ال �كشف عن معدل العائد المطلوب أو المستهدف

 .ممارسة حقوقه في التصو�ت �كل حیو�ة مع استراتج�ة تعامل واضحة المعالم التعامل
 التعامل مع عدد صغیر من الشركات التي هي خارج محفظته

استثمارات الحكم 
 البیئي و االجتماعي

 .التعامل مع شركات استثمار في مجال تحسین الحكم البیئي و االجتماعي
 .الكشف عن م�ادئ توجیه�ة أخالق�ة مع امتالك لجنة أخالق�ة

 .استخدام الفحص السلبي القائم على القضا�ا البیئ�ة و االجتماع�ة
 لبیئي و االجتماعياالعالن عن خطط لتوس�ع استثمارات الحكم ا

 التقار�ر الفصل�ة و السنو�ة ، الكشف الكامل للح�ازات الكشف
 .الكشف الكامل لسجالت الناخبین، الكشف عن إستراتج�ة االستثمار و المخاطرة

 .الكشف الكامل لممارسات االستعانة �مصادر خارج�ة و مدیري األصول الخارج�ة
Source : Afshin Mehrpouya, Chaoni Huang, Timothy Barnett An Analysis of ProxyVoting and Engagement 

Policies and Practices of the Sovereign Wealth Funds,IRRCi SWF Report October 
2009,(http://www.irrcinstitute.org/pdf/Sovereign_Wealth_Funds_Report-October_2009.pdf); P67 

 :مؤسسة سنغافورة الحكومیة لالستثمار و شركة تیماسیك -)ج
 330، وتقدر قیمة أصولھا بنحو 1981في عام مؤسسة سنغافورة الحكومیة لالستثمار تأسست     
وتنقسم ، وكان الھدف من تأسیسھا ھو تسییر ثروات سنغافورة في استثمارات عالیة المردودیة، ملیار دوالر

ومع ذلك یشدد . إدارة األصول والعقارات واالستثمارات الخاصة: ى ثالثة فروعمحفظتھا االستثماریة ال
 1.الصندوق على انھ مستثمر مالي صرف

بهدف تسییر الشركات الحكوم�ة  1970في عام  شركة ت�ماس�ك القا�ضةفي حین كان تأس�س  
نس�ة مساهمتها في الناتج الموحدة على أساس تجاري دون تلقي أي امت�ازات خاصة لكونها ملك للدولة وتصل 

سنویًا على مدى العقود األربعة الماضیة ، ما  % 9، و المقدر في المتوسط بنحو %60المحلي االجمالي إلى
 .یدل على دورھا في تنمیة االقتصاد المحلي و رفاھیة المجتمع

ا من أكثر ورغم صغر حجم سنغافورة نسبیًا و قلة عدد سكانھا و ندرة مورادھا الطبیعیة ، إال أنھ
قصص النجاح حدیثًا في مجال التفوق االقتصادي،  ویعود ذلك إلى تبني منھج االستباقیة في االستثمار من 
خالل الموازاة بین إستراتجیة االستثمار و استراتجیتھا االقتصادیة و االجتماعیة، حیث كانت المدخرات الوطنیة 

موجھة لمشاریع البنیة التحتیة ، أما احتیاطات النقد  1960 خالل المرحلة المبكرة من التنمیة في سنغافورة سنة
األجنبي المتراكمة موجھة ألغراض الطوارئ األساسیة  من جھة ، ومن جھة أخرى كانت سنغافورة تعترف 
بأن العوامل الحكمیة  والبیئیة واالجتماعیة لدیھا تأثیر كبیر على المجتمعات و على االستدامة طویلة األجل 

 .والتجارةللشركات 
مقار�ة ذات محور�ن لتحفیز تنم�ة اقتصاد�ة  1965و�ذلك ات�عت حكومة سنغافورة �عد استقاللها في 

  2: طو�لة المدى و خلق مناصب شغل ة هما 

                                                            
 http://www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=51425 :الموقع االلكتروني): 1(

2  :  Richard Shediac, Hatem Samman : The Vital Role of Sovereign Wealth; Funds in the GCC’s Future , Ideation 
Center Insight,P16 

http://www.irrcinstitute.org/pdf/Sovereign_Wealth_Funds_Report-October_2009.pdf
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تتمثل في توفیر حوافز االستثمار للشركات المتعددة الجنسیات إلنشاء عملیات : المقاربة األولى  •
 .فورة تصنیع و مقرات اقلیمیة في سنغا

تتمثل في تسییر الشركات الحكومیة الموحدة من أجل تنمیة طویلة األمد : المقاربة الثانیة  •
. للقطاعات االقتصادیة المفتاحیة

 "The China Investment Corporation (CIC) " :لالستثمار یةالشركة الصین -)د
لصیني من أجل إاستراتجیة وقد انفصلت ھذه المؤسسة عن البنك الشعبي ا، 2007تأسست في عام  

ملیارات دوالر في  3ملیار دوالر ، استثمرت المؤسسة  200وتبلغ قیمة أصولھا استثمار أوسع و تسییر أحسن 
مجموعة االستثمار الخاصة بالكستون، عندما طرحت لالكتتاب العام، كما ھیمنت على الصندوق الذي یھیمن 

ملیارات دوالر في مورغان ستانلي مقابل  5استثمرت على حصص الدولة في أكبر البنوك في الصین، و
 .في المصرف األمیركي لالستثمار% 9,9سندات تتحول الى حصة نسبتھا 

وكان الھدف من إنشاء الشركة الصینیة لالستثمار ھو ضمان إستراتجیة استثمار طویلة األجل و ذات 
 1:عوائد مرتفعة،و ذلك من خالل 

 .ي الصین من النقد األجنبي في الخارج استثمار مبالغ ضخمة من احتیاط •
 .االستثمار محلیًا في األسواق الصینیة المالیة و الشركات •
 توفیر رؤوس األموال للبنوك المحلیة •

2 :والجدول الموالي یقدم تحلیال للشركة الصینیة لالستثمار

 (CIC)لالستثمار  �ةالشركة الصینتحلیل ) : 21(الجدول رقم 
إلدارة ا

 والتسییر
 .لالستثمار كیان قانوني مستقل یةشركة الصینال

أعضاء اللجنة التنفیذیة ال یشتغلون في مناصب حكومیة حالیًا مع وجود خمسة من األعضاء غیر التنفیذیین في ھذه 
 .المناصب 

 یتمتع مجلس الدولة بسلطة مطلقة في تعیین المدرین األعضاء و إقالتھم
 .إدارة جزء كبیر من أصولھااالستعانة بمصادر خارجیة في  القدرات

 .موظفًا یملكون تجربة العمل في الخارج 73
 .تستأجر مستشارین في االستثمار الخارجي

 .عدم وجود دلیل لجدول أعمال سیاسي
 مستثمر سلبي على المدى الطویل سلوك االستثمار

 االستثمار في إستثمارات بدیلة،بما في ذلك األسھم الخاصة،
 .وي المستھدفمعدل العائد السن 5%

 محفظة متنوعة، التصفیة بدال من المشاركة في حالة الخالف مع إدارة شركة المحفظة
 مستثمر سلبي مما أدى إلى إضعاف سلطة حكم المساھمین التعامل

 .عدم وجود أي تركیز لتحسین الحكم في المحفظة
 عدم وجود سجالت التصویت بالوكالة

استثمارات 
الحكم البیئي و 

 ياالجتماع

 .عدم وجود أي  استراتجیة ممنھجة في مجال تحسین الحكم البیئي و االجتماعي
 عدم تخصیص أموال لالاستثمار في المجال البیئي و االجتماعي

 عدم وجود حدود لالنسحاب الحكومي الكشف
 نقص الكشف الكامل في تفاصیل المحفظة، 

 عدم االفصاح عن سیاسات التصویت بالوكالة و السجالت
. بما في ذلك مجامیع األداء المالي و ھیكل المحفظة 2009التقریر السنوي األول في أوتنشر 

Source : Michael F. Martin : China’s Sovereign Wealth Fund, CRS Report for Congress, Order Code 
RL34337, January 22, 2008, P93, sur le site : (http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34337.pdf), consulté le 
15/12/2012 à 16h48, 

 3:من خالل الجدول التالي   وفي األخیر �مكن عرض أهم الصنادیق الس�اد�ة في العالم مع تار�خ إنشائها ومصدرها

 2010الم حسب حجمها ودرجة شفافیتها لسنة ترتیب الصنادیق الس�اد�ة في الع: )22(الجدول رقم 

1  :  Ibid,P16 
2: Michael F. Martin : China’s Sovereign Wealth Fund, CRS Report for Congress, Order Code RL34337, January 22, 
2008,P93, sur le site : (http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34337.pdf), consulté le 15/12/2012 à 16h48. 

3  :  Sovereigh wealth fund Ranking December2010, site officiel de  l’institut des fonds  souverains 
,www.swfinstitute.org  , site consulte le :07/02/2012, 00 :01 

http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34337.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34337.pdf
http://www.swfinstitute.org/
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ملیار (قیمتھ اسم الصندوق السیادي  البلد
 )دوالر

تاریخ 
 اإلنشاء

معیار  مصدرھا
 الشفافیة

أبوظبي 
 )اإلمارات(

 3 النفط 1976 627جھاز أبوظبي لالستثمار 

 10 النفط 1990 512 صندوق معاشات التقاعد الحكومي النرویج
مؤسسة النقد العربي السعودي ) SAMA(ساماالسعودیة 

 القابضة الخارجیة
439.1 

- 
 2 النفط

غیر  1997 347.1 لالستثمار SAFEمؤسسة الصین
 سلعیة

2 

غیر  2007 332.4 مؤسسة الصین لالستثمار الصین
 سلعیة

6 

ھونغ 
 )الصین(كونغ

غیر  1993 259.3 المحفظة النقدیة لالستثمار لھونغ كونغ
 سلعیة

8 

غیر  1981 247.5لمؤسسة الحكومیة لالستثمار لسنغافورة اسنغافورة 
 سلعیة

6 

 6 النفط 1953 202.8مؤسسة الكویت لالستثمار  الكویت
غیر  2000 146.5 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الصین

 سلعیة
5 

 5 النفط 2008 142.5صندوق الضمان االجتماعي الوطني  روسیا
غیر  1974 133 تیماسیك القابضةسنغافورة 

 سلعیة
10 

 5 النفط 2005 85 مركز قطر لالستثمار قطر
 2 النفط 2006 70مركز لیبیا لالستثمار  لیبیا

غیر  2004 67.2 الصندوق المستقبلي ألسترالیا أسترالیا
 سلعیة

10 

 1 النفط 2000 56.7صندوق ضبط الموارد  الجزائر
source : Sovereigh wealth fund Ranking December2010, site officiel de  l’institut des fonds 
souverains  ,www.swfinstitute.org  , site consulte le :07/02/2012, 00 :01 

رات و تمثل كل من اإلما  2010صندوقا حتى دیسمبر  50ویبلغ عدد الصنادیق السیادیة في العالم  -
العربیة المتحدة ، الصین ، سنغافورة ، النرویج ، السعودیة، الكویت، روسیا أكبر الصنادیق السیادیة في العالم 

 .   2011ملیون دوالر حتى دیسمبر  4. 156.8:  ویقدر إجمالي مبالغ الصنادیق السیادیة في العالم بـ ،
ة على مستوى العالم، أشار مؤشر ، حول حجم األصول السیادی2012وفي تقریر الصادر في مایو 

تریلیونات دوالر في  4.83ان اجمالي قیم الصنادیق السیادیة العالمیة ارتفع من » لینابرج مادویل للشفافیة«
تریلیونات في نھایة مایو  5.029، ثم ارتفع الى 2012تریلیونات في مارس  4.99، الى 2011دیسمبر 
2012. 

المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصنادیق الس�اد�ة،  ،(SWF Institute) وقد صنفت مؤسسة
الصندوق التا�ع لجهاز أبو ظبي لالستثمار كأكبر صندوق س�ادي �العالم، ضمن قائمة حول أكبر الصنادیق 

 مل�ار 627صندوقا س�اد�ا من مختلف دول العالم، �موجودات قدرت بـ 61الس�اد�ة في العالم والتي ضمت 
ً بقیمة  611ا صنادیق النرویج في الترتیب الثاني بـدوالر، تلتھ ملیار  567.9ملیار دوالر، ثم الصین ثالثا

ملیار دوالر، بینما جاءت الكویت في المركز السادس  523.8دوالر، وفي المركز الرابع السعودیة بمقدار 
 1.ملیار دوالر 296بحجم أصول بلغ 

تریلیون  7.3إلى مبلغ قدره  2015ات في مارس لیصل إجمالي أصول ھذه الصنادیق حسب التقدیر
وبینما توجد فروق كبیرة بین صنادیق . تریلیون دوالر 4.2دوالر، منھ أصول مرتبطة بالنفط والغاز بقیمة 

الثروة السیادیة المختلفة، فإن المعلومات المتاحة عن توزیع أصولھا تشیر إلى وجود حصة كبیرة منھا في ھیئة 
 :2015جدول الموالي یبین أكبر صنادیق الثروة السیادیة حسب إحصائیات وال 2أسھم وسندات،

: نيعلى الموقع االلكتروالفرص والمحاذیر، .. ا لصنادیق السیادیة في مواجھة األزمات المالیة العالمیة: 1
: 21/10/2013 à15h46 le ,consultéhttp://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=206508

 -:،على الموقع االلكترونيصر النفطصنادیق الثروة السیادیة في عرابح أرزقي ، و عدنان مزارعي، و براساد أنانذاكریشنان،  : 2

http://www.swfinstitute.org/
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=206508,consult%C3%A9
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 2015أكبر صنادیق الثروة الس�اد�ة في العالم حسب تقدیرات ) : 23(الجدول رقم 

،علىصنادیق الثروة السیادیة في عصر النفط، رابح أرزقي ، و عدنان مزارعي، و براساد أنانذاكریشنان: المصدر
consulté le 27/10/2015: http://blog-montada.imf.org/?p=3776,:ونيالموقع االلكتر

 : و�مكن توض�ح نس�ة كل منطقة من إجمالي م�الغ الصنادیق الس�اد�ة في العالم في الشكل التالي
 مصادرهاالصنادیق الس�اد�ة في العالم حسب ): 20(شكل رقم ال الس�اد�ة في العالم حسب المناطق الصنادیق):19(الشكل رقم 

source : Sovereigh wealth fund Ranking December2010, site officiel de  l’institut des fonds 
souverains , www.swfinstitute.org  , site consulte le :08/02/2011 , 12 :45 

 ً ، تلیھا 40%یا استحوذت على النصیب األكبر من األصول بنسبة آسأن ) 19(یوضح الشكل رقم  فجغرافیا
لكل منھما، أما باقي  3%، وافریقیا وأمریكا بـ17%، ثم أوروبا بنسبة 35%منطقة الشرق األوسط بنسبة 

 .فقط 2%الدول فاستحوذت على 
  ً نفط أو الغاز أن مصدر موارد الصنادیق السیادیة في العالم ھو من ال) 20(یبین الشكل رقم  وقطاعیا

 كالتعدین والنحاس، واأللماس، والقطاعات غیر السلعیة ما نسبتھفي حین تمثل القطاعات األخرى  %58بنسبة 
 56%الى  33%وقد ارتفعت نسبة االستثمار في األصول الخاصة بدول مجلس التعاون الخلیجي من ،  42%

,consulté le 27/10/2015: http://blog-montada.imf.org/?p=3776 

http://www.swfinstitute.org/
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ل صنادیق الثروات السیادیة القابلة لالستثمار من قیمة أصو 6%حیث ارتفع االستثمار في السندات المحلیة من 
من األصول القابلة  14%واستحوذت البنى التحتیة على  13%كما استحوذت العقارات على . 14%الى 

 .لالستثمار لتلك الصنادیق
 الصنادیـق السیادیـة لمنظمـة أوبـك وأوابـك  -)ھـ

األعضاء في منظمة األقطار المصدرة سنوضح من خالل الجدول التالي الصنادیق السیادیة للدول 
 1):أوابك(و استخالص التجربة العربیة ، وذلك بأخذ منظمة االقطار العربیة المصدرة للبترول )  أوبك(للبترول

 2010الصنادیق الس�اد�ة للدول األعضاء في منظمة أو�ك لسنة ): 24(جدول رقم ال
خ تاری قیمة الصندوق ملیار دوالر اسم الصندوق البلد

التأسیس 
درجة 

 الشفافیة
 اإلمارات العربیة

 المتحدة 
 3 1976 627جھاز أبوظبي لالستثمار 

 - 1984 48.2المؤسسة النفطیة العالمیة لالستثمار 
 4 2006 19.6مؤسسة دبي لالستثمار 

 10 2002 13.3 مؤسسة مبادلة
 - 2007 - ھیئة استثمار دبي

 3 2005 1.2رأس الخیمة لالستثمار 
 2 2007 - جھاز اإلمارات لالستثمار

المملكة العربیة 
 السعودیة

مؤسسة النقد العربي السعودي 
 القابضة 

439.1 -2 

 3 2008 5.3 صندوق االستثمار العام
 6 1953 202.8مؤسسة الكویت لالستثمار الكویت 

 5 2005 85جھاز قطر لالستثمار  قطر
 2 2006 70ار جھاز لیبیا لالستثملیبیا 

 1 2000 56.7صندوق ضبط الموارد  لجزائرا
 1 1999 23 صندوق االستقرار النفطيإیران 

 FEM( 0.8 1998 1( فینزویال
 1 2004 0.5 فائض الحساب الخام نیجیریا
 - 2010 - الصندوق السیادي األنغولي أنغوال

source : Sovereigh wealth fund Ranking December2010, site officiel de  l’institut des fonds 
souverains , www.swfinstitute.org   site consulté le :08/02/2012,  23 :00 

 :نجد) 23(من الجدول رقم 
والر في دیسمبر ملیار  د 1389.7تتجاوز قیمة الصنادیق السیادیة للدول األعضاء في منظمة أوبك  -

صندوق سیادي من  17من إجمالي قیمة الصنادیق السیادیة في العالم وبامتالكھا لـ  %33.43بنسبة  2010
صندوق سیادي في العالم وتعود مصادر ھذه الصنادیق إلى فوائض النفطیة لدول أوابك، وتمتلك  50إجمالي 

من إجمالي أصول الصنادیق السیادیة  %98.25بلیون دوالر أي  1365.4الدول العربیة العضوة في أوبك 
 .ألوبك 

وتتصدر اإلمارات العربیة المتحدة قائمة الصنادیق السیادیة في العالم من حیث الحجم والعدد، حیث  -
 من إجمالي أصول %17.06ملیار دوالر، بنسبة تفوق  709.3صنادیق سیادیة تتجاوز قیمتھا  7تمتلك 

 )من إجمالي أصولها ألو�ك، و�عتبر جهاز أبوضبي لالستثمار %51.03و الصنادیق الس�اد�ة في العالم 
Abu Dhabai Investiment Athority)   مل�ار دوالر،  مع  627أكبر صندوق س�ادي في العالم �ق�مة
 .منحه الدرجة الثالثة من حیث مستوى الشفاف�ة 

ملیار دوالر وتحتل المرتبة الثالثة  444.3تلیھا المملكة العربیة السعودیة بامتالكھا لصندوقین بقیمة  -
ملیار دوالر وباحتاللھا المرتبة الثامنة عالمیا، ثم دولة قطر  202.8عالمیا، ثم الكویت بصندوق واحد بقیمة 

1  :  Sovereigh wealth fund Ranking December2010, site officiel de  l’institut des fonds souverains , 
www.swfinstitute.org   site consulté le :08/02/2012,  23 :00 

http://www.swfinstitute.org/
http://www.swfinstitute.org/
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ملیار دوالر وقد منحت لھذه الصنادیق درجة شفافیة من  70ملیار دوالر لصندوقھا السیادي، لیبیا  85بقیمة 
صنادیق السیادیة لكل من  الجزائر، نیجیریا ، إیران ، فنزویال الدرجة األولى في، في حین منحت لل2-10

 . 2010وأحدث صندوق سیادي في أوبك ھو صندوق أنغوال السیادي والذي أنشأ سنة . الشفافیة واإلفصاح 
وتشكل منھا  2010ملیار  دوالر في دیسمبر  1383وتبلغ أصول الصنادیق السیادیة العربیة  -

من  %29.79ملیار دوالر ، وبنسبة أكثر من  1238.7بقیمة  %89.56دیق السیادیة الخلیجیة نسبة الصنا
إجمالي أصول الصنادیق السیادیة في العالم مع عدم اإلفصاح على أصول كل من ھیئة استثمار دبي وجھاز 

 .اإلمارات لالستثمار
ملیار  دوالر لسنة  875والي وقد كان من المتوقع أن تصل أصول جھاز أبوظبي لالستثمار ح  -
ملیار  دوالر لجھاز قطر لالستثمار ، وبنھایة  60ملیار دوالر لمؤسسة الكویت لالستثمار ،و 170و 2010

)1(. نجد أرقاما أكبر من التوقعات لكل من الكویت وقطر وانخفاض بالنسبة ألبوظبي 2010سنة 

ملیار   1997.3حیث بلغت  2007ن سنة وقد سجلت أصول الصنادیق السیادیة العربیة تراجعا ع -
ملیار في   3130من إجمال أصول الصنادیق السیادیة في العالم والذي بلغ  %56.84مشكلة نسبة )  2(دوالر 

 .تلك الفترة

 : مصادر العائدات المال�ة البترول�ة للدول العر��ة المصدرة للبترول -2
ًرا رئ�سً�ا في تمو�ل عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة و االجتماع�ة لدى الدول لعبت العائدات النفط�ة والزلت دو 

الرئ�س�ة المنتجة للبترول، �الرغم من التقل�ات التي تعاني منها بناًءا على تقل�ات أسعار البترول ، ومن خالل 

, site mec.org-www.camegie, Carnegie Middle East center: Seven Behrendt, Arab Sovereigh wealth Funds) 1(

consulté le : 08/02/2012, 23 :20   
: ،  الساعة 09/02/2011: تاریخ الزیارة  www.mme.ps: ، نقال عن الموقع1ص ، الصنادیق السیادیة العربیة،والتخطیطاإلدارة العامة للدراسات   )2(

16:00 

http://www.camegie-mec.org/
http://www.mme.ps/
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، وكذا مختلف هذا الم�حث سنحاول التعرف على طب�عة العائدات النفط�ة و العوامل التي تؤدي إلى تعاظمها
: أشكال هذه العائدات �اإلضافة إلى تأثیر البترول على اله�كل المالي للدول العر��ة ،وذلك من خالل مایلي 

 :طب�عة العائدات المال�ة النفط�ة العر��ة و العوامل التي أدت إلى تعاظمها 2-1
ة من المفاه�م المتعلقة لفهم طب�عة العائدات المال�ة النفط�ة سنقوم في �ادئ األمر �عرض مجموع

: العائدات المال�ة ، العوائد النفط�ة، الفائض المال�ة النفط�ة ، وذلك كالتالي
 :مفهوم العائدات و الفوائض المال�ة  البترول�ة 2-1-1

للوصول إلى مفهوم الفائض المالي البترولي سنقوم هنا أوًال بإدراج مفهوم العائدات المال�ة البترول�ة من 
لتعرف على مفهوم العائدات المال�ة  �صفة عامة ثم العائدات المال�ة النفط�ة، و في األخیر استخالص خالل ا

: مفهوم الفائض المالي البترولي ، و ذلك كالتالي 
 :تعرف العائدات على أنها:مفهوم العائدات المال�ة -)أ
باح األسھم والفوائد، اإلیجار تدفق األصول التي تنتج عن المبیعات من السلع والخدمات والدخل األر"

وكثیرا ما تأخذ العائدات الشكل النقدي، ولكنھا أیضا قد تكون في شكل مستحقات یمكن لھا أن تتحول إلى نقدیة 
 :كما تعرف على أنھا ، ."في وقت الحق

مبلغ من المال تكسبھ الشركة من خالل بیع السلع أو الخدمات أو اإلیجارات وغیرھا من المصادر، "
لعائدات المالیة ھي المبالغ التي تكسبھا الشركة وال ینبغي الخلط بینھا وبین الربح، والذي ھو عائد أقل نفقة، وا

 1" . كما ال ینبغي الخلط بینھا وبین التدفق النقدي، ویمكن أن تكون اإلیرادات أموال مستحقة لم تدفع بعد
    2: وبذلك فالعائدات المالیة تتمثل فیما یلي

 .لغ المستحقة من األرباح وحصة األرباح المبا -
 .الفائدة على القروض الممنوحة - 

 .الفائدة على القروض ألجل  -
 .الربح من بیع االستثمارات  -
 .الفائض في المكاسب في أسعار الصرف األجنبي على الخسائر  -

: مفهوم العائدات المال�ة النفط�ة   -)ب
النفط�ة �أنها التدفقات المال�ة الناتجة عن مب�عات المادة الخام النفط�ة و�مكن تعر�ف العائدات المال�ة 

والمنتجات النفط�ة كالكیروسین والقازولین، إضافة إلى  الغاز الطب�عي،  كما تشمل الضرائب و الرسوم 
و  المفروصة من قبل الدول المنتجة على الشركات النفط�ة المستثمرة فیها، و یدخل إجمالي هذه الضرائب 

الرسوم ضمن بند الج�ا�ة البترول�ة في الموازنة العامة للدولة ، في حین تظهر الصادرات النفط�ة من المادة 
الخام والمنتجات النفط�ة ضمن بند صادرات المحروقات في میزان المدفوعات للدولة ، و �التالي �مكن القول أن  

 .شاط البترولي العوائد المال�ة النفط�ة هي  المداخیل الناتجة عن الن

  :الفائض المالي البترولي و تقدیراته مفهوم ) ج
 :لقد استخدم مصطلح الفائض في عدة تعر�فات أهمها

1 :  Revenue , the free dictionary :,www.financial-dictionary.thefreedictionary.com, site consulté le : 12/02/201 2   à 
22 :13 
2   : Financial revenues, central statistique office :www.stat.gov.pl site consulté le : 12/02/2012  à 22 :50 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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الفائض هو ما یز�د عن حاجة الدولة من االنتاج ،أي أن الفائض �مثل الفرق النهائي من ب�ع  -
 ، 1اعاة حجم و طب�عة هذا االنتاجحصیلة االنتاج من ناح�ة، وق�مة الجزء المستهلك من ناح�ة أخرى مع مر 

�عرف الفائض على أساس الفرق بین السعر الفعلي للطن الخام الم�اع لالستهالك في شكل انتاج  -
 2.مكرر ومتوسط التكلفة االجمال�ة �ما فیها تكالیف النقل والتكر�ر والتصدیر والتوز�ع لنفس الطن الخام

لعوائد المال�ة النفط�ة الناتجة عن النشاط الفائض المالي البترولي �مثل الفرق الموجب ل -
مما یجعلها تتراكم حق�ق�ة ومنتجة، البترولي، والتي �عجز االقتصاد الداخلي عن است�عابها في أنشطة استثمار�ة 

 .سنة �عد أخرى 
لفائض من عوائد النفط ھو فائض رأسمال ظاھري جاء لقاء مبادلة ثروة طبیعیة غیر متجددة، أي علًما أن ا 

اء اندثار أصل إنتاجي وغیر قابل بطبیعتھ للتعویض، وبذلك یعتبر رأس المال النقدي المتحصل معادال لق
ألن الكمیات المتوفرة تتجاوز االحتیاجات المحلیة، وھو " فائضا"موضوعیا لمورد إنتاجي ناضب، لكنھ اعتبر 

  3.ھتالك لمورد طبیعي غیر متجددفائض ظاھري ألنھ لم یتولد عن اإلنتاج الجاري لسلعة متكررة وإنما عن ا
وبشكل عام الفائض المالي ھي تلك األموال الناجمة عن عملیات النشاط االقتصادي إلقتصاد معین ال 

 4.تجد لھا فرًصا للتوظیف الداخلي
 :طب�عة العائدات المال�ة النفط�ة العر��ة  2-1-2 

بیة، البد من النظر إلیھا من زاویة في أي محاولة لصیاغة مفھوم اقتصادي للعائدات النفطیة العر
خاصة، فھي و أن كانت في النھایة تعتبر دخالً و لكنھ یعتبر دخالً غیر متولد،أي أنھ لم ینشأ عن نشاط انتاجي 

 .حقیقي فھو أقرب ما یكون إلى عملیة المبادلة بین األصول دون أن یساھم في توسیع أو زیادة الثروة
العائدات النفطیة كرأسمال سائل، إذ أن زیادة حجم العائدات و تراكمھا  وھذه مسألة جوھریة لفھم طبیعة

بشكل نقدي ال یمكن أن یوحي بأي شكل من األشكال أن ھذا التراكم ھو نتاج دورة رأس المال في االقتصاد، بل 
 .ھي عملیة تتم خارج إطار ھذه الدورة

الحقیقیة للثروة في عملیة تكوین العائدات ومن ھذا الواقع یتوافر إدراك أكبر لحقیقة إنعدام االضافة 
النفطیة، ھذه االضافة  التي یمكن تعریفھا على انھا الفارق االیجابي بین حجم رأس المال النقدي الداخل و 
الناتج من دورة رأس المال و ما تضیفھ تلك الدورة على قیمة رأس المال الثابت،بینما ال تتعدى العائدات 

تحویل ألصول موجودة تحت األرض إلى أصول سائلة ، فالنفط كمورد طبیعي و األصول النفطیة كونھا عملیة 
 .المالیة األجنبیة كالھما عنصران من عناصر الثروة

ھو عملیة تغییر في ) بمعنى تكوین العائد النفطي(وعلیھ فإن التخلي عن النفط طلبًا ألصول أجنبیة 
    5.تركیب أصول الثروة و لیس زیادة أساسیة فیھا

ومع بعض التعمق  یمكن القول بأن عملیة التغییر ھذه تنطوي على تضحیة تمثل انخفاًضا في القیمة 
النھائیة لتلك األصول، و ذلك إنطالقًا من ضخامة العائدات النفطیة العربیة بمستوى یفیض عن الحاجة بكثیر، 

ادة بالفوائض المالیة العربیة، و عنصر ما یمثل أحد السمات  الرئیسیة لتلك العائدات ، و التي یعبر عنھا ع
 :التضحیة الذي تتضمنھ تلك الفوائض تشمل أكثر من جانب

فهو من جهة ع�ارة عن تسر�ع نضوب الموارد غیر القابلة للتجدید مقابل عملة نقد�ة تفقد من  -
�ة النفط�ة أي ق�متها �استمرار نتیجة لعوامل التضخم النقدي و تقل�ات أسعار الصرف التي ل�س للدول العر�

 .س�طرة علیها
                                                            

1 : Abedelkader Sid Ahmed, Economie Arabe à l’heure des Surplus Pétroliers, Institut De Sciences Mathématiques 
et Economiques Appliqués, Paris,1975,P463, sur le site :  
 books.google.dz/books/download/L_%C3%A9conomie_arabe_%C3%A0_l_heure_des_surplus.bibtex?,consulté 
le :19/03/2013 à 22h40. 
2  : Jean Marie Chevalier , Eléments Théoriques D’introduction à l’économie du pétrole ,Revue d’Economie 
Politiques ,No :2,85, 1975,P 232.  

 . 246. ،  ص)1983دار الطلیعة، بیروت، (، العالم الثالث والتحدي التكنولوجي الغربي دمحم عبد الشفیع عیسى، -  3
 .335ص  1998سنة ایطالیا األوسط، الشرق قتصادیاتا على انعكاساتھا و الدولیة االقتصادیة المتغیراتعناد ،  بدر مجذاب:  4
 .86، ص)1973مجلة النفط و التنمیة، العدد الثاني، بغداد، كانون األول، ( ، دور األوابك في العالقات النفطیة الدولیةعبد العزیز الخطیب، :  5
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ومن جھة أخرى فإن العائدات النفطیة بجزئھا الفائض تؤدي إلى االنقاص من مستوى السیطرة  -
أوالملكیة على عناصر الثروة الوطنیة، وذلك خصوًصا بعد تكدسھا في المؤسسات المالیة لالقتصادیات الغربیة 

جزًءا ھیكلیًا في حجم تلك االقتصادیات ، ما یؤدي إلى و التي بقوانینھا الخاصة و تطور استخداماتھا تصبح 
 1.إضعاف درجة الملكیة الكاملة لھا بالمقارنة مع ملكیة تلك العائدات كثروة طبیعیة في باطن األرض

باإلضافة إلى األثر السلبي الذي ینجم عن التدفق الكبیر للعائدات النفطیة في خزائن البلدان العربیة   -
الذي یبرز في انخفاض القیمة االجتماعیة للعمل المنتج و ارتفاع النزعات التبذیریة في  المصدرة للنفط ، و

 2. السلوك االستھالكي و في تنفیذ النشاطات االستثماریة
مما سبق یمكن القول بأن الجانب السلبي ال یتمثل في العائدات ذاتھا و انما في حجمھا الفائض عن 

ر ضروریة و أساسیة بالنسبة لدول تسعى لتوفیر مستلزمات تجاوز التخلف الحاجة، فاإلیرادات النفطیة تعتب
االقتصادي، وھي بالنسبة للدول النفطیة تمثل میزة ینظر إلیھا بكثیر من االھتمام قیاًسا إلى الدول النامیة 

 .األخرى التي كثیًرا ما تتعثر برامجھا التنمویة بسبب ندرة رأس المال
ت بأحجام ضخمة تفوق كثیًرا نفقات التنمیة اآلنیة و المستقبلیة ولدت آثاًرا أي أن وفرة تلك االیرادا 

عكسیة على أھداف التنمیة ذاتھا ، و تعبر عنھا المدلوالت السلبیة للفوائض، فھي بذلك تلعب دوًرا مزدوًجا في 
 .آن واحد كمحرك و معوق لجھود التنمیة

 :ترولیة العوامل التي أدت إلى تعاظم العائدات الب 2-1-3
ظھرت ظاھرة الفوائض المالیة بصفة كبیرة في السبعینات و بالتحدید بعد التعدیالت التي طرأت على 

، و التي كانت نتیجة  لسنوات طویلة من الصراع بین الشركات النفطیة 1974-1973أسعار النفط في عامي 
في الصناعة النفطیة الدولیة، و لقد االحتكاریة والدول المضیفة التي استطاعت الوصول إلى مرحلة التقریر 

و تطور دورھا في الصناعة النفطیة عموًما و تسعیر " أوبك"كان لبروز منظمة األقطار المصدرة للبترول 
النفط خصوًصا أحد أھم عوامل النجاح الذي حققتھ الدول النفطیة في صراعھا مع الشركات، وھذا ما سنعرضھ 

 :فیمایلي
 :سعیر النفطتطور دور األوبیك في ت – ) أ

حیث یعتبر تسعیر النفط أحد العوامل المھمة في الصناعة النفطیة و ذلك بإعتباره المحدد النھائي لحجم 
العائدات النفطیة بجانب السیاسة االنتاجیة،وھذا ما جعل الشركات النفطیة الكبرى تعمل على إبقاء أسعار النفط 

الذي كان في البدایة من قبل " باحتكار الشركات"ایعرف أو م" احتكار القلة"تحت سیطرتھا باتباعھا لمنھج 
 ).الكارتل االحتكاري(الشركات السبع الكبرى 

حیث انطوت بدایة ) األوبیك( ثم جاءت مرحلة احتكار الدول من قبل منظمة األقطار المصدرة للبترول
و مھدت إلى االنتقال السبعینات على اجراءات لبعض دول األبیك سرعت من نھایة مرحلة احتكار الشركات 

 :، حیث )أي الدول األعضاء في تجمع األوبیك(إلى مرحلة احتكار الدول 
إلى دوالر  2.08برفع السعر الرسمي لنفطھا المصدر إلى فرنسا من  1970قامت الجزائر في عام  -

 .دوالر للبرمیل 2.80
نقطة تحول ھامة في تاریخ دوالر، واعتبر ھذا العمل في ذلك الحین  2.90تم بیع النفط اللیبي بــ  -

الصناعة النفطیة العالمیة، وتم بذلك الدخول في مرحلة احتكار جدید، غیر أن المحتكرین الجدد ھم الدول 
النفطیة نفسھا،و القرارات تتخذ من أجل تحقیق مصالحھا الوطنیة قبل كل شيء، وقد كان التعدیل الذي تم 

 .بمثابة نقطة االنقالب بین المرحلتین 16/10/1973إجراؤه على األسعار المعلنة في 
و أكتو�ر  1948والجدول الموالي یبین تطور األسعار لدول الشرق األوسط للفترة ما بین مارس 

أكتو�ر -1948مارس(تطور األسعار المعلنة لنفط الشرق الوسط خالل الفترة ) :  25(رقم  جدولال 1973:3
1973.( 

 .162، ص)1980سة الجامعیة للدراسات و النشر،بیروت، المؤس(، ماضیھا و حاضرھا  و آفاق تطورھا: األوبیك عبد القادر السید أحمد ، :  1
مركز دراسات الوحدة العربیة، دراسات في التنمیة و التكامل االقتصادي العربي، بیروت (، التكلفة االجتماعیة للعائدات النفطیةیوسف عبد هللا صایغ ، :  2

 .253، ص)1982
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الصناعیة في دولة الكویت و المملكة العربیة السعودیة دور العائدات النفطیة في التنمیةغالب خضر علویة، :  3

 . 10، ص 1986/1987االقتصاد، كلیة االقتصاد والعلوم االداریة، الجامعة األردنیة،
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 )برمیل/ والر د( الســعــــــر الــــتار�ـــــــخ

 2.22 1948مارس 

 2.03 1948نوفمبر  -جوان

 1.88 1949أفر�ل 

 1.70 1949سبتمبر 

 2.70 1953أفر�ل 

 1.97 1953جوان 

 1.97 1955نوفمبر 

 2.12 1957جوان  –جانفي 

 1.94 1959ف�فري 

 1.94 1959أفر�ل 

 1.80 1960ماي 

 2.18 1971جوان 

 2.28 د�سمبر1971

 2.48 1972جانفي 

01/01/1973 – 01/10/1973  2.59- 3.01  

، دور العائدات النفط�ة في التنم�ة الصناع�ة في دولة الكو�ت و المملكة العر��ة السعود�ةغالب خضر علو�ة، : المصدر 

 . 10، ص 1986/1987أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في االقتصاد، كل�ة االقتصاد والعلوم االدار�ة، الجامعة األردن�ة،

بین  1973تولدت ظروف جدیدة في السوق النفطیة نتیجة لحرب أكتوبر  : 1973تعدیل عام  –ب 
 :العرب والكیان الصھیوني تمثلت في 

ذات األھمیة (نقص االمدادت النفطیة من منطقة الشرق األوسط بما في ذلك  دول الخلیج العربي -
لك بسبب القرارات العربیة الرامیة إلى تخفیض انتاج و تصدیر وذ، )المركزیة بالنسبة لسوق النفط العالمي

 .النفط العربي إلى الدول الغربیة المستوردة خصوًصا المؤیدة إلسرائیل
تقرر تخفیض االنتاج النفطي بما ال یقل  1973أكتوبر  17وإثر اإلجتماع المنعقد بالكویت في  -

لكل دولة عربیة مصدرة للنفط على أن یتبع ذلك ) 1973(من االنتاج في شھر سبتمبر من العام نفسھ  %5عن
األمر الذي أدى إلى سریان حالة من التخوف و الترقب في سوق النفط  بتخفیض مماثل في كل شھر الحق،

 1.العالمیة بسبب توقع حصول نقص خطیر في اإلمدادات النفطیة

 1973أكتزبر  16ویت خالل بعد اجتماع الدول الخلیجیة الستة في الك % 70رفع األسعار بنسبة  -
، لتصحیح األسعار دون الرجوع إلى الشركات البترولیة )العراق،السعودیة، الكویت، قطر، االمارات و ایران(

، والذي لم % 100و  50التي عقدت اجتماًعا سابقًا في السادس من أكتوبر في فینا مطالبة بزیادة تتراوح بین 
 .دوالر للبرمیل  5.11دوالر إلى  3.01المعلن من  یسفر عن أي نتیجة،وبذلك ارتفع السعر

 .453، ص 1975، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت،حظر قصیر للنفط العربيابراھیم شحادة، :  1
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 11.60من دیسمبر بشكل مضاعف من قبل نفس الدول إلى  23رفع األسعار مرة أخرى في  -
 .دوالر للبرمیل و ذلك خالل اجتماع عقد في طھران 

واتخذت باقي الدول المنتجة و المصدرة للبترول عقب قرارات دول الخلیج العربي قرارات مماثلة  -
دوالر للجزائري  16.20دوالر و 15.768برفع األسعار،حیث أصبح سعر البرمیل الخام اللیبي یعادل 

 .دوالر للألكوادوري 13.70دوالر للنیجري ،و  14.69و
إلى تعاملھا مع   ویرجع ھذا النجاح الذي حققتھ دول األوبیك عموًما و العربیة منھا خصوًصا

تخلصھا من الحذر والتخوف من االجراءات المضادة لكارتل  ، وإلى 1973المستجدات النفطیة أواخر
الشركات النفطیة نظًرا للثقة المتنامیة لدیھا بقدرتھا على إدارة صناعتھا النفطیة نظًرا لسیطرة أغلبیة دول 

من قطاع ھذه الصناعة، باإلضافة إلى جماعیة قراراتھا األمر الذي أعطاھا  % 50عن األوبیك على ماال یقل
اھمت في إنجاز الحدث التاریخي بتعدیل دور الشركات في تحدید األسعار المعلنة للنفط الخام وحصر ھذا قوة س

 " .بعصر األوبیك"الدور لدى الدول المصدرة ذاتھا ممثلة بذلك ما یمكن أن نسمیھ 
طیلة فترة الستینات بقیت األسعار جامدة في حین حدثت : 1973تطور األسعار واالنتاج قبل  -)ج

طورات ھامة في انتاج و تصدیر النفط العربي، حیث تطور انتاج النفط العربي بشكل مضاعف بین عامي ت
دوالر للبرمیل  1.8في حین بقیت األسعار تدور بین ) 25(كما ھو موضح في الجدول رقم  1960-1970

 .في المتوسط
 ).ملیون برمیل یومً�ا( 1970-1960تطور انتاج النفط للدول العر��ة لألعوام  ) :26(جدول رقم ال

 ) (%النس�ة من االنتاج العالمي  ) ( %االنتاج العالمي الكم�ة السنة

1960 4.4 20.9 21 
1965 8.3 30.2 27.5 
1970 14.2 45.5 31.3 
 .23،ص)1974 ، الكو�ت، تشر�ن الثاني-أوا�ك-منظمة األقطار العر��ة المصدرة للبترول (تقر�ر االمین العام السنوي األول : المصدر

ومع ذلك فإن ھذه التطورات في االنتاج وإن كانت قد ساعدت على زیادة عائدات الدول العربیة النفطیة 
إال أنھا كانت بالكاد تكفي لمواجھة نفقات المیزانیة ومتطلبات خطط التنمیة التي تم البدء فیھا مع مطلع الستینات 

 1. بر من العائدات المحققةحیث كانت النفقات التنمویة خالل تلك الفترة أك
 :1980-1973التطورات في الفترة ما بین  -)د

انعكست الصورة تماًما حیث لم تطرأ أي تطورات مضاعفة في  1980و حتى نھایة  1973بعد عام 
بالنسبة لعام  % 30- 20انتاج وتصدیر النفط العربي و تراوحت معدالتھا بین الزیادة والنقصان بمعدل 

عرفت األسعار زیادات مضاعفة، األمر الذي ساعد على نشوء و تطور الفوائض المالیة ، في حین 1973
حدثت الطفرة  1979، و في عام  % 284تزید بمقدار  1974البترولیة حیث كانت أسعار النفط في بدایة 
 2. 1973عما كانت علیھ في سبتمبر  % 680النفطیة الثانیة وأصبحت األسعار تزید بنسبة 

-1973(تطور انتاج النفط الخام لدول األو��ك و األوا�ك خالل الفترة )25(جدول رقم و یوضح ال
 :1983-1973، أما الجدول الذي یل�ه فیبین تطور األسعار المعلنة خالل الفترة )1983

∗)1983-1973(تطور انتاج النفط الخام لدول األو��ك و األوا�ك خالل الفترة ) : 27(الجدول رقم 

 الیوم/برمیل ألف: الوحدة
 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنة

دول أوبك غیر 
 العربیة

12978 13006 11170 12159 12077 11350 1696 7644 7830 7344 7293 

 .182، ص) 1976األھلیة للنشر و التوزیع، بیروت،(،  ق األوسط12.7-تاریخ البترول في الشرجواد العطار، :  1
 .67، صمرجع سابقعادل كاظم دمحم ، :  2
 )03(أنظر الملحق رقم :  ∗
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 17263 18927 22588 26877 30802 29801 31278 30738 27155 30729 30988 دول األوبك 
مجموع دول 

 العالم
57016 55704 54138 58733 60976 61942 64324 59740 55886 55758 55134 

نسبة األوابك 
 للعالم

32.2 32.4 30.4 32.6 32.5 30.9 34.00 33.7 29.9 22.5 20.0 

 31.3 33.9 40.4 45.00 47.9 48.1 51.3 52.3 50.2 55.2 54.3 سبةاألوبك للعالمن

 47-46،ص،ص1979،الكو�ت)أوا�ك(سادس،منظمة األقطار العر��ة المصدرة للبترولتقر�ر األمین العام السنوي ال -: المصدر
 58-57،ص،ص1983،الكو�ت)أوا�ك(تقر�ر األمین العام السنوي العاشر،منظمة األقطار العر��ة المصدرة للبترول  -

 1983-1973تطور األسعار المعلنة للنفط الخام لدول األو��ك خالل الفترة ) : 28(الجدول رقم 
مین العام السنوي تقر�ر األ:  المصدر

، 1983العاشر ، منظمة األوا�ك، الكو�ت، 

 .83ص

 

 

 

 

 
 

نالحظ من خالل الجدولین السابقین االتجاه التصاعدي للكمیات المنتجة من طرف دول االوبك، 
وذلك  1983دوالر للبرمیل سنة  39إلى  1973دوالر للبرمیل سنة  3.01واالرتفاع المستمر في االسعارمن 

  2.5إلى  1978عام ) یومیًا/برمیل(ملیون  4.5للثورة االیرانیة أین انخفضت صادرات ایران من كان كنتیجة 
، باإلضافة إلى نشوب الحرب االیرانیة العراقیة األمر الذي دفع إلى انخفاض 1979عام )  یومیًا/برمیل(ملیون 

جراء بدافع االحتیاط لمواجھة صادرات البلدین ، بذلك اتجھت الدول المستھلكة إلى سیاسة تخزین النفط كإ
النقص المستقبلي الخطیر في االمدادات النفطیة األمر الذي شكل حلقة جدیدة من الصراع مع األوبیك تستھدف 
تكوین مخزون كبیر یستخدم مستقبالً إلحداث نقص كبیر في الطلب على نفط األوبیك من أجل إفقادھا السیطرة 

  1.على السوق النفطیة العالمیة
د أدت ھذه الظروف المستجدة لدول األوبیك إلى إقرار زیادة جدیدة في أسعارھا المعلنة خالل ولق

،والتي أدت إلى مثَّلت الطفرة الثانیة في أسعار النفط خالل السبعینات 28/06/1979مؤتمر جنیف المنعقد في 
   2.دوالًرا 23.5إلى  18 دوالر للبرمیل إلى مستوى یترواح بین 14حیث ارتفع سعر برمیل نفط األوبیك من 

بدأت دروة جدیدة من الركود االقتصادي في الدول الصناعیة الغربیة بسبب السیاسة  1980وفي عام 
االنكماشیة المتبعة من أجل السیطرة على االتجاھات التضخمیة مما أدى إلى انخفاض استھالك الطاقة عموًما 

 1980في عام ) الیوم/برمیل(ملیون  3.3الدول بــ والنفط خصوًصا،حیث انخفض استھالك النفط في ھذه 
،كما انخفضت المستوردات النفطیة ألجل التخزین بمقدار مماثل،ولمواجھة ذلك اتبعت 1979قیاًسا إلى عام 

دول األوبیك سیاسة خفض االنتاج لمستوى یفوق االنخفاض في الطلب ألجل الحفاظ على ھیكل األسعار،حیث 
،كما انخفض 1979عن عام 1980في عام ) الیوم/ برمیل (ملیون  3.925قدار انخفض انتاج األوبیك بم

في الوقت الذي تنامى فیھ استھالك دول األوابك و بقیة ) الیوم/یرمیل(ملیون  1.333انتاج األوابك بمقدار 
    3.الدول النامیة من النفط

                                                            
 .24،ص1984باریس، حزیران  06مجلة البترول و الغاز العربي،العدد:  1
 .44، ص1980لسابع ، منظمة األوابك، الكویت، تقریر األمین العام السنوي ا:  2
 .25المرجع السابق، ص :  3

 السعر لتاریخا
 3.01 1973سبتمبر  02
16/10/1973 5.12 
01/01/1974 11.56 
01/10/1975 11.51 
01/01/1977 12.08 
01/07/1977 12.7 
01/01/1979 13.3 
01/04/1979 14 
28/06/1979 18-23.5 
11/06/1980 32 
16/12/1981 34 -36   

1982 34 
 30.03-39 1983مارس
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الحفاظ على ھیكل األسعار ھذه السیاسة أبقت سوق النفط كسوق للبائعین، ومكنت منظمة األوبك من 
وزیادتھا لدعم السعر الحقیقي لنفطھا من جھة، و للحفاظ على حجم العائدات النفطیة من التدھور في مقابل 
انخفاض االنتاج و الصادرات من جھة أخرى، حیث قررت األوبیك إث اجتماعھا في الجزائر یوم 

 .ر للبرمیلدوال 32زیادة الحد األعلى للسعر المعلن إلى  11/06/1980
 :التطورات في مطلع الثمانینات  -)ھـ

) الیوم/برمیل(ملیون  14.29خالل ھذه الفترة انخفضت صادرات النفط العربي انخفاًضا كبیًرا من 
 12.56،كما انخفض انتاجھا بمقدار مقارب إلى  1982عام ) الیوم/برمیل(ملیون  9.83إلى  1981عام 

ك دول األوابك إلى أدنى مستوى إلنتاجھا وصادراتھا النفطیة منذ عام حیث وصلت بذل) الیوم/برمیل(ملیون 
1973. 

 1: ولقد كان ذلك نتیجة لـــ 
أ ، و استمرار العوامل األخرى من إجراءات .م.استمرار حالة الركود االقتصادي خصوًصا في الو -

 .بیكالحفاظ و تنویع مصادر الطاقة و زیادة االعتماد على مصادر التصدیر خارج األو
استمرار سیاسة اللجوء إلى المخزون النفطي و تقلیل االحتیاطي االستراتیجي من النفط لدول أوربا  -

 .أیام من أجل الضغط على أسعار النفط  10الغربیة بنحو استھالك 
من بعض دول األوبیك غیر العربیة مما جعل مجموعة دول  OCDEزیادة مستوردات دول الــ  -

 .ئیسياألوابك ھي المتضرر الر
-1981أما فیما یتعلق بأسعار النفط فإن منظمة األوبیك لم تجري علیھا أي تعدیل خالل عامي  -

، وذلك بفعل نجاح المنظمة في سیاسة الموازنة بین العرض و اتجاھات الطلب، و بالرغم من أن الحد 1982
ثیر من الصفقات كانت تتم بأسعار دوالر للبرمیل إالّ أن الك 34األعلى للسعر المعلن الرسمي لنفط األوبیك كان 

أقل من ذلك نتیجة للمصاعب االقتصادیة التي ولّدھا الوضع الجدید للكثیر من دول األوبیك،األمر الذي دفعھا 
 1983دوالر للبرمیل خالل اجتماعھا في مارس عام  29إلى اإلعالن عن تخفیض سعرھا    المعلن إلى 

 2المنعقد بلندن 

 لتسعیناتالتطورات خالل ا) و 
لم تكن أسعار النفط الخام طوال عقد التسعینات على وتیرة واحدة، بل تذبذبت بین التحسن المؤقت تارة،         

خالل السنتین األخیرتین خصوًصا واالستقرار النسبي تارة أخرى، والتدھور الشدید في أواخر التسعینات 
كن ولید عقد التسعینات، بل بدأ منذ أوائل الثمانینات، ، و ھذا التدھور الحاد في الحقیقة لم ی 1999ـ  1998

 . 1986ولم یتوقف ھذا التدھور حتى بعد انھیار تلك األسعار إلى أقل من النصف عام 
إلى  1988-1987إالَّ أنھ في أواخر الثمانینات حدث تحسن محدود في أسعار النفط خالل السنوات        
ب الشدید أوائل التسعینات بسبب الغزو العراقي للكویت،حیث استمر سعر واتصفت أسعار النفط بالتذبذ. 1990

 16.07،وإلى 1992دوالر عام  18.22إلى  1991دوالر عام 19.33النفط في التآكل بحیث إنخفض من 
،ثّم قفز 1995دوالر عام 17،وإن كان قد إرتفع إلى 1994دوالًرا عام  15.53،وإلى 1993دوالر عام 

،إالّ أن األسعار عاودت الھبوط حتى وصلت إلى  19963دوالر في المتوسط عام 20نحو كظاھرة مؤقتة إلى
،والشكل 1998.4دوالراً في دیسمبر  9.67، وتدھورت إلى 1998دوالراً للبرمیل النفط عام  12.28

 :2005-1970الموالي یوضح تطور االسعار خالل الفترة 
 2005-1970نفط خالل الفترة تطور متوسط األسعار السنوي لل): 21(الشكل رقم 

 .32، ص1982تقریر األمین العام السنوي التاسع ، منظمة األوابك، الكویت، :  1
 .81، ص1983تقریر األمین العام السنوي العاشر ، منظمة األوابك، الكویت، :  2
مركز األمارات للدراسات والبحوث االستراتجیة، ( ،)معالم محوریة على الطریق(بل المنظور النفط العربي خالل المستقحسین عبد هللا، :  3

 .15،ص)1998/أبوظبي
 : كتاب مقاتل من الصحراء، على الموقع االلكتروني،أسعار البترول في التسعینات بین التحسن والھبوط وأثرھا على االقتصاد العالمي:  4

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec07.doc_cvt.htm 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/Petrol/sec07.doc_cvt.htm
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Source : L'évolution des cours du pétrole depuis 1970,Sur le Site : 
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67012.asp ,consulté le 12/07/2012 à 15h30 
من خالل الشكل نالحظ أن فترة التسعینات عرفت مستویات منخفضة زكتذبذبو في أسعار النفط نتیجة للظروف 

، ولقد 1997،أزمة آسیا1990،حرب الخلیج 1986بدایة من الصدمة النفطیة العكسیة  ∗الدولیة لالقتصاد العالمي
� 2001.1سبتمبر11بعد أحداث  2003لتحسن في دوالر للبرمیل ،لتبدأ في ا 25-15بقي ھذه األسعار بین 

ي عام /ملیون ب 19.6ومع ذلك فلقد استطاعت منظمة األوبك تحقیق زیادة ملحوظة في إنتاجھا من 
ي أدت الى زیادة اإلیرادات /ملیون ب 5.0، أي بزیادة مقدارھا 1990ي عام /ملیون ب 24.6إلى  1986

ألوبك أزمة انھیار األسعار الحادة في منتصف الثمانینات إلى البترولیة ألعضاء المنظمة، وھكذا تجاوزت ا
 .مرحلة أكثر استقراراً وتوازناً بین العرض والطلب على البترول في بدایة التسعینات من القرن العشرین

% 30ومن أھم النتائج بالنسبة لمنظمة األوبك خالل ھذه الفترة ھو ارتفاع حصتھا في سوق البترول العالمیة من 
 خالل% 40واستمرارھا في حدود  سوق البترول العالمیةفي  حصتھاوتطور  1990عام % 38إلى  1986م عا

وھي نقطة جوھریة لصالح األوبك بغض النظر عن تذبذبات أسعار البترول خالل تلك  2001 – 1990 السنوات
للبرمیل عقب نتائج اجتماع دوالراً  12.16عند انھیار أسعار البترول في متوسطھا إلى  1998الفترة خاصة عام 

، نظراً ألن التجارب التاریخیة تثبت ان محافظة منظمة األوبك على حصة  1997جاكرتا المنعقد  في نھایة عام 
من سوق البترول العالمیة یدعم موقفھا في سوق البترول العالمیة ویجعل قراراتھا مؤثرة في % 40ال تقل عن 

 2.مسارات تسعیر البترول
 :2015-2000ت من التطورا) د

تراجعًا شدیدًا في معدالت نموه حیث تعرض ألسوء  2001لقد شھد االقتصاد العالمي منذ مطلع العام 
سبتمبر في الوالیات المتحدة األمریكیة لتزید 11سنوات من قبل، ثم جاءت أحداث  8حالة تباطؤ لم یشھدھا منذ 

االقتصادي إلى حالة ركود و كساد،وقد انتشرت ھذه  من حدة ھذا التباطؤ لیتحول الحدیث من تباطؤ في النمو
الحالة من الركود إلى بقیة اقتصادیات دول العالم نتیجة لالرتباط الوثیق بینھا وبین االقتصاد األمریكي، ولم 
تكن السوق النفطیة بعیدة عن ھذه التطورات التي أثرت بشكل محسوس على الطلب العالمي من النفط الخام 

وسجلت بذلك  2001دوالر للبرمیل عام  23.1دى إلى تدھور أسعار النفط التي وصلت إلىاألمر الذي أ
دوالر للبرمیل،  27.6والبالغة  2000عن مستویات عام % 16.3دوالر للبرمیل أي بنسبة  4.5 بـ انخفاًضا

أي  2001 دوالرات للبرمیل خالل الربع األخیر من عام 10و قد وصلت الفروقات بعد ذلك إلى ما یزید عن 

 .  سنوضح مختلف الظروف وأسباب األزمات التي عرفتھا السوق البترولیة بللتفصیل في نھایة الفصل:  ∗
1 : L'évolution des cours du pétrole depuis 1970,Sur le Site : http://www1.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67012.asp 
,consulté le 12/07/2012 à 15h30 

 : على الموقع االلكتروني 27-26ص، ص،  -دولیة قضایا بترولیة -رحلة في عالم البترول،خالد بن منصور العقیل:  2
npmco.net/Files/enfiles/Books_Articles.../1.doc, consulté le : 21/05/2013 à 22h33. 

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67012.asp
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67012.asp
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واستمر االتجاه التنازلي لألسعار في األشھر التالیة لشھر سبتمبر إلى أن بلغ   %36بنسبة انخفاض بلغت 
  1.دوالر للبرمیل في نھایة العام 17.6السعر 

على أسواق النفط العالمیة      )2015-2005( كما أثرت أیًضا تطورات االقتصاد العالمي خالل الفترة
یة شدیدة لمستویات النشاط االقتصادي و خاصة في الدول المتقدمة التي تعتبر األكثر والتي تمتع بحساس

 و حتى عام 2005عام استھالًكا للنفط نظًرا لمساھمتھا الفعالة في إدارة عجلة االنتاج في تلك الدول،فخالل 
لمي حیث ارتفع االنتاج إتخذ إنتاج النفط منحنى تصاعدیًا توافقًا مع حالة االنتعاش في االقتصاد العا 2007

عام ) الیوم/ملیون برمیل( 81إلى  2005عام ) الیوم/ملیون برمیل(ملیون 72.4نتیجة تزاید الطلب من 
حیث حققت معدالت النمو الحقیقي العالمي معدالت ، 2007عام  في) الیوم/ملیون برمیل( 86.4ثم  2006

 .2007عام  % 5.2ثم    2006عام  % 5.1مقابل  2005عام  في % 4.5ایجابیة بلغت 
 2010-2006تطور إنتاج النفط الخام في الدول العر��ة ): 22(الشكل رقم 

 الیوم/ملیون برمیل: الوحدة 

ونتیجة لزیادة الطلب العالمي على النفط خالل تلك سنوات االنتعاش ارتفعت بالمقابل األسعار حیث بلغ 
في عام  دوالر 69.1دوالر ثم  61.1إلى  2006عام دوالر  50.6متوسط سعر برمیل النفط لسلة األوبك 

 ـ2007
حي  2007بدا انتاج النفط العالمي باالنخفاض قلیال مقارنة بـ  2008وخالل النصف الثاني من عام 

آلثار األزمة المالیة العالمیة، وبالرغم من ذلك فقد ارتفعت أسعاره )  الیوم/ملیون برمیل(85.1ثو صل إلى 
األمر الذي ساھم في وجود دوالر للبرمیل  94.5في ذلك العام حیث وصل متوسط السعر إلى  بشكل كبیر 

   . بعض التوترات في مناطق االنتاج الرئیسیة إضافة إلى المضاربات في األسواق المستقبلیة للنفط
یال خالل ثم لتتحسن قل 2008جویلیة ومن الناحیة الفعلیة فإن التراجع الحاد في أسعار النفط بدأ في 

نتیجة لقیام دول االوبیك بتخفیض انتاجھا مع بدایة العام للحد من انخفاض األسعار، األمر الذي  2009عام 
كما بلغ ، )الیوم/ملیون برمیل( 70.6إلى  2009أدى بدوره إلى تراجع االنتاج العالمي من النفط في عام 

 2.لبرمیلدوالر ل 61.1حوالي  2009متوسط السعر لسلة األوبك في عام 

، )21/2013مجلة الباحث، العدد (، )2009-2000(تطورات أسعار النفط وانعكاستھا على الموازنة العامة للدول العربیة خالل الفترة براھیم بلقلة ، :  1
 .10ص

إدارة التخطیط و دعم (، قطاع شؤون السیاسات االقتصادیة)2010-2005(تقریر التطورات االقتصادیة و االجتماعیة بدولة االمارات العربیة المتحدة :  2
 www.economy.ae: على الموقع االلكتروني 2012، إصدار )القرار
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عرفت تقلبات كبیرة حیث أن فترة االرتفاع المتواصل انتھت في بدایة  2008مع التنبیھ أن سنة 
و تلتھا بعد ذلك فترة االنخفاض و لقد بلغ مقدار التغیر في األسعار االسمیة بین  2008النصف الثاني من سنة 

إلى أكثر من أربعة أضعاف األمر دوالر للبرمیل و بذلك قفزت األسعار  71.0حوالي  2008-2002عامي 
الذي أدى إلى  بروز الطفرة النفطیة الثالثة خالل ھذه الفترة و بالتالي المساھمة في تعاظم العائدات المالیة 

دوالر للبرمیل مقابل  105.45ما یقارب  2013البترولیة،وقد بلغ متوسط سعر البرمیل نفط سلة األوبك  في 
 .  2012دوالر للبرمیل في سنة  109.7

و الجدول الموالي یوضح تطورات أسواق النفط العالمیة من حیث االنتاج النفط العالمي،االحتیاطات 
 :  )2013-2005(النفطیة العالمیة المؤكدة، و متوسط أسعار سلة األوبك خالل الفترة 

 ):2013-2005(تطورات أسواق النفط العالم�ة خالل الفترة ) : 29(الجدول رقم 
 **2013 **2012 **2011 *2010 *2009 *2008 2007* 2006* *2005 السنوات

ملیون (انتاج النفط 
 )*الیوم/ برمیل

 22.130 22.704 20.827 19.792 19.642 22.89 20.85 21.65 21.29 **أوابك

إجمالي 
 *العالم

72.4 81.6 86.05 86.2 70.73 71.951 72.5066 73.556 76.129 

** االحتیاطات 
النفط  المؤكدة من

 )ملیار برمیل(الخام

 703.2 703.6 698.9 698.2 699.9 658.6 656.0 654.7 654.6 ** أوابك

إجمالي 
 **العالم

1153.9 1138.9 1153.7 1164.3 1214.5 1231.0 1241.6 1266.5 1277.7 

متوسط أسعار سلة األوبك 
 )*دوالر للبرمیل(

50.6* 61.1* 69.1* 94.5* 61.1 77.5 107.46 109.7 105.45 

، قطاع شؤون )2010-2005(تقر�ر التطورات االقتصاد�ة و االجتماع�ة بدولة االمارات العر��ة المتحدة :  *: المصدر
 www.economy.ae: على الموقع االلكتروني 2012، إصدار )إدارة التخط�ط و دعم القرار(الس�اسات االقتصاد�ة

 2014،2009:التتقر�ر السنوي لمنظمة األوا�ك** :         
من خالل الجدول أعاله نجد االنتاج النفطي العالمي أخذ إتجاه تصاعدي محققًا أعلى مستوى لھ في سنة  

ملیون 70.73إلى ) 2009(الیوم،ثم إنخفض في السنة الموالیة/ملیون برمیل 86.2لیصل إلى  2008
زمة المالیة العالمیة وتراجع نمو االقتصادیات العالمیة، مما إنعكس على الیوم وذلك تحت أثر األ/برمیل

إلى  2008للبرمیل سنة /دوالر 94.5انخفاض متوسط أسعار نفط سلة األوبك من 
ملیون 76.129إلى  2013البرمیل،لیعرف االنتاج البترولي العالمي إرتفاًعا بعد ذلك لیصل سنة /دوالر61.1
 ).2013-2009(خالل الفترة  الیوم كأعلى مستوى/برمیل

أما بالنسبة بالنسبة لالحتیاطات العالمیة المؤكدة العالمیة والعربیة فنجد أنھا ھي األخرى في تزاید 
،أما 2013ملیار برمیل سنة 1277.7لتصل إلى  2005ملیار برمیل سنة  1153.9مستمر حیث إرتفعت من 

من  % 55ملیار برمیل وھو ما یمثل  703.2مایقارب  2013بالنسبة إلحتیاطات منظمة أوابك فقد بلغت سنة 
  .االحتیاطات النفطیة العالمیة

فنجده یتناسب طردیًا ) أوابك(وفیما یخص اإلنتاج البترول لدول منظمة األقطار العربیة المصدرة للنفط
 2008سنة مع متسوى أسعار النفط  حیث یزداد مع زیادة األسعار النفطیة ،حیث كانت أكبر قیمة إنتاجیة 

الیوم ومع إرتفاع األسعار من /ملیون برمیل19.64الیوم،ثم انخفضت إلى /ملیون برمیل 22.89وصلت إلى 
جھة وزیادة مستوى االحتیاطات النفطیة المؤكدة من جھة أخرى،عاد االنتاج النفطي العربي إلى الزیادة لیبلغ 

 .ن االنتاج النفطي العالميم %29.1وھو ما یمثل  2013ملیون برمیل في الیوم سنة 22.130
دوالر للبرمیل إلى أواخر 100بقیت األسعار محافظة على مستویات مرتفعة في تفوق  2010ومنذ 

 %60.3دوالر للبرمیل،وھو إنخفاض یعادل 44.41بقیمة  2015لتصل إلى أدنى مستوى في جانفي 2014
-2014سعر الفوري لسلة خامات أوبك مقارنة بالسنة السابقة،والشكل الموالي یبین التطور االسبوعي لل

2015 :  
                                                            

 .04،ص2015،منظمة األقطار العربیة المضدرة للبترول،أفریل ق العالمیة والدول األعضاءتقریر شھري حول التطورات البترولیة في األسوا:  1

http://www.economy.ae/
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 2015-2014المعدل االسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك ): 23(الشكل رقم 

 
تقر�ر شهري حول التطورات البترول�ة في األسواق العالم�ة والدول األعضاء،منظمة األقطار العر��ة المضدرة : المصدر

 .04،ص2015للبترول،أفر�ل 

الطلب ووفرة المعروض وارتفاع سعر الدوالر أهم األس�اب التي أدت إلى انخفاض سعر  و�عتبر تراجع
،حیث �مكن إجمال االس�اب التي أدت إلى التراجع المفاجئ ألسعار البترول خالل هذه الفترة .الذهب األسود

 1:إلى
ثم  2014 إرتفاع مؤّشر سعر صرف الدوالر �النس�ة للعمالت الرئ�س�ة تدر�ج�ًا منذ بدا�ة عام -

 .أساب�ع، األمر الذي خفض األسعار خوفًا من ارتفاع هائل في معدالت التضخم 7ارتفاعه �شكل أسرع منذ 
عدم تأثیر التوترات السیاسیة التي تشھدھا دول مصدرة للنفط مثل العراق ولیبیا على حجم  -

 .ي األسعاراإلنتاج، وھو ما خالف التوقعات العالمیة التي كانت تشیر إلى ارتفاع أكبر ف
وجھ كبریات الدول المصدرة للبترول إلى الحفاظ على حجم اإلنتاج لضمان حصتھا السوقیة  -

 .بدل الحرص على رفع األسعار من خالل خفض اإلنتاج، وھو ما خلق فجوة بین العرض والطلب
استقرار االقتصاد العالمي بشكل عام، فمعدالت النمو في أسواق الیابان وأمیركا وأوروبا  -

 .تزال متوسطة وال تعادل التوقعات المسبقة التي ارتفع سعر برمیل النفط بسببھاال
من أھم  -إضافة إلى أمیركا  –انخفاض الطلب من األسواق األوروبیة والصین واللتان تعتبران  -

 ً  .األسواق المستھلكة للطاقة، خصوصاً مع استمرار معاناة العدید من الدول األوروبیة اقتصادیاً ومالیا
 
 :تقدیرات فوائض و عوائد البترول العربي 2-1-4

حیث ان الوصول إلى طریقة مثلى الستثمار عوائد البترول العربي یقتضي البدء بتقدیر العوائد         
و أن العائد ھو مجرد حاصل ضرب االنتاج في ، والفوائض المستقلبیة،التي یبدو أنھا أمر سھل في البدایة

فرق بین العائد و بین ما یستخدم داخل الدولة المصدرة للبترول،ولكن األمر لیس بھذه السعر،و أن الفائض ھو ال
 : السھولة وذلك نظًرا لـ

 .عدم ثبات الكمیات المنتجة من جھة ، و عدم ثبات أسعار البترول من جھة أخرى  -
 .عدم وجود تحدید دقیق لما یستخدم داخل الدولة المصدرة -

�ما یتعلق بهذه النقاط المتعددة ظهرت العدید من الدراسات التي حاولت ا الختالف وجهات النظر فونظرً 
 2:تقدیر العوائد و الفوائض البترول�ة العر��ة،والتي سنحاول استعراض أهمها

                                                            
:  06/02/2015أسباب أدت إلى تراجع أسعار النفط، على الموقع االلكتروني بتاریخ 7عبد الرحیم الطویل،: 1

http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2014-11-15-1.2244484 
المجلد األول ، بغداد ،أعمال ندوة جمعیة االقتصادیین العراقییین، (، الطاقة البترول العربي و اآلفاق المستقبلیة لمشكلةر السماك و آخرون، دمحم أزھ:  2

 .656-652: ص  -، ص)1977
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 :دراسة الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي - أ
حول عوائد وفوائض  1974قام الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي بإعداد دراسة عام 

 :،وقد اعتمدت ھذه الدراسة على االفتراضات التالیة 1985البترول العربي إلي غایة عام 
یمكن أن تؤثر في القدرة التنافسیة للمصادر  1975عدم حدوث تغیرات تكنولوجیة ھامة حتى عام   -

 . البدیلة للطاقة
 .یؤدي انخفاض شدید في التقلب عدم حدوث ركود في النشاط االقتصادي العالمي لفترة مما -
 .عدم االتفاع سعر الطاقة إلى مستوى یؤدي إلى حدوث انخفاض ملموس على تزاید الطلب -

 :وعلى أساس ھذه االفتراضات،توصلت الدراسة إلى التقدیرات التالیة 
ملیار دوالر،كما تبلغ الفوائض البترولیة  60تبلغ العوائد البترولیة العربیة  1975في عام   -

 .ملیار دوالر 60
ملیار 41ملیار دوالر،كما تبلغ الفوائض البترولیة العربیة  90،تبلغ العوائد البترولیة 1980في   -

 .دوالر
ملیار دوالر،كما تبلغ الفوائض البترولیة العربیة  140،تبلغ العوائد البترولیة العربیة 1985في عام  -

 .ملیار دوالر 65
 . ملیار دوالر 360-210لیة العربیة المتراكمة بین ،یتتراوح الفوائض البترو1985من عام  -

 :،وتوصلت إلى النتائج التالیة1975نشرت ھذه الدراسة في ینایر :   Keedدراسة مجلة   - ب
 .ملیار دوالر 84، قدرت العوائد البترولیة العربیة بحوالي 1974في عام  -
 978-806یة العربیة بین ستتراوح العوائد البترول 1980حتى نھایة  1974خالل الفترة من عام  -

 .ملیار دوالر
 2255-1674ستتراوح العوائد البترولیة العربیة بین  1985حتى نھایة 1974خالل الفترة من عام  -

 .ملیار دوالر
  400ستصل الفوائض البترولیة العربیة إلى حوالي  1980نھایة – 1974خالل الفترة من عام  -

 .ملیار دوالر
 1000ستصل الفوائض البترولیة العربیة إلى حوالي 1985ھایة ن– 1974خالل الفترة من عام  -

 .ملیار دوالر
 :  Paconsدراسة  -ج

 1974قام االستشاریون العرب لشؤون البترول و التنمیة االقتصادیة و الصناعیة باعداد دراسة عام 
 ، ونلك على أساس معدالت مرتفعة1985-1974تضمنت تقدیًرا لعوائد البترول خالل الفترة 

 :لالنتاج،ومعدالت منخفضة و متوسطة لالنتاج، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 
ملیار  68.228إلى  1974على المعدالت المرتفعة لإلنتاج، تصل العوائد البترولیة العربیة عام  -

 .ملیار دوالر 271.448إلى  1975دوالر، كما تصل عام 
ملیار  65.562إلى  1974د البترولیة العربیة عام على المعدالت المنحفضة لإلنتاج، تصل العوائ -

 .ملیار دوالر 208.231إلى  1975دوالر، كما تصل عام 
ملیار  66.893إلى  1974على المعدالت المتوسطة لالنتاج، تصل العوائد البترولیة العربیة عام  -

 .ملیار دوالر 236.203إلى  1975دوالر، كما تصل عام 
 :روبا الشمالیة دراسة البنك التجاري أل -د

أورد فیھا بیانًا من  1976مارس  11أصدر البنك التجاري ألوربا الشمالیة نشرة اقتصادیة بتاریخ 
 :و ھي كمایلي 1976و الفوائض المتوقعة لعام  1975الفوائض المتحققة في البالد العربیة المنتجة للبترول عام 
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 1976و الفوائض المتوقعة لعام  1975ر��ة المنتجة للبترول عام الفوائض المتحققة في ال�الد الع): 30(جدول رقم ال

 %النس�ة  )متوقع(�المل�ار دوالر  1986عام  %النس�ة  �المل�ار دوالر 1975عام  البلد

% 24.3 %64 21.4 السعود�ة  62  

 18% 7.2 % 21 7.1 الكو�ت

 12% 4.8 % 13 4.3 االمارات

 4.3% 1.6 % 4 1.3 العراق

 2.3% 0.9 % 3 1.1 قطر

 7% 2.7 % 1 0.3 لیب�ا

% 2.2- % 6- 2.00- الجزائر -5.6  

 100% 39.4 % 100 33.5 المجموع

مركز األمارات للدراسات ( ،)معالم محوریة على الطریق(النفط العربي خالل المستقبل المنظور حسین عبد هللا،  :المصدر 

 16،ص)1998/والبحوث االستراتجیة، أبوظبي
هذا الجدول أن السعود�ة هي أهم الدول العر��ة التي تحقق فائًضا، حیث حققت یتضح من خالل 

،وهكذا نرى  % 13ثم االمارات بنس�ة  % 21لوحدها حوالي ثلثي فوائض البترول العر�ي، تلیها الكو�ت بنس�ة 
تعتبر من كونها   ، أما �النس�ة للجزائر ف�الرغم)% 98بنس�ة (أن هذه الدول الثالثة تمتلك وحدها الجزء األكبر 

 2.2مل�ار دوالر  ل�صل إلى  2قدره  1975من ضمن الدول العر��ة المصدرة للبترول،إال أنها حققت عجًزا عام 
 .، و�رجع ذلك إلى ضخامة البرامج االستثمار�ة فیها مقارنه �العوائد المحققة1976مل�ار دوالر عام 

 :تقدیرات البنك الدولي  -ھـ 
ك الدولي لالنشاء و التعمیر بدراسة تضمنت تقدیًرا لعوائد الدول العربیة قام البن 1974في عام 

 :، وذلك حسب الجدول التالي 1980و  1975المصدرة للبترول لعامي 
 1980-1975بین عامي  تقدیرات البنك الدولي لعوائد الدول العربیة المصدرة للبترول): 31(جدول رقم 

 )متوقع(�المل�ار دوالر  1980عام  �المل�ار دوالر 1975عام  البلد

 43.450 22.850 السعود�ة

 12.250 8.700 الكو�ت

 14.750 6.550 أبوظبي

 2.900 1.650 قطر

 16.750 7.550 العراق

 5.750 4.250 الجزائر

 12.850 10.050 لیب�ا

 108.700 61.600 المجموع

ترول�ة العر��ة ستص�ح الضعف خالل خمس و�ذلك نرى أنه ت�ًعا لتقدیرات البنك الدولي،فإن العائدات الب
مل�ار  108.7مل�ار دوالر،بینما من المتوقع أن تصل إلى  61.6 1975سنوات حیث قدرت في االجمالي عام 

 .1980دوالر عام 
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ومن خالل ما سبق نجد أن ھذه الدراسات ال تتفق حول تقدیر واحد للعوائد و الفوائض البترولیة، 
لتقدیرات تخضع العتبارات متعددة و متنوعة و وجھات نظر غیر متمامثلة في ویرجع ذلك لكون أن ھذه ا

أغلب األحیان، إضافة إلى كون أن ھذه الدراسات تھدف لخدمة مصالح معینة خصوًصا و أن ھذه التقدیرات 
 .كانت خالل فترات جد متقاربة

دول العربیة البترولیة ولكن بالرغم من ذلك،فإن جمیع ھذه الدراسات تتفق على أنھ ستتجمع لدى ال
المئات من ملیارات الدوالرات و ذلك في ظل استمرار الوضعیة على حالھا،أما في حالة إذا ما تم استثمار ھذه 

فإنھ لن یتبقى أي شيء منھا نظًرا لقدرة الطاقة ) دول الفائض و دول العجز(الفوائض داخل المنطقة العربیة 
 . یعاب كل ھذه الفوائض و ما یزید عنھااالستیعابیة للمنطقة العربیة على است

تأثیر البترول على اله�كل المالي للدول العر��ة و انقسام العر�ي إلى مجموعتین �سبب تضخم  2-2
 :عائدات البترول

نتیجة لألهم�ة االقتصاد�ة والمال�ة للسلعة البترول�ة ظهرت فروقات شاسعة بین الدول العر��ة المالكة 

لدول العر��ة غیر بترول�ة سواء من حیث قدراتها المال�ة أو النتائج االقتصاد�ة المحققة،لذلك للسلعة البترول�ة وا

سنحاول من خالل هذا الم�حث التعرف على اله�كل المالي للدول العر��ة، و درجة تأثیر البترول في تحدید 

 :   اله�كل المالي لهذه الدول ،وذلك كمایلي

نتیجة لظهور النفط و تضخم عائداته تنقسم البلدان العر��ة : عر��ة اله�كل المالي للبلدان ال 2-2-1

 :من حیث دراسة اله�كل المالي إلى قسمین

وتشكل إیرادات البترول المصدر الرئ�سي للدخل القومي، ): البلدان المنتجة  للبترول( القسم األول-أ

مما یترتب عل�ه ارتفاع معدل الدخل وتتمیز �ارتفاع حجم رؤوس األموال مع انخفاض نس�ة كثافة السكان ، 

 1.القومي للفرد
الجزائر، العراق، : وھي تتمثل أساًسا في الدول العربیة السبعة األعضاء في منظمة األوبك، وھي

الكویت، لیبیا،قطر، السعودیة، االمارات العربیة المتحدة، ونتیجة لتراكم الفوائض المالیة لدیھا بكمیات كبیرة 
 2.دول الفائض العربیةاسم تعرف ھذه الدول ب

وتتمیز بكثافة السكان مع انخفاض حجم الدخل ): البلدان غیر المنتجة للبترول(القسم الثاني  -ب
القومي، ما ینتج عنھ وجود عجز دائم في میزان المدفوعات الجاري، وعدم كفایة الموارد المالیة الالزمة 

 . التي تشمل بقیة الدول العربیةز العربیة دول العجلتمویل المشاریع االنمائیة، و ھي مجموعة 
 :الھیكل المالي للبلدان العربیة البترولیة  2-2-1-1

ترتكز مصادر رأس المال فیھا أساًسا على االیرادات البترولیة التي تشكل أھم مصدر لتمویل التنمیة 
شكلة الفوائض المالیة التي االقتصادیة، إال أن حجم االیرادات ال یتناسب و حجم السكان األمر الذي أوجد م

استخدمت في االستثمارات غیر االنتاجیة، باالضافة إلى توجیھ قطاع االدخار لالنفاق على السلع االستھالكیة 
 .3 .والتوظیفات المالیة بالخارج

، وتمتلك ”%49“وبذلك یشكل النفط ما یقارب من نصف الناتج المحلي للدول العربیة النفطیة مجتمعة 
من إجمالي االحتیاطي  %35.7ملیار برمیل بما بعادل  486.8أكبر احتیاطي نفطي عالمي یقدر بـ ھذه الدول

 4.من إجمالي االحتیاطي العالمي ألوبك% 70العالمي من النفط وما نسبتھ 
                                                            

 72،ص)2008لفكر الجامعي،مصر،دار ا( ،)بین التشریع والتطبیق في ضوء الواقع والمستقبل المأمول(نظریة البترول یسري دمحم أبو العال، :  1
رسالة مقدمة انیل درجة الكتوراه، (، فائض رؤوس األموال العربیة ومدى إمكانیة إستخدامھ في تمویل التنمیة االقتصادیة في مصرعمر دمحم األیوبي، : 2

 77،ص ـص)1985جامعة القاھرة،كلیة الحقوق،قسم المالیة العامة والتشریع المالي،مكتبة الجامعة االردنیة،
 73مرجع سابق، ص،)بین التشریع والتطبیق في ضوء الواقع والمستقبل المأمول(نظریة البترول یسري دمحم أبو العال، :  3
4 :Amor Khelif,OpCit,P42 
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ومعنى ذلك وجود فائض مالي یؤدي إلى مشكلة رئیسیة،وھي كیفیة تصریف تلك األموال على أوجھ 
 أن البلدان البترولیة مازالت في طور التنمیة؟  االنفاق العام وخاصة

ویمكن نالحظ مدى االرتباط الشدید بین االیردات المالیة النفطیة بعملیة االنفاق الكلي التي تساھم في 
تلبیة االحتیاجات االقتصادیة و االجتماعیة من خالل الشكل التالي الذي یوضح تطور إیرادات وإنفقات دول 

 :یجي بإعتبارھا تضم أغلبیة الدول العربیة النفطیةمجلس التعاون الخل
 )2010-2000(تطور إیرادات ومصروفات دول مجلس التعاون الخلیجي ): 24(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
على  28/07/2014�حوث كامكو والبنوك المركز�ة لدول التعازن الخلیجي،على الموقع االلكتروني بتار�خ : المصدر

 16h48:http://www.kamconline.com /U19Tالساعة 
من خالل الشكل نجد أن ھناك عالقة طردیة بین الزیادة في أسعار النفط واالیردات المالیة النفطیة من جھة ، 

ت النفطیة وبین الزیادة في إجمالي االیرادات و إجمالي المصروفات لدى ھذه الدول،علًما أن الزیادة في االبردا
ملیار دوالر  1498نجد أن إجمالي االیرادات قد وصل إلى  2008أكبر من الزیادة في االنفاق،فلو أخذنا سنة 

 2من إجمالي االیردات النفطیة أي ما قیمتھ  %53أمریكي،في حین أن المصروفات تمثل مانسبتھ 
تیعاب إیراداتھا المالیة،ویجعلھا تسجل ملیاردوالر،األمر الذي یؤكد عدم قدرة ھذه الدول النفطیة على اس 68

 . ملیار دوالر230فائًضا مالیًا بقیمة
 :الھیكل المالي للبلدان غیر البترولیة   2-2-1-2

یتصف اله�كل المالي للبلدان غیر البترول�ة �ضآلة حجم رؤوس األموال لذلك یواجه عجًزا دائًما في 
د المال�ة و االنفاق العام نتیجة االنطالق في عمل�ة التنم�ة مصادر التمو�ل �سبب عدم التوازن بین حجم الموار 

 2: االقتصاد�ة، ولذلك تعتمد البلدان غیر المنتجة للنفط في تمو�ل مشار�عها االنمائ�ة عدة مصادر أهمها
 الموارد المحلیة للدخل القومي -
 القروض و المساعدات الخارجیة -

 :اآلتي وعلى ذلك یمكن أن نلخص أسباب العجز المالي في 
 

                                                            
 / 16h48:http://www.kamconline.comعلى الساعة  28/07/2014،على الموقع االلكتروني بتاریخ  بحوث كامكو والبنوك المركزیة لدول التعازن الخلیجي:  1
 79-77ـص،ص مرحع سابق،عمر دمحم األیوبي،:  2
 

http://www.kamconline.com/
http://www.kamconline.com/
http://www.kamconline.com/
http://www.kamconline.com/
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ز�ادة الواردات االستهالك�ة نتیجة للكثافة السكان�ة المرتفعة مع انخفاض الموارد المال�ة مقارنة  -
 مع حاجات السكان من السلع المختلفة

االعتماد على القروض و المساعدات الخارج�ة، األمر الذي �عني تخص�ص جزء من الدخل  -
 القومي للوفاء �الدیون الخارج�ة

 مشار�ع اإلنمائ�ة نتیجة للعجز المالي الذي تعاني منه البلدان العر��ة غیر النفط�ةتأخر تنفیذ ال -
إرتفاع األسعار العالم�ة و عدم االستقرار االقتصادي،األمر الذي یز�د من حجم العجز المالي  -

 للبلدان غیر البترول�ة
فر المصادر المالیة الالزمة كل ھذه األسباب تؤدي إلى بطء سیر معدل التنمیة االقتصادیة نتیجة لعدم تو

لتمویل نفقات التنمیة، و لتغطیة ھذا العجز في الموارد المالیة للدول غیر البترولیة القیام بالتعاون الوثیق مع 
 الدول العربیة النفطیة في المجال المالي و المساھمة في تمویل التنمیة االقتصادیة بما یحقق التكامل المالي 

وعتان تعانیان من مشكالت تعتبر متباینة في ظاھرھا ، إال أنھا في نفس الوقت وإن كانت ھاتان المجم
 . متكاملة في مجملھا، وفي حقیقتھا وذلك باعتبار أن العالم العربي اقلیًما واحدًا  

 :اله�كل المالي للدول العر��ة في تحدیدتأثیر البترول درجة  2-2-2

��ة على البترول،ومن هنا كانت أهمیته في التأثیر على �عتمد بناء االقتصاد المتكامل للبلدان العر 

اله�اكل المال�ة و االقتصاد�ة لبلدان المنطقة نتیجة لوفرة رؤوس األموال مما یترتب على ذلك ز�ادة النشاط 

 :االقتصادي العام والق�مة المضافة للدخل القومي،و سنعرض ف�مایلي اآلثار المال�ة و االقتصاد�ة للبترول
تتحدد أھمیة مساھمة البترول في الدخل القومي االجمالي على أساس القیمة : لقومي االجماليالدخل ا - أ

المضافة العائدة عن الصناعة البترولیة، و تتركز القیمة المضافة على ما یعود عن العمل،رأس المال،الموارد 
 .المستخدمة في شكل أجور،مصروفات،أرباح و نسبة الفوائد

مضافة لالقتصاد القومي على أساس الضرائب و الفرق بین نسبة تحویل المواد كما تتحدد القیمة ال 
األولیة إلى صناعات انتاجیة و االستثمارات الكلیة بعد خصم االستھالكات، وكذا القیمة الناتجة عن عملیات البیع 

مضافة للبترول كل والشراء للخدمات العامة و تنمیة الصناعات المتعلقة بالبترول، وباختصار تشمل القیمة ال
 1.  زیادة أو تغیر یدعم االقتصاد القومي

بالنسبة للدول العربیة   2008-2000 الفترة خالل ملحوظا تطوًرا اإلجمالي المحلي الناتج شھد لقد
 دوالر ملیار 1899 مستوى إلى 2000 عام خالل دوالر ملیار 677.11مستوى  من المصدرة للنفط ،إذ انتقل

 في كبیرا انخفاض عرفت 2009 سنة أن إال 22.55% قدره المتوسط في سنوي نمو معدلب ،أي2008عام خالل
 ممیار 1545 مستوى إلى لتصل 2008 بسنة مقارنة 18.64 نسبة بلغت والتي اإلجمالي الناتج المحلي قیمة

 لميالعا االقتصاد استرداد بعد وذلك 2010 سنة دوالر ملیار 1801 مستوى إلى ذلك لترتفع بعد دورالر،
ملیار دوالر  2,145،فقد بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي لمجمل الدول العربیة المصدرة للنفط 2.لتوازنھ

 2015ومن المتوقع أن یصل في نھایة  2014ملیار دوالر في نھایة عام  2,226، لیرتفع إلى 2013عام 
 .ملیار دوالر 2,324إلى

ملیار دوالر  1,642الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي حوالي  وفي دول مجلس التعاون الخلیجي بلغ حجم
إلى  2015و ومن المتوقع أن یرتفع في نھایة  2014ملیار في نھایة عام  1,700، وإرتفع إلى 2013بنھایة العام 

ملیار دوالر عام  248إلى  2013ملیار دوالر عام  229ملیار دوالر ، وارتفع ھذا الناتج في العراق من 1,750
ملیار دوالر عام  67أما في لیبیا، فانخفض من . 2015ملیار دوالر عام  262ومن المتوقع أن یبلغ  2014
 2015.3ملیار دوالر عام  84ومن المتوقع أن یرتفع إلى  2014ملیار دوالر في العام  59إلى 2013

                                                            
 .297، ص )1966بدون ناشر،مصر،(،، ترجمة أحمد فراج،ابراھیم شحاتة إقتصادیات البترول في الشرق األوسطشارل عیسوي، :  1
 2008التقریر االقتصادي العربي الموحد،:  2
:   17/08/2015،، األمانة العامة إلتحاد المصارف العربیة،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2015و  2014تطورات االقتصاد العربي خالل عامي :  3

http://www.uabonline.org/ar/magazine 
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 2013لسنة  نصیب القطاع النفطي من الناتج المحلي بدول الخلیج): 25(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

�S
ource : http://www.sasapost.com/how-oil-price-drop-affect-gulf-economics, consulté le 
26/04/2015 à14h45 

كأعلى نس�ة   %6.4لمصدرة للنفط ولقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي االجمالي لدى الدول العر��ة ا
 .2015سنة  %4.5ومن المتوقع أن �صل متوسط النمو إلى 2014سنة  %4.4،لینخفض إلى 2011سنة

والشكل الموالي یبین العالقة بین معدل نمو الناتج المحلي االجمالي ومعدل نمو العائدات النفط�ة 
 بین طرد�ة عالقة ىناك أن أي, النفط�ة اداتیر  اإل نمو معدل لتغیر ت�عا وصعودا نزوال یتغیر العر��ة،والذي

 ذهد هإعتما �فسر ما ذاهو ,العر��ة الدول في اإلجمالي يلالمح الناتج نمو ومعدل النفط�ة اداتیر  اإل نمو معدل
 من, عام �شكل التنم�ة �ةلوعم اإلقتصادي النمو عمم�ة تحر�ك في النفط�ة، تاالصادر  عمى كبیر �شكل الدول
 اإلجمالي يلالمح الناتج تشكیل في النفط اداتیر  إل الكبیرة مةهالمسا خالل

  العالقة بین معدل نمو الناتج المحلي االجمالي ومعدل نمو العائدات النفط�ة العر��ة):26(الشكل رقم 

 
 2010التقر�ر االقتصادي العر�ي الموحد،: المصدر

فال یزال معدل النمو اإلقتصادي فیها محدودًا ) دول العجز(أما �النس�ة الدول العر��ة المستوردة للنفط 
في  3.3و 2012في المئة عام  2.8والذي �عبر عنه �متوسط النمو في الناتج  المحلي االجمالي الذي بلغ 

إلى الطلب المحلي واإلستهالك المرتكز على تحو�الت العاملین  2013و�عود النمو في عام . 2013المئة عام 
ومن المتوقع أن تشهد هذه الدول معدل نمو ،واإلنفاق الكبیر على أجور القطاع العام في الخارج، ودعم السلع،

 . )04 أنظر الملحق رقم( .2015في المئة عام  4.2و 2014في المئة عام  3.4

http://www.sasapost.com/how-oil-price-drop-affect-gulf-economics
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) : PIB(وعلى العموم یمكن التمییز بین ثالث فئات أساسیة اعتمادَا على مؤشر الناتج الداخلي الخام 
 1:، دول ذات دخل متوسط ، دول ذات دخل مرتفع  حیث أن  دول ذات دخل ضعیف

دوالر، وتضم كل من من موریتانیا والصومال والسودان  1000الدول التي دخلھا الفردي  أقل من  -
 .والیمن وجیبوتي

دوالر للفرد ، تتمثل في الجزائر والعراق وتونس  5000 -1000الدول ذات الدخل المتوسط من  -
 .نانواألردن والمغرب ولب

دوالر للفرد ، و تتكون وتتكون من لیبیا ـ دول الخلیج   5000الدول ذات الدخل المرتفع،أكثر من 
 ).اإلمارات العربیة المتحدة وقطر والكویت وعمان والبحرین والمملكة العربیة السعودیة(المصدرة للنفط 

ول من النقد األجنبي وتنعكس من خالل األثر المباشر إلیرادات البتر: إیرادات النقد األجنبي - ب
ملیون  37.29ودورھا في تمویل التنمیة االقتصادیة لبلدان المنطقة، ویتضح ذلك حیث بلغت إیرادات البترول 

 2.  1978ملیون دوالر عام  57.11وارتفعت إلى  1973دوالر عام 
اإلنفاق على وتتمتع الدول النفطیة وخاصة السعودیة بفائض كبیر في موازناتھا السابقة قد یتیح لھا 

مشاریع النمو االقتصادي خالل األعوام التالیة بفرض استمرار االنخفاض في أسعار النفط، على المدى 
المتوسط والطویل قد تكون ھذه الدول في حاجة إلى صناعة شيء من التوازن في مواردھا عبر االھتمام 

عالمیة في تقریرھا األخیر عن اقتصادیات بتعزیز الموارد غیر النفطیة حیث حذرت وكالة ستاندرد آند بورز ال
الدول النفطیة من أن اعتماد الحكومات على إیرادات النفط والغاز یشكل نقطة ضعف رئیسیة القتصادات 

 3.وتصنیفات ھذه الدول، وبالتالي یشكل مخاطر ائتمانیة
مل�ار دوالر أمر�كي  147.7بــ   2013و�قدر إجمالي الفوائض المال�ة التي تتمتع بها دول الخلیج سنة 

 :تتوزع كمایلي
 .2013الفوائض المال�ة بدول الخلیج في سنة ): 27(الشكل رقم    

 
�Source : http://www.sasapost.com/how-oil-price-drop-affect-gulf-economics, consulté le 
26/04/2015 à14h45 

 2014دوالر في  100دوالرًا، �عدما كان یتجاوز الـ 45إلى 2015إثر تراجع سعر برمیل النفط سنة 
الدول النفط�ة في الشرق األوسط، �ما فیها األعضاء الك�ار في منظمة الدول  أن أشار صندوق النقد الدولي إلى

، المملكة العر��ة السعود�ة، وسلطنة ُعمان، ومملكة ال�حر�ن،و التي �مكن أن تفقد ”أو�ك“المصدرة للبترول 
 .للبرمیلدوالر  50إحت�اطاتها النقد�ة في أقل من خمس سنوات في حال إستمرار سعر النفط عند مستوى 

                                                            
 .2012برنامج األمم المتحدة االنمائي،تقریر التنمیة التنمیة البشریة لعام : 1

2   :  Jen Michel Charpin, La Notion Economique Et la Notion Fiscale De Valeur Ajoutée,Revue De Sciences 
Financieres,No02,Avril-juin1973,P388. 
3   : http://www.sasapost.com/how-oil-price-drop-affect-gulf-economics, consulté le 26/04/2015 à14h45 

 

http://www.sasapost.com/how-oil-price-drop-affect-gulf-economics
http://www.sasapost.com/how-oil-price-drop-affect-gulf-economics
http://www.sasapost.com/how-oil-price-drop-affect-gulf-economics
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 :وهذا ما یوضحه الشكل التلي
 سنوات5االحت�اطات النقد�ة للدول النفط�ة في أقل من نفاذ تقدیرات إمكان�ة ): 28(الشكل رقم 

 
�حسب تقدیرات صندوق النقد الدولي فإن السعود�ة التي ُتعد أكبر منتجي النفط في العالم، في حاجة ف

رات للبرمیل، حتى تحافظ على التوازن االقتصادي، فاالحت�اطات النقد�ة التي دوال 106إلى أال �قل السعر عن 
 سنوات 5لدیها �الكاد تكفي لضمان تحقیق هذا التوازن لفترة ال تتجاوز 

 و�عتبر العراق والمملكة العر��ة السعود�ة ولیب�ا �عض من دول الشرق األوسط التي ستفلس �عد أقل من
 .النفط �حسب ما قاله صندوق النقد الدولي سنوات �سبب انخفاض أسعار 5

أما بعض الدول الشرق أوسطیة األخرى كالكویت وقطر واإلمارات العربیة المتحدة فإنھا ابتعدت عن 
 ∗.اعتمادھا على النفط نحو موارد أخرى بعد أن انخفض سعره إلى النصف في أقل من عام

إیران وعمان والجزائر والمملكة العربیة غیر أن عجزاً كبیراً ظھر في میزانیات دول كالعراق و
السعودیة والبحرین ولیبیا والیمن وھذا یعني أن ھذه الدول لم تعمل على تنویع مصادر دخلھا أو لم تستدین 

ومن الدول المذكورة سابقاً قد تتمكن إیران من الصمود بسبب . سنوات 5وبالتالي لن تملك أي مال بعد أقل من 
 .على النفط على عكس لیبیا والیمنعدم اعتمادھا الكبیر 

ویصنف صندوق النقد الدولي العراق ولیبیا والیمن على أنھا دول ھشة بسبب النزاعات اإلقلیمیة، وأدى 
وحذر الصندوق أیضاً أنھ على كافة الدول . ھذا األمر إلى تراجع في إجمالي الناتح المحلي وارتفاع نسبة التضخم

 1.سعار النفط المنخفضةالمصدرة للنفط أن تتأقلم مع أ
حیث تمثل االیرادات البترول�ة و الضرائب النس�ة الرئ�س�ة في مصادر : المیزان�ات الحكوم�ة  -جـ     

من إجمالي المیزان�ات العامة �منطقة  % 90تمو�ل المیزان�ات الحكوم�ة،حیث تشكل إیرادات البترول أكثر من 
 2 .الشرق األوسط

اقتصاد�ات دول الخلیج وخصوصًا ف�ما یتعلق �المیزان�ة العامة خالل  وفي دراسة مفصلة عن خصائص
 یتبین أن جمعیها تعتمد �شكل أساسي على إیرادات النفط والغاز حیث بلغت تلك اإلیرادات  2010-2000الفترة 

                                                            
 05أنظر الملحق رقم :  ∗
 :12/10/2015،على الموقع االلكترونیبتاریخ سنوات 5الدول العربیة التي قد تفقد احتیاطیاتھا خالل تقریر صندوق النقد الدولي حول : 1

http://www.royanews.tv/articles/63206 - 
2 : Fernand Matterrt , Finances Et Développement Une Approche Historiques, Edition Cujas,No02,Paris,1974 , P129 

http://www.royanews.tv/articles/63206
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من إجمالي اإلیرادات  83%، ما �عادل )2010-2000(تر�لیون دوالر أمر�كي خالل الـفترة  2.44نحو 
 .صلة خالل الفترة نفسهاالمح

تلك الدول التي تعتمد على عائدات  هي تأثًرا �التذبذب في أسعار النفطأكثر االقتصاد�ات  تكون لذا 
النفط �صورة أكبر في موازنتها العامة، وفقا لدراسات  حول تأثیر تقل�ات أسعار النفط على معدالت النمو في 

من الناتج المحلي  %64حیث �ستحوذ القطاع النفطي على  دول الخلیج، تأتي الكو�ت على رأس تلك الدول
في السعود�ة وأخیًرا تبلغ النس�ة في % 47في عمان و% 49في قطر و% 54اإلجمالي بینما تبلغ النس�ة 

 1 .على الترتیب% 28و% 32اإلمارات وال�حر�ن 
ة االقتصاد�ة ل�عض التوجه الجدید في الس�اس  2010-2005ولذلك �الحظ خالل فترة السنوات األخیرة 

 ،∗زیادة اإلنفاق الحكومي ما في ذلك اإلنفاق على األجور ودعم قطاع الطاقةالدول النفطیة  التي إتجھت نحو 
وھذا التوجھ یأتي لدعم القطاع الخاص والقطاعات غیر النفطیة ولدعم النمو االقتصادي حیث ارتفع حجم 

 2005 ملیار لایر سعودي خالل عام 347 ة للسعودیة منالقطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي بالنسب
المر الذي جعل �عض  من حجم االقتصاد،% 30ل�شكل نحو  2010مل�ار ر�ال سعودي خالل عام  481إلى 

ھي البحرین، العراق، الجزائر،  2014الدول المصدرة للنفط تسجل عجزاً في الموازنة العامة خالل عام 
 .ولیبیا

 ین تطور المیزانیة العامة للدول النفطیة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خاللوالجدول الموالي یب
 :2015-2011الفترة

خالل الفترة  )%(المیزان�ة العامة اادول العر��ة المصدرة للنفط كنس�ة من الناتج المحلي اإلجمالي ): 32(الجدول رقم 
)2011-2014( 

 
فنجدها تسجل عجوزات متتال�ة في میزانیتها العموم�ة ) ط�ةالدول غیر النف(أما �النس�ة للدول العجز 

، وكان من مسب�ات عجز المال�ة العامة وٕارتفاع مستوى الدین العام في هذه الدول )2010-2000(طیلة الفترة
 . الدعم المعمم على أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع أسعار السلع األول�ة عالم�ًا، وانخفاض في الضرائب المحصلة

ً لصندوق النقد الدولي، تسببت طفرات اإلنفاق في أعقاب الربیع العربي في زیادة ارتفاع عجز  ووفقا
المالیة العامة والدین العام، حیث حاولت حكومات دول التحول العربي تلبیة االحتیاجات االجتماعیة الملحة 

ل االستمرار في زیادة أجور القطاع ومعالجة التوترات السیاسیة والمحافظة على مستویات الطلب الكلي من خال
 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في كل  80العام والدعم المعمم، ما أدى إلى إرتفاع الدین العام إلى أكثر من 

                                                            
مار في شركة مشاریع الكویت إدارة بحوث االستث ، في دول مجلس التعاون الخلیجي  (Fiscal Stimulus Plans)سیاسات التحفیز االقتصادي:  1

 /14h23: http://www.kamconline.comعلى الساعة  15/06/2013على الموقع االلكتروني بتاریخ ، )كامكو(االستثماریة إلدارة األصول 
 من الناتج المحلي اإلجمالي في المئة 10في كثیر من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا تبلغ تكلفة دعم الطاقة حوالي :  ∗



الصناديق السيادية ومصادر و استخدامات العوائد النفطية.......................الفصل الثاني   

108 

، والجدول الموالي یبین تطور المیزانیة العامة 2014و 2013من مصر واألردن ولبنان والسودان عامي 
 2015:1-2011نفط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترةللدول العربیة المستوردة لل

خالل ) %(المیزانیة العامة للدول العربیة المستوردة للنفط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ): 33(الجدول رقم 
 )2014-2011(الفترة 

 
ل �شكل م�اشر أو من حیث تساهم الصناعة البترول�ة في تكو�ن معدل رأس الما: تكو�ن رأس المال  -د

خالل االستثمارات التي تقوم بها شركات البترول �االضافة إلى النشاط االقتصادي الناتج عن الصناعات 
 2.البترول�ة

حیث بلغ حجم مشاریع البنى التحتیة والبناء والتطویر العقاري ومشاریع النفط والغاز التي ھي قید التنفیذ 
  تریلیون دوالر أمریكي أو ما یعادل  1.86لتعاون الخلیجي حوالي في دول مجلس ا  وفي مرحلة التخطیط

استحوذت كل من . تریلیون دوالر أمریكي 1.08البالغ  2010من الناتج اإلجمالي لدول الخلیج لعام %171
ملیار دوالر أمریكي  664المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات على حصة األسد من تلك المشاریع بقیمة 

ملیار دوالر  157ملیار دوالر أمریكي للثانیة، أما في الكویت فقد بلغت قیمة المشاریع نحو  643ولى و لأل
 3.أمریكي متخلفة عن السعودیة واإلمارات وقطر وھي بمعظمھا مشاریع قید التخطیط وقد یتعذر تنفیذھا

 )2010-2000(سنة  11لـ اإلیرادات والمصروفات اإلجمالیة لدول الخلیج خالل اوالجدول التالي یبین 
 )2010-2000(سنة  11اإلیرادات والمصروفات اإلجمالیة لدول الخلیج خالل الـ ):34(الجدول رقم 

المعدل لدول 
 الخلیج

 )2010-2000(المعدل  السعودیة الكویت قطر االمارات البحرین ُعمان

إجمالي /نسبة المصروفات الجاریة 78% 89% 69% 82% 73% 64% 79%
 اتالمصروف

إجمالي /نسبة المصروفات الرأسمالیة 22% 11% 31% 18% 27% 36% 21%
 المصروفات

 إجمالي اإلیرادات/نسبة إیرادات النفط 87% 93% 59% 77% 77% 78% 83%        
 إجمالي اإلیرادات/نسبة اإلیرادات األخرى 13% 7% 41% 23% 23% 22% 17%

 مركزیة لدول مجلس التعاون الخلیجيبحوث كامكو والبنوك ال: المصدر         
 

في دول الخلیج   من خالل الجدول نجد أن متوسط المصروفات الرأسمالیة بالنسبة إلجمالي المصروفات
من إجمالي االیردات،وتحتل دولة الكویت  %83وذلك إعتمادًا على االیردات النفطیة بنسبة  %21تساوي 

البترولیة لالنفاق على عملیاتھا االستثماریة الجاریة والرأسمالیة بنسة  المرتبة األولى في االعتماد على االیرادات
 .%59،في حین خفضت قطر إعتمادھا على االیرادات النفطیة إلى %87،ثم تلیھا السعودیة بنسبة  93%

                                                            
:   17/08/2015،، األمانة العامة إلتحاد المصارف العربیة،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2015و  2014تطورات االقتصاد العربي خالل عامي  : 1

http://www.uabonline.org/ar/magazine 
2 : Fernand Matterrt , OpCit,1974 , P129 

إدارة بحوث االستثمار في شركة مشاریع الكویت  ، في دول مجلس التعاون الخلیجي  (Fiscal Stimulus Plans)سیاسات التحفیز االقتصادي:  3
 /14h23: http://www.kamconline.comعلى الساعة  15/06/2013على الموقع االلكتروني بتاریخ ، )كامكو(االستثماریة إلدارة األصول 

http://www.uabonline.org/ar/magazine
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أما �النس�ة لإلنفاق الرأسمالي على المشار�ع، فإنه األقل في الكو�ت حیث شكل اإلنفاق الرأسمالي خالل 
لقطر  31%ة و للسعود� 22%من إجمالي المصروفات مقارنة مع معدل  11%معدل  )2010-2000(فترة ال
 :،وهذا ما یوضحه الشكل الب�اني التاليلسلطنة عمان  36%و

 )2010-2000(المصروفات الجار�ة واإلنفاق الرأسمالي لدول مجلس التعاون الخلیجي ):29(الشكل رقم 

 وك المركز�ة لدول مجلس التعاون الخلیجي�حوث كامكو والبن: المصدر 
بالرغم من أن أبرز سمات الصناعة البترولیة ھي ارتفاع نسبة رأس : العمالة و تدریب العمال -ھـ 

المال و انخفاض حجم العاملین نسبیًا، إال أن حجم األجور التي یتقاضاھا العاملون بھذا القطاع تعد من أعلى 
عات، باالضافة إلى الظروف الجیدة و المناسبة للعمل األمر الذي یجذب إلیھا معدالت األجور لدى كافة الصنا

1 .كما توفر تلك الصناعة مجاال واسعًا من التدریب والتخصص في مجال البترول نسبًا مرتفعة من العمالة،

 2:ومن ھنا ترتبط التنمیة ببلدان الشرق األوسط بالبترول و ذلك لألسباب التالیة
 .د األساسیة للصناعةتوافر الموار  -
 .انخفاض حجم التكالیف الكلیة نتیجة لوفرة مصادر الطاقة مما یؤدي إلى ارتفاع معدل األرباح  -
 .توظیف رؤوس األموال البترولیة ما یحقق للمنطقة ازدھاًرا اقتصادیًا  -
 .تطبیق التكنولوجیا الحدیثة وزیادة تطویر المشروعات و الخدمات العامة  -

البترول یشكل مراحل متكاملة من النشاط المالي و االقتصادي مما یترتب على ومجمل القول أن 
 .استخدامھ تحقیق التنمیة االقتصادیة

:مصادر العائدات والفوائض المالیة العربیة 2-3
بعد تحدید طبیعة الفائض المالي والعوامل االتي أدت إلى تعاظم العائدات النفطیة العربیة،سنحاول من 

 :طلب تحدید مصادر الفائض المالي التي یمكن تقسیمھا إلىخالل ھذا الم
 .فوائض المیزانیة -
 االحتیاطات النقدیة -
 األرصدة العامة   -

:فوائض المیزانیة  2-3-1
وھي تشكل المصدر األكثر أھمیة بالنسبة لرؤوس األموال العامة للبلدان المنتجة للبترول، وھذه 

 .في شكل إیداعات مصرفیة أو مساھمة باالستثمارات العقاریة الفوائض غالبًا ما یحتفظ بھا في الخارج
-1973فقد سمحت الطفرة التي شھدتھا الفوائض النفطیة الخلیجیة بزیادة إیردات النفط بین عامي 

، )1980ملیار دوالر عام  48.176إلى  1973ملیاردوالر عام  8.551من ( % 17.3بمعدل  1980
، األمر ساھم 1980ملیار دوالر في عام  493.983كمة إلى ماقیمتھ ووصل مجموع إیرادات النفط المترا

حیث سحل الفائض التجمیعي للموازانات   -دول الخلیج–بدوره في إرتفاع مؤشرات الموازنة العامة لھذه الدول 

 . Jacques Percebois, « Energie Croissance Et Calcul Economique »  Revue d’Economie,No3,Mai1978,P464ـ: 1
2 :Abedlkader Sid Ahmed, OpCit,5,P463.  
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 من إیردات %30،أي ما نسبتھ 1980ملیار دوالر خالل سنة  29العامة لدول مجلس التعاون الخلیجي ما قیمتھ 
 1النفط التجمیعیة

ملیار دوالر، 60حوالي  1974في قد بلغ مجموع فوائض المیزانیة للدول العربیة النفطیة إجماالً عام 
   2.وتم توظیف الجزء الغالب منھا في مجاالت االستثمار العقاري واالیداعات المصرفیة
مقدار  1975تى نھایة عاموبلغت جملة االصول المالیة للبلدان العربیة األعضاء بمنظمة األوابك ح

بسوق العمالت األوربیة  1975و 1974ملیار بین عامي  31.9ملیار دوالر، استثمر منھا مبلغ  47.94
  3.والبریطانیة واألمریكیة

ملیار دوالر 500ما یقدر بـــ  1974ویقدر مجموع المبالغ المودعة السائلة لمنظمة األوابك في عام 
 1980إلى عام  1974باریس، فرانكفورت، وتقدر الزیادة في الفترة من عام مودعة ببنوك نیویورك، لندن، 

 4.ملیار دوالر 300- 250بحوالي من 
وترى مودیز أن إجمالي الفوائض المالیة للحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخلیجي قد 

الناتج المحلي المجمع لدول  في المائة من إجمالي 23، مما یعادل 2012ملیار دوالر في عام  350وصل إلى 
، أي ما 2012تریلیون دوالر بنھایة عام  1.6الخلیج، كما بلغ إجمالي أصول الصنادیق السیادیة الخلیجیة بنحو 

 5.في المائة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون 107یعادل 
 :2013العربیة النفطیة لعام والجدول الموالي یوضح فوائض الموازنة العامة لدى بعض الدول 

 2013فوائض الموازنة العامة لدى بعض الدول العربیة النفطیة لعام ) : 35(الجدول رقم 

إدارة بحوث االستثمار في شركة مشاریع  ، في دول مجلس التعاون الخلیجي  (Fiscal Stimulus Plans)السیاسات التحفیز االقتصادي: المصدر 
 14h23:http://www.kamconline.com /U19Tعلى الساعة  15/06/2013ني بتاریخ على الموقع االلكترو، )كامكو(الكویت االستثماریة إلدارة األصول 

ولقد أدى هذا التحسن في االداء المالي ل�عض الدول العر��ة مثل السعود�ة ،الكو�ت،وقطر والنمو الجید 
خام األخرى إلى تحول الوضع المالي الكلي للموازنة العامة لإلیرادات النفط�ة وٕایرادات الغاز الطب�عي والمواد ال

إلى فائض كلي متواضع �مقدار 2009مل�ار دوالر عام 74المجمعة للدول العر��ة من عجز بلغ مقداره 
) النفط�ة وغیر نفط�ة(، وقد نما الفائض المالي الكلي للدول العر��ة كمجموعة 2010مل�ار دوالر في 20.6

الل السنوات القللیلة الماض�ة مدفوًعا �شكل أساسي بنمو االیرادات النفط�ة،حتى وصل إلى ،�شكل ش�ه مطرد خ
جراء األزمة  2009مل�ار دوالر،قبل أن یتحول إلى عجز مالي كلي عام 286.9بلغ  2008مستوى ق�اسي عام 

ج المحلي االجمالي التي المال�ة العالم�ة، وقد انعكست هذه التغیرات على نس�ة الفائض المالي الكلي إلى النات
،ثّم الفائض إلى عجز مالي كلي بلغت نسبته إلى الناتج المحلي االجمالي نحو 2008في عام  %14.4بلغت 
،وقد بلغت نس�ة الفائض المالي الكلي إلى الناتج المحلي االجمالي للدول العر��ة كمجموعة 2009سنة 4.2%
: الجدول التالي،وهذا حسب ب�انات 62010في السنة الموال�ة  01%

إقتصادیة مركز الخلیج للدراسات االستراتجیة،  سلسلة دراسات( الدور التنموي لصنادیق التنمیة والتمویل العربیة،فتوح  ھیكل،حسن الحنفي، :  1
 .18، ص )05،2001العدد

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق،كلیة ( دور البترول في تمویل التنمیة اإلقتصادیة في بلدان الشرق األوسط،یسري دمحم أبو العال، :   2
 210،ص)1981الحقوق،جامعة القاھرة،

 01،ص1976،ملحق نشرة أوابك، جانفي "ثمارات األوابك في الغرباست"عودة أبوردینة، : 3
 .211یسري دمحم أبو العال،مرجع سابق،ص:  4
: ، الریاض االقتصادي على الموقع االلكترونيأسعار النفط المرتفعة عززت نمو الصنادیق الخلیجیةفھد الثنیان،:  5

www.alriyadh.com/858439http:// 
 .118، صندوق النقد العربي ،صالتطورات المالیة:الفصل السادس التقریر االقتصادي العربي الموحد، :  6

 الفائض حجم المصروفات حجم االیرادات الدولة
 ملیار لایر  180 ملیار لایر 976 ملیار لایر 1156 السعودیة

 ملیار دینار  1101 ملیار دینار 2405 ملیار دینار 3506 الكویت
 ملیار لایر  13399 ملیار لایر 21207 ملیار لایر 34606 قطر

http://www.kamconline.com/
http://www.kamconline.com/
http://www.alriyadh.com/858439
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 2010-2006خالل الفترة) ∗العجز أوالفائض(الموازنة العامة العر��ة المجمعة ): 36(لجدول رقم ا

 
 118.119، صندوق النقد العر�ي ،صالتطورات المال�ة:الفصل السادس التقر�ر االقتصادي العر�ي الموحد، : المصدر

 :االحت�اطات النقد�ة 2-3-2
موال المتداولة داخل البلدان النفطیة، واستخدامھا یخضع لسیاسة نقدیة تختلف وتشكل الغطاء النقدي لأل

 .وفقًا لألنظمة المالیة المعمول بھا في كل دولة
السعودیة، االمارات (حیث بلغ تراكم االحتیاطات النقدیة المقومة بالدوالر لدى بعض الدول النفطیة 

 Financial-time." 1"ملیار دوالر حسب إحصائیات 380متھ ما قی 1981في نھایة  )العربیة المتحدة، والكویت
 % 623.3بنسبة ككل ولقد إزدادت قیمة اإلحتیاطات من العمالت األجنبیة بالنسبة لدول التعاون الخلیجي

،ووصلت أقطار مجلس التعاون  %184، بینما إزدادت االحتیاطات العالمیة بنسبة 1980و 1973بین عامي 
یاطاتھا من العمالت األجنبیة إلى الترتیب الثاني بین دول العالم المختلفة،وذلك بعد ألمانیا فیما یتعلق بحجم إحت

من ناتجھا القومي اإلجمالي بینما كانت ھذه النسبة  %20الغربیة حیث بلغت إحتیاطات دول المجلس ما نسبتھ 
 2.فقط %4في الدول الصناعیة 
المركز الثالث بعد الصین والیابان من حیث حجم  احتلت المملكة العربیة السعودیة 2012وفي سنة 

االحتیاطات األجنبیة أو الموجودات األجنبیة، حیث بلغت االحتیاطات األجنبیة للمملكة العربیة السعودیة حسب 
احتیاطات الصین التي احتلت المركز  ملیار دوالر، فیما بلغت 683.2النقد العربي السعودي  إحصائیات مؤسسة

إحصائیات صندوق النقد الدولي األخیرة، واحتلت الیابان المركز  تریلیون دوالر، حسب 3.35 األول عالمیا
 :،وذلك كما یبینھ الشكل البیاني التالي3.تریلیون دوالر 1.192احتیاطات أجنبیة بلغت  الثاني بحجم

 أكبر الدول من حیث االحت�اطي االجنبي): 30(الشكل رقم 

 
 2012احصائ�ات صندوق النقد الدولي لعام : المصدر

                                                            
 .الفائض الجاري للموازنة العامة المجمعة للدول العربیة ھو الفرق بین إجمالي االیردات العامة واالنفاق الجاري:  ∗

1  : SidAli Boukrami, La Finance Internationale(Vues D’un Economiste du Tiers-Monde), (O.P.U,Algérie,),P58 
 .19،صفتوح ھیكل، حسن الحنفي، مرجع سابق:  2
 2012احصائیات صندوق النقد الدولي لعام  : 3
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نالحظه هو أن االیردات النفط�ة المتزایدة في الفترة االخیرة توافًقا مع إرتفاع أسعار النفط الق�اس�ة  ما
الدول النفط�ة األخرى من وز�ادة إحت�اطاتها من النقد األجنبي هذا األمر دوالر للبرمیل،و 100التي �قیت فوق 

 :والذهب مقارنة مع الدول غیر نفط�ة،وذلك حسب مایبینه الجدول التالي
  2014لسنة ترتیب الدول العر��ة حسب إحت�اطات النقد األجنبي والذهب): 37(الجدول رقم 

 احت�اطات النقد األجنبي الدولة المرت�ة
 )�ار دوالرمل(

احت�اطي  المرت�ة
 )طن(الذهب 

نس�ة الذهب إلى إجمالي 
 عالمُ�ا عر�ً�ا عالمُ�ا عر�ً�ا إحت�اطي البنك المركزي لكل دولة

 %2.8 322,90 16 01 746.7 السعود�ة 03 01

 4.7% 173.60 24 03 185.9 الجزائر 12 02

 5.6% 143,80 30 04 71.99 لیب�ا - 03

 --  - - 55.29 اإلمارات - 04

 0.5% 89.8 78 12 76.3 العراق - 05

 29.4% 286,80 19 02 47.87 لبنان - 06

 2.6% 12,40 64 10 46.5 قطر - 07

 12.9% 79,00 37 05 28.02 الكو�ت - 08

 7.1% 22,00 56 08 19.122 المغرب - 09

 24.8% 75,60 38 06 15.3 مصر - 10

 7.5% 12,80 56 09 9.40 األردن - 11

 4.5% 6.8 76 11 7.2 تونس - 12

 7.6% 25,80 55 07 - سور�ا - 13

 05% 4.7 81 13 - ال�حر�ن - -

 1.8% 1.6 99 14 4.6 ال�من - -

 - - - - 0.9956 مور�طان�ا  

 - - - - 0.267 االسودان- - 

  :مواقع إلكترونیة مختلفة: المصدر
- http://data.albankaldawli.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD- 
- http://gulf.argaam.com/article/articledetail/294982 
- http://gulf.argaam.com/article/articledetail/2 
-http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve- 

-             http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...hange_reserves 
من خالل الجدول أعاله نجد أن الدول النفطیة قد عززت إحتیاطتھا الدولیة من النقد االجنبي  بفضل 
إیراداتھا النفطیة ، حیث احتلت االسعودیة المرتبة األولى عربیًا من حیث إحتیاطاتھا األجنبیة من النقد االجنبي 

تها لدى اإجمالي إحت�اطمن   %2.8ثل طن ما یم 322.90ملیار دوالر وإحتیاطي الذھب بحجم  683.2بقیمة 
عالمیًا من حیث احتیاطات النقد األجنبي  12السعودي،ثم تأتي الجزائر في  المرتبة الثانیة عربیًا و البنك المركزي 

طن �النس�ة لبنان  286,80مل�ار دوالر والمرت�ة الثالثة من احت�اطات الذهب �عد لبنان �ق�مة  185.9بقیمة 
طن �النس�ة للجزائر تموقعها في  173.60عالمً�ا من حیث احت�اطات الذهب ، و 19ة التي تحتل المرت�

 .عالمً�ا24الرت�ة

http://gulf.argaam.com/article/articledetail/294982
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/294982
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...hange_reserves-
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...hange_reserves-
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ملیار دوالر نتیجة لضعف صادراتھا 20في حین بقیت الدول غیر نفطیة تحتفظ باحتیاطات نقدیة دون 
لمنطقة،ویمكن تمثیلھا من ،واالوضاع السیاسة واالمنیة غیر مستقرة في ا) 06أنظر الملحق رقم(النفطیة من جھة

 :خالل الشكل البیاني التالي
 مل�ار دوالر 20االدول العر��ة ذات االحت�اطات النقد�ة مادون ): 31(الشكل رقم 

   
Source : http://www.alaraby.co.uk/supplements/2015 consulté le 12/09/2015  à09h45 

 :األرصدة العامة  2-3-3
الجاریة لمیزان المدفوعات، وتتركز أساًسا في أرصدة البنوك المركزیة، ویتكون الفائض من الحسابات 

 .ویتم إیداعھا بالخارج بواسطة البنوك المركزیة والوكاالت والمؤسسات الرسمیة بالدولة
وتلك األموال تستثمر بالخارج تشكل تدفقات مالیة محددة تضاف لحسابات البنوك الكبرى، والمؤسسات 
المالیة األوروبیة واألمریكیة التي توجھھا لشراء األمالك العامة والشركات األجنبیة، وشراء األسھم و 

  1.العقارات، ومنح القروض واالیداعات المصرفیة بالعمالت األجنبیة والذھب
 :والجدول الموالي یبین تطور أرصدة الحساب الجاري للدول العربیة المصدرة للنفط

 )%(الحساب الجاري للدول العر��ة المصدرة للنفط كنس�ة من الناتج المحلي االجمالي ): 38(الجدول رقم 

 
ً في الدول الع   ربیة من خالل الجدول أعاله نجد أن الحساب الجاري لمیزان المدفوعات سجل فائضا

ملیار دوالر عام  440المصدرة للنفط بإستثناء لیبیا، إال أن ھذا الفائض في الحساب الجاري قد إنخفض من 
ملیار دوالر في نھایة العام  298ومن المتوقع انخفاضھ إلى  2013ملیار دوالر عام  331إلى  2012
  .2015ملیار دوالر عام  260و 2014

المالیة العامة في الدول العربیة المصدرة للنفط خالل السنوات وساھمت عدة عوامل في تراجع فوائض 
األخیرة ومنھا تناقص اإلیرادات النفطیة وزیادة اإلنفاق الحكومي بما في ذلك اإلنفاق على األجور ودعم قطاع 

ق، ھي البحرین، العرا 2014الطاقة ، والدول المصدرة للنفط التي سجلت عجزاً في الموازنة العامة خالل عام 
 2.الجزائر، ولیبیا

                                                            
1   : Abedlkader Sid Ahmed, L’économie Arabe à L’heur Des Surplus Pétroliers  ,OpCit,P426 

:   17/08/2015،، األمانة العامة إلتحاد المصارف العربیة،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2015و  2014رات االقتصاد العربي خالل عامي تطو: 2
http://www.uabonline.org/ar/magazine       

http://www.alaraby.co.uk/supplements/2015%20consult%C3%A9%20le%2012/09/2015
http://www.uabonline.org/ar/magazine
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 :استخدامات األموال البترول�ة لدى الدول العر��ة المصدرة للبترول-3
ف�ما سبق مختلف المصادر التي تحقق منها الدول العر��ة النفط�ة فائًضا مالً�ا، هذه الفوائض  رأینا

االسعار،الطلب  المال�ة التي تتناسب مع وضع�ة السلعة البترول�ة في األسواق العالم�ة سواء من حیث
، وف�مایلي سنحاول التعرف على مختلف إستخدمات هذه األموال ....علیها،االنتاج،االوضاع االمن�ة والس�اس�ة،

البترول�ة المال�ة واالستثمار�ة والجهات التي تنساب إلیها،وقبل ذلك سنوضح طب�عة المشكلة المال�ة التي تواجه 
  :  المالي،وذلك كمایلي كل من دول الفائض البترول�ة،ودول العجز

 :طب�عة وأس�اب المشكلة المال�ة التي تعاني منها دول الفائض العر��ة  3-1
تكمن المشكلة المال�ة التي تعاني منها دول الفائض أساًسا في العائدات  :طب�عة المشكلة 3-1-1

لدى تلك الدول  لفوائض المال�ةالمال�ة الضخمة، والتي تز�د احت�اجاتها المحدودة ونشوء ظاهرة التراكم الضخم ل
إلى أن ظهرت مشاكل عدیدة، أهمها ك�ف�ة استثمار هذه الفوائض والجهات التي �مكن أن تستثمر فیها، 
والمشكالت أو المخاطر التي تتعرض لها هذه االموال في الخارج،هذا �اإلضافة إلى أن النفط �عتبر ثروة ناض�ة 

حكومات تلك الدول مطال�ة �استغالل تلك الموارد والفوائض المال�ة ستنفذ �عد فترة قصیرة من الزمن، وأن 
ألقصى قدر ممكن لصالح األج�ال القادمة لمواجهة عصر ما �عد النفط خصوًصا وأن النفط �عتبر المصدر 

 1.الوحید للثروة و العائدات المال�ة �النس�ة لهذه الدول
فمعدل األسعار البترولیة في ارتفاع مستمر، مما حیث ارتبطت مشكلة الدورات المالیة بمشكلة الفوائض 

یؤدي إلى ارتفاع االیرادات البترولیة دون استیعابھا بالمشروعات اإلنمائیة وأدى ذلك إلى مشاكل الفوائض 
المالیة والدورات االقتصادیة لتلك االیرادات، باإلضافة إلى المخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا ھذه االیرادات 

 .ي الخارجالمستثمرة ف
ونتیجة لعدم إتباع إستراتجیة مالیة ترتب على ذلك عدم توجیھ االیرادات البترولیة لدورھا الحقیقي 

 2.لتحقیق التنمیة االقتصادیة
 : أس�اب المشكلة التي تعاني منها دول الفائض 3-1-2

 :�مكن حصر أس�اب المشكلة التي تعاني منها دول الفائض في النقاط التال�ة
 :لدول العر��ة إلى ضخ النفط �كم�ات كبیرة لتلب�ة احت�اجات الدول الصناع�ةاضطرار ا - أ

حیث تراجع استهالك العالم من الفحم كمصدر للطاقة بینما أخذ استهالك العالم من النفط یتزاید  
�معدالت كبیرة �حیث أص�ح المصدر األول للطاقة في العالم،حیث انخفضت نس�ة استهالك العالم من الفحم 

،ومن جهة أخرى ارتفعت نس�ة 1974في سنة  %31.6إلى  1950في سنة  % 60.5صدر للطاقة من كم
 . 1974في سنة  % 49إلى  1950في سنة  % 27استهالك العالم من النفط كمصدر للطاقة من 

ن أ قد بدأت تستهلك من البترول أكثر مما تنتج ألول مرة في تار�خها ابتداًءا م.م.والجدیر �الذكر أن الو
 ،وذلك �سبب تغییر س�استها الطاقو�ة والتي تهدف من ورائها إلى عدم استنزاف المصادر البترول�ة 1972مارس

عما كانت عل�ه في عام  % 21أ من البترول العر�ي بنس�ة تز�د .م.التي تمتلكها، حیث ارتفعت واردات الو
1975.3 

                                                            
 .370،ص04، مجلة النفط والتعاون العربي،المجلد السادس، العدد  "في الدول الصناعیةسیاسات الطاقة "،ماري سیلوكولتین:  1
 .212، ،مرجع سابق ، ص دور البترول في تمویل التنمیة االقتصادیة في بلدان الشرق األوسطیسري دمحم أبوالعال، :  2
 .371-370ص ،مرجع سابق"،ماري سیلوكولتین:  3
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ضطرة �سبب المعط�ات العالم�ة إلى إنتاج ونستخلص من ذلك أن الدول العر��ة البترول�ة كانت تعتبر م
 .كم�ات كبیرة من النفط أكثر من متطل�اتها المال�ة لكي تصدرها لدول العالم وخاصة الدول الصناع�ة الغر��ة

ملیون برمیل یومً�ا ز�ادة عن احت�اجاتها 5-4وفي هذا النطاق نجد أن دول األو�ك كانت تنتج مابین 
مل�اردوالر 36،أي ما �عادل 1979ملیون دوالر یومً�ا في أوائل عام 100حوالي  المال�ة، وذلك ما كان �عادل

1.سنوً�ا

 1973،1974،1975،1980  یبین اجمالي إمددات دول أوا�ك )39رقم (والجدول الموالي 
 ∗) .االمددات ملیون برمیل یومً�ا(ونسبتها إلى االستهالك العالمي 

 101،صمرجع سابق،عمر دمحم األیوبي، :المصدر

حت�اجات العالم�ة من إستهالك البترول لیبلغ معدل اإلمددات استمرت دول األو�ك في تلب�ة اإل وقد
ما �مثل  2013الیوم خالل سنة /ملیون برمیل  36لدول أو�ك حوالي ) نفط خام وسوائل الغاز الطب�عي(النفط�ة 

حیث إنخفض معدل  2012سنة  % 41مقابل  2013من إجمالي اإلمددات النفط�ة العالم�ة خالل سنة  40%
، في حین بلغ إجمالي 2012مقارنة بـ  %1.9الیوم أي ما نسبته /ألف برمیل700األو�ك بــ إمدادات دول 

 1.2الیوم أي بز�ادة /ملیون برمیل 54.1نحو  2013اإلمدادات لمجموعة الدول المنتجة خارج األو�ك خالل 
  )07أنظر الملحق رقم (2. 2012مقارنة بـ  %2.3الیوم أي كا بنس�ة /ملیون برمیل

الموالي یوضح لنا معدالت التغیر السنوي في اإلمدادات النفط�ة من دول األو�ك والدول المنتجة  والشكل
 :2013-2009من خارجها خالل الفترة 

 121ص. بق،عمر دمحم األیوبي، مرجع سا:  1
 )07(أنظر الملحق رقم  2013-2009بالنسبة للفترة :  ∗
 .34، ص2013، الكویت،)األوابك(التقریر السنوي األربعون لألمین العام لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول :  2

 1980 1975 1974 1973 السنة   الدولة
 8.5 7.3 8.2 7.3 السعودیة

 2.2 2.00 2.3 2.8 الكویت
 3.00 2.2 1.9 2.00 العراق
 1.5 1.2 1.4 1.3 أبوظبي
 1.4 1.00 1.00 1.1 الجزائر

 1.5 1.2 1.5 2.2 لیبیا
 18.1 14.9 16.3 16.7 اجمالي امدادات دول أوابك العربیة

 59.0 46.00 49.1 49.5 میةإجمالي االمدادات العال
 1.5- 1.2 2.1- 1.2 تعدیالت

 57.5 47.2 47.00 48.2 اجمالي االستھالك العالمي
 %31.5 %31.6 %34.7 %34.6 نسبة امدادات دول أوابك إلى االستھالك العالمي
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-2009النفط وسوائل الغاز الطب�عي  منالتغیر السنوي في إمدادات العالم ): 32(الشكل رقم 
2013. 

 
 .35، ص2013الكویت، ،)األوابك(لعام لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول التقریر السنوي األربعون لألمین ا: المصدر

 :الز�ادات الضخمة في العوائد المال�ة - ب
ف�سبب اضطرار الدول النفط�ة العر��ة إلى ز�ادة انتاجها وصادراتها من النفط من جهة، و�سبب 

للطاقة،  �اإلضافة إلى االرتفاعات الحادة  الز�ادات المتضاعفة للطلب العالمي عل�ه �اعت�اره المصدر الرئ�سي
في أسعاره من جهة ثان�ة استطاعت الدول العر��ة النفط�ة تحقیق عائدات مال�ة ضخمة جًدا، حیث حققت على 

) الكو�ت، لیب�ا، قطر، السعود�ة، االمارات(  1974سبیل المثال خمس دول عر��ة رئ�س�ة مصدرة للنفط في عام
مل�ار دوالر ثم تحصلت نفس الدول الخمس على ما یز�د عن  40ت ق�متها ما �فوق عائدات مال�ة ضخمة بلغ

،ومن المنتظر استمرار حصول دول االوا�ك على عائدات ضخمة جًدا خالل 1979مل�ار دوالر في سنة  100
 من اجمالي االحت�اطات البترول�ة المتوفرة في المنطقة % 97السنوات القادمة حیث أنها تمتلك لوحدها 

   1.العر��ة
ف�ما عدا الجزائر (وفي نفس الوقت نجد أن جم�ع الدول العر��ة الس�ع األعضاء في منظمة األو�ك 

تعاني من عجز كبیر في مقدرتها االست�عاب�ة مما یؤدي إلى نشوء مشكلة التراكم المستمر في الفوائض ) والعراق
 .  ل�ةالمال�ة لدى هذه المجموعة،وهذا ما سنوضحه في النقاط التا

 :تراكم الفوائض المال�ة لدى الدول النفط�ة �سبب ضعف مقدرتها االست�عاب�ة -جـ 
�الرغم من أن الدول العر��ة البترول�ة تتحصل على عائدات مال�ة ضخمة جًدا وكانت معظمها تتجه  

قت تعاني من ،إال أنها  كانت في نفس الو ) السعود�ة ،الكو�ت،االمارات،قطر،لیب�ا(:نحو خمس دول عر��ة هي
الضعف الشدید في مقدرتها االست�عاب�ة �سبب قلة عدد السكان وضیق مساحة األراضي الصالحة للزراعة 
وضعف مواردها وه�اكلها االقتصاد�ة �صفة عامة، مما یؤدي إلى تراكم كم�ات ضخمة من الفوائض المال�ة 

التراكم الضخم والمستمر للفوائض المال�ة  لدیها،ونتج عن ذلك �الط�ع بروز عدة مشاكل مرت�طة أساًسا �ظاهرة

                                                            
ة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس، العدد مجل(، "أثر التحول إلى مصادر الطاقة غیر النفطیة على األقطار العربیة" علي أحمد عتیقة،:  1

 .09،ص)الثالث
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مثل ك�ف�ة استثمار هذه الفوائض،والجهات التي استثمارها فیها،و المخاطر العدیدة التي تتعرض لها،وذلك ما 
. سنحاول توض�حه ف�مایلي

 : عجزأس�اب المشكلة التي تعاني منها دول ال 3-1-3
ل العجز العر��ة تختلف تماًما عن أس�اب المشكلة التي إن أس�اب المشكلة المال�ة التي تعاني منها دو 

حیث أن هذه المجموعة تفتقر إلى رؤوس األموال الالزمة لتمو�ل برامجها  تعاني منها دول الفائض العر��ة
هة وارتفاع قدرتها االست�عاب�ة  �سبب كبر حجم السكان و تعدد فرص االستثمارت من جهة جاالستثمار�ة من 

 :ن حصر هذه األس�اب في النقاط التال�ةثان�ة ،  و�مك
النقص الشدید في ایرادتها المال�ة  -
 .العجز في مواز�ن مدفوعاتها -
 ارتفاع مقدرتها االست�عاب�ة  -

 :وسنقوم بتوض�ح كل منها على النحو التالي
حیث نجد أن دول العجز العر��ة ال : النقص الشدید في االیرادات المال�ة لدول العجز العر��ة  - أ

صل على موارد مال�ة ضخمة وذلك �سبب انخفاض صادراتها الخارج�ة الفتقارها السلع التصدیر�ة الهامة، تتح
في حین أن ق�مة  مل�ار دوالر 84قد بلغت حوالي  1974حیث نجد أن اجمالي صادرات الدول العر��ة في سنة 

من  % 92ر،أي ما نسبته حوالي مل�ار دوال 77صادرات الدول العر��ة النفط�ة وحدها قد بلغت في ذلك العام 
 .اجمالي ق�مة صادرات الدول العر��ة من جم�ع السلع

من اجمالي االیرادات المال�ة  % 90و�ذلك نستنتج أن الدول العر��ة البترول�ة تستحوذ على أكثر من 
من  %10التي تتحصل علیها جم�ع الدول العر��ة، وأن دول العجز العر��ة ال تتحصل سوى على أقل من 

 1.إجمالي االیرادات المال�ة التي تتحصل علیها المنطقة من السلع 
ینطبق أ�ًضا على االعوام الالحقة  وهناك عامل آخر �ضاعف  1974ونفس ما ذكرناه �النس�ة لعام 

من حدة هذه المشكلة وهو مدیون�ة دول العجز العر��ة للعالم الخارجي وأع�اء السداد، حیث بلغ حجم المدیون�ة 
 ارج�ة ألر�ع وثالثین دولةالخ

و�ذلك نجد ان دول العجز العر��ة تعاني فعًال من عجز خطیر في ایراداتها المال�ة مما یؤدي إلى 
 .عدم القدرة على توفیر األموال الالزمة لتمو�ل التنم�ة االقتصاد�ة

 :العجز في مواز�ن مدفوعات دول العجز العر��ة غیر النفط�ة - ب
دول العجز العر��ة نجد أن المواز�ن التجار�ة تحقق عجًزا كبیًرا ومستمًرا  �النس�ة لمواز�ن مدفوعات

تتزاید حدته عاًما �عد عام، حیث بلغ العجز الذي حققته هذه الدول في مواز�نها التجار�ة أكثر من مل�ار دوالر 
مل�ار دوالر 8.2هذا العجز حوالي مل�ار دوالر،و�لغ  5.4إلى حوالي  1975، وارتفع في عام 1973في سنة 
 1978.2مل�ار دوالر في عام  8.5، ثم حوالي 1977في سنة 

 2015-2011والجدول الموالي یبین عجز الحساب الجاري للدول غیر نفط�ة خالل الفترة 

،جامعة 1979سبتمبر 05-03التقریر االقتصادي الدولي والعربي ، مقدم إلى الدورة السابعة،والعشرین للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي،تونس من : 1
 .175،176الدول العربیة،ص

 . 36،ص 1972لعربیة،دراسة مقارنة،مجلة النفط والتعاون العربي،المجلد السابع،العدد الرابع، باسل البستاني،موازین المدفوعات ا:  2
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عجز الحساب الجاري في الدول العر��ة المستوردة للنفط كنس�ة من الناتج المحلي االجمالي ):40(الجدول رقم 
 2015-2011 خالل الفترة) %(

، ومما 2015-2011فالدول العربیة المستوردة للنفط سجلت عجزاً في الحساب الجاري طیلة الفترة 
ساھم في زیادة ھذا العجز ضعف طلب اإلقتصادات األوروبیة على الصادرات غیر النفطیة وإرتفاع أسعار 

ملیار  44، 2011ملیار دوالر عام  29الطاقة، وقد بلغ العجز في الحساب الجاري في ھذه المجموعة حوالي 
، 2014ملیار دوالر عام  34، ومن المتوقع ان ینخفض إلى 2013ملیار دوالر عام  38، 2012دوالر عام 

، وتسجل لبنان وموریتانیا واألردن العجز األكبر كنسبة من الناتج 2015ملیار دوالر عام 43لیعود ویرتفع إلى 
 1.المحلي اإلجمالي

ك تعاني دول العجز العربیة من االنخفاض الشدید في احتیاطاتھا النقدیة الدولیة حیث باإلضافة إلى ذل
، في حین )1973-1972(ملیار دوالر خالل الفترة  3بلغت االحتیاطات النقدیة الدولیة لدول العجز العربیة  

 ، 2فس الفترةملیار دوالر خالل ن 70بلغت االحتیاطات النقدیة الدولیة لدول الفائض العربیة حوالي 
لذلك فھي تعاني من عجز دائم وكبیر في موازین مدفوعاتھا باإلضافة إلى قلة ایراداتھا المالیة التي 
تتحصل علیھا من الصادرات الخارجیة من السلع والخدمات، وكذا انخفاض متوسط دخل الفرد فیھا باستثناء 

دوالر في السنة عند أحسن 1000یقل عن االردن والبحرین حیث أن متوسط دخل الفرد لدى ھذه المجموعة 
، وفي تونس بلغ متوسط 1977دوالر في سنة  4710الظروف، في حین قد بلغ متوسط دخل الفرد في مصر 

، وعموًما نالحظ أن متوسط دخل الفرد في المجموعة النفطیة في سنة 1978دوالر في سنة  957دخل الفرد 
 3.دوالر في دولة االمارات العربیة13627و دوالر في الجزائر 1242یتراوح ما بین  1978

دوالر في أحسن 3000فإن متوسط دخل الفرد  في ھذه المجموعة ال یتجاوز  2013أما في سنة 
 2013دوالر أمریكي كأقصى قیمة سنة 3207.5الظروف حیث بلغ متوسط دخل الفرد في مصر 

دوالر 1200جاوز متوسط دخل الفرد فیھا ،أما موریتانیا فقد سجلت فال یت2005دوالر كأدنى قیمة 1265.4و
دوالر  1180.3وأعلى قیمة  2004دوالر في سنة 526.4وسجلت أدنى قیمة  2013-2004طیلة الفترة 

دوالر في 767.0وأدنى متوسط  2013دوالر سنة 1424.3أما الیمن فقد سجلت أعلى قیمة  2012سنة
وأدنى متوسط  4324.9بقیمة  2013في ،دوالر وفیما یخص تونس  فقد سجلت أعلى متوسط لھا 2004

دوالر في 110628.4، أما بانسبة للدول النفطیة فإن متوسط دخل الفرد یتراوح بین 2004سنة  3168.8في
 4. 2013دوالر في العراق سنة  5568.5،و2013القطر كأقصى قیمة سنة 

سط دخل الفرد فیھا من خالل ما سبق نجد أن انخفاض االیرادات المالیة لدول العجز وانخفاض متو
أدى إلى انخفاض معدالت االدخار فیھا ومن ثم االستثمارات،مما أدى إلى االنخفاض الشدید في معدالت االنتاج 

:  17/08/2015،، األمانة العامة إلتحاد المصارف العربیة،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2015و  2014تطورات االقتصاد العربي خالل عامي :  1
http://www.uabonline.org/ar/magazine

 23المرجع نفسھ،ص:  2
أبحاث ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي (، اآلثار السلبیة للفروق الدخلیة بین األقطار العربیة على التنمیة في األقطار األقل دخالً ابراھیم سعد الدین، :  3

 109،ص)1978لمصریة العامة للكتاب،القاھرة، الثاني لالقتصادیین المصریین،الھیئة ا
 . 13،ص2015نشرة اإلحصاءات اإلقتصادیة للدول العربیة، صندوق النقد العربي،:  4

http://www.uabonline.org/ar/magazine
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وهذا ما یؤدي �الط�ع إلى ز�ادة معدل الواردات وانخفاض معدل الصادرات، وٕالى وجود عجز دائم 

 .�ة، و�التالي وقوعها ف�ما �سمى �حلقة الفقر المفرغةوخطیر في مواز�ن المدفوعات وز�ادة حجم الدیون الخارج

 :ارتفاع المقدرة االستیعابیة لدول العجز العربیة -جـ
تتمتع دول العجز العربیة بمقدرة استیعابیة مرتفعة مقارنة بحجم الموارد المالیة المتاحة لھا،ویرجع 

من  % 70العربیة غیر النفطیة أكثر من  ذلك لعدة أسباب أھمھا كبر حجم التعداد السكاني، حیث تشكل الدول
 .اجمالي سكان العالم العربي

وٕاذا استثنینا من مجموعة الدول النفط�ة كل من الجزائر والعراق وعمان، فإن تعداد سكان مجموعة 
ملیون نسمة بینما بلغ إجمالي تعداد سكان العالم العر�ي  15قد بلغ حوالي  1980دول الفائض العر��ة في سنة 

 % 9ملیون نسمة، أي أن نس�ة السكان في مجموعة دول الفائض العر��ة تبلغ أقل من  170نفس السنة في 
 )41انظر الجدول رقم (. من إجمالي سكان العالم العر�ي

ولذلك فإن إننا نجد أن دول الفائض العربیة تعاني من االنخفاض الشدید في حجم سكانھا، ومن ثم 
الشدید في المقدرة االستیعابیة إلقتصادیاتھا، وھذا عكس ماھو علیھ الحال في فھي تعاني أیًضا من االنخفاض 

مجموعة دول العجز العربیة، حیث نالحظ أن حجم سكانھا یصل إلى أكثر من عشرة أضعاف حجم سكان 
 1.مجموعة الفائض  العربیة

من مجموعتي الدول العر��ة  مجموعةیبین تعداد السكان و النس�ة المئو�ة لكل : ) 41(والجدول الموالي رقم 
 ) 2013-2004، 1980 و1970 (الفترةالنفط�ة وغیر النفط�ة في 

*1970 الدولة        السنة
 ألف نسمة 

1980*
 ألف نسمة

 2004 **
 ملیون نسمة

2008** 
 ملیون نسمة

2010** 
 ملیون نسمة

2012** 
 ملیون نسمة

2013** 
 :المجموعة النفطیة ملیون نسمة

 84.6 82.6 78.7 75.2 67.3 42140 33800 مصر
 36.2 35.1 41.7 39.2 33.6 21420 15700 السودان
 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 3550 2790 جیبوتي
 33.0 32.6 31.9 31.2 30.1 20380 15310 المغرب

 10.9 10.8 10.6 10.3 9.8 6560 5130 تونس
 3.6 3.5 3.4 3.2 2.8 1430 1160 موریتانیا

 21.8 21.4 20.6 19.6 17.6 8540 6300 سوریا
 4.1 4.1 4.0 4.0 3.8 3260 2470 لبنان

 6.5 6.4 6.1 5.8 5.2 3180 2300األردن 
 25.2 24.5 23.2 21.8 20.4 9670 7210 الیمن

 1.3 1.2 1.3 1.1 0.7 300 210 البحرین
 228,2 223,2 222,4 212,3 192 120430 92380المجموع 

 64.33% 63.82% 64.89% 64.78% 66.8% 71.22% 72.35% الدول العربیةالنسبة من إجمالي 
 المجموعة النفطیة

 8.6 8.3 7.8 7.3 6.2 2640 1940 لیبیا
 38.2 37.5 36.0 34.6 31.9 19830 14400 الجزائر
 35.1 34.2 32.5 31.9 26.3 13140 9500 العراق

 30 29.2 27.6 25.8 22.0 10240 7740 السعودیة
 4.0 3.5 3.6 3.4 2.5 1440 740 یتالكو

 4.0 3.6 2.8 2.9 2.3 890 220 عمان
 8.5 8.4 8.3 8.1 3.5 260 190 االمارات

 1.8 1.8 1.7 1.4 0.7 220 120 قطر
 126,5 126,5 120,3 115,4 95,4 48660 35290 المجموع

 35.66% 36.17% 35.10% 35.21% 33.19% 28.77% %27.64 النسبة من إجمالي الدول العربیة
 354,7 349,7 342,7 327,7 287,4 169090 127670 المجموع الكلي

 .110،صمرجع سابقعمر دمحم األیوبي،:  1
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 .111ص ،مرجع سابقعمر دمحم األیوبي،* -:  من إعداد ال�احثة إعتماًدا على: المصدر
 .13،ص2015نشرة اإلحصاءات اإلقتصادیة للدول العربیة، صندوق النقد العربي،** -

 

ة المال�ة في دول الفائض تكمن أساًسا في ز�ادة عائداتها المال�ة من خالل الجدول نجد أن أس�اب المشكل
وضعف المقدرة االست�عاب�ة القتصاد�اتها، والعكس �النس�ة للمشكلة المال�ة لدول العجز التي تعاني من انخفاض 

ن الدول من إجمالي سكا %60، حیث أن أكثر من عائداتها المال�ة و ارتفاع المقدرة االست�عاب�ة القتصاد�اتها
،بینما أقل من )دول العجز المالي(العر ب�ة منذ الس�عینات لیوم هذا ینتمون إلى مجموعة الدول غیر النفط�ة 

 .  من إجمالي سكان المنطقة العر��ة ینتمون إلى مجموعة الدول النفط�ة 40%
 التوظ�فات المال�ة واالستثمار�ة لألموال البترول�ة �الخارج  3-2  

مطلب سنقوم بدراسة الجھات التي تنساب إلیھا الفوائض المالیة العربیة أوالً، ثم توضیح من خالل ھذا ال
 : مختلف التوظیفات المالیة واالستثماریة لألموال البترولیة  خارج االقطار العربیة، وذلك كمایلي

 : الجھات التي تنساب إلیھا الفوائض المالیة العربیة 3-2-1
ول بما فیھا الجزائر عائدات مالیة ضخمة من صادراتھا النفطیةّ،إال حققت الدول العربیة المصدرة للبتر

أن اقتصادیاتھا لم تستطع استیعاب سوى جزء قلیل منھا، ومن ثم أصبحت تحقق فوائض مالیة ضخمة باستمرار، 
یني لدى وكانت الطریقة التقلیدیة الستغالل ھذه األموال ھو تحویلھا إلى ودائع معظمھا بالدوالر والجنیھ االسترل

  1.المؤسسات المالیة الغربیة
حیث عملت الدول الغربیة المستھلكة للنفط على إعادة توجیھ الفوائض المالیة التي تحققھا الدول المنتجة 
للنفط وذلك خصوًصا بعد شعورھا بوجود تحویل ھام من ثراواتھا لصالح الدول المنتجة والمصدرة للبترول 

ارداتھا من البترول لتلك الدول، وذلك عن طریق شبكة من المصارف وامكانیة عدم قدرتھا على دفع و
 2.الدولیة،وأسواقھا ومؤسساتھا المالیة المتطورة

وترى البلدان الصناعیة بأن أفضل وسیلة للدورات المالیة لالیرادات البترولیة ھو من خالل صندوق 
قتصادیة صندوق خاص للمساعدات برأسمال النقد الدولي، وتطبیقًا لذلك أنشأت منظمة التعاون والتنمیة اال

 3.ملیار من أجل العمل على إعادة تدویر االیردات البترولیة خارج المنطقة25قدره
أ وبعض الدول األوربیة .م.وبذلك نجد أن اغلبیة الفوائض المالیة العربیة تتجھ  لالستثمار في الو 

وكندا، في حین یتجھ جزء ضئیل لالستثمار في الدول وخاصة بریطانیا وفرنسا و ألمانیا ،وجزء آخر في الیابان 
 4.النامیة أو ینساب على شكل قروض للمؤسسات المالیة الدولیة

والجتذاب رؤوس األموال العربیة اتبعت البنوك الغربیة أسالیب متعددة،كإتباع أسلوب المشاركة، 
 :تركة مثلأكثر من مؤسسة مالیة مش 1975-1969وتطبیقًا لذلك تكونت خالل الفترة 

 .إتحاد المصارف العربیة الفرنسیة  -
 .إتحاد المصارف األوروبیة العربیة -
 .إتحاد المصارف العربیة الیابانیة -

وتعتمد تلك المؤسسات في تمویلھا على األموال البترولیة باإلضافة إلى مشاركة رؤوس األموال للبلدان 
 . الصناعیة

 249,94لبترولیة التي اتجھت نحو الخارج قد بلغ حجمھا وتشیر األرقام إلى أن حجم الفوائض المالیة ا
أ على شكل سندات وصكوك .م.استثمرت معظمھا  في الو) 1981-1974(ملیار دوالر وذلك خالل الفترة 

 )42أنظر الجدول رقم  (وكمبیاالت وودائع مصرفیة 
ملیار  9.6ل قروض قد بلغ في حین أن حجم الفوائض النفطیة التي اتجھت إلى بلدان العالم الثالث على شك

ملیار دوالر في سنة  6.2، ثم بلغت  1980ملیار دوالر في سنة  6.7،وانخفضت إلى 1979دوالر في سنة 
1981.1 

                                                            
 .192المرجع نفسھ، ص:  1
 .84،ص)ة النفط والتعاون العربي، المجلد الثالث،العدد الرابعمجل(، منظمة األقطار العربیة المصدرة للنفط وحركة التمویل العالميزھیر مكداشي، :  2
 .213،مرجع سابق، صدور البترول في تمویل التنمیة االقتصادیة في بلدان الشرق األوسطیسري دمحم أبوالعال، :  3
 .84،مرجع سابق، صمنظمة األقطار العربیة المصدرة للنفط وحركة التمویل العالميزھیر مكداشي، :   4
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 :1981-1974والجدول الموالي یبین توزیع الفوائض المالیة البترولیة في الدول والمؤسسات الدولیة من سنة 
 1981-1974ل�ة البترول�ة في الدول والمؤسسات الدول�ة من سنة توز�ع الفوائض الما ):42( الجدول رقم 

 )مل�ار دوالر: (الوحدة
 المجموع الكلي 1981 1980 1979 1978 1976 1974 الجھة            السنة

 :الوالیات المتحدة األمریكیة
 سندات وصكوك الخزانة

 كمبیاالت الخزانة
 ایداعات مصرفیة

 أنواع أخرى 

11.6  
0.2 
5.3 
4.0 
2.1 

13.6 
4.2 
1.0 
1.2 
7.2 

5.3 
1.6 
0.9 
0.7 
2.1 

9.8 
1.1 
3.3 
5.0 
0.4 

14.1 
8.2 
1.4 

-1.1 
5.6 

16.1 
10.9 

-0.6 
-2.1 

7.9 

 

 :دول أخرى
 

 ایداعات مصرفیة
تسھیالت ثنائیة خاصة وغیرھا 

 من االستثمارات 

20.9 
 

9.00  
11.9 

18.7 
 

6.5 
12.2 

13.6 
 

5.0 
8.6 

37.4 
 

18.7 
8.7 

54.8 
 

26.2 
17.00 

34.04  
 

2.6 
21.7 

 

  7.2 6.7 9.6- -   - قروض لدول العالم الثالث
  2.54 4.9 0.4 0.1 2.0 3.5 المنظمات الدولیة

 249,94 50.14 68.9 47.2 18.9 32.3 32.5 المجموع الكلي
لة النفط والتعاون مج(،العوائد النفط�ة من خالل االصنادیق العر��ة في تنم�ة العالم الثالث، العماديدمحم: المصدر

 .26،ص)1983العر�ي،المجلد التاسع،العدد األول،

 :صور التوظ�فات المال�ة واالستثمار�ة لألموال البترول�ة �الخارج 3-2-2
: ھناك توظیفات عدیدة تستخدمھا الدول الغربیة إلعادة تدویر ھذه الفوائض المالیة العربیة أھمھا

محافظ االستثمار و الودائع المصرفیةّ، واألوراق المالیة، االستثمار المباشر في الصناعة والممتلكات، و
والقروض االئتمانیة للمؤسسات الدولیة، والسندات واألسھم الحكومیة، وفیمایلي سنتعرض إلى أھم ھذه 

 : التوظیفات
وعلى العموم فالمالحظ أن توظیفات الفوائض المالیة العربیة تأخذ صوًرا متعددة ،غیر أنھ یمكن تقسیمھا 

 :لى قسمین رئیسیین بحسب الھدف منھا كمایليإ
 : توظ�فات تمو�ل�ة  3-2-2-1
وھي تتم عادة عن طریق القروض المباشرة أو التسھیالت االئتمانیة أو االكتتاب في سندات حكومیة،  

إما القیام باقراض رؤوس األموال إلى المشروعات القائمة،أو إقراض :  ویكون الھدف األساسي منھا 
 2 .إلخ....ت لدى العجز في میزان المدفوعاّت ، أو لتمویل نفاقاتھا غیر العادیةالحكوما

ومعظم التوظیفات التمویلیة للفوائض المالیة العربیة تنساب لالستثمار في الدول الغربیة إما عن طریق 
 : أسواق الدین الدولیة أو االستثمار في أسواق الدین المحلیة

 :أسواق الدین الدولیة:  أوال
وتتمثل في سوق السندات الدولیة، شھادات االیداع الدولیة، وسوق االقراض المصرفي الدولي ،  

وتجدر االشارة إلى أن دول الفائض العربیة تفضل في غالب األحیان استثمار أموالھا في أسواق الدین الدولیة، 
قابة السلطات المحلیة، ومن نظم وذلك لعدة أسباب أھمھا أن أموال ھذه األسواق معفاة كلیًا او جزئیًا من ر

إلخ، باإلضافة إلى ان ھذا النوع من االستثمار یتماشى مع رغبتھا في سھولة استرداد ...الفوائد والضرائب،
السیولة ، وبذلك فإن أسواق الدین الدولیة تعتبر بمثابة منطقة حرة األمر الذي شجع دول الفائض العربیة على 

 3. االستثمار فیھا 
وھذه السندات عبارة عن أداة استثماریة طویلة األجل لذلك تحتل مكانة :  السندات الدولیةسوق  -)أ

 .ھامة على مستوى النشاط االستثماري الدولي منذ الستینیات لغایة الوقت الراھن

                                                                                                                                                                                                     
، )1983مجلة النفط والتعاون العربي،المجلد التاسع،العدد األول،(،العوائد النفطیة من خالل االصنادیق العربیة في تنمیة العالم الثالث،دمحم العمادي : 1

 .26ص
  201،ص )ب الخاص، أعمال مؤتمر االقتصادیین العررؤوس األموال العربیة بین فرص االستثمار والقدرة على االستیعاب(دمحم حلمي مراد، :  2
 .79-78، ص)1981مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السابع، العدد الثالث،سنة (، اختالل توازن المدفوعات،األوبك، األسواق المالیةزھیر مكداش، :  3
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وتتم أغلبیة استخدامات سوق السندات الدولیة من قبل مقترضین من الدول الصناعیة المتقدمة، 
جوء الدول النامیة إلیھا في اآلونة األخیرة، ویعتبر الدوالر األمریكي العملة الرئیسیة في إصدار باالضافة إلى ل

 1.ھذه السندات، باإلضافة للعمالت األوربیة الرئیسیة
، وتعكس  %13-8.5بنسبة   1980-1973ولقد  ارتفعت  قیمة األصول المالیة األجنبیة  بین عامي 

اتج المحلي اإلجمالي األھمیة اإلقتصادیة لھذه األصول،فقد وصلت النسلة التجمیعیة نسبة األصول األجنبیة إلى الن
 %22بینما كانت ھذه النسبة  1980خالل عام  %71لكل من السعودیة، والكویت واإلمارات إلى ما نسبتھ 

 2.لبریطانیا %27أ و.م.بالنسبة للو
ابلة للتحویل والتبادل، تثبت إیداع مبلغ وھي عبارة شھادات لحاملھا ق: شھادات االیداع الدولیة -)ب

 .محدد من المال في بنك معین ألجل محدد وبسعر فائدة سنوي معین
وھي بذلك تمتاز بسیولة كبیرة حیث یمكن لحاملھا التصرف فیھا في أي وقت ویعائد جید، وبقابلیتھا 

 .المستثمرینالكبیرة للتحویل والتداول من شخص آلخر بآجال متنوعة وتناسب مختلف فئات 
وتعتبر سوق لندن أھم سوق لشھادات االیداع الدولیة، حیث یتم إصدارھا في ھذه السوق بالدوالر 

ملیار دوالر في  4.8والجنیھ االسترلیني، وقد بلغ حجم شھادات االیداع بالدوالر المصدرة في سوق لندن حوالي 
على التوالي،  1973و 1972الر في نھایة سنتي ملیار دو 10ملیار دوالر و  8.1، وارتفع إلى 1971نھایة عام 

 .1977ملیار دوالر في منتصف عام  17.7ثم ارتفع بعد ذلك إلى حوالي 
حوالي  1977أما شھادات االیداع باالسترلیني المصدرة أیًضا في سوق لندن، فقد بلغ حجمھا في عام 

 3. ملیار جنیھ استرلیني6
ویقصد بھ ذلك النشاط الذي تمارسھ عادة ):  وسط األجلالمت(سوق االقراض المصرفي الدولي  -)جـ

المصارف الدولیة في مجال االقراض آلجال متوسطة بالعمالت الدولیة، وبالرغم من أن ظھور ھذه السوق یعود 
إلى منتصف الستینات إال أنھا قد تطورت بشكل سریع جدًا بحیث أصبحت أھم مصادر التمویل الدولیة وقد بلغ 

 . ملیار دوالر 27.3حوالي  1976لمعقودة في نطاق ھذه السوق في عام حجم القروض ا
 :االستثمار في اسواق الدین المحلیة: ثانیًا

نظًرا للقیود التي واجھتھا المصارف التجاریة العاملة في أسواق الدین الدولیة والمتعلقة بمدى امكانیة 
الضخمة التي تحققھا دول الفائض العربیة  تلقیھا للودائع حیث أصبحت عاجزة عن استیعاب جمیع األرصدة

بشكل جید ، ھذا باالضافة إلى ظاھرة الركود االقتصادي وعدم االستقرار في البیئة الدولیة مما اضطر ھذه 
 4.األخیرة إلى اللجوء إلى نوع آخر من ھذه األسواق، وھي أسواق الدین المحلیة 

استیعاب كمیات أكبر من الفوائض المالیة العربیة،  وتمتاز أسواق الدین المحلیة بسعتھا ومقدرتھا على
وبضخامة حجم المبادالت فیھا بالرغم من خضوعھا للرقابة المالیة من قبل السلطات النقدیة المختصة في تلك 

 .الدول عكس أسواق الدین الدولیة
المتحدة األمریكیة، وتتجھ غالبیة الفوائض المالیة العربیة لالستثمار في أسواق الدین المحلیة للوالیات 

وبعض الدول األوروبیة خاصة األلمانیة والبریطانیة، وھناك جزء آخر من ھذه األموال یتجھ إلى أسواق الدین 
 .الیابانیة والكندیة المحلیة

ملیار دوالر في نھایة  279أ وحدھا حوالي .م.وقد بلغ حجم اصدارات الدین القصیر األجل في الو
 5: النقدیة التالیة ، توزعت على األدوات1979

 .1979أ .م.حجم اصدارات الدین القصیر األجل في الو): 43(الجدول رقم 
 الوحدة ملیار دوالر                                    1979أ .م.حجم اصدارات الدین القصیر األجل في الو

 المبالغ األدوات النقدیة
 157.4 أذونات الخزانة

 72.6 شھادات ایداع مصرفیة
 29.9 أموال اتحادیة

 18.7 قبوالت مصرفیة

                                                            
 13، ص )1978دار الشایع للنشر، الكویت ، (،، استثمار األرصدة العربیةحكمت شریف النشاشیبي:  1
 .19كل، حسن الحنفي، مرجع سابق،صفتوح ھی:  2
 .27-19، ص  مرجع سابقحكمت شریف النشاشیبي، :  3
 79اختالل توازن المدفوعات،األوبك، األسواق المالیة، مرجع سابق،صزھیر مكداش، :  4
 .41-39حكمت شریف النشاشیبي، مرجع سابق، ص:  5



الصناديق السيادية ومصادر و استخدامات العوائد النفطية.......................الفصل الثاني   

123 

 278.6 المجموع
دار الشایع للنشر، الكویت ، (بیة،استثمار األرصدة العرمن اعداد الباحثة اعتمادًا على حكمت شریف النشاشیبي، : المصدر

 41، ص)1978
صاد�ة القائمة أو وتتم عن طر�ق االشتراك في المشروعات االقت :توظ�فات استثمار�ة م�اشرة 2- 3-2-1

 1.عن طر�ق إقامة مشروعات اقتصاد�ة جدیدة،أو شراء مشروعات قائمة فعال
أ ودول أور�ا الغر��ة، نتیجة .م.ولقد اتجهت دول الفائض العر��ة إلى االستثمارات الم�اشرة خاصة في الو

 .ت الدول�ةللحما�ة النسب�ة لهذا النوع من االستثمار من مخاطر التضخم، وانخفاض أسعار العمال
 2:و�أخذ هذا النوع من االستثمار عادة أحد األشكال الرئ�س�ة التال�ة

 .امتالك  حصة معینة في مشروع قائم    -
 .امتالك مشروع قائم �كامله -
 .االشتراك مع آخر�ن في إقامة مشروع جدید -
 .امتالك مشروع جدید �الكامل -

دق�قة عنه لوجود نوع من التكتم حوله،ومع ذلك تشیر وهذا النوع من االستثمارات �صعب إعطاء أرقام 
مل�ار دوالر  4التقدیرات إلى أن االستثمارات العر��ة الم�اشرة في أسهم وسندات القطاع الخاص قد بلغت حوالي 

وقد اتجه جزء كبیر من هذا المبلغ نحو االستثمار في القطاع العقاري في أور�ا الغر��ة، كما  1974في نها�ة 
  1975.3مل�ار دوالر خالل الثالثي األول من سنة2أ حوالي .م.ت دول األو�ك في الواستثمر 

 :  1975أ في نها�ة  .م.والجدول الموالي یبین اجمالي استثمارات دول األو�ك في الو
 1975أ في نها�ة  .م.اجمالي استثمارات دول األو�ك في الو) : 44(الجدول رقم 

 بلیون دوالر: الوحدة    
 المبالغ ماراالستث

 9.4 السندات الحكومیة
 13.5 الودائع

 3.6 السندات والعقارات
 26.5 المجموع

، )1977ملحق نشرة أوبك، السنة الثالثة، العدد األول، جانفي (، استثمارات أوبك في الغربعودة أبودرینة،  :المصدر
 بتصرف  4-3ص

ن الدول العربیة تدفع نسبة مرتفعة من باإلضافة إلى ذلك وفي مجال االستثمارات العقاریة نجد ا
 4:رؤوس األموال نحو االستثمارات العقاریة حیث نجد أن كل من 

الوطنیة " Motgage"  السعودیة ولتنمیة قطاع البناء قامت بشراء التزامات شركة  مورتجاج   -
والتشیید وشراء وبیع الفیدرالیة ، وھي منظمة خاصة اتفقت مع الحكومة السعودیة للمساھمة في قطاع البناء 

 .ملیون دوالر  200العقارات، ولقد بلغ مجمل رأس المال السعودي المكتتب حوالي 
وتقع في منظقة "  Kiowoh"  وبالنسبة للكویت قامت منظمة مالیة كویتیة بشراء جزیرة كیاوة  -
ت اتفاقیة مع شركة ملیون دوالر، ووقع 17.4أ بمبلغ .م.في كارولینا بجنوب الو  " Charleston"شارلستون 

" Atlanta" لبناء وإدارة مجموعة كاملة من فنادق ھیلتون بأطالنطا " Crow Trammel" " ترامل"أمریكیة 
. 

                                                            
  201،ص مرجع سابقدمحم حلمي مراد، :  1
 48یبي، مرجع سابق ، صحكمت شریف النشاش:  2
 .83اختالل توازن المدفوعات،األوبك، األسواق المالیة، مرجع سابق،صزھیر مكداش، :  3
 .220-219،مرجع سابق،صدور البترول في تمویل التنمیة االقتصادیة في بلدان الشرق األوسطیسري دمحم أبوالعال، :  4
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ویقدر رجال المال األمریكیون استثمارات بلدان الشرق األوسط في القطاع العقاري األمریكي خالل   -
ن إجمالي االستثمارات والتي بلغت ثالثة ملیار م % 18بأكثر من ملیار دوالر، أي بنسبة  1975و1974عامي 

 . 1974/1975دوالر في
 والدول النام�ة  التوظ�فات المال�ة واالستثمار�ة لألموال البترول�ة داخل المنطقة العر��ة   3-3

سنحاول ف�مایلي اإلشارة إلى مختلف التوظ�فات المال�ة واالستثمار�ة لألموال التي تحصلها الدول 
وعلى مستوى ) الدول العر��ة(نشاطها البترولي والتي تأخذ أشكاًال مختلفة على المستوى المحلي  العر��ة من

 :،وذلك كاآلتيالخارج
   :التوظ�فات المال�ة واالستثمار�ة لألموال البترول�ة داخل المنطقة العر��ة  -3-3-1

�ختلف حجم االیداعات حسب جزء من العائدات المال�ة البترول�ة یودع ب�عض بنوك البلدان العر��ة،و 
 .الظروف الس�اس�ة للمنطقة

وتشكل مصر ولبنان المراكز الرئ�س�ة لإلیداعات البترول�ة، ولكن هذه االیداعات ال تشكل استثمارات 
 1.ثابتة من أجل تمو�ل عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة �المنطقة �سبب انها تودع لفترات قصیرة األجل

أهم�ة استثمار أموالها داخل المنطقة العر��ة ، وفي هذا اإلطار تم إنشاء  و�إدراك دول الفائض العر��ة
العدید من مؤسسات التمو�ل التي تهدف إلى ز�ادة حجم رؤوس األموال المستثمرة داخل المنطقة العر��ة، ومن 

 :بین أهم هذه الصنادیق نجد
ملیون دینار 50برأسمال قدره  1961تأسس في سنة : الصندوق الكو�تي للتنم�ة االقتصاد�ة العر��ة -

ثم تمت ز�ادة رأس ماله ل�ص�ح  ،1974مل�ار دینار كو�تي في سنة 01كو�تي، ثم أص�ح �عد ذلك �ساوي 
 1981 مارسملیون دینار كو�تي شهر  2000

ملیون  500برأسمال قدره  1971تأسس في سنة : صندوق أبوظبي لالنماء االقتصادي العر�ي -
 ) .ملیون دوالر500حوالي ( 1974ملیون درهم في سنة  2000درهم، ثم أص�ح 

 .ملیون دینار عراقي 50برأسمال  قدره  1974أنشأ في سنة : الصندوق العراقي للتنم�ة الخارج�ة -
  2.مل�ار ر�ال سعودي 10برأسمال یبلغ  1974تم إنشاؤه في سنة : الصندوق السعودي للتنم�ة -

وعلى العموم �كمن القول أن حجم رؤوس األموال العر��ة التي انسابت إلى كل من الدول العر��ة 
جات هذه الدول وأن معظمها اتجهت إلى والدول النام�ة األخرى تعتبر قلیلة، وال تتناسب مع طموحات واحت�ا

الدول الغر��ة وذلك �سبب العق�ات  أوالمشاكل التي تواجهها االستثمارات داخل الدول العر��ة بوجه عام، 
واالستثمار األجنبي بوجه خاص، �االضافة إلى التسه�الت والمزا�ا التي توفرها الدول االجنب�ة لجم�ع 

 .وأجنب�ة االستثمارات سواء كانت وطن�ة  أ

 .221المرجع نفسھ،ص:  1
 48-44-، ص)1977معھد البحوث والدراسات العربیة،القاھرة،(ئد النفط العربي حتى نھایة السبعیناتاستخدامات عوافؤاد ھاشم، :  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
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 :التوظیفات المالیة واالستثماریة لألموال البترولیة بالدول النامیة-3-3-2

یشكل االستثمار المباشر بالدول النامیة نوًعا من التعاون بین الدول البترولیة والدول النامیة نظًرا للنتائج 
 .ة والتكامل في مجال الصناعات االنمائیةالمترتبة عنھ، والتي تؤدي إلى استثمار المواد الطبیعیة للدول النامی

وتتمیز االستثمارات بالدول النامیة انخفاض حجم التكالیف، وذلك نتیجة لتوافر عناصر االنتاج وضآلة 
 .أجور العمال واألراضي مقارنة مع الدول الصناعیة

 1:ومع ذلك تواجھ االستثمارات داخل الدول النامیة صعوبات عدیدة 
ت الفنیة واالداریة الالزمة إلدارة وتسییر المشروعات االنمائیة، باإلضافة إلى كتخلف االمكانیا  -

 .إنخفاض الطلب نتیجة لضعف القدرة الشرائیة الناتجة عن انخفاض الدخل الفردي
كما أن النصوص القانونیة ال تسمح للمستثمر األجنبي بالعمل بحریة في مختلف النشاطات  -

، وقد تتضمن النصوص  % 51دیدة كأن تشترط نسبة مشاركة ال تقل عن االستثماریة والتي تفرض قیود ع
والجدول التالي یبین القانونیة نًصا یتعلق بالتأمیم أوبالمصادرة مما یشكل عدم ضمان لألموال المستثمرة، 

 تقدیرات االستثمارات المطلوبة بالمنطقة العربیة 
 ل المنطقة العربیةتقدیرات االستثمارات المطلوبة داخ): 45(الجدول رقم 

 ملیار دوالر: الوحدة     
 2000-1970المجموع من  2000 1985 70/71 

 أقصى أدنى أقصى أدنى
 964.168 777.560 108.212 71.542 21.128 5.742 االستثمار الكلي

 204.022 224.117 36.50 24.112 8.740 1.149 االستثمار الصناعي
ستثمارات نسبة االستثمار الصناعي من اال

 الكلیة
20% %41.3 %33.7 %33.7 %29.2 %21 

 :ومن تحلیل الجدول السابق یتضح لنا مایلي
ضخامة حجم االستثمارات المطلوبة للبلدان العربیة، إال أن االستثمارات الصناعیة تواجھ الصعوبات  -

ادرة على توفیر االموال السابقة باالضافة إلى ضعف الھیاكل المالیة العربیة ونقص المؤسسات التمویلیة الق
 الالزمة لالستثمار

م التي توضح حجم ونسب االستثمار لدى  1974وفي األخیر �مكن إدراج االحصائ�ات التال�ة  لعام 
-60مختلف مناطق العالم، والتي تؤكد انس�اب أغلب�ة الفوائض المال�ة البترول�ة العر��ة نحو الخارج  بنس�ة بین 

 : لدول العر��ة و�ق�ة الدول النام�ةداخل ا %25-14و بین  % 80
 1974حجم ونسب استثمار الفوائض المالیة البترولیة  خالل عام ) : 46(الجدول رقم 

 %النسبة المئویة  المبلغ بالملیار دوالر مكان التوظیف
 34 18 السوق المالیة األوربیة

 19.8 10 الوالیات المتحدة األمریكیة
 14.2 7.5 المملكة المتحدة

 9.4 5 الدول األوربیة والیابان
 5.6 3 المنظمات الدولیة

 3.8 2 البلدان النامیة
 13.2 7 بلدان أخرى

  % 100 52.5 اجمالي التوظیفات
 .227،مرجع سابق،صدور البترول في تمویل التنمیة االقتصادیة في بلدان الشرق األوسطیسري دمحم أبوالعال، : المصدر

                                                            
 229-228،مرجع سابق ، ص دور البترول في تمویل التنمیة االقتصادیة في بلدان الشرق األوسط 16شیبي، مرجع سابق ، ص+حكمت النشا:  1
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أ تأتي في المرت�ة األولى من بین الدول في حجم .م.صائ�ات �أن الویتضح من خالل تحلیل االح
التوظ�فات تلیها المملكة المتحدة، أما الدول النام�ة فهي ال تتحصل إال على نس�ة ضئیلة من حجم التوظ�فات 

 .من حجم التوظ�فات المال�ة % 3.8المال�ة ال تتجاوز ما نسبته 

 .ال العر��ة المستثمرة في الخارج وترشید توظ�فهاالمخاطر التي تتعرض لها األمو   3-4
یمكن تقسیم المخاطر التي تتعرض لھا الفوائض المالیة العربیة المستثمرة في الخارج إلى نوعین 

 :رئیسیین، وذلك وفقًا للصور أو األشكال التي تتخذھا ھذه التوظیفات أساًسا، وعلیھ فإن ھذه المخاطر تتمثل في
 :�التوظ�فات المال�ة بجم�ع صورهاالمخاطر المتعلقة   3-4-1

كما أشرنا سابقًا فإن التوظیفات المالیة تكون إما على شكل قروض أوتسھیالت ائتمانیة،شھادات ایداع 
 .في األسواق المالیة المحلیة أو الدولیة ،  أو عن طریق االكتتاب في السندات الحكومیة أو الدولیة

ھا ھذا النوع من رؤوس األموال المستثمرة في الخارج وبذلك فإن المخاطر التي یمكن أن یتعرض ل
خطر التضخم، خطر تقلبات أسعار الصرف، خطر التجمید، خطر تقیید حركتھا، خطر : یمكن إجمالھا فیمایلي

:  ضیاعھا بسبب عدم امكانیة تسویة أوتسدید الحقوق بین األطراف الدائنة والمدینة
:خطر التضخم  3-4-1-1

م تؤدي إلى انخفاض قیمة األصول المالیة بشكل عام، فكلما كانت معدالت من المؤكد أن ظاھرة التضخ
 .التضخم مرتفعة كلما كان االنخفاض في قیمة األصول المالیة مرتفعًا، والعكس صحیح

وفي  األعوام  1974و 1973وعلیھ فإن ظاھرة التضخم العالمي التي تزایدت حدتھا خالل عامي 
قیمة الحقیقیة لالصول المالیة العربیة خصوًصا خالل السنوات التي التمر في الالحقة قد أدت إلى التآكل المس

 .یعجز الھیكل العام ألسعار الفائدة عن تغطیة تلك المعدالت التضخمیة المرتفعة
ملیار دوالر غیر أن  120قد بلغت  1978وعلى سبیل المثال كانت موجودات أوبك االجمالیة في سنة 

ملیار دوالر، وھذا قمنا باحتساب القیمة الحقیقیة للدوالر في  75.1ر یساوي فقط إلى ھذا الرقم في حقیقة األم
ملیار دوالر ھو عبارة عن التآكل المستمر في قیمة األصول المالیة بسبب  45، وھذا الفرق البالغ  1974سنة 

 1.التضخم العالمي
 : خطر تقل�ات أسعار الصرف  3-4-1-2

لبات أسعار صرف العمالت األجنبیة فھي تقوم بتعریض األصول المالیة نفس الشيء أیًضا بالنسبة لتق
من الموجودات المالیة لدول الفائض العربیة ھي  % 70لخطر انخفاض قیمتھا، مع اإلشارة ھنا إلى أن حوالي 

، ولھذا السبب فإن تدھور سعر صرف الدوالر أو االسترلیني عبارة عن دوالرات أوأصول مقومة بالدوالر، 
جاه العمالت الدولیة  الرئیسیة األخرى یؤدي إلى انخفاض قیمة األصول المالیة العربیة بنفس قیمة التغیر في ات

سعر الصرف تقریبًا، وبذلك تبقى الفوائض المالیة العربیة التي ھي عبارة عن ودائع في األسواق المالیة ألوربا 
لمركزي األمریكي والسیاسة االقتصادیة والمالیة أ المقومة بالدوالر، تحت سیطرة البنك ا.م.الغربیة والو

 2.أ.م.للو
عن ا�قاف تحو�ل الدوالر إلى ذهب قد أدى إلى ز�ادة  1971أ في أوت .م.ومن المعلوم أن  إعالن  الو

فقدان الثقة في الدوالر كعملة  عالم�ة، وعلى إثر ذلك قررت السلطات النقد�ة في معظم الدول الصناع�ة تعو�م 
النس�ة للدوالر، مما أدى إلى ارتفاع ق�مة معظم العمالت الحرة في مواجهة الدوالر، فارتفعت ق�مة عمالتها �

أ والدول الغر��ة األخرى وأعلن على .م.،واجر�ت م�احثات بین الو% 10المارك األلماني في مقابل الدوالر بنس�ة 
3 . % 7.89بنس�ة  1971اثرها عن تخف�ض ق�مة الدوالر األمر�كي رسمً�ا في أول د�سمبر 

1    :  Abdelkader Sid-Ahmed , OpCit , P-P156-157. 
 .58فؤاد ھاشم، استخدامات عوائد النفط العربي حتى نھایة السبعینات، مرجع سابق،ص:  2
 .78-71ص -، مرجع سابق، صأزمة النقد العالمي والبالد المنتجة والمصدرة للبترولحمدیة زھران، :  3
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عرف سعر صرف كل من الدوالر  1974حتى نها�ة  1973وخالل نفس الفترة ابتداًءا من سنة 
 .واالسترلیني انخفاًضا شدیًدا ، مما أثر على انخفاض ق�مة العوائد والفوائض المال�ة لدول النفط

العمالت الرئ�س�ة ومن خالل الجدول الموالي سنوضح تطور انخفاض أسعار صرف الدوالر مقابل 
 :1978-1973األخرى خالل الفترة 

 
 ): 1978-1973(تطور أسعار صرف الدوالر �النس�ة ل�عض العمالت الرئ�س�ة خالل الفترة ): 47(الجدول رقم 

المارك  السنة        العملة
 األلماني 

الجنیھ  الفرنك الفرنسي الین الیاباني
 االسترلیني

 الیورو

1973* 2.7030 280 4.7080 0.4304  -
1974* 2.4600 300.90 4.4435 0.4285  -
1975* 2.6722 205.10 4.4855 0.4941  -
1976* 2.3055 292.82 4.9698 0.5874  -
1977* 2.1050 240 4.7050 0.5647  -
1978* 1.828 194.60 4.1800 0.4915  -
2000  -  -0.68 1.11 
2001  -  -0.69 1.122 
2002  -  -0.63 0.981 
2003  -  -0.571 0.813 
2004  -  -0.54 0.786 
2015  120.62  0.646 0.908 

مجلة النفط والتعاون العر�ي، المجلد (، السعر الحق�قي للنفط الخام وتطور مصادر الطاقة البدیلةحمدي صالح عبد هللا، : المصدر
 . 117،ص1979، )الخامس، العدد الرا�ع
 /http://ar.fxstreet.com/rates/exchange-rates: الموقع االلكتروني  -

نالحظ من خالل الجدول أن نس�ة تدهور سعر صرف الدوالر مقابل المارك األلماني، و الین ال�ا�اني 
�النس�ة للفرنك  % 11.2على التوالي، بنس�ة  % 30.5و % 22قد بلغت ) 1978-1973(خالل الفترة 

ا على سعره مع الجنیھ االسترلیني، أو باألحرى أن سعر صرف الفرنسي، بینما بقي الدوالر األمریكي محافظً 
الجنیھ االسترلیني قد انخفض بنفس النسبة التي انخفض بھا الدوالر مقابل العمالت الرئیسیى الثالثة المذكورة 
في الجدول،واستمر التذبذب في قیمة سعر صرف الدوالر مقابل الیوورو والجنیھ االسترلیني خالل االلفینیات 

 زوال وصعوًدا االمر الذي یجعل االموال البترولیة دائًما عرضة لخسارة جزء من قیمتھا الفعلیةن
�ما أن غالب�ة الفوائض العر��ة هي دائًما ع�ارة عن أصول مال�ة تم ایداعها إما �الدوالر أو �االسترلیني ف

عند تدهور ق�مة الفائض العر��ة  لحق بدولتفي األسواق المال�ة الغر��ة یتضح لنا مدى ضخامة الخسائر التي 
 .هتین العملتین

وعلیھ نستطیع القول بأن تقلبات أسعار الصرف ألحقت خسائر بلیغة بدول الفائض وتھدد باستمرار 
بالحاق المزید من الخسائر بسبب التدھور الذي یحدث في قیم أصولھا المالیة نتیجة للتقلبات الخطیرة في ّأسعار 

خاصة وأن التغییر في أسعار صرف تلك العمالت یعتبر أحد أدوات السیاسة النقدیة  صرف العمالت الدولیة،
  1.الھامة التي تستخدمھا تلك الدول من اجل تصحیح االختالالت التي تطرأ في موازین مدفوعاتھا

 :خطر تجمید األموال 3-4-1-2

                                                            
 95-94علي الراوي، مرجع سابق،ص:  1
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ند نشوء أزمات تتعرض الفوائض المالیة المودعة في الخارج لخطر التجمید وذلك في حاالت كثیرة ع
سیاسیة بین الدولة المودعة والدولة المودع لدیھا، أو عندما یتقرر سحب تلك الودائع یحیث تشعر الدولة المودع 
لدیھا بأن ھناك خطًرا یتھددھا فإنھا ستقوم بإتخاذ قرارات أو إجراءات بتجمید تلك األموال، وقرار التجمید 

لك تلك األموال من التصرف فیھا لفترة زمنیة طویلة أوقصیرة تصدره السلطة السیاسیة، ویھدف إلى منع ما
تبعًا لمضمون القرار واألھداف التي تتوخاھا الدولة المصادرة، وربما قد ینتھي التجمید باإلفراج عن األموال 

 1.المجمدة أوینتھي بالمصادرة

لفائض العربیة ةالمودعة لدیھا في كما یمكن للدول الغربیة القیام بتجمید األرصدة المالیة المملوكة لدول ا
 :حاالت كثیرة مثل

 .في حالة إرادة الدول العر��ة استخدام البترول أو الفوائض المال�ة كسالح في المعركة -
أو في حالة إتخاذ خطوات فعل�ة لسحب أموالها من أسواق تلك الدول حتى ال تتحول األموال  -

 .العر��ة إلى رهینة لدى الدول الغر��ة
السیاسي والحقائق التاریخیة تعطینا امثلة عدیدة لقرارات تلك الدول بتجمید األموال األجنبیة  والواقع
 2:لدیھا نذكر منھا

قیام بریطانیا ألسباب سیاسیة واقتصادیة وعسكریة بعد الحرب العالمیة الثانیة بتجمید األرصدة  -
ج عنھا إال بعد مرور فترة طویلة من الزمن االسترلینیة المملوكة لكل من مصر والھند المودعة لدیھا، ولم تفر

 .وعلى شكل دفعات صغیرة ومجزأة
قیام فرنسا وبریطانیا بتجمید األرصدة المصریة الموجودة وذلك ردًا على قیام مصر بتأمیم قناة  -

 .1956السویس في عام 
م النفط بتأمی ∗على إثر قیام الدكتور دمحم مصدق 1951تجمید بریطانیا لألموال االیرانیة سنة  -
 .االیراني

بتجمید األرصدة اإلیرانیة الموجودة لدیھا وذلك ردًا على عملیة  1979أ في سنة .م.قیام الو -
احتجاز الرھائن األمریكین في إیران ولم تفرج عن تلك األرصدة إال بعد أن قامت ایران باإلفراج عن الرھائن 

. االمریكیین
 :ثمار�ة الم�اشرةالمخاطر المتعلقة �التوظ�فات االست 3-4-2

وهذه التوظ�فات االستثمار�ة التي هي ع�ارة عن توظ�فات عین�ة في العقارات والمنقوالت والمشروعات 
امتالك حصة معینة في مشروع قائم، أو امتالك المشروع �كامله، أو االشتراك  مع آخر�ن في إقامة (المختلفة 

م وتقل�ات أسعار الصرف، لكنه في نفس الوقت ، عادة ما تحمى من مخاطر التضخ)مشروع جدید �الكامل
نزع الملك�ة، المصادرة، التأم�م، فرض : تتعرض إلى نوع آخر من المخاطر تتعلق أساًسا �حق الملك�ة مثل

 .الحراسة، تقیید حق التصرف في الممتلكات
إجراءات  التي ھي عبارة عن) ،المصادرة، والتأمیمنزع الملكلیة(وسنكتفي بدراسة المخاطر الثالثة 

تؤدي إلى نقل ملكیة األصول المستثمرة من المستثمرین إلى الدولة أو إلى أحد األشخاص العامة التابعة لھا، إال 
 :أنھ یمكن التفرقة بین كل نوع منھا على النحو التالي

 ) (Expropriation: نزع الملك�ة  3-4-2-1
الذات، فیقوم بنزع ملكیتھا من مالیكیھا، وھو عبارة عن إجراء ینصب عادة على أموال عقاریة محددة ب

ونقلھا إلى الدولة أو إلى أحد األشخاص التابعین لھا، غیر انھ وفقًا للقانون الدولي المعاصر فإن الدولة ملزمة بدفع 
 .التعویض إذا قامت بنزع ملكیة األجانب

 دمحم حلمي مراد، مرجع سابق:  1
 .7ص،، سابق مرجععلي لطفي، :  2
 19 علیھ یوم إنقالب أمیم شركات النفط في أزاحتھ في، تسببت قراراتھ في ت1951السابق ، انتخب مرتین سنة  رئیس وزراء إیران :الدكتور دمحم مصدق:  ∗

1953 أغسطس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
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 : )Confiscation(المصادرة  3-4-2-2
ت سواء كانت أمواالً عقاریة أومنقولة، وتختلف عن غیرھا وھي تنصب أیًضا على أموال محددة بالذا

من االجراءات بأنھا تتمیز بطابعھا الجزائي فھي تؤخذ عنوة من صاحبھا دون دفع اي تعویض وقد تتم مقابل دفع 
 1.تعویض غیر كاف

 ):Nationalisation(التأم�م  3-4-2-3
مجموعة األموال التي تكون مشروًعا،أي  وھو یختلف عن نزع الملكیة والمصادرة حیث یتناول عادة  

تتناول الذمة المالیة للمشروع بأكملھ ، وقد یتناول مشروع معین أو عدة مشاریع، وقد یتناول قطاع معین صناعة 
أو�كاملها، فتنقل ملكیتها إلى الدولة التي أصدرت قرار التأم�م، وتلتزم الدولة وفًقا للقانون الدولي المعاصر في 

  2. إجراءات التأم�م أو نزع الملك�ة مقابل أموال االجانب  حالة اتخاذ
والمالحظ أن غالب�ة عمل�ات المصادرة والتأم�م تمت في الدول النام�ة وذلك �سبب تأثیرات المفاه�م 

وظ�فة اجتماع�ة ول�ست حًقا فردً�ا ، ولذلك نالحظ أن  االشتراك�ة السائدة في تلك الدول،والتي تعتبر أن الملك�ة
، ثم أخذت تنتشر تطب�قاتها في 1917لى تطب�قات التأم�م قد بدأت في االتحاد السوف�اتي والمكس�ك في سنة أو 

كثیر من الدول النام�ة �عد الحرب الثان�ة، و�عود السبب في ذلك إلى الظروف االقتصاد�ة التي تع�شها تلك 
لمتعلقة �حق الملك�ة و�الحر�ات االقتصاد�ة الدول �اإلضافة إلى طب�عة الفلسفة السائدة في الدول المتقدمة وا

  3.�صفة عامة
ومع ذلك فإن هذا ال �منع الدول الغر��ة من الق�ام بإجراءات نزع الملك�ة أوالتأم�م في حالة شعورها �أن 

 .اقتصادها الوطني یتعرض للخطر
 و األزمات البترولیة العالمیة  الطفرة النفطیة -4

لمالیة البترولیة التي تحققھا الدول النفطیة تكون عادة بدرجة أكثر بإعتبار أن األموال والفوائض ا 
حین حدوث طفرات نفطیة إیجابیة یصاحبھا إرتفاع شدید غیر طبیعي ألسعار النفط، أین یجب أن یكون ھنا على 

تثمار ھذه الدول العربیة النفطیة االستفادة من ھذه الحالة الظرفیة الحادثة في أسواق النفط العالمیة بإعادة إس
األموال فیما یخدم التنمیة المحلیة،ویجنبھا الوقوع في أزمات وتراجع في أدائھا االقتصادي الكلي عند حدوث 
طفرات نفطیة عكسیة،أي تراجع شدید ومفاجئ في أسعار النفط، لذا خصصنا ھذا المبحث للتعرف على المقصود 

زمات والطفرات النفطیة التي عرفھا االقتصاد العالمي بالطفرة أو األزمة النفطیة وأسبابھا،ثم عرض مختلف األ
 :وكیفیة تعامل الدول العربیة النفطیة إتجاھھا،وذلك كاآلتي

 .المفھوم االقتصادي لألزمة و األسباب التاریخیة ألزمة الطاقة 4-1
 :المفھوم االقتصادي لألزمة   4-1-1

عرض سلعة معینة ، مما یترتب  من الناحیة االقتصادیة األزمة ھي عبارة عن حدوث نقص طارئ في
عنھ ارتفاع شدید في سعرھا یؤدي إلى ردود فعل اقتصادیة تؤثر سلبًا في رفاھیة األفراد والمجتمع، خصوًصا إذا 
كانت ھذه السلعة الضروریة،إال أن ھذه الردود سرعان ما تتضاءل مع الوقت من خالل سلسلة من عملیات 

السلوك االستھالكي، و یتوقف طول أوقصر عملیة التأقلم على طبیعة السلعة التكیف و التأقلم و إعادة النظر في 
 .و أھمیتھا و تكاملھا مع السلع األخرى ، وتتحدد فترة األزمة بفترة التكیف ھذه 

وبالتالي فأزمة الطاقة تكون نتیجة النقص في إمدادات الطاقة والتي یعتبر النفط و الغاز الطبیعي أھم 
  4).من اجمالي مصادر الطاقة  المستخدمة % 90(استخداًمامصادرھا و أكثرھا 

                                                            
 .151، ص)1976عالم الكتب،القاھرة، (، الجوانب القانونیة لالستثمارات العربیة  واألجنبیة في مصرعبد الواحد دمحم الفار، : 1
  130،ص)1977منشأة المعارف،مصر،(لنظام العربي لضمان االستثمار، ھشام صادق، ا: 2
 152عبد الواحد دمحم الفار،مرجع سابق،ص :  3
 .292،ص )2004الدار الجامعیة،مصر،( ، اقتصادیات الموارد و البیئةرمضان دمحم مقلد و آخرون ، :  4
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األس�اب التار�خ�ة ألزمات الطاقة  �مكن أن نجمل: األس�اب التار�خ�ة ألزمة الطاقة 4-1-2
العالم�ة التي بدأت �الظهور عندما قامت الدول المصدرة للنفط �فرض س�طرتها ولو �صورة تدر�ج�ة على 

 .أسعار النفط بدًال من الشركات األجنب�ة مواردها الطب�ع�ة و قامت �الرفع من
نص على أن یكون (برفع أسعار البترول الخام 1974فلقد كان لقرار منظمة األوبك الشھیر الصادر في

، قد فاجأ دول )دوالرات5.35دوالر بعد أن كان السعر السابق 11.25سعر البرمیل الواحد من النفط الخام 
 )1().التضخم والبطالة(حلول لما تعانیھ من مشاكل اقتصادیة الغرب وھي في محاوالتھا إلیجاد ال

وھكذا أخذت موازین القوى العالمیة تتأرجح و تتقلب،كما بدأت موازین مدفوعات بعض الدول الصناعیة 
 و السائرة في طریق النمو تسجل عجًزا مطردًا ال یمكن موازنتھ إال بتشجیع استثمارات عائدات الدول النفطیة

رجاع عائدات النفط العر��ة إلى الدول الغر��ة على شكل استثمارات عر��ة في الخارج،كي تعود دورة فیها،أي إ
 )2(. Recyclage des Pétro Dollars)(العمالت الدول�ة في االقتصاد العالمي 

  :هناك عدة جوانب تؤدي إلى ز�ادة الصراع على البترول العالمي منها وٕاجماًال 

 متوسط من اإلنتاج العالمي بینما 57% نحو ) �ما فیها الصین(الدول الكبرى استهالك متوسط یبلغ -
أ وحدها حوالي ر�ع االستهالك العالمي،و�ذلك فهي تحتاج إلى البترول .م.فقط،وتستهلك الو 35%إنتاجها نحو

 )3( . 15%من الخارج �مقدار

  :ت الدول�ة من خالل الشكل التاليوفق المجموعا 2012و�مكن تبیین نس�ة اإلستهالك العالمي للطاقة لعام 
 :2012في الدول العر��ة والمجموعات الدول�ة األخرى عام ) %(معدل إستهالك الطاقة):33(الشكل رقم 

 
 .64،ص40، العدد2013تقر�ر األمین العام السنوي لمنظمة األوا�ك لعام : المصدر

 %44بلغت  2012في عام  الشكل یتضح أن حصة الدول الصناع�ة من إجمالي الطاقةمن خالل 
لدول االتحاد السوف�اتي،في حین أن حصة الدول العر��ة ال تتجاوز  %8.3للدول النام�ة و  %42.3مقابل 

5.4%.4 
و�ذلك فإن هذه الدول ت�حث دائًما إلى جعل السوق النفط�ة تحت خدمتها مایز�د من حدة الصراع 

 العالمي على النفط

                                                            
 .81میثم صاحب عجام،مرجع سابق،ص ): 1(

 Sid Ali boukrami,op-cit,p158) :2( 
 .94-93،ص ص  ،مرجع سابق علي لطفي) :3(
 64،ص40، العدد2013تقریر األمین العام السنوي لمنظمة األوابك لعام ):  4(
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منه في السعود�ة  25%مل�ار طن، 140)بدون اكتشافات جدیدة(ي یبلغ احت�اطي البترول العالم -
من احت�اطي % 40-35لكل من العراق و إیران و الكو�ت و اإلمارات و مجموعها ما بین % 10-9ونحو 

من االحت�اطي العالمي وهي نس�ة  65%العالمي،أي أن منطقة الخلیج �ما فیها العراق و إیران تحتوي على نحو
 )1( .س�اس�ة ال تحتمل اإلفاضةلها داللتها ال

المؤكدة لدول منظمة األقطار العر��ة النفط�ة  والجدول والشكل الموالیین یوضحان نس�ة االحت�اطات
 :2013من االحت�اطات العالم�ة لسنة ) األوا�ك(المصدرة للبترول 

نس�ة االحت�اطات المؤكدة ): 34(الشكل رقم       المؤكدة             النفط�ة نس�ة االحت�اطات): 48(الجدول رقم 
 لدول األوا�ك من إجمالي العالم                                              لدول األوا�ك من إجمالي العالم      النفط�ة

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ستحوذ من خالل البیانات المبینة في الجدول والتي یترجمھا الشكل المقابل نجد أن إجمالي الدول العربیة ت
من إجمالي االحتیاطات النفطیة 2 %55.8على أكثر من نصف االحتیاطات النفطیة العالمیة المؤكدة بنسبة 

العالمیة األمر الذي یجعلھا أكثر عرضة للصراعات الدولیة ومحاولة جعلھا تحت سیطرة الدول المتقدمة من 
لحھا، مما یتركھا في تبعیة دائمة للسیاسات خالل التأثیر على الوضعیة العالمیة للسوق البترولیة وفقًا لمصا

 .الخارجیة، ووضعیة النمو االقتصادي العالمي
حیث تعتبر حالة االقتصاد العالمي مع�اًرا مهما لمعرفة مقدار  الطلب على النفط و�التالي األسعار، 

الیوم و�معدالت تفوق /بواقع ملیون برمیل المطلق النفط �شكله على العالمي الطلب ارتفع 2013و�النس�ة لسنة 
قال�ال العام السابق متأثرة بلستمرار ت�اطؤ االقتصاد العالمي،و�وضح الشكل التالي تأثیر استمرار ت�اطؤ النمو 

،ومایؤكد ذلك هو 32013-2009االقتصادي على معدىالت النمو السنو�ة للطلب العالمي  على النفط خالل الفترة 
دوالر  50-40بین حدود  2015حیث تغیر سعر البرمیل سنة  2014ة استمرار انخفاض أسعار البترول نها�

 :للبرمیل
 2013-2009 (%)  النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط ):35(الشكل رقم 

                                                            
 .94-93،ص ص  ،مرجع سابق علي لطفي) :1(
  10،ص2014التقریر السنوي لمنظمة األوابك،):2(
 .36،ص40العدد، 2013تقریر األمین العام السنوي لمنظمة األوابك لعام  ): 3(

 2013 2012 2011 2010 2009 السنة
 55.0 55.6 56.3 56.7 57.6 أوا�ك

 0.8 0.7 1.0 1.0 1.0 الدول العر��ة األخرى 
 55.8 56.3 57.3 57.8 58.7 مالي الدول العر��ةإج

 54.5 55.0 55.7 56.1 57.0 دول أو�ك العر��ة
 78.8 79.5 80.5 80.8 80.9 أو�ك

 100 100 100 100 100 اجمالي العالم

 10،ص2014التقر�ر السنوي لمنظمة األوا�ك،: المصدر
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 .36،ص40، العدد2013تقر�ر األمین العام السنوي لمنظمة األوا�ك لعام : المصدر

عالمي كرقم مجرد،بل إنه حسب كم�ة اإلنتاج الحالي فالعمر ال �قتصر األمر على االحت�اطي ال -
: سنة،لكن هذا العمر یختلف بین األقال�م المنتجة 39هو) بدون اكتشافات جدیدة(ي للبترول العالمي 2االفتراض

سنة في الشرق  83سنة في أمر�كا الالتین�ة، و 33سنة في روس�ا،و 21سنوات في أمر�كا الشمال�ة، و 7.5فهو 
 )1( . .أ.م.ط،هذا فضًال عن أن تكلفة إنتاج البرمیل في الشرق األوسط أقل من ر�ع تكلفة إنتاجه في الواألوس

العامل المعلوماتي،والمقصود �ه هو وجود معلومات مشكوك في صحتها، تتعلق �االنتاج،  -
وعلى اساس هذه ،متوقعواالستهالك، وحركة المخزون، وكم�ة المخزون، والطاقة اإلنتاج�ة، والنمو االقتصادي ال

المعلومات تتخذ قرارات مهمة مثل ز�ادة أو تخف�ض االنتاج، أو قرارات الشراء والب�ع في السوق اآلجلة، وكذلك 
قد تؤدي هذه القرارات التي بنیت .. قرارات االستثمار واستخدام المخزون التجاري أو حتى االستراتیجي وغیرها

اع أو انخفاض في األسعار وأح�انا �شكل حاد وغیر مبرر، وفي فترة وجیزة، على تلك المعلومات بدورها إلى ارتف
كما انھا قد  تؤدي إلى وجود فائض في العرض أو نقص في االمدادات من البترول الخام أو المنتجات،وتؤثر في 

اتخذت  ما یثبت خطأ تلك المعلومات المشكوك في صحتھا والتي على اساسھا.عوائد المصافي ونسبة استخدامھا
 )2( .القرارات ، وخالل مدة قصیرة ال تتعدى في بعض األحیان األسابیع

لماذا الصراع :وھذا ما یؤكد األھمیة اإلستراتجیة للبترول العربي و اإلیراني،و یجیب جزئیًا على السؤال
 . على البترول؟

 :أزمات البترول التي مرت بها الدول العر��ة  4-2
خالل العقود الخمسة الماضیة عدة أزمات كبیرة، ھذه األزمات تتمثل في شھدت السوق البترولیة الدولیة 

ارتفاع أوانخفاض كبیر في األسعار أو وجود شح أو فائض في العرض بشكل حاد وغیر طبیعي، یؤثر سلبا على 
ھذه لذلك سنعرض في البدایة  ،)3(.الصناعة البترولیة، واقتصادیات الدول المستھلكة أو المصدرة للبترول

األزمات البترولیة التي مرت بھا الدول العربیة االیجابیة والسلبیة منھا،ثم في الحقًا سنقوم بدراسة أعمق 
للطفرات النفطیة االیجابیة الثالثة التي عرفتھا االقتصاد العالمي ،ویمكن توضیح مختلف ھذه األزمات 

 :لشكل التاليوالصدمات النفطیة التي عرفھا اإلقتصاد العالمي إجماالً من خالل ا
 ومختلف األزمات البترول�ة 1950تطورات أسعار النفط منذ): 36(الشكل رقم 

                                                            
 .94،ص  ،مرجع سابق علي لطفي) :1(
 consulté le 15/01/2012 à 22h15 http://www.alaswaq.net:  على الموقع  مانع سعید العتیبة) : 2(
 Consulté le 25/01/2012 à 14h46 http://www.aawsat.com :           ابراھیم بن عبد العزیز المھنا على الموقع:  )3(
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Source : http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_10082/evolution-du-prix-du-petrole-depuis-1950, consulté le : 
12/07/2015 à 15h45. 

 :وبذلك تتمثل أھم ھذه األزمات البترولیة إجماالً  فیمایلي
  :  1956أزمة السوسیس عام  4-2-1

التي وقعت عندما قام الرئیس جمال عبد الناصر بإغالق قناة السویس، وتوقفت عابرات النفط إلى الغرب 
 . ر بسبب تأمیم قناة السویسإثر العدوان الثالثي على مص

دولیاً من أجل ) الغرب(كان األمر مفاجأة للغرب، فلم یحتمل إغالق القناة وتوقف عابرات النفط فتحرك 
، إذ تمثلت المشكلة الرئیسیة عند نشوب األزمة في عجز امكانیات النقل إلى )1(إعادة فتح القناة بعد شھور قلیلة 
مما كانت تنقلھ  %60لیج العربي و أوربا بقناة السویس،ولم تستطع نقل أكثر من أوربا بسب مرورا لناقلة بین الخ

سنویًا باستخدام طریق رأس الرجاء الصالح و الدوران حول ایفریقیا،وبذلك اھتز اقتصاد أوربا اھتزاًزا شدیدًا 
ة و توزیعھا فیما مما دعا مجموعة الدول الصناعیة الغربیة إلى تنشیط أجھزتھا المحلیة المتصاص أثر الصدم

 .بینھا بحیث ال یقع عبؤھا األكبر على الدول ذات الموقف البترولي األضعف
  ) 2(: وكان من أھم القرارات اإلستراتجیة التي تبنتھا تلك الدول في ذلك الوقت 

 .تكوین أرصدة كبیرة للمخزون من البترول داخل أوربا -
عبر الطرق البدیلة و لعملیات تكریر البترول، توفیر أكبر قدر من المرونة لوسائل نقل البترول  -

و من ثم اتسعت سعة و حجم الناقالت، كما توطنت صناعة التكریر في الدول المستھلكة وحرمت من ثمارھا 
 .الدول المصدرة للبترول

تنویع مصادر اإلمدادات البترولیة،ومن ثم اھتمت الشركات بتنمیة حقول شمال و غرب إفریقیا  -
 .و أالسكا و غیرھاو بحر الشمال 

 .التشاور المتبادل و التخطیط المناسب عن طریق الحكومات و الشركات الغربیة -
  : 1973حرب أكتوبر  4-2-2

،و انھیار قیمة الدوالر بعد تعویمھ، وھو العملة 1972عصف بالعوائد البترولیة تیار التضخم العارم عام
صدرة للبترول أعضاء األوبك، تطالب الشركات الغربیة التي تتخذ أساًسا لتسعیر البترول،فأخذت الدول الم

 )3(.العاملة في أراضیھا بتصحیح الوضع عن طریق زیادة األسعار االسمیة
أ آنذاك نیكسون بتحذیر القادة العرب بصورة علنیة في المؤتمر الصحفي الذي .م.فلم یتردد رئیس الو 

أسواقھم إذا استمروا في المطالبة بزیادة األسعار،  بأنھم سیخسرون) 1973سبتمبر05یوم (عقد بالبیت األبیض
ولم یدم تحذیر نیكسون للقادة العرب أكثر من شھر،اذ تحطم نتیجة للصدمة التي أصابت العالم نتیجة لعبور 

 .القوات المصریة قناة السویس و انھیار الغطرسة األمیركیة

                                                            
(1)   :     http://www.moqatel.com consulté le 17/11/2012 à22h15  

 .178علي لطفي،مرجع سابق،ص):2(
(3):Mohamed Abedelatif Boucherara, La Croissance Econimique Des Grands Nations 1914-2000,(Centre De 
Publication Universitaire, Algérie,2002),P258. 

http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_10082/evolution-du-prix-du-petrole-depuis-1950
http://www.moqatel.com/
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فقط،بل یؤرخ بھذه الحرب باعتبارھا  إن حرب أكتوبر ال تعتبر مجرد تاریخ مجید للعسكریة المصریة
ساعدت على قلب موازین القوى العالمیة ألول مرة في التاریخ لصالح بلدان العالم الثالث خاصة المنتجة للبترول 

 .عالمة كبرى على طر�ق التار�خ للصناعة البترول�ة و األوضاع االقتصاد�ة ككل 1973وأضحى أكتو�رمنھا 
 :ةأزمة البترول الثان� 4-2-3

شهدت السوق العالم�ة للبترول أزمة البترول الثان�ة في نها�ة عقد الس�عینات من القرن الماضي نتیجة 
،ثم اشتعال 1979العدید من األحداث التي شهدتها منطقة الشرق األوسط و التي تمثلت في الثورة اإلیران�ة عام 

إلى ز�ادات حادة في أسعار البترول،وعادت حرب الخلیج األولى بین العراق و ایران،و قد أدت تلك األحداث 
،كما نشطت 1979نغمة التهدید �استخدام القوة العسكر�ة لتصح�ح أسعار البترول اثر ق�ام الثورة االیران�ة عام 

 )1(.أجهزة الدول الصناع�ة الغر��ة لمواجهة الموقف المتأزم
على أسعار البترول و نجحت في عام أ الس�طرة .م.وقد استطاعت الدول الصناع�ة الغر��ة ،�ق�ادة الو

 ،كما استمر تآكل األسعار من )دوالر13دوالر إلى28من(في تخف�ضها إلى أقل من نصف ما كانت عل�ه1986
الذي 1973دوالر للبرمیل بأسعار عام4.8حیث قیمتھا الحقیقیة بحیث لم تتجاوز خالل عقد السبعینات 

 2.ب اكتوبردوالًرا بفضل حر12ارتفعت خاللھ األسعار إلى 
 :1990حرب الخلیج  4-2-4

،وقد جاءت تلك 1990لقد شھدت األسعار العالمیة للبترول ارتفاًعا حادًا نتیجة حرب الخلیج الثانیة عام
الحرب عقب أحداث مھمة ترتبط أیًضا بشكل مباشر أو غیر مباشر بالبترول، حیث تزامنت مع بدایة بروز دور 

حدة األلمانیتین، و التقارب األمریكي السوفیتي،وبروز قوة  دول آسیا كبیر متوقع ألوروبا الغربیة،مع و
 .االقتصادیة،لذلك ارتفعت األسعار ارتفاًعا كبیًرا نتیجة للعوامل السیاسیة و الشائعات  والتوقعات

 :و توابعھا 1998أزمة عام   4-2-5
اییر الحكم في ید قوة دولیة متغیرة، ومع  1998كانت الخریطة السیاسیة اإلقلیمیة والدولیة في أزمة 

حیث كان التضامن العربي قائماً 1985وحیدة تمثل الھرم السیاسي في النظام العالمي الجدید على عكس أزمة 
وكانت معاییر القوة في العالم كلھ متوازنة بفعل وجود قوتین عظمیین ھما الوالیات المتحدة األمریكیة وھي 

ولذلك كانت . كان ھناك االتحاد السوفیتي ومعھ الكتلة الشرقیة قوة موازیةالدولة األولى في العالم الغربي، و
 )3(.الحسابات السیاسیة دقیقة ومحكمة

إلى القرار الخاطئ  الذي اتخذتھ منظمة األوبك في مؤتمرھا السنوي ) 1998(وترجع ھذه أزمة   
   .%10ول بنسبة بجاكرتا حیث قررت زیادة إنتاجھا السنوي من البتر1997العادي في جوان  

وتزامن مع ھذا التخفیض األزمة االقتصادیة التي شھدتھا دول جنوب و شرق آسیا،التي أدت إلى حدوث 
تباطؤ في معدالت النمو لالقتصاد العالمي و انخفاض البترول،فحاولت دول منظمة األوبك عقد العدید من 

للبترول سجلت عدم التزام دول األوبك االجتماعات بغرض تخفیض حجم اإلنتاج،إال أن السوق العالمیة 
بالتخفیضات المقررة،األمر الذي لم یعطي مصداقیة قویة لمنظمة األوبك في تنفیذ قراراتھا،وانعكس ذلك في 

 .حدوث المزید من االنخفاض في أسعار البترول نتیجة استمرار الفائض في البترول العالمي
،یعود إلى سیاسة و ممارسة منظمة 1998العالمیة للبترولوبذلك تم إدراك أن االنھیار الحاد في السوق 
أن تتفق على تخفیض إنتاج البترول،األمر الذي أدى 1999األوبك كأحد األسباب الرئیسیة،إال أنھا استطاعت عام 

 .   إلى ارتفاع أسعار البترول و تنامي دور منظمة األوبك مرة أخرى
یات دول جنوب شرق آسیا،والتزام دول منظمة األوبك ونتیجة للرواج االقتصادي الذي عرفتھ اقتصاد

بخفض إنتاجھا من البترول،شھد السوق العالمي للبترول ارتفاعا حادًا في أسعار البترول العالمیة،أألمر الذي 
 )4(. یشكل خطًرا على الدول الصناعیة الكبرى المستھلكة للبترول نتیجة ارتفاع تكالیف اإلنتاج بھا

 :   2008  أزمة النفط 4-2-6

                                                            
  .184علي لطفي،مرجع سابق،ص:)1(

(2) : Mohamed Abedelatif Boucherara,OpCit,P259 
(3):   http://www.moqatel.com consulté le 17/11/2012 

 .186علي لطفي،مرجع سابق،ص:)4(

http://www.moqatel.com/
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، حیث كسرت حواجز قیاسیة استمرت في الصعود 2007ارتفعت أسعار النفط بشكل جنوني بنھایة عام 
دوالر 100دوالر، وفي شھر مارس كسر حاجز 80كسر حاجز  2008و في بدایة  2007دوالر في  60من 

الذي كان حوالي ، و2008للمرة األولى، ووصل إلى أعلى مستویاتھ في التاریخ في شھر جوان من سنھ 
دوالر للبرمیل، لكنھ سرعان ما اتجھ نحو الھبوط، وذلك بسبب المخاوف على الطلب العالمي نتیجة 147.27

فوصل النفط . 2008للركود االقتصادي العالمي، والذي كان سببھ أزمة الرھن العقاري في شھر أكتوبر من عام 
ویعتبر أكتوبر أسوء شھر للبترول حیث .كثر من عامدوالر للبرمیل ، والذي كان أدنى مستوى منذ أ 60إلى 

 . من قیمتھ في أكتوبر فقط  %32خسر حوالي 
 :2015أزمة النفط   4-2-7

أین وصل متوسط أسعار سلة األوبك إلى     2008بعد االرتفاع الشدید الذي عرفتھ أسعار النفط في 
إلى 2009خفض متوسط أسعار األوبك في للبرمیل، وتحت أثر االزمة اإلقتصادیة العالمیة ان/دوالر94.5
دوىر للبرمیل لكن سرعان ما ارتفعت في السنة الموالیة حیثّ إرتفعت إرتفاًعا شدیدُا فاقت كل التوقعات من 61.1
لیعرف   2013دوالر للبرمیل سنة  105.45لیصل متوسط أسعار السلة  إلى   2010دوالر للبرمیل سنة  77.5

أین بدأت األسعار في االنخفاض ابتداًءا من  2014یة ثالثة دامت لغایة نھایة االقتصاد العالمي طفرة نفط
 %16.1،أي بإنخفاض نسبتھ2014دوالر للبرمیل في دیسمبر 59.5دوالر للبرمیل إلى 96من  2014سبتمبر

 بصورة فظیعة لیعرف االقتصاد العالمي 2015مقارنة بشھر نوفمبر من نفس السنة، لتواصل اإلنخفاض في سنة 
دوالر للبرمیل 1 44.4إلى  2015بوادر أزمة نفطیة جدیدة حیث وصل متوسط أسعار سلة األوبك في جانفي 

 2014مقارنة بــشھر جانفي % 60.3لتسجل انخفاًصا بنسبة 
مقارنة بالشھر  ∗ویمكن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي الذي یبین التغیر في أسعار سلة أوبك

 :من العام السابقالسابق وبالشھر المماثل 
 2015-2014التغیر في أسعار سلة األوبك ): 49(الجدول رقم 

 
 .15، ص41،السنة 04،العدد2015النشرة الشھریة الصادرة عن منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول أوابك،أفریل : المصدر

لعالمي على النفط  الذي وبذلك أثر تراجع األسعار على قدرة الدول األعضاء في أوبك في تلبیة الطلب ا
مقارنة بالشھر السابق أي ما  %1.4لیسجل إرتفاًعا بــ  2015الیوم خالل فیفیري/ ملیون برمیل  94.9ارتفع إلى 

،في حین انخفضت إمدادات  2014الیوم مقارنة بفیفري/ملیون برمیل0.8الیوم وبــ /ملیون برمیل 1.3قیمتھ 
 %0.3الیوم أي بنسبة /ملیون برمیل0.1بمقدار  2015الل شھر فیفريأوبك من الخام وسوائل الغاز الطبیعي خ

 0.2مقارنة بمستویات الشھر السابق، ومقابل ذلك فقد ارتفعت إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بــ 
 ملیون59.4مقارنة بمستویات الشھر السابق لتصل إلى  %0.3الیوم خالل نفس الشھر أي بنسبة /ملیون برمیل

 .ملیون برمیل مقارنة بنفس الشھر من العام السابق 2.7الیوم مشكلة إرتفاًعا بنحو /برمسل
تظھر وجود   2015وبذلك فالبیانات األولیة لمستویات الطلب و العرض من النفط الخام خالل شھر فبرایر

سابق،وعجًزا قدره برمیل خالل الشھر ال/ملیون 2.8الیوم مقارنة بفائض قدره /ملیون برمیل 1.6فائض قدره 
 :الیوم خالل الشھر المماثل من العام السابق،وذلك كما ھو موضح من خالل الجدول التالي/ملیون برمیل 0.1

 2015خالل شهر ف�فیري  العرض والطلب العالمي على النفط): 50(الجدول رقم 

                                                            
 15، ص41،السنة 04،العدد2015،أفریل عربیة المصدرة للبترول أوابكالنشرة الشھریة الصادرة عن منظمة األقطار ال:   1
إحدى عشًرا نوًعا من النفط الخام بدالًا من السبعة خامات السایقة،وتمثل السلة الجدیدة خامات الدول األعضاء  2005جویلیة16تضم سلة أوبك إعتباًرا من :  ∗

أضیف خام غیراسول األنغولي إلى سلة  2007الددول األعضاء،واعتباًرا من بدایة جانفي   وصادراتتأخذ في اإلعتبار إنتاج مقومة وفقًا ألوزان ترجیحیة 
تّم استثناء الخام األندنوسي من السلة لتصبح تتألف من  2009أضیف خام أورنیت    اإلكوادوري،وفي جانفي 2007أةبك الجدیدة،وفي منتصف شھر أكتوبر

 نوع من النفط الخام 12
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 الیوم/الوحدة ملیون برمیل

 
 .19، ص41،السنة 04،العدد2015العربیة المصدرة للبترول أوابك،أفریل  النشرة الشھریة الصادرة عن منظمة األقطار: المصدر

   الظروف والنتائج :الطفرات النفط�ة الثالثة 4-3
فترات من الرخاء المالي نتیجة إلرتفاعات غیر متوقعة نتیجة لعوامل مختلفة عرفت االقتصاد�ات العر��ة 

ن صاح�ة االحت�اطات األكبر في العالم �صفتها في أسعار البترول،االمر الذي سمح لها في كل مرة �أن تكو 
المصدر األهم للعرض البترولي العالمي،ومن هنا سنحاول الوقوف أمام هذه الطفرات النفط�ة من حیث معرفة 

 :االس�اب الخف�ة لحدوثها ومدى استغاللها لصالح الدول العر��ة
 : الطفرتین النفطیتین األولى والثان�ة. 4-3-1

ت ملحوظة لم تكن متوقعة منذ بدا�ة الس�عینات، �عدما كانت تعرف مستو�ات افط تطور شهدت أسعار الن

 ، وهذه1971دوالر للبرمیل سنة  2.1جد متدن�ة خالل السنوات السا�قة، حیث بلغ سعر النفط العر�ي الخفیف 

یوضحه الشكل ، وهذا ما )1(سعار لم تبق عند هذا الحد بل واصلت ارتفاعها إلى غا�ة منتصف الثمان�اتاأل

  2017و  1970تطور أسعار النفط �الدوالر للبرمیل في الفترة ما بین ): 37(الشكل رقم         : الموالي

 

Source : http://www.cler.org/Livre-Energie-changeons-de-cap,consulté le : 15/08/2015 à22h30 

                                                            
، تصدر عن مركز دراسات 2008، 41بحوث اقتصادیة عربیة، العدد (، "رإدارة احتیاطات الصرف وتمویل في التنمیة في الجزائ" م زایري، بلقاس :) 1( 

 . 21، ص )الوحدة العربیة، بیروت

http://www.cler.org/Livre-Energie-changeons-de-cap
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وقعت فیها طفرتین نفطیتین نتیجة  1985و  1970من خالل الشكل نالحظ أن الفترة، الممتدة ما بین 

أین بلغت نس�ة ز�ادة  1973كانت في سنة " عدة عوامل أثرت على االقتصاد العالمي، فالطفرة النفط�ة األولى 

أین فاقت كذلك نسبة "  1979الثانیة فكانت في سنة أما الطفرة النفطیة " 1971مقارنة، بنسبة% 60النفط  أسعار
 )1(".1978مقارنة بنسبة %  50الزیادة 

 : الطفرة النفطیة األولى 4-3-1-1
شهد العالم طفرة نفط�ة حق�ق�ة نتیجة انخفاض االنتاج النفطي الذي تزامن مع  1973في أكتو�ر سنة 

إلى تقلص كم�اتها المعروضة في السوق النفطي للضغط اإلسرائیل�ة، أین لجأت الدول العر��ة  -الحرب العر��ة
 . على الدول الكبرى الحل�فة إلسرائیل في مقدمتها الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة

وتعود هذه الطفرة النفط�ة إلى عدة أس�اب، تتجلى بوضوح عند ر�ط حركة أسعار ب�عض المتغیرات 
یر الحاصل لسعر النفط، وفي هذه الحالة أس�اب الطفرة االقتصاد�ة التي حدثت فیها تغیرات، تزامنت مع التغ

 : النفط�ة كانت تتمثل في
 : انخفاض ق�مة الدوالر  -)1

أن العمالت الرئیسیة خاصة الدوالر األمریكي لھا تأثیرات قویة على أسعار المنتجات بصفة عامة والنفط 
سھا معرفة التغیرات الحقیقیة فإذا حدث بصفة خاصة، حیث إن لسعر النفط قیمة حقیقیة واسمیة یمكن على أسا

انخفاض في قیمة الدوالر فمن الضروري أن یصاحبھ ذلك ارتفاع في أسعار النفط االسمیة حتى تحافظ على 
  .قیمتھا الحقیقیة، والعكس صحیح

عرف االقتصاد األمریكي تضخما كبیرا وتراجع في نسبة النمو االقتصادي، األمر الذي  1970ففي نھایة 
حیث تم تصحیح قیمة الدوالر المقدر  1971الوالیات المتحدة األمریكیة بالتخلي عن قاعدة الذھب في نھایة   دفع

دوالر  35رفع سعر الذھب مقابل الدوالر من " بأكبر من قیمتھ الحقیقیة، أي تخفیض قیمة الدوالر بحیث تم 
، )2("ة األخرى كالین الیاباني وعمالت أوروبیةدوالر وبذلك ارتفعت قیمة العمالت القیادی 38لالونس الواحد إلى 

، وھكذا %10بتخفیض آخر في قیمة الدوالر بنسبة " NICkSON" أعلن الرئیس األمریكي "  1973وفي عام 
  )3(".دوالر 42.2دوالر لالونس الذھب الواحد إلى  38انخفض من 

 : زیادة الطلب على الطاقة -)2
نافس فیما بینھا للحصول على أكبر كمیة من النفط الرخیص الذي لقد كانت الدول الصناعیة الكبرى تت

یسمح لھا برفع مستوى نموھا االقتصادي، بعدما كانت تعاني اقتصادیاتھا من الشلل بسبب مخلفات الحرب 
العالمیة الثانیة، ھذا ما سمح بدوره بزیادة االعتماد على النفط كمصدر رئیسي للطاقة لكن بإقدام دول أعضاء 

من تقلص التموینات النفطیة، وجدت الدول الصناعیة الكبرى نفسھا أمام وضعیة صعبة، حیث أصبحت  أوبك
 . تستورد الكمیات المتاحة من النفط لتلبیة احتیاجاتھا مقابل السعر الذي تحدده الدول المصدرة

 : تضاعف قوة أوبك -)3
ضغوطات الشركات النفطیة  خالل سنوات الستینات لم تستطع دول أعضاء أوبك فرض نفسھا أمام

الكبرى نظرا لمحدودیة عدد األعضاء، لكن مع بدایة السبعینات تعززت أوبك بأعضاء جدد حیث أصبح یمثلھا 
دول عربیة ذات طاقة إنتاجیة كبیرة، خاصة السعودیة التي تعد أكبر مصدر للنفط، ھذا ما مكنھا  7دولة منھا  13

 . في السوق العالميمن قدرة التأثیر على المعروض النفطي 
 : الطفرة النفطیة الثانیة 4-3-1-2

نقطة تحول كبرى في تار�خ تطور أسعار النفط التي عرفت ارتفاعات لم تكن متوقعة  1979تعتبر سنة 
الشكل رقم رغم اإلجراءات والتدابیر التي اتخذتها الوكالة الدول�ة للطاقة للحد من ارتفاع األسعار، و�الرجوع إلى 

                                                            
 ( 1 ) : http://www.cler.org/Livre-Energie-changeons-de-cap,consulté le : 15/08/2015 à22h30 

رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم (، "2004 -1970تطورات أسعار النفط وتأثیراتھا على الواردات دراسة حالة الجزائر " رضوان جمعة،  :) 2( 
  227، ص  ص :)2007/ 2006سییر، جامعة الجزائر االقتصادیة، تخصص اقتصاد كمي، ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم الت

 المرجع نفسھ :) 3( 

http://www.cler.org/Livre-Energie-changeons-de-cap
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دوالر في سنة  19إلى  1978دوالر للبرمیل سنة  12.7حظ أن أسعار النفط قد تضاعفت من حوالي نال )37(
، وهذا ما یثبت وقوع طفرة نفط�ة كبیرة في هذه الفترة، وتعود أس�اب الطفرة النفط�ة الثان�ة إلى أس�اب 1979

ت الس�اس�ة على أسعار النفط مشابهة إلى حد كبیر أس�اب الطفرة النفط�ة األولى، حیث استمر تأثیر التحوال
 : �شكل كبیر، ونذكر من بین هذه األس�اب

 : انخفاض اإلنتاج اإلیراني -)1
لقد كانت للتقل�ات الس�اس�ة في إیران األثر األكبر في تقل�ص الكم�ة المعروضة من النفط، �اعت�ار أن 

كبر بلد مصدر للنفط في العالم �عد كانت إیران أ 1978إیران تمتلك طاقة إنتاج�ة كبیرة فإلى غا�ة سبتمبر 
لذلك  )1("من إنتاج دول األو�ك% 20مالیین برمیل یوم�ا وكان هذا اإلنتاج �قدر بـ  6السعود�ة، إذ كانت تنتج 

  .فإن تأثیر تقلص اإلنتاج اإلیراني للنفط على السوق النفط�ة ومن ثم على أسعار النفط كان كبیرا
 " 1979و أكتوبر  1978تاج اإلیراني للفترة ما بین أكتوبر والجدول الموالي یوضح تطور اإلن

 
 

 )2( 1979وأكتو�ر  1978نتاج اإلیراني في الفترة ما بین أكتو�ر اإل تطور ): 15(الجدول رقم 
 اإلنتاج  الشهر  اإلنتاج  الشهر 
  10800 1979أفر�ل  171750  1978أكتو�ر 
 12700 1979ماي  104800  1978نوفمبر 
 11700 1979جوان  73500  1978 د�سمبر
 108500  1979جو�ل�ة  13300  1979جانفي 
 120000  1979أوت  19600  1979ف�فري 
 117500  1979سبتمبر  73850  1979مارس 

 97500  1979أكتو�ر   
طني للثقافة والفنون سلسلة كتب ثقاف�ة شعر�ة، تصدر عن المجلس الو  (،"النفط والعالقات الدول�ة ،دمحم الرم�حي: المصدر

 128، ص )1982واألدب، الكو�ت، أفر�ل 

من خالل الجدول نالحظ أن اإلنتاج اإلیراني شهد انخفاض كبیر في هذه الفترة حیث تراجع اإلنتاج 
، و�عود هذا 1979برمیل في جانفي  13300إلى  1978برمیل في الیوم في أكتو�ر  171750اإلیراني من 

، والذي امتد متقطعا 1978أكتو�ر سنة  27لذي قام �ه عمال النفط اإلیرانیون ففي االنخفاض إلى اإلضراب ا
وأوقف العمال أثناءه تصدیر النفط إلى الخارج، وقد اتخذ العمال النفطیون وقتها قرارات " ألر�عة أشهر �عد ذلك،

من النفط % 90(إفر�ق�ا  وبن�ع النفط لجبمنع تم خاصة �الشؤون الخارج�ة ول�س فقط في الداخل�ة، فقد  ةس�اس�
، )3( )"من النفط الذي �صل إلیها كان من إیران% 60(، وكذلك عن إسرائیل )الذي �صل إلیها كان من إیران

برمیل یوم�ا إلى أن  97500في حدود  1979ل�شهد �عد ذلك تذبذب كبیر في اإلنتاج ل�ستقر مع نها�ة أكتو�ر 
عملت " الطاقة اإلنتاج�ة إلیران، ونتیجة للتقل�ات الس�اسة في إیرانلز�ادة في اإلنتاج اإلیراني �قي دون اهذه 

                                                            
، ص )1982سلسلة كتب ثقافیة شعریة، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكویت، أفریل ( ،"النفط والعالقات الدولیةدمحم الرمیحي،  :) 1( 

127 . 
(2 :) Petroleum Economist : november 1979 .   

 . 128، صمرجع سابقدمحم الرمیحي،: ) 3( 
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، إلى أن العرض النفطي لم یعرف )1(الوكالة الدولیة للطاقة كل ما في وسعھا لتعویض الكمیة الناقصة من النفط 
فیما بینھا  زیادة تتناسب مع الطلب المرتفع الناتج عن حالة الذعر لدى الدول المستوردة للنفط، والتي تنافست

  .للحصول على الكمیات الالزمة في المستقبل، وھذا ما أدى إلى زیادة الطلب على النفط ومنھ زیادة األسعار
 : تواصل انخفاض ق�مة الدوالر األمر�كي -)2

ومع بروز عمالت رئیسیة قویة منافسة للدوالر األمریكي، واصل الدوالر االنخفاض حیث انخفضت 
دوالر  170إلى حوالي  1973دوالر سنة  42.2والر ، بانخفاض سعر االونس الذھب الواحد القدرة الشرائیة للد

مما أدى انخفاض السعر الحقیقي للنفط، األمر الذي أجبر أعضاء دول األوبك إلى رفع أسعار النفط بنفس 
نھا الدوالر االنخفاض لقیمة الدوالر حیث تصبح أسعار النفط تتماشى مع تطور العمالت الرئیسیة فیما بی

 .األمریكي
 : عدم ارتفاع المنتجات الطاقویة البدیلة للنفط -)3

لقد كان للطفرة النفطیة األولى أثر كبیر على العالم حیث برز للوجود دراسات اقتصادیة أثبتت أھمیة الفحم 
على ھذا  في األجلین المتوسط والطویل نظرا لعمره االحتیاطي الذي ھو أكبر من العمر االحتیاطي للنفط،

األساس أكد أعضاء الوكالة الدولیة للطاقة على ضرورة تطویر تكنولوجیا ووسائل لالستفادة من الفحم وبذلك زاد 
بسبب عدم " ، إلى أنھ سرعان ما أثبت فشل ھذه الطریقة 1975و  1973الطلب األوروبي علیھ في الفترة ما بین 

في، وبوتیرة سریعة لتعویض النفاذ الطبیعي الھائل للمواد ارتفاع المنتجات الطاقویة البدیلة للنفط بشكل كا
  )2(".الطاقویة المعروفة، والذي تسبب في تغیر مفاجئ بین الطلب الطاقوي الكامن والعرض النفطي الضروري

 :االتجاهات العامة لتوظیف أموال الطفرتین النفطیتین السا�قتین 4-3-2
تین والطفرة الراهنة، هي في النها�ة طفرات في ر�ع ثروة �النظر إلى أن الطفرتین النفطیتین الماضی

ناض�ة، فإن أهم ما �مكن أن تفعله أي دولة هو أن تستفید من مثل هذه الطفرات، وأن تعید ه�كلة اقتصادها 
وتمو�ل بناء اقتصاد صناعي وزراعي وخدمي متقدم �ستند على بن�ة أساس�ة حدیثة و�مكنه أن ینمو �صورة 

ا على األصول اإلنتاج�ة التي تم بناؤها ول�س على ر�ع الثروة الناض�ة،لكن الدول العر��ة لم متواصلة معتمد
تحقق هذا التحول عبر الطفرتین النفطیتین السا�قتین، وهو ما �مكن إدراكه من خالل استعادة الخطوط العر�ضة 

 3: التجاهات توظیف الطفرتین النفطیتین العر�یتین السا�قتین حیث
ھ األموال خالل الطفرتین األولى والثانیة إلى التطویر المبالغ فیھ للبنیة األساسیة دون أن تم توجی  -

یرتبط ذلك بضخ استثمارات عامة وخاصة، تستغل ھذه البنیة األساسیة التي تتقادم في الكثیر من األحیان دون أن 
 . تكون قد اُستغلت سوى بمعدالت متدنیة للغایة

ألموال التي توافرت في الطفرة النفط�ة في تطو�ر الخدمات العامة كما تم توج�ه جانب من ا  -
االجتماع�ة واإلنتاج�ة لتحقیق مستوى أعلى من الرفاه�ة االجتماع�ة، حیث اشتملت أوجه اإلنفاق ألموال الطفرات 

خالل  النفط�ة على التحو�الت االجتماع�ة ور�ع المواطنة الذي حصل عل�ه المواطنون في البلدان النفط�ة من
 .الدعم الذي یتلقونه في مختلف مجاالت النشاط االقتصادي الزراعي والصناعي والخدمي

كما تم توجیھ جزء مھم من عوائد تصدیر النفط لشراء وتكدیس األسلحة بال مبرر في غالبیة   -
و إرضاء األحیان، تلك األسلحة التي كانت تتقادم في مخازنھا دون أن تستخدم، وكل دورھا في ھذه الحالة ھ

 .المجمع الصناعي العسكري األمریكي ذي النفوذ القوي في اإلدارات األمریكیة المتعاقبة
كما ذهب قسم من األموال لشراء المعادن النف�سة وعلى رأسها الذهب وكان ذلك سب�ا رئ�س�ا في   -

سعار �عد ذلك ، ثم انه�ار تلك األ1980حتى عام  1973االرتفاع الهائل ألسعار الذهب منذ حرب أكتو�ر 

                                                            
 .   13ص  مرجع سابق،رضوان جمعة، :) 1( 

(2  –) Antoine ayoub : petrole economie et politique , (ed economica, paris, 1996), p 166. 
العدد  –دراسات إستراتیجیة، السنة السادسة عشرة (،"وظیفدراسة للمالمح واألسباب وآلیات الت: الطفرة النفطیة العربیة الثالثة" أحمد السید النجار، ):  3(

 :على الرابطة2012/ 12/05: ، مركز األھرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، مؤسسة األھرام، القاھرة، تاریخ اإلطالع2006یولیو  -)165( رقم 
(http:// acpss. Ahram .org. eg/ ahram/ 2001/ 1/1/ SBOK. K 50. HTM ) 
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 97.3مبددة جان�ا مهما من الثروات العر��ة التي اختزنت في المعادن النف�سة، فقد ارتفع سعر أوق�ة الذهب من 
دوالر لألوقیة عام  459.8قبل أن ینھار السعر إلى  1980دوالر لألوقیة في عام  607.9، إلى 1973عام  دوالر

وھو المستوى الذي ظلت أسعار الذھب تراوح حولھ لسنوات  ،1982دوالر لألوقیة عام  375.8، ثم إلى 1981
دوالر لألوقیة في العامین  294.2، 331.1، لتصل إلى 1998، 1997طویلة قبل أن تتدھور بشدة في عامي 

، ووصل سعر الذھب إلى 1996دوالر لألوقیة في عام  387.8المذكورین بالترتیب،وتسجل انخفاضا من 
، )2006(قبل أن یبدأ رحلة الصعود التي وصلت إلى مستویات تاریخیة منذ  2001دوالر لألوقیة عام  271.1

 . دوالرا لألوقیة 670حیث بلغ سعر اوقیة الذھب في بعض أیام التعامل في سوق لندن ما یزید على 
كما توجھ قسم مھم من أموال الطفرتین النفطیتین السابقتین إلى أسواق األسھم العربیة وأصبحت ھناك  -

ة كبیرة في الطلب عن المعروض من األسھم المحدودة نتیجة محدودیة االستثمارات العینیة، وكانت النتیجة زیاد
الحتمیة لذلك ھي صعود األسعار بشكل بالوني ثم انفجارھا بعد ذلك مخلفة أزمات رھیبة لعل أشھرھا أزمة 

 ).أزمة سوق المناخ(انھیار سوق األسھم الكویتیة 
وأ لعوائد الطفرتین النفطیتین العربیتین السابقتین اللتین حدثتا منذ حرب أكتوبر أما االستنزاف األس  -

وحتى منتصف ثمانینیات القرن العشرین، فھو خروج األموال العربیة إلى الخارج مما ضیع فرصتین تاریخیتین 
ان النفطیة نفسھا وبناء لتنمیة المنطقة العربیة وتطویرھا اقتصادیا بصورة فارقة، أو حتى على األقل تنمیة البلد

 .اقتصادات قادرة على النمو الذاتي المتواصل فیھا
وكانت النتیجة المنطقیة لذلك ھي أن البلدان العربیة المصدرة للنفط التي حصلت على ثروات ھائلة لم 

 م بھ تتمكن من تغییر ھیاكل اقتصاداتھا وما زالت اقتصادات أولیة معتمدة على النشاط االستخراجي الذي تقو
الشركات األجنب�ة ، قائمة كل�ة تقر��ا على العمالة الفن�ة والعاد�ة األجنب�ة، وعلى سبیل المثال، ما زالت 

في % 42في السعود�ة، ونحو % 49الصناعات االستخراج�ة تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 
 .فقط على الصعید العالمي% 10 في الجزائر، مقارنة بنحو% 50في الكو�ت، ونحو % 56اإلمارات، ونحو 

فیرتفع مع ارتفاع  ةضطر��صفة مكما أن الناتج المحلي اإلجمالي نفسه للدول النفط�ة ما زال یتحرك 
مل�ار  156وعلى سبیل المثال فإن الناتج المحلي اإلجمالي السعودي بلغ نحو  ، أسعار النفط و�نهار مع انه�اره
مل�ار دوالر في ظل تراجع  72.6، وانهار إلى 1980للبرمیل في عام  دوالرا 36دوالر في ظل سعر نفطي بلغ 

 18.7مل�ار دوالر في ظل سعر نفطي بلغ  146.5، و�لغ 1988دوالر في عام  14.2سعر برمیل النفط إلى 
في ظل انخفاض سعر برمیل  1998مل�ار دوالر في عام  128.5، ثم تراجع إلى 1997دوالر للبرمیل في عام 

في ظل ارتفاع متوسط سعر  2004مل�ار دوالر عام  248دوالر في العام المذكور، ثم بلغ  12.3النفط إلى 
 .دوالرا للبرمیل  36برمیل النفط في العام المذكور إلى 

 :الطفرة النفط�ة الثالثة  4-3-3.
د اندالع �ع 2008، لیتوقف في العام 2003إن ارتفاع أسعار النفط في الطفرة الثالثة �شكل حاد في العام 

والذي عاد لالرتفاع مجدًدا �عد تحسن األوضاع اإلقتصاد�ة العالم�ة م�اشرة مع نها�ة من  األزمة المال�ة العالم�ة،
 2012دوالر للبرمیل سنة 109.7للبرمیل إلى /دوالر 77.5 أین إنتقل متوسط أسعار سلة أو�ك من 2010سنة
ستو�ات االحت�اطات معلى ز�ادة  دول العر��ةال ساعد،األمر الذي 2013البرمیل سنة/دوالر105.45ثّم 

�ظهر الشكل الموالي هذا التصاعد و ، هاالرسم�ة، لتصل مستو�اتها االسم�ة إلى أرقام غیر مس�قة في تار�خ
 ) 08أنظر الملحق رقم( .المستمر في األسعار االسم�ة للنفط والغاز خالل الطفرة النفط�ة الثالثة

 )1( :2008 -1998ط والغاز للفترة أسعار النف): 38(الشكل رقم 

                                                            
 ( 1 ) : : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays, consulté le:12/08/2015,à23h20  

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays
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 2014، 2007،2009التقر�ر السنوي ألوا�ك : المصدر
 2014�ط خامات خل�ط صحراء الجزائر،التقر�ر السنوي لبنك الجزائرسعر خل*: 

 :حدود الطفرة النفط�ة الثالثة 4-3-3-1
إلى مستو�ات عل�ا غیر متوقعة حیث حطمت الصادرات البترول�ة العر��ة أرقامها  وصلت أسعار النفط

 دوللل المقدرة النفط�ة تاالصادر  �مةق و النفط أسعار �حركة قةلالمتع السنو�ة الب�انات ولعلالق�اس�ة السا�قة، 
 :ینالتالی الشكلالجدول و اهیبین والتي تعطي صورة واضحة لحدود الطفرة النفط�ة الثالثة العر��ة

 الصادرات النفط�ة العر��ة خالل الفترة         ): 39(الشكل رقم        ق�مة صادرات النفط الخام لدول أوا�ك) 52(الجدول رقم
 2006                                        2013-2009                     -2010   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 2013تقر�ر األمین العام السنوي لمنظمة أوا�ك: المصدر

 متوسط أسعار سلة السنة
 األو�ك دوالر للبرمیل 

2005 50.6 
2006 61.1 
2007 69.1 
2008 94.5 
2009 61.1 
2010 77.5 
2011 107.46 
2012 109.7 
2013 105.4 
2014* 100.766 

Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays 
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یالحظ من خالل الشكل والجدول السابقین أن الدول العربیة إستطاعت أن تحقق إیرادات مالیة ضخمة 
 23.1من  2003النفط التي ارتفعت بشكل مطرد ابتداًءا من عام تتناسب طردیًا مع التغیر في أسعار 

 2004في السنة الموالیة  %27.7دوالر للبرمیل ثم مباشرة ارتفعت بنسبة  28.2إلى 2001برمیل في /دوالر
عن  % 34.5ملیار دوالر بزیادة قدرھا  233.4ب وارتفعت إیرادات الصادرات النفطیة العربیة إلى /د36لتبلغ 
 . 2003سنة 

أین انتقلت قیمة العائدات النفطیة من مستوى  2008-2003لتستمر األسعار في اإلرتفاع طیلة الفترة 
محققة أعلى قیمة لھا،وبعد ذلك  2008ملیار دوالر عام  623.9إلى مستوى  2003ملیار دوالر سنة  163.83

، األمر الذي 2008مقارنة بسنة  2009سنة  %35بنسبة  النفط المالیة انخفضت أسعار األزمة لتداعیات نتیجةوك
لتصل إلى  12008مقارنة مع  %37.5بحوالي  العربیة النفطیة صادرات من العائدات قیمة صاحبھ إنخفاض في

،وبعد تحسن االوضاع االقتصادیة العالمیة بدأت أسعار البترول في االرتفاع 2009ملیار دوالر سنة  352.27
للبرمیل لسلة خامات /دوالر  109.7بقیمة  2012ق اعلى مستوى لھا في لتحق 2014-2010مجددًا طیلة الفترة 

 2. ملیار دوالر 702.573أوبك أین وصل إجمالي عائدات الصادرات النفطیة العربیة إلى 
، عن اإلیرادات 2005حتى عام  1999ولو احتسبنا الزیادة في اإلیرادات النفطیة العربیة سنویا منذ عام 

ملیار دوالر وفقا ألدنى التقدیرات، وھو ما یوضح  800، فإن الزیادة وحدھا تزید عن 1998التي تحققت في عام 
 . حجم الطفرة النفطیة العربیة الراھنة

وتبعا لھذه الزیادة في اإلیرادات النفطیة العربیة، فإن الموازنة العامة للدولة في البلدان العربیة المصدرة  
فائضا كبیرا مرة أخرى، وھو ما سیتیح لھا أن تخفض الدین العام وأن للنفط استعادت توازنھا وأصبحت تحقق 

تكون قادرة على تمویل استثمارات جدیدة ترفع معدل االستثمار، وتوسیع وتحدیث وتنویع أجھازتھا اإلنتاجیة إذا 
 . توافرت اإلرادة السیاسیة لتحقیق ذلك

 :أسباب الطفرة النفطیة الثالثة 4-3-3-2
محیطة بالطفرتین األولى والثانیة عن الطفرة الثالثة ففي الوقت الذي استندت األولى وتختلف الظروف ال

والثانیة بصورة كاملة على العوامل السیاسیة، فھناك عوامل أخرى أسھمت في الطفرة النفطیة الثالثة من بینھا 
 : مایلي

 : التغیر في موقف السعودیة فتح المجال إلجراءات أوبك لرفع األسعار-)1
ملت السعودیة دائما على جعل أسعار النفط معتدلة ومالئمة لمتطلبات النمو االقتصادي العالمي وبالذات ع

، وھي التي انتھجت سیاسة )ملیون برمیل یومیا 13(في الوالیات المتحدة التي تعد أكبر مستورد للنفط في العام 
، بصورة مواتیة 1986ر أسعار النفط في عام اإلغراق في منتصف ثمانینات القرن العشرین والتي أدت إلى انھیا

لالقتصاد األمریكي من ناحیة، وإلجبار باقي الدول المصدرة للنفط على اإلقرار بوضع السعودیة كمنتج مرجح 
للنفط لدیھا أكبر طاقة إنتاجیة عاملة واحتیاطیة داخل المنظمة، وثاني أكبر طاقة إنتاجیة واحتیاطیة بعد االتحاد 

 .ذلك الحین السوفیاتي في
وقد اضطرت السعودیة لتغییر سیاساتھا تحت ضغط الحاجة الداخلیة والخارجیة لرفع إیراداتھا النفطیة، 
فقامت بجھد منظم وحازم لرفع أسعار النفط بالتعاون مع باقي أعضاء منظمة األوبك وبالتعاون مع المنتجین من 

توجھ السعودي ناتجا عن التدھور الذي حدث في خارجھا من أجل تحقیق ھدفھا برفع األسعار، وكان ذلك ال
 12، قد وضع السعودیة في موقف حرج للغایة بعد أن تجاوز عجز میزانیتھا العامة نحو 1998أسعار النفط عام 

ملیار دوالر، وبعد أن اضطرت لالستدانة، خاصة أن حرب الخلیج الثانیة وما تالھا من صفقات ھائلة لشراء 
لمتحدة إلرضاء المجمع الصناعي العسكري األمریكي، كانت قد استنزفت إمكانیتھا المالیة، السالح من الوالیات ا

وھو األمر الذي كان من شأنھ أن یضع الدولة السعودیة في موقف حرج داخلیا في حالة استمرار أسعار النفط 
یر الخدمات العامة والذي كان یھدد بعجزھا عن توف 1998عند مستواھا المنخفض الذي انحدرت إلیھ في عام 

لمواطنیھا بالمستویات التي تعودوا علیھا، أو تقدیم اإلعانات تحت مختلف المسمیات لھم، ولذلك عملت الدولة 
السعودیة مدفوعة بمصالحھا الحیویة داخلیا، على رفع أسعار النفط، وشكلت بالتالي تحدیا لإلستراتیجیة 

  .2000، 1999ي سوق النفط في رفع األسعار في عامي األمریكیة في سوق النفط، حیث ساھمت سیاستھا ف
 :أسباب خارجة عن تخطیط األوبك -)2

                                                            
 .102،ص2010اقة التقریر العربي الموحد، الفصل الخامس التطورات في مجال النفط والط:  1
 2013تقریر األمین العام السنوي لمنظمة أوابك: :  2
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والذي استمر لنحو  2001سبتمبر  11في أعقاب الھبوط الكبیر الذي تعرضت لھ أسعار النفط بعد أحداث  
النفطیة لمدة ستة أشھر، بدأت دورة من الصعود القوي ألسعار النفط، بعد إعالن العراق عن وقف صادراتھا 

، احتجاجا على االجتیاح اإلسرائیلي لمناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة 2002أفریل من عام /شھر في مارس
دون أي اعتراض حقیقي من الدول الكبرى وعلى رأسھا الوالیات المتحدة التي تعد أكبر مستورد للنفط في 

لمي للنفط، ارتفعت األسعار على نحو سریع لتصل العالم، ومع الخروج المؤقت للنفط العراقي من العرض العا
دوالر للبرمیل في شھر أفریل من العام ذاتھ،ھذا  24.7دوالر للبرمیل في شھر مارس، ثم إلى  22.6إلى نحو 

ویالحظ أن ∗ 2002باإلضافة إلى تراجع العرض العالمي للنفط بسبب تراجع اإلنتاج والصادرات الفنزویلیة في 
تسببت في عودة أسعار النفط للصعود ال عالقة لھ بأي جھد من منظم لألوبك من أجل رفع ھذا العوامل الذي 

 1 .األسعار
 : الزیادة المستمرة في الطلب العالمي -)3

وذلك كنتیجة لتحسن نمو االقتصاد العالمي بسبب األداء المتمیز إلقتصادات بعض الدول كأمریكا 
حیث ارتفع معدل نمو االقتصاد العالمي بصورة متسارعة " فط، والصین،مما ساھم في ارتفاع الطلب على الن

على التوالي حیث  2004و  2003و  2002و  2001خالل أعوام % 5و % 3.9و % 3.1و % 2.5لیبلغ نحو 
 2)09أنظر الملحق رقم .( 2004الیوم سنة /ملیون برمیل 82.2لي الطلب العالمي على النفط إلى اوصل إجم

% 4.9نحو  2006و  2005ي في االرتفاع لیبلغ مستو�ات أعلى خالل عامي واستمر الطلب العالم
الیوم /ملیون برمیل01ما ق�مته  2006،و�لغ بذلك نمو الطلب العالمي على النفط سنة على التوالي% 5.4و

الیوم خالل /ملیون برمیل84.3ل�صل إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى  2005و�مستوى مساوي لعام 
 )09أنظر الملحق رقم ( 2005.3مقارنة �عام  %1.2بز�ادة قدرها  أي 2006

 %1.5تراجعًا في الطلب العالمي على النفط تراجعًا بـ  2009فقد شھد العام  2013-2009وبالنسبة للفترة 
الیوم،وبعد تحسن األوضاع االقتصادیة الدولیة استرجعت معدالت النمو االقتصادي /ملیون برمیل84.8بقیمة 
 :لكن بمعدالت متباطئة وذلك كما ھو موضح في الجدول التالي نموھا

 ∗النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب العالمي على النفط): 53(الجدول رقم 
 
 
 
 
 

 
 

وبذلك نجد أن الكثیر من الدول الصناعیة الكبرى، وعدد من الدول النامیة خاص الصین قامت بزیادة 
ة في تلك الدول، لتكتسي الطفرة الثالثة صفة الطلب على النفط،وھذا نتیجة النمو العالمي وتنامي مستویات الرفاھی

متمیزة أال وھي أن الزیادة في أسعار النفط تفسیر في جانب كبیر منھا إلى تنامي الطلب علیھ ولیس تراجع 
 )4(. المعروض مثلما كان الحال في الطفرتین السابقتین

 : دور الشركات النفطیة العالمیة -)3
فع أسعار النفط، لتحقیق أرباح استثنائیة، خاصة التي تمتلك أبارا  أو سعي الشركات النفطیة الكبرى لر" 

، وبالتالي )5("احتیاطیات ضخمة في الدول النفطیة، وفقا التفاقیات تقسیم اإلنتاج المبرمة بینھا و بین تلك الدول
لح فإن الشركات النفطي ھي صاحبة مصلحة أصلیة في رفع أسعار النفط حتى لو تعارض ذلك مع المصا

                                                            
 Hugo Rafael Chávezإلسقاط الرئیس الفنزویلي  2002بسبب محاوالت واشنطن  في :  ∗
  10-9أحمد السید النجار،مرجع سابق،ص،ص):  1(
 30،ص2004تقریر األمین العام السنوي  لمنظمة أوابك الحادي والثالثون،) : 2(
 37،ص2006تقریر األمین العام السنوي  لمنظمة أوابك الثالث والثالثون،):   3(
 )09(أنظر الملحق رقم ):  ∗(
، مطبعة األدیب البغدادیة، 1977، سنة 2العدد (، "العوائد النفطیة العربیة واستخدامھا في صناعات وسائل اإلنتاج النفط والتنمیة: " حسین خلف فلیح :) 4( 

 . 04ص  ،)1977بغداد، 
 . 05نفس المرجع، ص :) 5( 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 2.9 3.2 3.9 5.2 0.4- معدل النمو االقتصادي العالمي

 89.9 88.9 88.1 87.3 84.8 )ي/م ب(إجمالي الطلب العالمي على النفط 
 1.0 0.8 0.8 2.5 1.3- التغیر في الطلب 

 1.1 0.9 0.9 2.9 1.5- )%(نس�ة التغیر

تقریر األمین العام :المصدر
السنوي لمنظمة أوابك الحدي 

 81،ص2013واالأربعون
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اإلجمالیة لمجتمعاتھا، ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار النفط یؤدي إلى ارتفاع الدخل الصافي لكبریات الشركات 
وبالذات الشركات التي تملك آبارا أو مخزونات نفطیة وذات طاقة تكریریة كبیرة، أو لدیھا حقوق في جزء النفطیة 

 .) 10أنظر الملحق رقم .(نتاجمن احتیاطیات الدول النامیة وفقا التفاقیات تقاسم اإل
 1:ومن خالل الجدول الموالي سنتتبع تطور إجمالي األرباح الصافیة لكبریات الشركات النفطیة

 )2013-2009( ∗تطور إجمالي األرباح الصافیة ألكبر الشركات البترولیة خالل الفترة) : 54(الجدول رقم 
 ملیون دوالر: الوحدة

 2013 2012 2011 2010 2009 السنة
 105,558 123,018 139,327 78,366 67,803 إجمالي االر�اح الصاف�ة ألكبر الشركات البترول�ة

Source : Statistical Bulletin Of OPEC2014,P95. 
 : تقصیر الدول المستھلكة في تطویر المصافي -)4

ورد األكبر للنفط في ظلت صناعة تكریر النفط في الدول الصناعیة المتقدمة التي تعد المستھلك والمست
العالم، تتعرض لضغوط من جماعات حمایة البیئة في تلك البلدان نظرا لما تحدثھ ھذه الصناعات من تلویث 
للبیئة، ونتج عن ھذه الضغوط حالة من الجمود في تلك الصناعة التي لم ترفع طاقاتھا بصورة جدیة لزمن طویل، 

 محدود بسبب الضرائب الباھظة المفروضة على استھالك  خاصة أن معدل نمو الطلب في تلك البلدان كان
المنتجات النفط�ة في الوال�ات المتحدة والبلدان األورو��ة وال�ا�ان، وقد أدى تقصیر الدول المستوردة للنفط في 
توس�ع طاقات التكر�ر لدیها إلى حدوث خلل فني أو تقني في سوق النفط، ففي الكثیر من الحاالت كان النفط 

م متوفرا في حین أن المصافي لم تكن لدیها الطاقات الكاف�ة للتكر�ر مما أدى إلى ز�ادة أسعار المنتجات الخا
 )12أنظر الملحق رقم( )2( .لكینبوطأتها الثقیلة على المسته

تبدو االستراتیج�ة النفط�ة األمر�ك�ة الراهنة والتي ال : التغیر في االستراتیج�ة النفط�ة األمر�ك�ة -)5
خططا حقیقیة لتخفیض أسعار النفط، على العكس تماما مما كانت تفعلھ على مدى عقود ماضیة،  تقدم

استراتیجیة شدیدة االنحیاز للشركات النفطیة األمریكیة على حساب باقي االقتصاد األمریكي وشركاتھ،ومن 
یومیا، وأن ارتفاع سعر  ملیون برمیل 13الواردات النفطیة الصافیة للوالیات المتحدة تبلغ نحو  المعروف أن

ملیار دوالر  4.7برمیل النفط بمقدار دوالر واحد یؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات النفطیة األمریكیة بمقدار 
وبالمقابل فإن . وتتأثر كل الشركات المستھلكة للنفط ومشتقاتھ بصورة سلبیة من ارتفاع أسعار النفط. في العام

ق مكاسب كبیرة من ارتفاع أسعار النفط، خاصة أن ھذه الشركات تملك قسما الشركات النفطیة األمریكیة تحق
وھذا األثر المزدوج . مھما من احتیاطیات الدول التي أبرمت معھا عقودا للتنقیب واالستكشاف وتقاسم اإلنتاج

ارتفاع أسعار  الرتفاع أسعار النفط یمكن أن یكون على مشارف التعادل أو استفادة الوالیات المتحدة إیجابیا من
النفط بعد أن أصبح القطاع النفطي العراقي العمالق مفتوحا أمامھا، خاصة إذا تمكنت شركاتھا من إبرام عقود 

 )3( .فاسدة مع الحكومة العراقیة لتقاسم اإلنتاج، تتیح لھا السیطرة على قسم مھم من االحتیاطیات العراقیة
 : المضار�ة -)6

ق النفطیة، من خالل قیام المضاربین وصنادیق االستثمار بالمضاربة في أسعار شیوع أعمال المضاربة في السو
 یعرف بالبرامیل بما النفطیة العقود من المتداول أصبح حیث البرامیل الورقیة واالستثمار في األسواق اآلجلة،

 4 .الحقیقیة النفطیة الشحنات في المعروض من أكبر الورقیة
 :ال الطفرة النفطیة الثالثةاتجاھات استخدام أمو 3 -4-3-3

إن نمط توظیف اإلیرادات العربیة من الطفرة النفطیة الراھنة ال یختلف كثیرا عما حدث في في الحقیقة 
 :السابق، وربما تكون الجزائر وحدھا ھي االستثناء من ھذه الحالة

                                                            
1  :  Statistical Bulletin Of OPEC2014,P95 
∗   : BP, ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, Chevron,(voir annexe N011 )  

 .77أحمد السید النجار، مرجع سابق،ص :) 2( 
 .79المرجع نفسھ،،ص :) 3( 
 .09بلقلة ابراھیم،بوخاري بولرباح، مرجع سابق،ص):  4(
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فاضھا كثیرا عن معدالت ویبدأ الخلل من تدني معدالت االستثمار في البلدان العربیة المصدرة للنفط وانخ
االدخار في سنوات االزدھار النفطي، ویؤدي ھذا الخلل إلى استخدام أموال الطفرة النفطیة في نفس االستخدامات 
القدیمة في البنیة األساسیة ودفع ریع المواطنة والتدافع على شراء األراضي والعقارات والذھب وعلى االستثمار 

موال للخارج بكل اآلثار السلبیة التي یحدثھا ھذا النمط من توظیف إیرادات في البورصات المحلیة ونزیف األ
 .الثروة النفطیة

 تدني معدالت االستثمار  -)1
یحدد معدل االدخار بما تقتطعھ أي أمة من دخلھا اآلني من أجل استخدامھ في تمویل االستثمارات التي 

اتج المحلي ومتوسط نصیب الفرد منھ، وبالتالي تضیف طاقات جدیدة للجھاز اإلنتاجي وتساھم في رفع الن
مستویات المعیشة في المستقبل، أي إنھ بمعنى آخر تضحیة أي أمة باالستھالك واإلشباع الممكن في الحاضر من 
أجل تحقیق دخول أكبر وإمكانیات أعلى لالستھالك واإلشباع من السلع والخدمات في المستقبل، ویعد معدل 

وحاسما للنمو ولرفع مستوى التشغیل في أي اقتصاد ولقدرة ھذا االقتصاد على االعتماد االدخار محددا مھما 
 .على ذاتھ في تمویل التنمیة دون االضطرار لالقتراض من الخارج والوقوع في دوامة الدیون الخارجیة
فط، بحیث وقد شھدت السنوات األخیرة ارتفاعا كبیرا في معدالت االدخار في الدول العربیة المصدرة للن

أصبحت تزید كثیرا عن المتوسط العالمي، لكن ھذه المعدالت متذبذبة بشكل حاد للغایة أیضا، وھي تتحرك 
 . بصورة طردیة بالتوازي مع حركة أسعار النفط وعائدات تلك الدول من تصدیره

قد بلغ ) مالياالدخار كنسبة من الناتج المحلي اإلج(وتشیر بیانات البنك الدولي إلى أن معدل االدخار 
مقارنة ، 2003في كل من الجزائر والسعودیة وعمان ولیبیا بالترتیب في عام % 26، %34، %42، %45نحو 

أما الكویت وھي دولة مصدرة كبیرة للنفط فقد بلغ متوسط . في المتوسط العالمي في العام المذكور% 21بنحو 
بیانات البنك الدولي في تقریره عن التنمیة في  حسب 2004دوالرا في عام  17970نصیب الفرد من الدخل فیھا 

، مما یعني طغیان الرغبة في االستھالك اآلني  2003عام % 18فإن معدل االدخار فیھا لم یتجاوز  2006العالم 
 .على إرادة االدخار من أجل المستقبل

، أي معدل االستثمار لكن تكوین رأس المال الثابت في ھذه الدول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي فیھا
الحقیقي، یقل كثیرا عن المتوسط العالمي، ویقل بصورة ھائلة عن معدالت االدخار فیھا في سنوات االزدھار 

، %19النفطي،وقد بلغ معدل تكوین رأس المال في كل من السعودیة وعمان ولیبیا والكویت بالترتیب، نحو 
في البلدان السریعة % 39المتوسط العالمي، ونحو في % 21، مقارنة بنحو 2003في عام % 9، 14%، 16%

 .النمو في شرق آسیا والمحیط الھادئ في العام المذكور
وھو ما یعكس ضعف القدرة االستیعابیة لالستثمارات في بعض ھذه البلدان خصوصا عندما یتم تخطیط 

ا یعكس أیضا أن جانبا مھما من تلك االستثمارات بناء على السوق الداخلیة المحدودة ولیس من أجل التصدیر، كم
مدخرات تلك البلدان یتسرب إلى الخارج سواء في صورة استثمارات مباشرة، أو في االقتصاد الرمزي في 
أسواق رأس المال وأسواق العمالت، كما أن ضعف الحوافز السوقیة والمالیة لالستثمار، واالنغالق االجتماعي، 

 .ستثمار في الدول العربیة المصدرة للنفطتشكل بدورھا عوائق أمام تحسن معدل اال
بالمقارنة مع ) من الناتج المحلي اإلجمالي% 22(ورغم ارتفاع معدل االدخار في اإلمارات نسبیا 

السعودیة ولیبیا وعمان والكویت، إال أن ھذا المعدل في اإلمارات یقل عن نصف معدل االدخار في ھذا البلد مما 
 .خرات فیھیعني وجود فائض ضخم من المد

في الدولتین % 15، %12ویعد معدل االدخار المحلي في الیمن ومصر متدنیا للغایة، حیث بلغ نحو 
من الناتج المحلي اإلجمالي في كل % 17، أما معدل تكوین رأس المال فقد بلغ نحو 2003بالترتیب في عام 

عدالت العالیة في بلدان شرق وجنوب منھما، وھو معدل یقل كثیرا عن المتوسط العالمي لھذا المعدل وعن الم
 .سنویا% 3وھذا المعدل لالستثمار یكفي بالكاد لتحقیق معدالت نمو حقیقیة تدور حول مستوى . شرق آسیا

في % 25، %31وقد حققت سوریا والسودان، معدالت معتدلة لالدخار بلغت في الدولتین بالترتیب نحو 
. 2004في عام % 20، %23اتین الدولتین على الترتیب نحو وبلغ معدل تكوین رأس المال في ھ. 2003عام 

من الناتج % 45أما الجزائر فإن معدلي االدخار وتكوین رأس المال فیھا یعدا مرتفعان حیث بلغ األول نحو 
وھذان المعدالن یبشران بإمكانیة . 2004من الناتج عام % 33، وبلغ الثاني نحو 2003المحلي اإلجمالي عام 

 .في ناتجھا المحلي اإلجمالي في السنوات القادمة دون أن تضطر لالستدانة تحقیق قفزة
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 1:نز�ف أموال إیرادات الطفرة النفط�ة للخارج  -)2
یعد نزیف األموال العربیة للخارج في صورة استثمارات مباشرة وغیر مباشرة وودائع مصرفیة تخرج 

دة وأوروبا والیابان ودول شرق وجنوب شرق آسیا، أسوأ من البلدان العربیة المصدرة للنفط إلى الوالیات المتح
الستغالل ر�ع الثروة النفط�ة أو �األحرى إهدار إیرادات هذه الثروة الناض�ة، وتقوم البلدان العر��ة المنتجة  نمط

ة معادل والمصدرة للنفط بتوظیف قسم مهم من اإلیرادات النفط�ة في خارج الوطن العر�ي إجماال، �ما یخرجها من
تحقیق التطور االقتصادي وتوظیف العمالة في داخل الدولة العر��ة المصدرة للنفط، أو في أي دولة في المنطقة 

وتتفاوت التقدیرات �شأن األموال العر��ة العامة والخاصة المستثمرة في الخارج، وٕان كانت أدنى . العر��ة
ا�ة العقد الحالي، بینما تصل �عض التقدیرات إلى مل�ار دوالر في بد 1400التقدیرات تشیر إلى أنها بلغت نحو 
ولو افترضنا أن الدول العر��ة حصلت لمدة خمس سنوات متتال�ة على . أكثر من ضعف هذا الرقم المذهل

استثمارات م�اشرة �ق�مة الفائدة أو العائد فقط من هذه األموال المستثمرة في الخارج، فإن مثل هذه االستثمارات 
مل�ار دوالر، �مكن أن تحدث تحوال هائال في اقتصادات المنطقة العر��ة  400، و350ین التي ستتراوح ب

�أسرها، وفي مستوى تشغیل قوة العمل وفي مكافحة الفقر، وفي تحدیث وتنو�ع ه�اكل االقتصادات والصادرات 
 .العر��ة

نفط�ة من خالل االعتماد الدول العر��ة المصدرة للنفط بإخراج قسم آخر من إیرادات ثروتها ال كما تقوم
على العمالة األجنب�ة في إدارة القسم األعظم من عجلة االقتصاد المحلي، �صورة وصل األمر في ال�عض منها 
إلى أن مواطنیها أص�حوا أقل�ة ضئیلة للغا�ة، وهو ما �صل إلى ذروته في دولة اإلمارات التي یوجد بها ثمان�ة 

د، وهو أمر خطیر یهدد وجود الدولة ونظامها الس�اسي وهو�ة المجتمع أجانب، مقابل كل مواطن إماراتي واح
 . اإلماراتي وطب�عته إجماال

والنتیجة االقتصاد�ة الم�اشرة لهذا االعتماد المكثف من قبل الدول العر��ة المصدرة للنفط على العمالة 
وٕاذا كانت العمالة . األجنب�ة للخارج األجنب�ة، هي نزح قسم مهم من إیراداتها النفط�ة في صورة تحو�الت العمالة

القادمة من بلدان عر��ة فقیرة أو غیر نفط�ة والتي تعمل في الدول العر��ة الغن�ة المصدرة للنفط، تقوم بتحو�ل 
قسم من دخولھا إلى البلدان العربیة التي قدمت منھا، فإن العمالة األجنبیة التي تشكل الغالبیة الكبرى من العمالة 

ل في البلدان العربیة الغنیة المصدرة للنفط، تحول قسما من دخولھا إلى خارج الوطن العربي، بما یعني التي تعم
نزحا لقسم من إیرادات النفط والغاز للخارج، ویخرج ھذا القسم من معادلة توظیف إیرادات تصدیر النفط والغاز 

 .في القضاء على البطالة والفقر في المنطقة العربیة
 :ة على الذهب المضار� -)3

�الرغم من أن هناك العدید من العوامل التي تقف وراء الصعود الصاعق ألسعار الذهب التي سجلت في 
دوالرا لألوق�ة، إال أن الفوائض النفط�ة العر��ة التي توجه قسم  1000الفترة األخیرة مستو�ات ق�اس�ة وتجاوزت 

ومن المعروف أن الطلب على الذهب وأشقائه من  منها لشراء الذهب، شكلت عامال مهما في هذا الصعود،
المعادن النفیسة، یتزاید في أوقات األزمات السیاسیة التي تھدد السلم اإلقلیمي والعالمي، أو في أوقات اضطراب 
أسواق العمالت بصورة جامحة، باعتبار أن الذھب وأشقاءه یشكلون ملجئا آمنا الختزان القیمة في أوقات 

 ل تلك الزیادة في الطلب تكون مؤقتة ولھا تأثیر محدود زمنیا، أما االرتفاع الكبیر الذي تحققھلكن مث. األزمات
اإلیران�ة، فإنه ناجم عن عوامل حق�ق�ة -وحتى اآلن والسابق على األزمة األمر�ك�ة 2002أسعار الذهب منذ عام 

                                                            
 81المرجع نفسھ،ص:  1
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لبلدان التي تحقق فوائض نفط�ة متمثلة في ز�ادة الطلب على الذهب من الحكومات والشركات واألفراد في ا
 .كبیرة

 :2011-1970وهذا مایؤكده الشكل الموالي الذي یبین تطورات أسعار الذهب خالل الفترة 

 )2011-1970(تطور أسعار الذھب ): 40(الشكل رقم 

 
Source : PIC PÉTROLIER, PIC DE LA DETTE ET HYPERINFLATION: PETIT RÉSUMÉ, Sur le 
Site :19TUhttps://thibaultdelamotte.wordpress.com/2011/04/,consultéU19T ,le 21/11/2014 à191h22  

خالل تتبع تطورات أسعار الذھب نجد أن إرتفاعھا أو إتخفاضھا مرتبط تماًما بالتغیرات الحادثة في  من

اًما قیاسیة في كل مرة تحدث فیھا صدمة نفطیة إیجابًا أو أسواق النفط، حیث أن أسعار الذھب تعرف أرق

زادت المضاربة على الذھب لتعرف االسعار إتجاًھا تصاعدیًا بإرتفاعھا    2002سلبًا،وبدایة من سنة 

إلى  2010،لتصل بعدھا سنة 2008دوالر لألوقیة سنة  1007.1إلى  1999دوالر لألوقیة سنة 251.70

،األمر الذي یبین اإلتجاه االمتزاید نحو المضاربة على 1ما ھو موضح في الشكلدوالر لألوقیة ك 1410.50

،لترجع إلى 2012،2011دوالر لألوقیة سنتي 1800الذھب،حیث استمرت األسعار في االرتفاع إلى حدود 

تزامنًا مع تراجع  2014،لیبدأ التراجع مع نھایة سنة 2014-2013دوالر لألوقیة خالل سنتي 1400مستوى 
، كما 9% 2وتسجل إنخفاًضا سنویًا بقیمة 2015دوالر لألوقیة في سبتمبر124,77 1 عار النفط لتحدد بقیمة أس

 2015-2006تطور أسعار الذهب خالل الفترة ): 41(الشكل رقم     :یبینھ الشكل الموالي

                                                            
1 : PIC PÉTROLIER, PIC DE LA DETTE ET HYPERINFLATION: PETIT RÉSUMÉ, Sur le 
Site :https://thibaultdelamotte.wordpress.com/2011/04/,consulté ,le 21/11/2014 à191h22 
2 : Les prix des métaux en octobre 2015,sur le Site: http://www.journaldunet.com/economie/industrie/prix-des-
metaux.shtml  

https://thibaultdelamotte.wordpress.com/2011/04/26/pic-petrolier-pic-de-la-dette-et-hyperinflation-petit-resume/
https://thibaultdelamotte.wordpress.com/2011/04/,consult%C3%A9
https://thibaultdelamotte.wordpress.com/2011/04/26/pic-petrolier-pic-de-la-dette-et-hyperinflation-petit-resume/
https://thibaultdelamotte.wordpress.com/2011/04/,consult%C3%A9


الصناديق السيادية ومصادر و استخدامات العوائد النفطية.......................الفصل الثاني   

148 

 
Source ; Les prix des métaux en octobre 2015,sur le Site: http://www.journaldunet.com/economie/industrie/prix-
des-metaux.shtml 

وتحتفظ الدول العر��ة �مستو�ات عال�ة من االحت�اط�ات الذهب�ة تتجاوز كثیرا ما تحتفظ �ه اقتصادات 

ملیون أوق�ة، والسعود�ة  4.6ملیون أوق�ة، ولیب�ا تحتفظ بنحو  5.6أكبر منها �عدة مرات، فالجزائر تحتفظ بنحو 

ملیون أوق�ة، في حین أن بلدا مثل كور�ا الجنو��ة تحتفظ بنحو  2.5ون أوق�ة، والكو�ت بنحو ملی 4.6بنحو 

ملیون أوق�ة من الذهب ضمن احت�اط�اتها، رغم أن ق�مة ناتجها المحلي اإلجمالي تز�د عن مجموع الناتج  0.5

الوال�ات المتحدة حال�ا فإنها  المحلي اإلجمالي في هذه البلدان العر��ة مجتمعة، أما إیران المستهدفة من قبل

مالیین أوق�ة من الذهب ضمن احت�اط�اتها الرسم�ة، ومن المؤكد أنها  5تحتفظ منذ منتصف التسعین�ات بنحو 

رفعت هذه االحت�اط�ات كآل�ة للحفاظ على أموالها من التجمید أو المالحقة لو احتفظت بها في البنوك الغر��ة أو 

 .الخارج�ة عموما

نا المضمون االقتصادي لعمل�ة شراء وتكد�س الذهب واالعتماد عل�ه كمخزن للق�مة، نالحظ أنه وٕاذا تأمل

یتلخص في تعطیل جزء مهم من ثروة األمة في معدن نف�س �مكن ألسعاره أن تتراجع أو حتى تنهار مما یؤدي 

تحق�قها للمز�د من االرتفاع لتبدد جزء مهم من الثروة المختزنة ف�ه، وحتى في حالة استمرار أسعاره مرتفعة أو 

�عني أي تطو�ر لالقتصاد بل مجرد المز�د من األموال التي �مكن أن تتحول لقوة تضخم�ة تثیر  ال فإن ذلك 

أي أنها  �اختصار عمل�ة تعني تعطیل قسم من عنصر رأس المال وٕاخراجه من . االضطراب في االقتصاد

تي یتطلب تحق�قها أن یتم توج�ه هذه الثروة إلى تمو�ل بناء معادلة إنجاز التنم�ة االقتصاد�ة المنشودة ال

مشروعات صناع�ة وزراع�ة وخدم�ة تلبي احت�اجات األمة من السلع والخدمات وتستوعب قوة العمل وتطور 

 الجهاز اإلنتاجي وتز�د القدرة على تصدیر السلع غیر النفط�ة 

یل للتنم�ة ، فإنه یؤدي إلى تحو�ل قسم من وفضال عن كل ما �عن�ه التدافع على شراء الذهب من تعط

الفوائض العر��ة إلى مراكز تصدیر الذهب في الدول والشركات المصدرة له دون أي فائدة حق�ق�ة للشعوب 
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العر��ة،وكما حدث في الماضي فإن تراجع وتیرة عمل�ات الشراء العر��ة والعالم�ة للذهب �مكن أن یؤدي إلى 

 .ستثمرون العرب في عمل�ات ب�ع خاسرة تفقد �الدهم جزءا من الثروة �ال مبررانه�ار أسعاره لیندفع الم
 1 :توظیف األموال الھائمة في البورصات   -)4

في البورصة وفي شراء األراضي والعقارات بدال من استثمارها في تمو�ل  البترول�ة حیث یتم توظیف هذه األموال

كما أن عودة �عض األموال العر��ة من المهجر الغر�ي أد�ا  ،عینيبناء مشروعات حق�ق�ة ومنتجة في االقتصاد ال

بدورهما إلى ز�ادة الطلب على األسهم والعقارات وهي االستثمارات األسهل �النس�ة للمستثمر�ن الذین ال �ملكون 

أو مارات صناع�ة أو زراع�ة أو خدم�ة، مما ساهم في تفاقم حالة االقتصادات ال�الون�ة خبرات لبناء استث

 ، اقتصادات الفقاعة القابلة لالنفجار

لقد تم تخصیص ھذا الفصل لدراسة مختلف المصادر والتوظیفات لألموال البترولیة الناتجة من عوائد 
مفھوم تم إعادة ساس، حیث خصصنا المبحث االول لدراسة صنادیق الثروة السیادیة باعتبارھا النفط باأل

الیة الدولیة نظًرا لدورھا التمویلي الذي تلعبھ في مجال إدارة الفوائض المالیة للدولة استحداثھ في الساحة الم
  .المالكة من أجل االستثمار وبالتالي المساھمة في تحقیق التنمیة

ال یمنع من وجود جدل حول ھذه الصنادیق ، ما جعل المواقف المؤیدة والمعارضة فإنھ  ھذا كلھ ومع 
الدول المؤیدة لھا ، وھي سویسرا وفرنسا وایطالیا ، و الوالیات المتحدة األمریكیة لھا تتعدد، ونذكر ھنا 

،واالتحاد األوربي، حیث دعت ھذه الدول إلى القیام بالعدید من األسس  التي تنظم عملھا على مستوى ھذه 
  .الدول  والتكتالت 

ن االیرادات البترولیة ساھمت في تقسیم وبالنسبة للھیكل المالي للدول العربیة وأثر البترول علیھا فنجد أ
من جھة  مجموعة الفائض المالي تعاني من ضعف القدرة االستیعابیة الیرادتھا :مجموعتین الدول العربیة إلى

 82-81أحمد السید النجار، مرجع سابق،ص،ص : 1
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 ،ودول ذات عجز مالي لدیھا مشاكل معاكسة تماًما للمجموعة األولىوارتفاع الدخل القومي من جھة أخرى
ھا وضعف ونظًرا لمخاطر االستثمار داخل تھا وانخفاض الدخل القوميتعاني من عجز في میزان مدفوعا

االجھزة والمؤسسات المالیة العربیة، إنسابت معظم األموال البترولیة في شكل توظیفات مالیة مباشرة  لدى 
 .الدول األجنبیة باستثناء نسبة ضئیلة تودع بالبلدان البترولیة أوالعربیة لتغطیة النفقات العامة للدولة

األموال البترولیة بالطریقة التي قد تساھم في تمویل جیة مالیة تسمح بإعادة تدویر تونتیجة لغیاب استرا
مر الذي یضعف قوتھا التنمیة االقتصادیة، فإن االستثمارات البترولیة تبقى عرضة لجملة من المخاطر األ

، ومشكلة أساًسا اقتصادیا ھاًما یعتمد علیھ الشرائیة ویجعلھا دائًما في خدمة الحاجات األوربیة من رؤوس أموال
في الوفاء باالحتیاجات المالیة وتغطیة العجز في میزان المدفوعات الغربي على حساب التوظیفات المالیة 

فبالنظر إلى معدالت االدخار ومعدالت االستثمار في الدول العربیة المصدرة للنفط سنجد فجوة مذھلة  العربیة
ي نزوح األموال للخارج، أو المضاربة على األسھم والعقارات والوصول بأسعارھا نتیجتھا الطبیعیة ھ

 .لمستویات مبالغ فیھا تجعلھا مرشحة لالنھیار في أي لحظة
سیاسي حقیقي نحو المزید من العدالة في توزیع -اجتماعي-باختصار إذا لم یكن ھناك تغییر اقتصادي

حقیق الثروة بالتضافر مع العلم، ونحو تطویر ثقافة االدخار الدخل ونحو إعالء شأن قیمة العمل كأساس لت
واالستثمار في االقتصاد العیني الصناعي والزراعي، فإن التركیز على االقتصاد الرمزي سوف یولد دائما 
أزمات اقتصادیة ویبقي االقتصاد ضعیفا ومنكشفا وتابعا في حركتھ ألسعار النفط وعرضة لألزمات والتذبذب 

 .المستمر
لذا في األخیر قمنا بعرض مختلف األزمات النفطیة العالمیة والطفرات االیجابیة الثالثة من حیث 
األسباب والنتائج،وكیفیة تعامل الدول العربیة مع ھذه األموال النفطیة التي لم تكن كثیرة االختالف عن سابقاتھا 

أو إستثمارات مالیة وعقاریة في الخارج مع حیث تّم توجیھ أغلبیتھا نحو الدول الغربیة في شكل ودائع بینكیة 
ق في مشاریع البنیة التحتیة األساسیة وضعف المشاریع االنتاجیة المحلیة التي وجود توجھ نحو التوسع في االنفا

  .بإمكانھا المساھمة في عملیة التنمیة االقتصادیة
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 :تمهید

یتناول ال�حث عن مدى فعال�ة توظیف االموال البترول�ة لصالح تحقیق  نظًرا لكون موضوع الدراسة

التنم�ة االقتصاد�ة الشاملة، كان لزاًما علینا تخص�ص هذا الفصل لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة �التنم�ة 

االقتصادي مع توض�ح الفروق االساس�ة بینهما ، لذلك قمنا بوضع إطار نظري شامل للتنم�ة والنمو االقتصاد�ة

�االضافة مستلزمات عمل�ة التنم�ة ...و�ین مختلف المفاه�م المرت�طة بهما كالفقر،التخلف االقتصادي،

االقتصاد�ة ومختلف النظر�ات والمؤشرات التي تم وضعها في إطار تحدید نس�ة أو مقدار التنم�ة المحقق لكل 

 .�احثبلد، وهذا من خالل عدة م

ثم تناولنا الجانب التمو�لي والمصادر التي �مكن االعتماد علیها لبناء القاعدة التحت�ة لالقتصاد�ات 

والوصول بذلك إلى ... إنجازات هامة في مختلف الجوانب االجتماع�ة،االقتصاد�ة،الثقاف�ة،والبیئ�ةـ،والوصول بها 

 .تحقیق إطار شامل للتنم�ة االقتصاد�ة

ل عرض التجر�ة الجزائر�ة �كل تفاصیلها في مجال التنم�ة وأثر عائدات قطاع وكعینة هنا وقب 
هنا �عض التجارب التي حققتها �عض الدول العر��ة كما  ، سنتناولفي الفصل الالحق المحروقات علیها

والحلول التي تعاني منها الدول العر��ة �صفة عامة حیث أنه لها نفس الجذور    �عض المشاكل سنعرض
االستعمار�ة التي تركتها تعاني من تخلف شامل في مختلف الجوانب،وٕانما تختلف فقط في النموذج التنموي 

ن التنم�ة ى مستوى مقبول مإلل و صو واالستراتج�ات المت�عة واالمكان�ات المتاحة للخروج من حالة التخلف وال
 .االقتصاد�ة

 :وكل هذا كان من خالل الم�احث التال�ة
أساس�ات حول التنم�ة االقتصاد�ة و مؤشراتها .1

التنم�ة االقتصاد�ة نظر�ات و س�اسات .2

 االقتصاد�ة التنم�ة تمو�ل .3

 التنم�ة االقتصاد�ة العر��ة،الواقع،المشاكل، الحلول المستقبل�ة .4
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III.  أھم عوائقھا في الدول العربیةاتجاھات التنمیة االقتصادیة و. 
.أساسیات حول التنمیة االقتصادیة و مؤشراتھا -1

في البدایة سنتعرف على بعض المفاھیم األساسیة المتعلقة بالتنمیة سنحاول من خالل ھذا المبحث 
اإلقتصادیة بدًءا من توضیح مفھوم التخلف و الفقر وصوال إلى النمو و التنمیة، ثم إدراج التطور التاریخي الذي 

االقتصادیة عرفھ مفھوم التنمیة وصوال إلى مفھوم التنمیة الشاملة، وفي األخیر سنبین مختلف مؤشرات التنمیة 
 .قیاسھا  على وكیفیة الحصول

مفھوم التخلف، الفقر، النمو،و التنمیة االقتصادیة 1-1
نظًرا لكون التخلف و التقدم وجھان لعملیة تاریخیة واحدة بدأت مع والدة النظام العالمي 

ھ ،الفقر و اسبابھ، ثم للرأسمالیة،ارتئینا من خالل ھذا المطلب التعرض إلى مفھوم كل والتخلف  و أھم سمات
مفھوم التنمیة االقتصادیة، و العالقة بین النمو و التنمیة االقتصادیة و التفریق بینھما من خالل ادراج نقاط 

 :االختالف بینھما،وذلك كمایلي
.التخلف االقتصادي،النشأة، التعریف ، و أھم سماتھ 1-1-1
:نشأة التخلف 1-1-1-1

وجدت علیھا اقتصادیات العالم الثالث،بل نشأ و تطور في لحظة تاریخیة  إن التخلف لم یكن حالة أصلیة
 1.واحدة مع نشأة و تطور التقدم في المراكز الرأسمالیة المتقدمة

والتفاوت بینھما لم  ،فقبل الثورة الصناعیة كانت مستویات التطور االقتصادي بین مختلف البلدان متقاربة
م وبعد الثورة الصناعیة تراجعت الدول المتخلفة كثیًرا بالمقارنة مع البلدان التي 18یكن كبیًرا، إال أنھ منذ القرن 

 2.سارت في طریق التقدم و زدادت الفجوة بینھما و بین البلدان المتخلفة
 3: وھناك ثالث حجج رئیسیة تستخدم لتبیان أسباب نشأة التخلف ھي 

ماري المباشر للثروات و نقلھا إلى البالد االقتحام العنیف لبالد العالم الثالث و النھب االستع •
-De(المھیمنة،مما أدى إلى دفع عملیة التراكم األولي في المراكز األوربیة المھیمنة و بدایة نزع التراكم  

Accumulation( في بالد العالم الثالث التي أصبحت منذ ذلك الوقت سائرة في طریق التخلف. 
م، الذي ارتبط بنظام للتخصص وتقسیم العمل 16النظام الرأسمالي العالمي منذ منتصف القرن  تأسیس •

 .، وعدم تساوي عائد المبادالت الناشئة)Hierarchy Of Control(الدولي القائم على تدرجیة السیطرة 
بع و تنمیة كما نشأ باالرتباط مع ھذا النظام عملیة تحطیم استقالل الھیكل االقتصادي للعالم التا •

احتیاجات ال یمكن اشباعھا إال عن طریق المراكز المھیمنة،ومن ثَم فرض شروط التبادل المناسبة للمراكز وغیر 
 . المواتیة لنمو بالد المحیط

ارتباط تدعیم النظام العالمي للرأسمالیة بحمایة و تدعیم ھیاكل سیاسیة ،اجتماعیة في البالد الخاضعة  •
المواتیة لنموھا االقتصادي،ویشار ھنا بصورة خاصة إلى تحالفات الطبقات االقطاعیة مع والتابعة و غیر 

 .االمبریالیة و تبریر ھذا التحالف عن طریق المؤسسات الدینیة
وبھذا یمكن القول بأن نشأة التخلف و التقدم تمثل وجھتین متالزمتین لعملیة واحدة ناتجة عن أمرین 

رأسمالي المعاصر في أوربا الغربیة و أمریكا الشمالیة من خالل االستغالل أساسیین،األول ھو التطور ال
االمبریالي لبالد العالم الثالث ، واألمر الثاني ھو عملیة تحطیم و اقتحام الھیاكل االجتماعیة و االقتصادیة التي 

 .طلبھا التحول الرأسمالي في أوربات
:تعریف التخلف االقتصادي -1-1-1-2

مشكلة التخلف االقتصادي مركبة و معقدة و متصلة بعدة جوانب اقتصادیة و سیاسیة نظًرا لكون 
ھات جواجتماعیة ، فإنھ من الصعوبة إعطاء تعریف متفق علیھ للتخلف االقتصادي،حیث ینظر إلیھ من خالل و

 4: نظر مختلفة،وزوایا معینة یمكن اجمالھا في اآلتي
الذي الیملك امكانات و آفاق النمو االقتصادي،أو  ھو البلد  ھناك من یرى بأن البلد المتخلف ھو البلد •

 .الذي یعاني من ندرة رأس المال،مع أن وجود رأس المال لوحده ال یؤدي إلى تجاوز حالة التخلف

 .116، ص )2005مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، الطبعة األولى،(،االقتصادات العربیة وتناقضات السوق و التنمیةدمحم السید سعید و آخرون، :   1
 .17،ص)2007وائل للنشر،األردن، دار(،)نظریات وسیاسات و موضوعات(التنمیة االقتصادیة مدحت القریشي،:   2
 .119 -117ص-دمحم السید سعید و آخرون،مرجع سابق، ص: :   3
 .19مدحت القریشي،مرجع سابق، ص :   4
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وآخرون یرون أن البلد المتخلف ھو الذي یعاني من ندرة الموارد االقتصادیة أو سوء استخدامھا،  •
 .ك دوالً ال تملك الموارد لكنھا استطاعت تحقیق التنمیة و التقدمأواالثنیین معًا، لكن ھنا

ویشار إلى أن البلد المتخلف ھو البلد الذي یسیطر فیھ االنتاج األولي فیھ على الناتج القومي،  •
وتنخفض نسبة الصناعة التحویلیة في تكوین الناتج المحلیى االجمالي،إال أن ھناك دوال زراعیة لكنھا متقدمة مثل 

 .سترالیا و نیوزلنداا
ویقول آخرون أیًضا بأن البلد المتخلف ھو البلد المتخلف تكنولوجیًا، وھذا صحیح لكن التخلف  •

 .التكنولوجي ھو نتیجة من نتائج التخلف
وبھذا نجد أن كل تعریف یركز على جانب واحد من جوانب التخلف ، لكنھا في النھایة تشیر إلى أن  •

 .تعاني من انخفاض مستوایات الدخل و المعیشة للغالبیة العظمى من السكانالبلدان المتخلفة ھي التي 
وتجدر االشارة إلى أن وصف التخلف استنادًا إلى جانب واحد یمثل نظرة قاصرة،وغیر متكاملة،كما أن 

 .التعریفات السابقة ركزت على على نتائج التخلف و لیس التي أوجدتھ
اقتصادیة و اجتماعیة و : لف على أنھ ظاھرة متعددة األبعادوطبقًا للفكر الحدیث فإنھ ینظر للتخ

الفقر،و البطالة وعدم المساواة بین : لتخلف لدیھ ثالثة أبعاد ھيبأن ا )D.Deers(دیموغرافیة و سیاسیة ،ویرى  
 1. األفراد

 :التخلف) مظاھر(سمات  1-1-1-3    
بالھیكل االقتصادي المشوه،أو الظاھریة من بین أھم السمات الممیزة للدول المتخلفة سواء المتبطة 

 :منھا،مایلي
 :السمات ذات الطابع االقتصادي -أ
وھي مقاسة بمتوسط نصیب العامل من االنتاج بالمقارنة مع تلك المستویات : انخفاض انتاجیة العمل •

العمل،مستوى العمل وھذا مرتبط بسوء التغذیة و التغطیة الصحیة،الرغبة في (السائدة في البلدان المتقدمة ،
، وھذا ال یساعد على تراكم رأس المال ألن )والتدریب، الخبرة المھنیة في التسییرو استعمال التقنیات العصریة
 .الضعف في انتاجیة العمل  تؤدي إلى مستوى ضعیف من االدخار

لفة بكونھا حیث تتسم الدول المتخ: التخصص باالنتاج األولي واالعتماد الشدید على النشاط الزراعي •
زراعة و الصناعات االستخراجیة دون أن تمتد إلى عملیة االنتاج لتشمل لمتخصصة بالمنتجات األولیة كا

المراحل الالحقة،لذا یساھم القطاع الزراعي في البلدان المتخلفة بالحصة األكبر في تكوین الناتج القومي 
كما تشكل الصادرات الزراعیة الجزء األكبر من عب الجزء األكبر من العاملین بھذا القطاع،واالجمالي ویست

حجم الصادرات االجمالیة،ویتسم القطاع الزراعي بالتخلف التكنولوجي ،كما أن معظم االنتاج ازراعي  یستھلك 
 P5F2.ذاتیًا

وھناك دول معینة یستحوذ قطاع الصناعة االستخراجیة فیھا على الجزء األعظم من الناتج المحلي 
الصادرات ،إال أنھ ال یشغل إال نسبة ضئیلة من اجمالي العاملین نظًرا لتطور ھذا القطاع االجمالي ومن 

تكنولوجیًا و یعود للشركات األجنبیة،و یتمیز بكثافة رأس المال،وبذلك فإن ھناك عالقة بین التخلف االقتصادي و 
 .التخصص باالنتاج األولي

ظاھرة اختالل ھیكل الصادرات بسبب اختالل حیث تعاني ھذه الدول من :اختالل ھیكل الصادرات  •
الھیكل االنتاجي، و تتركز ھذه الصادرات عادة في سلعة واحدة أو عدد محدود من السلع األولیة ،األمر الذي 
یؤدي إلى حدوث تقلبات كبیرة في عوائد الصادرات، وبالتالي اعتماد عملیة التنمیة االقتصادیة فیھا على موارد 

 .قرةمتقلبة و غیر مست
في ظل ارتباط البلدان المتخلفة بالبلدان المتقدمة في إطار التبعیة والسیطرة االستعماریة نھ وبذلك فإ

المباشرة برزت نشاطات في الدول المتقدمة استدعت الحاجة إلى الدول المتخلفة  والتابعة لھا لتطویرھا 
وتصر�ف مة من خالل تأمین المواد الخام لھا وتحریكھا، وذلك لخدمة متطلبات النمو والتطور في البلدان المتقد

منتجاتها في البلدان المتخلفة، قد أدت هذه العالقة  من االستغالل إلى إعاقة تطور النشاطات األخرى تحت 

                                                 
1   : Abedelkader Sid Ahmed,Croissance Et Développement(Le Développement En Pratique L’Expérience Des 
Economies Du Tiers-Monde Depuis 1945),(O.P.U,Tome 02, 2èmeEd, Algérie,1981),P174. 

 .14، ص )2000دار ھومة للنشر و التوزیع ،الجزائر،( ، العالقات االقتصادیة الدولیة و التنمیةجمال الدین لعویسات،:   2
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تأثیر المنافسة غیر المتكافئة،و ظهور قطاع حدیث مرت�ط �الخارج وموجه للتصدیر �ستخدم التكنولوج�ا الحدیثة 
�ة المرتفعة و�التالي الدخل المرتفع، لكن تحت س�طرة و إدارة الشركات األجنب�ة ، إلى جانب و یتمیز �االنتاج

القطاع التقلیدي الواسع الذي یدیره السكان المحلیون و�تسم �ضعف القدرات االنتاج�ة  واستخدام التكنولوج�ا 
تؤدي إلى عدم توس�ع السوق وال تساعد  البدائ�ة و القد�مة، وهكذا فإن حالة االزدواج�ة في االقتصاد�ات المتخلفة

 . على توس�ع حجم االدخار و االستثمار األمر الذي �عرقل النمو و التطور في هذه الدول
حیث ینعكس النقص الواضح في مخزون رأس المال لدى الدول  :تدني حصة الفرد من رأس المال •

یؤدي إلى انخفاض مستوى االنتاج�ة و  المتخلفة في ضآلة حصة الفرد من رأس المال و تردي نوعیته ، ما
�التالي الدخل، كما �ظهر النقص في رأس المال أ�ًضا من خالل انخفاض معدل التكو�ن الرأسمالي أو معدل 

 P6F1.االستثمار على عكس الدول المتقدمة
هناك سمات عدیدة مرت�طة : السمات ذات الطا�ع الد�موغرافي،الس�اسي،الثقافي و التكنولوجي -ب

 :�عوامل د�موغراف�ة ،س�اس�ة،ثقاف�ة،وتكنولوج�ة،و هي كمایلي
فال�طالة في جوهرها �طالة ه�كل�ة سببها  :العاملة  معدل ال�طالة وعدم االنتفاع الكامل �القوة •

اختالل في اله�اكل االقتصاد�ة یتمثل في وفرة نسب�ة في قوتها العاملة لمواجهة الندرة النسب�ة في عناصر االنتاج 
 ...رى كرأس المال أو األراضي الزراع�ة في �عض الحاالتاألخ

وهذا مقارنة �مستو�ات المع�شة في الدول المتقدمة  :انخفاض مستو�ات المع�شة لغالب�ة السكان •
P7Fالخ....مثل مستوى الدخل،أزمة السكن، التغط�ة الصح�ة،معدل الوف�ات، األم�ة،(

2 
دول المتخلفة �معدالت عال�ة ال تتناسب مع حیث یزداد عدد السكان في ال: الضغوط السكان�ة  •

حجم الموارد الطب�ع�ة و االقتصاد�ة،كما ترت�ط الضغوط السكان�ة �اختالل التركیب العمري للسكان،حیث ترتفع 
نس�ة صغار السن و تنخفض نس�ة من هم في سن العمل، ومن أبرز آثار الضغوط السكان�ة الضغط على 

   .�ة العمل و مستوى الدخل و انتشار ال�طالةالموارد المتاحة وانخفاض انتاج
و تشمل جوانب عدیدة و متنوعة منها تخلف وسائل االنتاج و عدم كفاءة : عوامل أخرى متنوعة •

نظام االتصاالت،وتدني مستوى التكنولوج�ا،وعدم االستقرار الس�اسي و نخلف النظام المصرفي، و ارتفاع مستوى 
 3.الخ..... األم�ة ،وانخفاض مستوى الخدمات،

وفي األخیر،ومن خالل ما تم عرضه �مكن تلخ�ص مختلف سمات التخلف االقتصادي و  مظاهره من 
  :خالل الشكل التالي

 
 
 

                                                 
1  : M.L Jhingan ,The Economics Of Development And Planning, (Vrinda Publications,32nd Revised and Enlarged 
Edition,1999)PP 5-10.  

 15-14ص -،صمرجع سابق،جمال الدین لعویسات، : :  2
 .36-35ص  -، صمرجع سابقمدحت القریشي،:   3
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 التخلف) مظاھر(سمات ) : 42(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على المراجع السابقة:  المصدر

.و أسبابھ مفھوم الفقر، تصنیفاتھ، 1-1-2
الفقر مشكلة اقتصادیة تتطلب تعریفًا واضًحا،وسنقوم فیمایلي بتوضیح مفھومھا، تصنیفاتھا، وأھم  یعتبر

 :مؤشرات قیاسھ
:مفھوم الفقر  1-1-2-1

باختالف البلدان والثقافات واألزمنة وال یوجد إتفاق دولي حول تعریف الفقر نظراً  یختلف مفھوم الفقر
اسیة التي تشكل ذلك التعریف وتؤثر علیھ، إال أنھ ھناك اتفاق لتداخل العوامل االقتصادیة واالجتماعیة والسی

بوجود ارتباط بین الفقر وإلشباع من الحاجات األساسیة المادیة أو غیر المادیة، وعلیھ فھناك اتفاق حول مفھوم 
الفقر على أنھ حالة من الحرمان المادي الذي یترجم بانخفاض استھالك الغذاء، كما ونوعا، وتدني الوضع 
الصحي والمستوى التعل�مي والوضع السكني، والحرمان من السلع المعمرة واألصول الماد�ة األخرى، وفقدان 

وللحرمان المادي انعكاسات تتمثل . الضمانات لمواجهة الحاالت الصع�ة كالمرض واإلعاقة وال�طالة وغیرها
ات وممارسة حر�ة االخت�ار ومواجهة �أوجه أخرى للفقر كعدم الشعور �األمان ضعف القدرة على اتخاذ القرار 

 1.الصدمات الخارج�ة والداخل�ة
وعل�ه �مكن تعر�ف الفقر على أنه ع�ارة عن مستوى من الح�اة أین ال �ستط�ع ف�ه الفرد اش�اع و 
إرضاء �عض حاجاته التي تعتبر اجتماعً�ا حاجات أساس�ة،وفي المقابل فإن وجود شروط الح�اة في مجتمع ما 

بالدرجة األولى بالقدرات التكنولوجیة لآللة االنتاجیة و القوى االنتاجیة،باالضافة إلى ذلك ،یمكن اعتبار  مرت�ط
 .أن بعض الحاجات األساسیة متصلة بالطبیعة البشریة، وھذا مھما كان التكوین االجتماعي المعتبر

الدولي  مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي(،الفقر و البطالة و سیاسات مكفاحتھما في ظل االصالح االقتصادي و خطط التنمیةبدر صالح عبدي،:  1
،كلیة االقتصاد و العلوم االداریة،جلمعة 2008ماي / 06/07السادس حول قضایا اقتصادیة و اداریة معاصرة في مطلع القرن الواحد و العشرین،یومي 

 .240،ص)الزرقاءمكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع،األردن 

 التخلف) مظاھر(سمات 

السمات ذات الطابع 
 :االقتصادي

 .انخفاض انتاجیة العمل -
األولي التخصص باالنتاج  -

واالعتماد الشدید على النشاط 
 .الزراعي

 اختالل ھیكل الصادرات -

السمات ذات الطابع 
الدیموغرافي،السیاسي 

 :الثقافي و التكنولوجي
معدل البطالة وعدم االنتفاع  -

 .الكامل بالقوة العاملة
انخفاض مستویات المعیشة  -

 لغالبیة السكان
 الضغوط السكانیة -

 

 :عوامل أخرى  متنوعة
 تخلف وسائل اإلنتاج -
نظام  عدم كفاءة -

 االتصاالت
 .وتدني مستوى التكنولوجیا -
وعدم االستقرار السیاسي و  -

 .تخلف النظام المصرفي
ارتفاع مستوى األمیة ،  -

 وانخفاض مستوى الخدمات،
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اجتماعي إلى آخر ھو -اقتصاديإذًا فالحاجیات األساسیة موجودة،لكن ما یمكن أن یفرق بین  أي نظام 
  1. الطریقة التي تأخذ بعین االعتبار الشباع أو إلرضاء ھذه الحاجات

وبمفھوم مبسط للفقر یعتبر الفرد أو األسرة یعیش ضمن إطار الفقر إذا كان الدخل المتأتي لھ غیر كاٍف 
 2.للحصول على أدنى مستوى من الضروریات للمحافظة على نشاطات حیاتھ وحیویتھا

و یمكن تحدید أربع حاجات أساسیة،عند عدم القدرة على اشباعھا،یمكن أن یتسبب ذلك في حدوث 
 3:فقر،ھذه الحاجات ھي

 .الحاجة إلى التغذیة -
 .الحاجة إلى الصحة و الرفاھیة -
 .الحاجة إلى التربیة و التعلیم -
 .الحاجة إلى السكن -

 :إدراج مختلف األفكار المعبرة عن المفھوم ،ومؤشراتھاو الشكل الموالي یبین مفھوم الفقر من خالل 
 مفھوم الفقر و مؤشراتھ): 43(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source: Benattig Rachid, Développement Economique et lutte Contre la Pauvreté En 

Algérie, (Centre de Recherches En Economie Appliquée , Algérie, 1981) , P64 
 : تصنیفات الفقر 1-1-2-2

 4:إن الفقر لیس صنفًا واحدًا بل أصناف عدیدة،ویمكن النظر إلى ظاھرة الفقر من عدة زوایا منھا
 :الفقر المطلق و الفقر النسبي -أ
ً من الدخل، وتعتبر األسرة فقیرة إذا قل دخلھا عن ھذا الحد، في   حیث یعطي المفھوم األول حداً معینا

إلى الحالة التي یكون فیھا دخل األسرة أقل بنسبة معینة من متوسط الدخل في البلد، حین یشیر الفقر النسبي 
 .وبالتالي تتم المقارنة في ھذه الحالة بین فئات المجتمع المختلفة من حیث مستویات المعیشة

 :الفقر الثابت و المؤقت - ب
ناجم عن أزمة اقتصادیة أو الفقر الثابت المتواصل وھو جماعي ھیكلي، والفقر الطارئ أو الظرفي ھو ال 

وھو عادة ما یمكن تجاوُزه بالتكافل و التضامن الشعبي : عسكریة أو سیاسیة عابرة أو الكوارث الطبیعیة
 .والدولي

 :تصنیفات أخرى للفقر  -ج
الذي یعني عدم قدرة الفرد على كسب المال، على االستھالك، على التملك،  :الفقر االقتصادي -1ج

 .الخ...الوصول للغذاء

                                                 
1  :  Benattig Rachid, Développement Economique et lutte Contre la Pauvreté En Algérie, (Centre de Recherches En 
Economie Appliquée , Algérie, 1981) , P60  

 170، ص .2010، جوان 07،مجلة أبحاث إقتصادیة و إداریة ، الجزائر، العددالتعریف و محاوالت القیاس...الفقرالطیب لحلیح، دمحم جصاص، :    2
3 : Benattig Rachid,OpCit , P64  

 .174،صمرجع سابقالطیب لحلیح، دمحم جصاص، :   4

 caloriesسوء التغذیة  -
alimentaires A,B, D ,… 

 
 .مدى الحیاة، نسبة وفیات األطفال -
 
معدل التمدرس، األمیة ، اناتج  -

 ..االعالنات
 
 معدل شغل السكن -

 الفـــــقـــــر

 .إلى التغذیةالحاجة  -

 .الحاجة إلى الصحة و الرفاھیة -

 .الحاجة إلى التربیة و التعلیم -

 .الحاجة إلى السكن -

 )                                        قیاس األصناف(المؤشرات                      مختلف األفكار المعبرة عن المفھوم                 المفھوم                          
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ھو عدم تمكن الفرد من الصحة، التربیة، التغذیة، الماء الصالح للشرب والمسكن،  :الفقر اإلنساني -2ج
  .ھذه العناصر التي تعتبر أساس تحسین معیشة الفرد و الوجود

یتجلى في غیاب حقوق اإلنسان، المشاركة السیاسیة، ھدر الحریات األساسیة  :الفقر السیاسي 3-ج
الذي یتمیز بعدم القدرة على المشاركة على اعتبار الفرد ھو محور الجماعة : الفقر السوسیوثقافي. واإلنسانیة

 .والمجتمع، في جمیع األشكال الثقافیة والھویة و االنتماء التي ترابط الفرد بالمجتمع
 .ھو غیاب القدرة على مقاومة الصدمات االقتصادیة و الخارجیة: الفقر الوقائي-ھـ
 
 :الفقر ظھور بابأس 1-1-2-3

باختصار شدید یمكن إدراج أھم أسباب الفقر تبعا ألسباب أو أبعاد رئیسیة وھي إما بعد سیاسي أو 
 1: اقتصادي أو اجتماعي، وتعتبر تلك األبعاد ذات تأثیر قوي على الفرد والمجتمع ككل

و من ھذا البعد نجد أن التوزیع الجغرافي لبعض البالد قد یؤثر على مستوى المعیشة  :البعد السیاسي  - أ
بالنسبة ألفراد المجتمع وذلك بسبب قلة الموارد المتاحة لألفراد وبالتالي یؤثر على مستوى المعیشة نظرا لسوء 

 .التوزیع الجغرافي
عیش في مستوى أدنى للمعیشة وذلك ضف إلى ذلك الحرب التي تؤثر على مستوى معیشة الفرد وتجعلھ ی

ألن الحروب تؤثر على النشاط االقتصادي وعلى الموارد الموجودة، والحصار الذي یفرض على أي بلد سیؤثر 
على األفراد أیضا ألنھ یوقف أي نشاط أو استثمار وبالتالي ال یجد أفراد المجتمع أمامھم إال الموارد المتاحة لھم 

 –كالمأكل (ا إلى مرحلة الفقر المطلق وھي عدم القدرة على إشباع الحاجات األولیة والمحدودة وبالتالي یصلو
 .)والملبس

�ظهر من خالل �عض األزمات االقتصاد�ة في �عض المجتمعات التأثیر  :ال�عد االقتصادي - ب
 :الم�اشر على المجتمع وأفراد المجتمع مثل

 .االقتصادي للبلد أو المجتمع عدم االستفادة من الموارد التي تساعد على رفع المستوى  -
إن التطورات االقتصاد�ة مثل الجات والعولمة والخصخصة والتمو�ل االقتصادي ال �عتبر نجاحًا اقتصاد�ًا   -

 .في �عض المجتمعات �قدر ما هو سب�ًا �عمق و یوسع هوة الفقر
) األنهار - الزراعة -البترول (عدم استغالل الموارد الطب�ع�ة الموجودة في المجتمع مثل  -

 .استغالًال عقالن�ا �كون ف�ه �التالي معدل استهالك أفراد المجتمع أكثر من اإلنتاج
عدم االھتمام بإنشاء أنشطة جدیدة داخل المجتمع لزیادة من دخل المجتمع وأفراده و تحسین  -

 .مستوى ثروة األمة
األنشطة التجاریة بین  عدم االھتمام بتكوین عالقات جیدة مع العالم الخارجي للمجتمع لتبادل -

 .المجتمعات وبعضھا البعض
ویظھر من خالل ثقافة المجتمع والمبادئ التي یقوم علیھا ھل ھي المساواة أم : البعد االجتماعي -ج

 . .الالمساواة بین أفراد المجتمع
لتي تعتبر كعدم تقدیم الخدمات مثل الرعایة الصحیة والتعلیم وفرص العمل بالنسبة ألفراد المجتمع و ا - 

 .من أھم األسباب المؤدیة لظھور الفقر
ظھور النظام الطبقي والتمایز بین الطبقات الذي یؤدي إلى عدم وجود مشاركة فعالة بین أفراد  -

 .المجتمع
 .عدم االھتمام بالتنمیة الثقافیة بالنسبة ألفراد المجتمع قد یكون ضمن األسباب المؤدیة لظھور الفقر -

 
              

 

                                                 
 :10/02/2013على الموقع االلكتروني بتاریخ ، إعداد اللجنة المشرفة على تنظیم الندوة اإلقتصادیة الدولیةالمفاھیم المتعددة للفقر:  1

topic-forum.net/t9-http://islamfin.go 

http://islamfin.go-forum.net/t9-topic
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 .النمو ، التنمیة و الرفاھیة االقتصادیة  1-1-3
 :مفھوم التنمیة االقتصادیة  1-1-3-1

یختلف مفھوم التنمیة باختالف وجھات نظر االقتصادیین،فھناك من یركز على جانب معین و یھمل 
 :الجوانب األخرى،إال معظمھا یركز على الجانب المادي للتنمیة، حیث تعرف التنمیة بأنھا

، أو ھي االجراءات 1داد بواسطتھا الدخل القومي الحقیقي لالقتصاد خالل فترة زمنیة طویلةعملیة یز •
 2.والجھود التي تبذل في سبیل رفع معدل نمو الدخل القومي و الفردي الحقیقي

العملیة التي بمقتضاھا یجري االنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم،و یصاحب ذلك العدید من  •
 P17F3.الجذریة و الجوھریة في البنیان االقتصادي التغیرات 
أوھي العملیة التي من خاللھا تتحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي على مدار  •

الزمن،و التي تحدث  العدید من التغیرات في كل من ھیكل االنتاج و نوعیة السلع و الخدمات المنتجة،إضافة 
 P18F4.ل لصالح الفقراءإداث تغییر في ھیكل توزیع الدخ

شاملة لكافة مكونات اقتصاد ما،وذلك من خالل ) تحول(وبذلك فإن التنمیة االقتصادیة عبارة عن عملیة 
ھذه المكونات و عالقاتھا البینیة الھیكلیة و الضمنیة،و تمتد ھذه العملیة )أو قیم(احداث تغییر واضح في أحجام 

 5:إلى
 )األرض،العمل،رأس المال،االدارة( االنتاج ونسب كل من عناصر ) أو قیم(أحجام  •
 ).الزراعیة،و الصناعیة،و الخدمیة(قطاعات االنتاج و نشاطاتھ  •
 ).الصغیرةو الكبیرة، االستھالكیة و االنتاجیة(وحدات االنتاج  •
متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي و كیفیة توزیع الدخل بین االستھالك و االدخار  •

ور و الفوائد و االیجارات و األرباح ،وكذلك القطاعین العام و الخاص،ومن ثَم بین ،وبین األج)االستثمار(
اطق الحضریة و الریفیة و المراكز الحضریة و االقلیمیة ، والقطاعین المحلي والخارجي من نالمواقع و الم

 ....خالل حركات السلع و الخدمات،و الدخول و رؤوس األموال و القوى العاملة،
منطلق نجد أن التنمیة االقتصادیة ھي عبارة عن تقدم المجتمع عن طریق استنباط أسالیب ومن ھذا ال

انتاجیة أفضل ورفع مستویات االنتاج من خالل انماء المھارات و الطاقة البشریة و خلق تنظیمات أفضل،ھذا 
 6.فضالً عن زیادة رأس المال المتراكم في المجتمع على مر الزمن

لتنمیة تمثل ذلك التطور البنیاني أو التغیر البنیاني للمجتمع بأبعاده االقتصادیة وبالمفھوم الشامل فا
 تحقیقلالحیاة الكریمة لجمیع أفراد المجتمع،فھي ما إال أداة  رتوفیواالجتماعیة و الفكریة و التنظیمیة من أجل 

 7أھداف محددة للمجتمع
 8: الث نقاط ھيومن خالل ما سبق نجد أن التنمیة االقتصادیة تركز على ث

التنمیة االقتصادیة ككل بمثابة عملیة تطور انساني تنحصر دائًما في اطار فترة زمنیة معینة تقع بین  •
عند اقترابھا من نھایتھا أي عندما  حدین ، وھما حد الھدم و حد البناء، ال یمكن فھم محتواھا بدقة و وضوح إال

 .تبدأ عملیة البناء
منظمة،و تقع مسؤولیة ھذا التنظیم على عاتق ھیئة أو سلطة معینة و ذلك التنمیة االقتصادیة عملیة  •

 .لضمان حسن توجیھیھا و إطالق عجلتھا بالسرعة الالزمة 
وھو التنمیة باالعتماد على فلسفة معینة،أو مذھب معین یحظى ... یستوجب تحقیق ھذا الھدف الكبیر •

ث أن تدخل السلطة في عملیة التنمیة مھما بلغ ال یمكن أن بقبول العدد األكبر من الشعب ال الصفوة المختارة،حی
 .یؤدي إلى إطالق عجلة التنمیة طالما أنھا غیر مقبولة من جانب ھؤالء الذین سیتحملون ثمنھا

 
                                                 

 .529، ص ) 1998الدار الجامعیة ،مصر، ( ،مبادئ االقتصادكامل البكري ،:   1
 .21، ص )1997دار النھضة العربیة ،مصر، (،مقدمة في التنمیة االقتصادیة و التخطیطعصام البدراوي البدعي، :   2
 .122مدحت القریشي،مرجع سابق، ص :  3
 .52، ص)199الدار الجامعیة،مصر،( ،  التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و مشكالتھادمحم عبد العزیز عجمیة، :   4
 ،)2005دار صفاء للطباعة و النشر و التوزیع، األردن،(،)استراتجیات التصنیع و التحول الھیكلي(دراسات في التنمیة االقتصادیة ھوشیار معروف،:   5

 11ص
 .20،ص)2003الدار الجامعیة،مصر، (،)مفھومھا،نظریاتھا،و سیاساتھا(التنمیة االقتصادیة عزیز عجمیة،دمحم علي اللیثي، دمحم عبد ال:   6
 .123، ص مرجع سابقمدحت القریشي،:   7
 .9،8ص –،ص )2008دار الفجر للنشر و التوزیع،مصر،( االستراتجیة الذاتیة لتمویل التنمیة االقتصادیةالطیب داودي،:   8
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 : النمو و التنمیة االقتصادیة 1-1-3-2
ة األولى عادة مایستخدم النمو و التنمیة كمرادفین لبعضھما البعض ، وذلك خاصة في األدبیات االقتصادی

وذلك ألن كالھما یشیران إلى زیادة في الطاقة االنتاجیة لالقتصاد،أي زیادة االستثمار في تنمیة االمكانات المادیة 
سنوضح مفھوم النمو االقتصادي،و الفروقات  یلي،وفیما1.ل القومي الحقیقي في المجتمعخنتاج الدو البشریة إل

 :األساسیة بینھ و بین التنمیة االقتصادیة
 :مفھوم النمو االقتصادي  - أ

حدوث زیادة مستمرة في اجمالي الناتج المحلي أو اجمالي الدخل القومي، بما   یقصد بالنمو االقتصادي
یحقق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي الحقیقي،و بالتعمق في ھذا المفھوم فإنھ یتعین التأكید على 

 2: مایلي
أن النمو االقتصادي ال یعني فقط حدوث زیادة في اجمالي الناتج المحلي، بل و أن تترتب علیھ زیادة  •

 النمو البد أن یفوق معدل النمو السكاني، حیث أنھ كثیًرا ما یحول نمو لفي دخل الفرد الحقیقي،بمعنى أن معد
. عدد السكان بمعدل أعلى دون زیادة دخل الفرد رغم الزیادة في اجمالي الناتج المحلي و الیحقق نمًوا اقتصادیًا

 :ووفقًا لذلك فإن 
 
 

ولذلك فإن الدول التي یزید عدد سكانھا  بمعدالت كبیرة تعاني من التخلف و أغلبھا من الدول  •
تمام بمعاجة قضیة تزاید السكان،وإال فإن مجھوداتھا لن  النامیة،لذلك یجب أن تسعى ھذه األخیرة إلى االھ

 .یسفرعنھا أي تقدم یذكر
الفرد ل�ست نقد�ة فحسب،بل یجب أن تكون ز�ادة حق�ق�ة،وعلى ذلك  دخل یتعین أن تكون الز�ادة في •

 : البد من است�عاد أثر التغیر في ق�مة النقود،أي البد من است�عاد معدل التضخم ،و على ذلك
 
 
 

یجب أن تتسم الز�ادة في متوسط دخل الفرد �االستمرار�ة،أي أن تكون على المدى الطو�ل و ل�ست  •
من متوسط الدخل عارضة أو مؤقتة سرعان ما تزول بزوال أس�ابها، كأن تقدم دولة غن�ة لدولة فقیرة اعانة تز�د

 .الحق�قي لمدة عام أو عامین فقط
 ):نقاط االختالف(الفروقات األساسیة بین النمو و التنمیة االقتصادیة  - ب

 :سنحاول من خالل مایلي توضیح الفروقات األساسیة التي ینطوي علیھا مفھومي النمو و التنمیة 
القومي االجمالي لفترة زمن�ة طو�لة من النمو االقتصادي �شیر إلى الز�ادة المضطردة في الناتج  •

الزمن دون حدوث تغیرات مهمة و ملموسة في الجوانب االقتصاد�ة و االجتماع�ة و الس�اس�ة و الثقاف�ة،بینما 

تشمل التنم�ة االقتصاد�ة اضافة إلى نمو الناتج القومي االجمالي حصول تغیرات ه�كل�ة مهمة و واسعة في 

 .جتماع�ة و الس�اس�ة و الد�موغراف�ة ،وفي التشر�عات و األنظمةالمجاالت االقتصاد�ة و اال
بین االثنین بالقول بأن التنمیة ھي تغییر غیر مستمر و فجائي في الحالة   Schumpeterكما یفرق •

المستقرة، بیینما النمو ھو تغییر تدریجي و مستقر في األجل الطویل و الذي یحدث من خالل الزیادة العامة في 
   3.الدخار و في السكانمعدل ا

                                                 
دار ( ،)من منظور االقتصاد االسالمي و األنظمة االقتصادیة المعاصرة(دور حوافز االستثمار في تحلیل النمو االقتصاديابراھیم متولي حسن المغربي،:   1

 .58،ص)2001الفكر الجامعي،مصر،
 .59-56ص-،ص)2001الجامعیة،مصر، الدار (،)دراسات نظریة و تطبیقیة(التنمیة االقتصادیة دمحم عبد العزیز عجمیة،إیمان ناصف،:  2
 .122، صمرجع سابقمدحت القریشي،:   3

 .معدل النمو السكاني –معدل نمو الدخل القومي = النمو االقتصادي  معدل
 

 .معدل التضخم –معدل الزیادة في دخل الفرد الحقیقي = معدل النمو االقتصادي الحقیقي 
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ویمیل بعض االقتصادیین إلى التمییز بین التنمیة االقتصادیة و النمو االاقتصادي ،من خالل كون  •
التنمیة تتمثل في تحقیق زیادة سریعة تراكمیة في الدخل الفردي عبر فترة ممتدة من الزمن،أما النمو فیتمثل في 

 .رفع مستوى المعیشة
ل تدخال إرادیًا من الدولة إلجراء تغیرات جذریة في ھیكل االقتصاد و عالج ما التنمیة االقتصادیة تمث •

یقترب بھ من اختالل، وھي تؤدي بذلك إلى تحسین كفاءة االقتصاد وزیادة الناتج،أما النمو االقتصادي، فھو نمو 
، فھو یحصل مع 1ادتلقائي لالقتصاد یؤدي إلى زیادة النتاج القومي دون تغییر إرادي في عمل و أداء االقتص

مرور الزمن باستمرار وجود تشكیلة اجتماعیة معینة وسعیھا الدائم للعیش،فالسكان ینمون،وتنمو احتیاجاتھم من 
السلع و الخدمات المختلفة،وبالتالي فإنھم یحاولون زیادة انتاجھم منھا،وبذلك ارتبط النمو االقتصادي بمعدل نمو 

قتصادي یسبق التنمیة و ھو ظاھرة تحدث في األجل القصیر في حین أن التنمیة الناتج القومي االجمالي،فالنمو اال
  2.ال تحلل إال في األجل الطویل و الیمكن الحكم علیھا إال بعد مضي فترة زمنیة لیست بالقصیرة

 ، حیث یستخدم اصطالح النمو االقتصادي3تشیر التنمیة إلى البلدان النامیة و النمو إلى البلدان المتقدمة •
لالشارة إلى مظھر التقدم االقتصادي أو دالئلھ،وعلى األخص زیادة في الدخل القومي الحقیقي،أما اصطالح 
التنمیة االقتصادیة فیستخدم لالشارة إلى التغیرات األساسیة التي تؤدي إلى إحداث النقدم، وباألخص التغیر في 

لمدى الطویل،كالتغیر في الناتج البنیان االقتصادي الذي یصاحب عادة نمو الدخل الحقیقي في ا
 P29F4.الصناعي،الزراعي، والناتج في قطاعات الخدمات إلى مجموع الناتج القومي

 5:وعلى ذلك فإن عملیة التنمیة تنطوي على العناصر التالیة
  جمیع ما انطوت علیھ عملیة النمو ، و التي تتمثل في : 

 .تحقیق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي -
 .أن الزیادة في متوسط دخل  الفرد حقیقیة و لیست نقدیة -
 .أن تتسم الزیادة في زیادة في متوسط دخل  الفرد بصفة االستمراریة -
  عوامل أخرى تنفرد بھا التنمیة ،و تتمثل في: 

 .اجراء تغیرات في الھیكل و البنیان االقتصادي -
 .تحقیق عدالة أكبر في توزیع الدخل -
و الخدمات المنتجة حیث تعطى األولویة لألساسیات و خاصة التي تحتاج  االھتمام بنوعیة السلع -

یة من فضالً عن الخدمات األساس...إلیھا الطبقات الفقیرة كالسلع الغدائیة الضروریة،المالبس،و المساكن،
 .تعلیمیة،و صحیة، واجتماعیة

 .التطور التاریخي لمفھوم التنمیة االقتصادیة و أبعادھا 1-2
 .ور التاریخي لمفھوم التنمیة االقتصادیةالتط 1-2-1

لقد أصبحت التنمیة االقتصادیة مسألة اجتماعیة و سیاسیة تحتل مكانًا بارًزا في األمور العالمیة منذ 
،ویرجع ذلك أساًسا إلى انتشار التخلف و من ثم الفقر،األمر الذي یتطلب مجھودات جذریة و فوریة لخفیف 1945

 6.الناجمة عنھأعبائھ وحل بعض المشاكل 
حیث تعتبر فترة ما�عد الحرب العالم�ة الثان�ة بدا�ة ما �مكن أن نسم�ه عصر التنم�ة في العالم،إذ 
شهدت تلك الفترة إهتماًما ببرامج المساعدات الفن�ة والمال�ة بهدف إعمار ما دمرته الحرب العالم�ة الثان�ة ألس�اب 

في العام ) خطة التنم�ة(مصطلح التنم�ة ألول مرة في كتاب س�اس�ة، إقتصاد�ة، وٕاجتماع�ة،و�ذلك استخدم 
  7.من قبل یوجین ستیلي،وهناك تعر�فات متعددة للتنم�ة تطورت بتطور الزمن 1939

 :و �مكن توض�ح مراحل تطور مفهوم أو موضوع التنم�ة االقتصاد�ة كالتالي

                                                 
 .59، صمرجع سابق،ابراھیم متولي حسن المغربي، :   1
 28،ص )1،2009منشورات الحلبي القانونیة،لبنان،ط(،اشكالیات التنمیة االقتصادیة المتوازنةمدحت حسن دخیل،:   2
 .124، صمرجع سابقمدحت القریشي،:   3
 .59، صمرجع سابق،ابراھیم متولي حسن المغربي، :   4
 .13،ص)2009الدار الجامعیة،مصر،(،قضایا اقتصادیة معاصرةدمحم عبد العزیز عجمیة و آخرون، :   5
 .13، ص مرجع سابقدمحم عبد العزیز عجمیة،دمحم علي اللیثي،:   6
 .53،54،ص،ص)2009دار عماد الدین للنشر،األردن،(، قتصادیة والسیاسیةأثر سیاسات البنك الدولي على التنمیة اإلبشار محمود قبالن،:  7
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لسریع للدخل،و أصبح مؤشر الدخل ، كان جوھر التنمیة یتمثل في النمو ابعد الحرب العالمیة الثانیة •
یستخدم بكثرة للتعبیر عن التنمیة ، لكونھ یأخذ قدرة المجتمع على زیادة االنتاج بمعدالت تفوق معدل نمو 

، حیث كان مفھوم التنمیة 1السكان، وألن معدل نمو الدخل الحقیقي یقیس بشكل عام التحسن في مستوى المعیشة
و اإلقتصادي المتمثل في زیادة الدخل القومي وتراكم رأس المال عن طریق في تلك الفترة مقتصًرا على النم

 2. القیام بالمشروعات الصناعیة
) النمو السریع في الدخل(تحول مفھوم التنمیة من النمو االقتصادي فحسب وخالل عقد الستینات،  •

ر، وتوسیع فرص العمل و اشباع إلى الحد من التفاوت في الدخل و تحقیق العدالة في توزیع الدخل و إزالة الفق
الحاجات األساسیة إلى جانب النمو االقتصادي،وھذا بسبب استمرار مظاھر التخلف و مشكالت البطالة و الفقر 
وسوء توزیع الدخل حتى بعد استقالل الدول النامیة،وتحقیقھا لمعدالت عالیة نسبیًا في الناتج القومي، ومن ناحیة 

لم تشھد سوى معدالت متوسطة في نمو الدخل تحقیق تقدًما ال بأس بھ في عدد من أخرى استطاعت بلدان نامیة 
  .المجاالت المتصلة باشباع الحاجات األساسیة

وبھذا فإن التغیر الكمي في الناتج القومي االجمالي ال یعبر عن التغیرات النوعیة في الھیكل االقتصادي 
 3یة ھو التأكید على ھذه التغیرات النوعیة إلى جانب التغیر الكميواالجتماعي، و أن المطلوب بالنسبة للدول النام

 3الكمي
تم نتیجة لذلك اعادة تعریف التنمیة لتعني تقلیل الفقر و عدم المساواة و القضاء وخالل السبعینات،  •

 على البطالة ضمن اقتصاد یستمر بالنمو،كما أدركت العدید من الجھات المعنیة بالتنمیة بأن التنمیة لیست قضیة
 4.اقتصادیة فحسب،بل انھا مرتبطة باألفكار السیاسیة و االجتماعیة و شكل الحكومة ودور الجماھیر في المجتمع

 4.المجتمع
حیث غیر البنك الدولي موقفھ الذي كان یركز على النمو االقتصادي كھدف للتنمیة وتبنى سیلسات إعادة 

 World Development( 1991ره لعام التوزیع مع النمو،وبدأ ینظر نظرة  أوسع للتنمیة كما ورد في تقری
report  (عن التنمیة الدولیة عندما أكد قائال: 

إن تحدي التنمیة یعني التحسین من نوعیة الحیاة و التي تتضمن أكثر من مجرد ارتفاع للدخل،لتشمل "
وحریة فردیة تعلیًما أفضل، ومستوى أعلى من الصحة و التغذیة، وفقًرا أقل، وبیئة أنظف، وتكافئ الفرص، 

 5".أكبر، وحیاة ثقافیة أغنى
كما تبنت منظمة العمل الدول�ة استراتج�ة الوفاء �االحت�اجات األساس�ة لالنسان و اكدت على أنه ال 
�كفي أن �عاد توز�ع الدخل بین الط�قات و الفئات ، بل التركیز على تحسین نصیب األغلب�ة الفقیرة و توفیر 

لحاجات األساس�ة تعرضت هي األخرى النتقادات ،و أن االهتمام بها �منع الدول لكن فكرة ا،السلع والخدمات
ساسیة أدنى اھتمام، النامیة من امكانیة اللحاق بركب الدول الصناعیة المتقدمة، ولھذا لم یجد مفھوم الحاجات األ

 فھوم التنمیةوظھرت خالل عقد الثمانینات والتسعینات عدة تطورات بخصوص مفھوم التنمیة ، فقد ظھر م
 :ال�شر�ة،والتنم�ة المستدامة،و التنم�ة المستقلة الشاملة، وف�مایلي موجز لكل هذه المفاه�م

 :مفھوم التنمیة البشریة -)أ
 البشریة التنمیة 1990سنة الصادر العالمي تقریره في البشریة للتنمیة المتحدة األمم برنامج عرف

 مطلقة تكون أن یمكن الخیارات ھذه حیث المبدأ، ومن األفراد، لخیارات توسیع عملیة "أنھا على المستدامة
 :ھي البشریة، التنمیة مستویات جمیع على الثالثة، الخیارات األساسیة ولكن الوقت، بمرور تتغیر أن ویمكن

 .یكتسبوا المعرفة أن -   .مدیدة وصحیة حیاة األفراد یعیش أن  -
 الئقة، معیشة لمستوى الالزمة الموارد على یحصلوا أن-

                                                 
 .126، ص،مرجع سابقمدحت القریشي:   1
 .53،54،ص، ص،مرجع سابقبشار محمود قبالن :  2
 .127-126، ص،مرجع سابقمدحت القریشي:   3
 .52،ص)2006دار المریخ،المملكة العربیة السعودیة،(،التنمیة االقتصادیةمحمود حسن حسني،محمود حامد محمود، : ترجمةمیشل تودارو ، : 4

5  : M.Torado ,Economic Development,( Seventh edition,Addisonwesly,2000) , P 18. 
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 واالقتصادیة الحریة السیاسیة من تتراوح اإلضافیة فالخیارات… ذلك عند تنتھي ال البشریة التنمیة ولكن
 ،1المكفولة اإلنسان وبحقوق الشخصي باالحترام الذاتي والتمتع واإلنتاج اإلبداع بفرص التمتع إلى واالجتماعیة

 .اإلبداع على وقائمة وصحیة مدیدة لحیاة مالئمة تكوین بیئة على یرتكز التنمیة فھدف وبالتالي
ولقد تطور مفھوم التنمیة البشریة،وبدأ ینظر للبشر كغایة في حد ذاتھم و محور للتنمیة تعمل على تحقیق 

طول العمر، المعرفة،مستویات المعیشة : طموحاتھم،وبدأ التركیز على عناصر أساسیة في التنمیة البشریة ھي 
 .لت نظرة التنمیة لإلنسان من مجرد كونھ مورد أو رأسمال إلى ھدف یسعى لتنمیة ذاتھ بذاتھ وبذلك تحو،الكریمة

أن یكون الناس ھم موضوع التنمیة، وأن تتم التنمیة : وبناًءا علیھ تحددت األركان الثالثة للتنمیة
 2: ومن أجلھم بواسطتھم،
حیث یجب على كل مجتمع أن یستثمر في قدرات أفراده كي یتسنى لھم أداء دورھم  :تنمیة الناس-

 .الكامل في الحیاة االقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة لبلدھم
فھم المستھدفون بالتنمیة، وال تكون التنمیة، تنمیة بشریة حقیقیة إال إذا أشبعت : التنمیة من أجل الناس -

 .لفرص للجمیع، واتخذت االجراءات الوقائیة الضروریة من الناحیة االجتماعیةكل حاجات الفرد و أتاحت ا
یحب أن یشترك الناس مشاركة كاملة في الجھد التنموي،وفي التخطیط  :التنمیة بواسطة الناس -

 .استراتجیات التنمیة و تنفیذھا، و ذلك من خالل الھیاكل المالئمة التخاذ القرارات
 :لبشریة ومكوناتھا في النقاط التالیةوتتمثل عناصر التنمیة ا

ھو تحریك ) بالحراك االجتماعي(ھو استثمار للفقراء ، وسیلة للحراك االجتماعي  ونعني : التعلیم  -
 إلى  الطبقة الوسطیة ، جودة التعلیم واستمرار یتھ ، حفظ التراث لألمة  ھذه الطبقة من السفلى

اإلنسان السلیم یكون قادر على العمل ، یحي اإلنسان حیاه مدیدة خالیھ من األمراض : الصحة  -
 صح�ة هامة یتم جمعها لق�اس المستوي الصحي،وبیانات 
 3تحسین المع�شة برفع مستوي الدخل ، تنوع مصادر اإلنتاج: مستوى دخل الفرد  -
ف�ما  1988و التنم�ة خالل (WCED)یئة لقد عرفت اللجنة الدول�ة للب: مفهوم التنم�ة المستدامة -)ب

عبارة عن نمط من أنماط إستخدام الموارد المتاحة بھدف تلبیة الحاجات : " المستدامة على انھا  �سمى بـالتنم�ة
البشریة،مع الحفاظ في نفس الوقت على البیئة،وبحیث تكون اإلستجابة لھذه الحاجات لیس من أجل الحاضر 

 "بل من أجل المستقبل بجمیع أبعاده أوالمستقبل القریب فقط،
 4:وبذلك تشمل التنمیة المستدامة الجمع أو التوفیق بین ثالثة أبعاد أساسیة یمكن توضیحھا في الشكل التالي

 .ولقد تم دمج فكرة التنمیة المستدامة بالتنمیة البشریة لیصبح مفھوم التنمیة الجدید ھو التنمیة البشریة المستدامة

، على الموقع 3ص ،مركز الدراسات االقلیمیة،نجاحھا ومقومات البشریة التنمیة مجال في المالیزیة التجربة ،قویدر حاج ڤورین ،عاشور كتوش:  1 
 .14:12،الساعة  12/10/2012: ،بتاریخ http://www.kantakji.com/media/1201/348.pdf: اإللكتروني

 .22-21: ص-ص مرجع سابق،دمحم حسن دخیل، :   2
3 : Vinod Thomas Et Autres traduit par Olivier Ferrier,Qualité De La Croissance,(Ed De Boeck Université,Belgique, 
2002),P06 
4 : Beat Burgemenmeier, Politique Economique Du Développement Durable, ,(Ed De Boeck Université,Belgique, 
2005),P-P 42.43 

http://www.kantakji.com/media/1201/348.pdf
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بالرغم من عدم وجود مفھوم محدد للتنمیة المستقلة،إال أن الغالبیة تتفق على أنھا : یة المستقلةالتنم -)جــ
عبارة عن اعتماد المجتمع على نفسھ و تطویر قدرات أفراده ،مع اعطاء الولویة لتعبئة الموارد المحلیة وتصنیع 

مقتضایاتھا ذات كفاءة اقتصادیة،و التي ترتبط المعدات االنتاجیة وبناء قاعدة علمیة و تكنولوجیة و محلیة بكل 
بطبیعة الموارد االقتصادیة المتوفرة،وھذا دون استیرادھا من الخارج بل یتعین على الدول أن تخلقھا و ھنا تكمن 

 .الصعوبة
 :الشامل للتنمیة اإلطار -)د

ضمن وضع اطار كلي عن مبادرة االطار الشامل للتنمیة ، و التي تت 1996أعلن البنك الدولي في عام 
یتكامل فیھ الجانب االقتصادي والمالي الكلي مع الھیكل االجتماعي و البشري،و ینظر البنك الدولي للتنمیة على 
أنھا عملیة تحویل المجتمع من العالقات التقلیدیة و طرق التفكیر التقلیدیة و طرق االنتاج التقلیدیة إلى طرق أكثر 

یر انجاز ھذه التنمیة إال إذا شملت التنمیة تحسین مستویات الحیاة كالصحة و حداثة ویرى البنك أنھ لن یسیت
  1. التعلیم وتخفیف الفقر و اضطراد التنمیة

لذا فإن التنمیة یجب أن ینظر إلیھا على أنھا عملیة متعددة األبعاد و التي تتضمن تغییرات رئیسیة في 
ھیئات قومیة،باالضافة إلى دفع عجلة النمو االقتصادي،وتقلیل عدم الھیاكل االجتماعیة ،أسالیب حیاتیة شائعة، و 

 2.المساواة،و أخیًرا اجتثاث الفقر و إبادتھ
 :حیث تتمثل أھداف التنمیة الشاملة في اآلتي 

 )النفط(تحقیق النمو االقتصادي ،  الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة :  أھداف اقتصادیة   -
، استخدام عقالني للموارد المتاحة ،المحافظة ) محاربة األمراض(بیئة صحیة للبشر : أھداف بیئیة  -

 على الموارد الغیر متجددة 
 )حق الصحة–حق التعلیم (، العدالة االجتماعیة ) حق العمل(محاربة البطالة : األھداف االجتماعیة  -
لقة باألفراد في عالقاتھم مع السلطة ھي مجموعھ القیم والمعاییر السلوكیة المتع:  السیاسیة الثقافة -
 :  ویمكن تلخیص اإلطار الشامل للتنمیة من خالل الشكل التالي ،السیاسیة 

 مفھوم التنمیة الشاملة كما صاغھ البنك الدولي) : 44(الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثة باالعتماد على المعلومات السابقة :المصدر 
 .مستلزمات التنم�ة االقتصاد�ة  1-2-2

مهامها،وسوف نستعرض ف�مایلي تتطلب التنم�ة االقتصاد�ة العدید من المستلزمات الضرور�ة النجاز 
 :كال من هذه المستلزمات �ایجاز

                                                 
 .130، ص )  2007دار وائل للنشر،األردن،(،)نظریات،سیاسات ،و موضوعات(التنمیة االقتصادیة مدحت القریشي ، :   1
 ..54صمرجع سابقمیشل تودارو ،:  2

 النمو االقتصادي

 التنمیة الشاملة
 التنمیة المستدامة

 التنمیة االقتصادیة البشریة التنمیة

 التنمیة االجتماعیة

یةــــنمــــالت  
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 ):Accumulation de Capital(تراكم رأس المال  1-2-2-1
�عتبر رأس المال من حیث مدى توفره و معدل تراكمه من المحددات األساس�ة للطاقات االنتاج�ة في 

 1.الذي سیتحدث فیهاالمجتمعات ،ومن ثَم في مستوى التقدم الذي بلغته و معدل النمو 
وینتج التراكم الرأسمالي عند تخصیص جزء من الدخل الحالي كإدخار،لكي یتم استثماره حتى یزداد نمو 

 2.الدخل و الناتج المستقبلي
 :ویمكن التمییز بین ثالثة أنواع من رأس المال ،وھي

والذي یمثل األموال السائلة التي توجھ لشراء  ) :Financial Capital(رأس المال المالي  - أ
 .األسھم و السندات أو تقرض إلى البنوك لالستخدام في األعمال

والذي یتكون من المصانع و اآلالت :  )Real Capital (راس المال الحقیقي أو المادي  - ب
 : ویقسم رأس المال الحقیقي بدوره إلى ثالثة أنواع .ومخزون المواد الولیة

و الذي یتمثل في المصانع و اآلالت و المعدات  ):Fixed Capital(مال الثابترأس ال -
 .....والمستودعات و المباني المستخدمة في االنتاج الصناعي و وسائط النقل،

و یتمثل في المواد الخام و السلع قید االنتاج : (Circulating Capital) رأس المال المتداول -
 ...والنھائیة و الصول الجاریة

جتمع ككل و لیس لفرد مو یتمثل في األصول الثابتة المملوكة لل: رأس المال الفوقي االجتماعي -
 3 .معین ،مثل المدراس و المستشفیات،و الطرق و الجسور، أو ما یعرف بالبنیة التحتیة

وذلك من خالل االستثمار في الموارد البشریة و تحسین نوعیتھا ،للتأثیر على  :رأس المال البشري -ج
 4.حجم االنتاج و زیادتھ

وقد أجمع االقتصادیون بمختلف مدارسھم الفكریة على أھمیة الدور الذي یلعبھ تراكم رأس المال في 
التي بدورھا تعتبر محددًا رئیسیًا لنمو تحقیق التنمیة االقتصادیة ، وكونھ الوسیلة الرئیسیة للتقدم في المعرفة ،و 

االنتاجیة،كما یعتبر تراكم رأس المال اضافة إلى تأسیس آلیات اجتماعیة و اقتصادیة كفؤة لزیادة مخزون رأس 
 5.المال للفرد بأشكال متنوعة

:الموارد البشریة و نمو القوى العاملة -1
تأثیر موجب أم سالب على التنم�ة االقتصاد�ة هناك خالف على إذا ما كان النمو السكاني المتزاید له 

في دولة تعاني من فائض في عنصر العمل،حیث یتوقف تأثیر النمو السكاني على قدرة النظام االقتصادي على 
است�عاب  وتوظیف العمالة اإلضاف�ة،وتتوقف هذه القدرة �صورة كبیرة على معدل ونوع التراكم الرأسمالي ومدى 

 ).القدرات و المواهب و المهارات و المعرفة لدى األفراد(ت�طة مثل اإلدارة و التنظ�م توافر العوامل المر 
وعلى هذا فإن مفهوم االستثمار في الموارد ال�شر�ة و خلق رأس المال ال�شري مشا�ه لتحسین الجودة 

عدد العمال المنتجین،  تعني ز�ادة أكبر في) أو القوة العاملة(و�التالي اإلنتاج�ة ،حیث أن ز�ادة النمو السكاني 
 6.ومن ناح�ة أخرى ز�ادة السكان تعني ز�ادة في القوى الشرائ�ة من خالل ز�ادة حجم األسواق المحل�ة

والعمل ل�س عامال رئ�سً�ا من عوامل االنتاج فحسب،بل هو المستفید الرئ�سي من النمو و التنم�ة 
،وهو)نهائي لها هو رفع مستوى مع�شة االنسانالهدف ال( االقتصاد�ة،حیث أن االنسان هو غا�ة للتنم�ة 

 ).أي هو الذي یرسم و ینفذ عمل�ة التنم�ة( وسیلتها في نفس الوقت 

 .58دمحم عبد العزیز عجمیة ،دمحم علي اللیثي،مرجع سابق،ص :   1
 .168صمرجع سابقمیشل تودارو ،:   2
 135سابق، ص،مرجع يمدحت القریش:   3 

 .169میشال تودارو ،مرجع سابق، ص:  4
 .136،مرجع سابق، صيمدحت القریش:  5
 .171، صمرجع سابقمیشال تودارو ،:   6
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 :وتتوزع الموارد ال�شر�ة بین مجموعتین
 .و التي تتضمن عدد العاملین و �طلق علیها العمل المادي: مجموعة عرض العمل - أ

ء هم المدراء و المنظمون،و�طلق علیها ،وهؤالمجموعة أخرى تعمل على تنظ�م تشغیل العمل - ب
 .القدرات االدار�ة

ویقصد التقدم التكنولوجي أو التغیر التكنولوجي):تراكم المعارف: (التكنولوجیا و التقدم التكنولوجي -2
تغیًرا في المعرفة الخاصة باالنتاج ،والتغیر في المنتج ، وقد یعني ذلك تحسنًا في المنتج القدیم أو ظھور منتج 

 ..د ،حیث ان التنمیة االقتصادیة تتطلب زیادة مستمرة في مقدار السلع و الخدمات المنتجةجدی
وبعبارة اوسع و اشمل فإن التكنولوجیا تمثل المعرفة العلمیة التي تستند على التجارب وعلى النظریة 

وصل إلى أسالیب جدیدة العلمیة التي ترفع من قدرة المجتمع على تطویر أسالیب أداء العملیات االنتاجیة و الت
 1.أفضل بالنسبة للمجتمع

لذا یعتبر التقدم التكنولوجي أھم عنصر لعملیة النمو االقتصادي،والذي ینتج في أبسط صورة من الطرق 
 2.الخ...صناعة المالبس،بناء المنازل،زراعة المحاصیل،:الجدیدة و المستحدثة النجاز المھام التقلیدیة مثل 

 3:التكنولوجیا تتضمن العناصر التالیة وبشكل عام فإن
 .المعرفة التكنولوجیة المتجسدة في أشیاء مادیة -
 .المھارات التي ال تنفصل عن األشخاص العاملین -
 .براءات االختراع و العالمات التجاریة -
 .المعرفة غیر المسجلة -

دة الكفاءة االنتاجیة التي تأخذ وبذلك یلعب التقدم التكنولوجي دوًرا مھًم في تحقیق النمو في االنتاج ،و زیا
شكل التحسن في االنتاج أو تقلیل تكالیف االنتاج،وكذا في التغلب على الندرة و تقلیل قیودھا حیث أنھ مع 

 .انخفاض حجم االنفاق على الموارد یصبح جزء من ھذه الموارد متوفًرا لالستخدام 
:الموارد الطبیعیة-4

مھمة للتنمیة خصوًصا في المرحلة األولیة للتنمیة إذا تم استغاللھا یمكن القول بأن الموارد الطبیعیة 
بشكل مناسب ،وكلما إزدادت الموارد الطبیعیة وتم استغاللھا بشكل جید كلما كان ذلك حافًزا و عامالً مساعدًا 

 .على النمو و التطور
.مقاییس و مؤشرات التنمیة االقتصادیة 1-3

التنمیة االقتصادیة و توضیح الفروق األساسیة بینھما ،فإنھ من خالل بعد تحدید مفھوم كل من النمو و 
ھذا المطلب سنحاول التعرف على الوسیلة التي عن طریقھا نتعرف على ما یحققھ المجتمع من تقدم أو نمو أو 
 تنمیة حیث أنھ غالبًا ما تستخدم ھذه المصطلحات كمترادفات بسبب ما تشملھ من عناصر مشتركة رغم الفروق

 .الواضحة بینھا، أي ماھي الوسائل التي یمكن عن طریقھا قیاس درجة التقدم في دولة ما؟
وبذلك نجد أن فكرة التنمیة تطرح ضرورة القیاس سواء لصیاغة السیاسات و الخطط و تحدید األھداف 

تطورات ھامة على  أم لتقییم النتائج، ونظًرا للتحوالت الواسعة في مفھوم التنمیة ،فإن المؤشرات بدورھا عرفت
محاور عدیدة بدًءا من مقاییس النمو االقتصادي إلى المؤشرات االجتماعیة و األدلة المركبة كدلیل التنمیة 

، ھو الناتج القومي االجمالي ثم اصبح الناتج القومي للفرد،ثم )أو التنمیة(البشریة، ففي البدء كان مقیاس الفقر 
 ة ثم تطور أخیًرا إلى مؤشر التنمیة البشریة المستدامةتغیر إلى مؤشرات الرفاھیة االجتماعی

 :بصفة عامة توجد ثالثة معاییر رئیسیة لقیاس التنمیة االقتصادیةھي و 
-
-
-

 المعاییر االقتصادیة.  
المعاییر االجتماعیة.  

المعاییر الھیكلیة.
 )معاییر الدخل(المعاییر االقتصاد�ة  1-3-1

 .101،ص)2009دار المنھل اللبناني،بیروت،(،الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة وسیاسات التنمیةسوزان موزي، :  1
 .172، صمرجع سابقمیشال تودارو ،:  2
 .142، صمرجع سابق،يمدحت القریش:   3
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الدخل هو المؤشر األساسي الذي �ستخدم في ق�اس التنم�ة و درجة التقدم، حیث تعتبر هذه المعاییر أن 
 :و �شتق منه مؤشرات للتنم�ة منها ومن أبرز هذه المؤشرات الناتج القومي االجمالي ،

متوسط نصیب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي، معدل النمو السنوي في الناتج القومي اإلجمالي، معدل 
 :وف�مایلي شرح مختصر لهذه المؤشرات ،نصیب الفرد من الناتج القومي اإلجماليالنمو السنوي في 

 ):   (PNB,GNPالناتج القومي االجمالي  1-3-1-1
في البدایة اعتبر بأن التنمیة انما تعني زیادة مضطردة في الناتج القومي االجمالي خالل فترة زمنیة 

باألسعار  GNPأي أن یكون (طویلة، ویجب على ھذا المقیاس أن یستبعد التغیرات الحاصلة في األسعار 
كما أنھ ال یظھر التكلفة التي یتحملھا و یؤخذ على ھذا المقیاس أنھ ال یأخذ نمو السكان بعین االعتبار، ، )الثابتة

المجتمع من جراء التلوث أو التحضر،أو التصنیع، و الیعكس توزیع الدخل بین فئات السكان،إضافة إلى 
 .صعوبات مفاھیمیة في قیاس الدخل

:  الناتج القومي للفرد  1-3-1-2
،وھنا یتعین أن یكون معدل نمو أصبح مقیاس التنمیة ھو حصول زیادة في ناتج الفرد لفترة زمنیة طویلة

الناتج القومي االجمالي أكبر من معدل زیادة السكان لكي تتحقق زیادة في الناتج القومي للفرد، ومن جھة أخرى 
یمكن أن یزداد الفقر رغم الزیادة في الناتج القومي إذا ما ذھب الجزء األكبر من الدخل إلى فئة محدودة من 

 .األغنیاء
 )Basic Needs(الحاجات األساسیة معیار   1-3-1-3

بعد االنتقادات الموجھة إلى مقیاس دخل الفرد ، تم التوجھ نحو تبني مقیاس اشباع الحاجات األساسیة 
م، و یؤكد ھذا المفھوم على ضرورة توفیر الغذاء،و الماء و 1976،وھذا خالل المؤتمر العالمي للتشغیل سنة 

،وبذلك أصبح مقیاس الفقر أو التنمیة ھو مقدار اشباع )األساسیة للسكان أي الحاجات(الكساء والخدمات الصحیة 
. الحجات األساسیة للسكان وتحقیق مستوى أعلى من الرفاھیة

:المعاییر االجتماعیة  1-3-2
یقصد بالمعاییر االجتماعیة عدید من المؤشرات الخاصة بنوعیة الخدمات التي تمس حیاة أفراد المجتمع 

حیة،النعلیمیة و الثقافیة والجوانب الخاصة بالتغذیة، ومستوى المعیشة، ومن ثم الجانب كالجوانب الص
   1.االقتصادي

ظھرت حركة المؤشرات االجتماعیة في أواخر الستینات لمعالجة نقائص المؤشرات المتعارف ولقد 
االقتصادیة من خالل توسیع التحلیالت االقتصادیة لتضم عددًا واسعًا  –علیھا ، والتعبیر عن الوقائع االجتماعیة 

 .  من القضایا االجتماعیة 
الجوانب  معظم فإن المباشر، للقیاس نسبیة بقابلیة تمتاز التنمیة في االقتصادیة الجوانب كانت وإذا
بشكل شائع كتقریب  تستعمل المؤشرات فإن لذا بوضوح، معرفة لیست أو مباشرة للقیاس قابلة غیر االجتماعیة

 ق�اس جزئي ألمور كالعدالة و التعل�م ، و األمن وعناصر أخرى في الس�اسة االجتماع�ةو
االجتماعیة تتفادى مشكالت الصرف و التثمین،فإنھا تشكو من ھشاشة وعلى الرغم من أن المؤشرات 

قدرتھا على المقارنة المكانیة و الزمانیة بسبب اختالف التعاریف المستعملة في جمع البیانات ،أو استنادھا إلى 
 2 .الدقیقة غیر البیانات جمع طرق بسبب مسوح بالعینة محدودة الحجم   أو
إحداھما معاییر فردیة تعكس جانب واحد من : عیة ھذه إلى نوعین من المعاییروتنقسم المعاییر االجتما

 :جوانب الحیاة ،و األخرى معاییر مركبة تعكس أكثر من جانب من جوانب الحیاة،ومن أھم ھذه المعاییر مایلي
:وھي :المعاییر الفردیة 1-3-2-1
 :الصحي مایليومن أھم المؤشرات التي تستخدم لقیاس مدى التقدم : المعاییر الصحیة - أ

 .23، صمرجع سابق، قضایا اقتصادیة معاصرةدمحم عبد العزیز عجمیة و آخرون، :   1
،العدد 1المعھد العربي للتخطیط، المجلد رقم ، جسر التنمیة: ورقة عمل ضمن مجلة الدوریة (، قیاس التنمیة االقتصادیة و مؤشراتھا، دمحم عدنان ودیع  :  2

 : ، على الموقع االلكتروني)4، ص2002فیفري   ،الكویت،02
http://www.arab-api.org/devbrdg/brdg102.htm , consulté le 12/01/2012 à 21h30.  

http://www.arab-api.org/devbrdg/brdg102.htm
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عدد الوفیات لكل ألف من السكان، عدد الوفیات لكل ألف طفل من السكان،فارتفاع معدل الوفیات  -
 .یعني عدم كفایة الخدمات الصحیة،وعدم كفایة الغذاء و سوء التغذیة،وكل ھذه من صفات التخلف

ذلك على درجة من التقدم معدل توقع الحیاة عند المیالد،أي متوسط عمر الفرد الفرد ،فكلما زاد دُل  -
 االقتصادي،وكلما انخفض دل ذلك على درجة من التخلف االقتصادي

عدد األفراد لكل طبیب، وعدد األفراد لكل سریر : باالضافة إلى مؤشرات أخرى مثل -
 ...بالمستشفیات،

 :في ومن بین  المؤشرات التي تستخدم للتعرف على المستوى التعلیمي و الثقا: المعاییر التعلیمیة - ب
 .نسبة الذین یعرفون القراءة و الكتابة من أفراد المجتمع -
 .نسبة المسجلین في مراجل التعلیم المختلفة من أفراد المجتمع -
 .نسبة االنفاق على التعلیم إجمالي الناتج المحلي،وكذلك اجمالي االنفاق الحكومي -

 : التغذیة بالمجتمعومن بین المؤشرات التي تستخدم للتعرف على مستوى :معاییر التغذیة - ج
 .متوسط نصیب الفرد من السعرات الحراریة -
 .نسبة النصیب الفعلي من السعرات الحراریة إلى متوسط المقررات الضروریة للفرد -
 : المعاییر المركبة 1-3-2-2

وھي المعاییر التي تتضمن أكثر من جانب من جوانب الحیاة،ولذا فھي أكثر شموالً مقارنة بالمعاییر 
 :،ومن أھمھا نجد)صحیة،تعلیمیة،أو تغذیة( السابقة ،والتي تعتمد على ناحیة اجتماعیة بذاتھا الفردیة

والذي تم وضعھ من قبل ): المقیاس المادي للتقدم في نوعیة الحیاة(معاییر نوعیة الحیاة المادیة  - أ
من خاللھ یتم ،وھو معیار اجتماعي مركب یتضمن أكثر من جانب ، 1977مجلس أعالي البحار بواشنطن سنة 

 1:ترتیب الدول على أساس الوسط الحسابي لثالثة مؤشرات مادیة غیر نقدیة ھي
 .معدل وفیات الرضع -
 .توقع الحیاة عند المیالد -
 .توقع الحیاة عند المیالد -
 .نسبة السكان المتعلمین -

 2:ومع ذلك فإن ھذا المعیار یعاني من بعض أوجھ القصور ، وھي أنھ
 .و لیس كل جوانب الحیاةیركز على بعض  -
 .یھتم بالنتائج دون أن یتعرض للجھود المبذولة في تحقیقھا -
 �عطي المؤشرات الثالثة المكونة له أوزاًنا نسب�ة متساو�ة -
 .یهمل المؤشرات االقتصاد�ة  و المتمثلة في مستو�ات الدخل و الناتج -

 3:لى ثالثة عناصرھيیعتمد مقیاس مستوى المعیشة ع: مقیاس درفنوفسكي لمستوى المعیشة - ب
 .الحاجات الضرور�ة أو األساس�ة الماد�ة من تغذ�ة و مأوى و صحة -
 .الحاجات الضرور�ة أو األساس�ة المعنو�ة وهي التعل�م و التمتع بوقت الفراغ و األمن -
 .الحاجات األعلى وهي فائض الدخل الذي یت�قى �عد إش�اع الحاجات األساس�ة -

 :المؤشر العام للتنمیة - ج
الباحثون بمعھد األمم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة مقیاساً عاماً مركباً للتنمیة كبدیل لمقیاس وضع 

مؤشراً بعضھا ذو طبیعة اقتصادیة و البعض اآلخر ذو  18الناتج القومي اإلجمالي و یتكون ھذا المقیاس من 
 :المؤشرات التي تم اختیارھا فیمایليدولة نامیة و متقدمة، وتتمثل  58طبیعة اجتماعیة و تم تطبیقھا على 

 توقع الحیاة عند المیالد -
 ألف نسمة فأكثر 20نسبة السكان الذین یعیشون في تجمعات من  -
 متوسط االستھالك الیومي من البروتین الحیواني -

                                                 
  :، على الموقع االلكتروني الجامعة العربیة المفتوحة  ، مؤشرات التنمیة سلمان حسین الحجي،:    1
 .32، صمرجع سابق، قضایا اقتصادیة معاصرةدمحم عبد العزیز عجمیة و آخرون، :   2
 .3الجامعة العربیة المفتوحة ، مرجع سابق، ص ، مؤشرات التنمیة سلمان حسین الحجي،:   3
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-  ً  .نسبة االستیعاب في التعلیم االبتدائي و الثانوي معا
 .نسبة الملتحقین بالتعلیم الفني و المھني -
 .عدد األفراد لكل غرفة متوسط -
 .ألف نسمة من السكان 100متوسط توزیع الصحف لكل  -
 .ألف من السكان 100عدد التلیفونات، وعدد أجھزة الرادیو لكل  -
 .متوسط استھالك الفرد من الكھرباء و الصلب و الطاقة -
 .متوسط نصیب الفرد في التجارة الخارجیة -
 .كاننسبة من یعملون بأجر أو رواتب إلى جملة الس -
 .نسبة الذكور الذین یعملون في الزراعة و اإلنتاجیة -
 دلیل التنمیة البشریة -د

في إطار برنامج األمم ) ONU(نظرا لصعوبة تحدید التنمیة االقتصادیة قامت منظمة األمم المتحدة               
والذي ظھر ) HDI(البشریة ، بإصدار أول مقیاس للتنمیة و المتمثل في دلیل التنمیة )UNDP(المتحدة للتنمیة 

؛ یشمل ثالث معاییر أساسیة متمثلة في المستوى الصحي المعبر عنھ بالسن المتوقع عند المیالد، 1990سنة 
 1.والمستوى التعلیمي، و العامل الثالث مستوى المعیشة المعبر عنھ بمستوى الدخل الحقیقي المعدل

  :أخرى ھي  أدلةثالثة  أیضا بنشر برنامج األمم المتحدةكما قام 
الذي یأخذ بعین االعتبار عدم العدالة في " GDI "، دلیل التنمیة البشریة المعدل للجنس1995في سنة  -

توزیع القدرات البشریة بین الذكور واإلناث باإلضافة إلى المعاییر الثالثة السابقة المذكورة،وبالتالي یعطي 
 .بین الرجل والمرأة الختالفاتا على أساس مؤشر التنمیة البشریةامكانیة لتصحیح 

 2 ..للدولة  واالقتصادي والسیاسي المرأة في الوجود ، مؤشر مشاركة1995منذ  -
الذي  و؛ 1997والذي أضیف سنة "  HPI" أما الدلیل األخیر للتنمیة یتمثل في دلیل الفقر التنموي  -
 ).ومستویات المعیشة العمرطول التعلیم، و( لبعض األفراد األساسیة والحرمان أوجھ النقص یشیر إلى

حیث عند التطرق إلى التنمیة فبطبیعة الحال نتكلم على الفقر؛ غیر أن ھذه األخیرة ال تقتصر فقط  
على الدول النامیة وإنما توجد أیضا في الدول المتقدمة؛ وبالتالي من أجل قیاسھ یجب التفرقة بین الفقر المطلق 

م تلبیة الحاجیات األساسیة عند تعریف مجموعة من السلع و الخدمات والفقر النسبي، حیث یتمثل األول في عد
ممثلة لحد محدد للعیش، وبالتالي یعتبر فقیر كل من ال یصل إلى ھذا الحد في استھالكھ، أما الفقر النسبي یتمثل 

   3.في وجود فرق بین ما نملكھ وما یملكھ اآلخرون رغم حیازتنا على أكثر من الحد المحدد للعیش
 4:ومن االنتقادات التي وجھت إلى مقیاس التنمیة البشریة ھي   

فقط ل�ست كاف�ة لتب�ان مستوى التنم�ة ال�شر�ة،حیث ان هناك جوانب أخرى مثل أن ثالث مؤشرات  -
 .وف�ات األطفال،و التغذ�ة، والتي تعتبر مؤشرات مهمة

ل الدول بنفس المعدل فإن أن مق�اس التنم�ة ال�شر�ة مق�اس نسبي و ل�س مطلًقا، فإذا تحسنت ك -
 .الدول الفقیرة لن یتغیر موقعها

یھمل المؤشر بعدًا مھًما من أبعاد التنمیة و ھو الحریة االنسانیة، كما یغفل جوانب أخر مثل الشعور  -
 .باألمن، وانعدام التمییز بسبب الجنس أو الدین أو العرق

مضافًا إلیھ بعض المؤشرات االجتماعیة قد وأخیًرا یؤكد بعض االقتصادیین أن ناتج الفرد الحقیقي  -
 .یكون أفضل

 .المعاییر الھیكلیة 1-3-3

                                                 
1 : 15 Composite Indicators of Development, P111 , sur le site : www.worldbank.org/depweb/beyond/.../beg, consulté 
le 21/12/2011 á 19h45, 
2 :  Les indicateurs de développement, sur le site: http://www.over-blog. com/ Quels sont_ les  _indicateurs du 
developpement_economique_en_France_guide_pratique-1095203869-art147044.html , consulté le : 13/01/2012 á 
15h56. 

  .83-49، ص )1999مصر، الدار الجامعیة، (، اتجاھات حدیثة في التنمیةعبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، :   3
 .27مدحت القریشي، مرجع سابق، ص :  4

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/.../beg
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من بین أھم المؤشرات الناجمة عن التغیر في الھیكل و البنیان االقتصادي التي یمكن استخدامھا كمقیاس 
 1:للتقدم و النمو االقتصادي في الدولة مایلي

 .المحلي االجماليالوزن النسبي للناتج الصناعي في الناتج  -
 .الوزن النسبي للصادرات الصناعیة إلى اجمالي الصادرات السلعیة -
 .نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى اجمالي العمالة -

وكلما ارتفعت ھذه النسب في الدولة، فإن ھذا یعني أن الدولة قد حققت تغیرات ایجابیة في بنیانھا 
یعكس ھذا األمر زیادة درجة التقدم و النمو االقتصادي بھا، والعكس  االقتصادي و ھیكل االنتاج بھا،وبالتالي

 .صحیح
نظریات و سیاسات التنمیة االقتصادیة -2

یحتوي الفكر االقتصادي على مجموعتین من النظریات، األولى تتحدث عن النمو و تحقیق االستقرار 
التنمیة االقتصادیة في البلدان المتخلفة،لذلك االقتصادي في البلدان المتقدمة ، و الثانیة تبحث عن ظروف تحقیق 

سنقوم بدارسة مختلف ھذه النظریات ضمن مجموعتین أساسیتین، و قبل ذلك سنقوم بایضاح مختلف مبادئ 
 :واتجاھات نظریات التنمیة االقتصادیة، لذا قمنا بتقسیم ھذا المبحث إلى المطلب اآلتیة

:تصادیةمبادئ و اتجاھات نظریات التنمیة االق  2-1
 ،االقتصاد�ة نظر�ةع�ارة عن م�ادئ ال  الحق�قة في التي هي على أساس الم�ادئ نظر�ات التنم�ة تعتمد

مثل م�ادئ أخرى  إضافة ثّم تمت ،النمواالنتاج و  تراكم عامل أي، تراكمال الذي یخدم تجارةمستمر للالتدفق ال مثل
الذي واالبتكار  التقدمكذا قسیم العمل، ولت كمیات كبیرةانتاج  یحظيحیث  ،تراكمھ الیسبب ذي، والتقسیم العمل

 العدید من قوم علیھاتالتي  المبادئ األساسیة ،وھذه ھيأیًضا نمواللتنمیة االقتصادیة وا محركات یعتبر من
في وقت  المنظرونإعتمدھا التي  وھي المبادئ، طویلة من الزمن لفترة التنمیة ونظریات النظریات االقتصادیة

 جان باتیستو (1823-1772) ریكاردو ، ودیفید)1790-1723(سمیث  آدمك االقتصاد الكالسیكي من مبكر
 :ككل منذ ذلك الوقت إلى الیوم  نموالتنمیة االقتصادیة وال نظریاتأساسا ل وشكلت ،(1832 - 1767) ساي

:مبادئ نظریات التنمیة االقتصادیة  2-1-1
المبادئ المقتبسة أساًسا من النظریة االقتصادیة ،وذلك ألن تعتمد نظریات التنمیة على مجموعة من 

للتنمیة ظھرت أساَسا مع تطور االقتصاد ، بمعنى أنھا ناتجة )  évolutionniste(الرؤیة الغربیة و التطوریة 
 2:اقتصادیة، ومن بین أھم ھذه المبادئ نذكر)  finalité(عن عوامل ذات خاصیة  اقتصادیة ونھایات 

:لمبادئ األساسیةا 2-1-1-1
حیث یعتبر التراكم كعامل لالنتاجیة و النمو، الدوران أو التدفق الثابت للتبادالت التي تعزز التراكم ، -

 La loi de l’harmonie des"  قانون سلسلة الفوائدوھذا ما وضحھ جون باتیست ساي من خالل 
intérêts  "قانون المیزة النسبیة ة المشتركة، باالضافة إلى ، الذي ینص على االنتاج و التبادل لتحقیق الفائد "

la loi des avantages comparatifs    " الذي یعتمد على التخصص في االنتاج و زیادة التبادالت،والذي
 .تم وضعھ من قبل دافید ریكاردو

من خالل تقسیم ، الذي یعكس التنمیة الحادثة من خالل التراكم ، الكتلة االنتاجیة المفضلة تقسیم العمل -
 .العمل، وقد تم تبیین أھمیة تقسیم العمل كعامل لنمو االنتاجیة من قبل آدم سمیث 

 الذي یعتبر كمحرك للنمو و التنمیة االقتصادیة:  التقدم و االبتكار -

 Adam Smith(مثل آدم سمیث : المبادئ التي وضعھا االقتصادیون الكالسیك األوائل 2-1-1-2
 Jean-Baptiste(، جون باتیست ساي )David Ricardo 1772-1823(دافید ریكاردو ، ) 1723-1790

 .41، صمرجع سابق، ، قضایا اقتصادیة معاصرةدمحم عبد العزیز عجمیة و آخرون:   1

2 : Suzanne Tremblay, DU CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT AU CONCEPT DE L’APRÈS-
DÉVELOPPEMENT TRAJECTOIRE ET REPÈRES THÉORIQUES, Collection « Travaux et études en 
développement régional » , Université du Québec à Chicoutimi, Bibliothèque nationale du Québec Décembre 1999,P: 
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Say 1767-1832 ( الذین اعتمدوا على نظریات النمو و التنمیة االقتصادیة في األجل القصیر، وذلك ألن ،
التي "   laisser-faire دعھ یعمل ،" طریق النمو االقتصادي،وكذلك مبادئ  التنمیة خالل ھذه الفترة تحدث عن

، ما یعني بدایة )  François Quesnay 1694-1774(ترجع إلي الفیزوقراطیین و جون فرنسوا كیزناي 
اللیبرالیة في االقتصاد، فكل ھذه القوانین تمثل المبادئ األساسیة لالقتصاد الكالسیكي و التي تم اعتمادھا في 

و حتى ذروتھا المستوحاة من المدرسة الطبیعیة، ولقد عرفت ھذه المبادئ تطبیقھا الفعلي  النظریات اللیبرالیة و
نظام منظم على أساس االنتاج االقتصادي و في داخل اطار االنتاج  بوصول الثورة الصناعیة أین تم وضع

اللذین أصبحا فیما بعد أساس لعملیة التنمیة  fordismeالفوردي  یتم استخدام النمو الكینزي والصناعي 
XXاالقتصادیة خالل القرن العشرین 

e 
siècle. 

 :اتجاهات نظر�ات التنم�ة االقتصاد�ة  2-1-2
من تحلیل التنم�ة االقتصاد�ة في السنوات األخیرة نحو تفسیر سبب عدم التوصل إلى  لقد وجه جزء كبیر

تنم�ة متجددة ذاتً�ا، و�مكن القول أن المساهمات الحدیثة في نظر�ات التنم�ة االقتصاد�ة ركزت على ثالث 
  1: اتجاهات رئ�س�ة ، وهي

انماء سریعة متجددة ذاتیًا من خالل ما یطلق أسباب فشل الدول النامیة في تحقیق عملیات : االتجاه األول-
علیھ الشك السكاني،حیث یعتقد كثیر من المنظرین أن زیادة زیادة الناتج القومي االجمالي تتآكل بسبب الزیادة 
المرتفعة في عدد السكان في دول العالم، كما أن معظم دول العالم الثالث تركز في عملیات االنتاج على قطاعات 

 .لیھا آثار جانبیة أو ثانویة لھا وزن في دعم عملیات االنماء في تلك الدولال یترتب ع

ویھتم بالبجث عن العوامل األساسیة التي تتمخض عن عملیة التنمیةاالقتصادیة : االتجاه الثاني -
مما أدى المتجددة،كعدم القدرة على االدخار،وضعف الحافز إلى االستثمار،وعدم كفایة الھیاكل األساسیة لالنتاج،

 .إلى عدم استطاعة الدول النامیة تحقیق عملیات انماء سریعة
لقضاء على التخلف یكون من خالل استیراد رأس المال و المعرفة و التكنولوجیا المتقدمة من الخارج او 

 .واالستعانة بالقروض و المساعدات الخارجیة والعمل على الحد من الزیادة السكانیة السریعة
جاه مسیطًرا على الفكر التنموي لبالد العلم الثالث طوال فترة الخمسینات و الستینات من وبقي ھذا االت

 :القرن العشرین حیث سعت الدول النامیة إلى اتباع ھذا االتجاه من خالل نموذجین في التنمیة

التصنیع حیث تقوم الدولة بمھمة االنتاج المباشر و محاولة " نموذج احالل الواردات: " النموذج األول -
 .الداخلي و االقالل من االعتماد على الخارج و توجیھ الصناعة لتلبیة الحاجات المحلیة

من خالل انتاج و تصنیع السلع الصناعیة االستھالكیة " التصنیع للتصدیر"نموذج  :النموج الثاني  -
 .الرخیصة و تصدیرھا إلى األسواق الخارجیة،خاصة للدول الغربیة

النموذجین لم یؤدیا إلى القضاء على مظاھر الفقر و التخلف،بل إلى زیادة تلك المظاھر إال أن كال 
واالختالل في ھیكل توزیع الدخول ، زیادة الواردات من السلع الوسیطة و الرأسمالیة بطریقة أسرع بكثیر من 

 .الزیادة في الصناعیة لتلك الدول

وذلك من خالل التأكید على العوامل و األسباب الخارجیة في تخلف دول العالم :  االتجاه الثالث -
،حیث یرى ھذا االتجاه أن أسباب االخفاق ترجع إلى النظام االقتصادي العالمي حیث ینطلقون من فرضیة "الثالث

من االندماج في النظام  أساسیة مفادھا أن مشكالت التخلف التي تعاني منھا الدول العالم الثالث ھي جزء ال یتجزأ
الرأسمالي ، و الذي ال یتیح لدول العالم الثالث فرصة النمو المستقل ألن شروطھ تعمل ضد مصلحة ھذه البالد و 
تعیق عملیات التنمیة،وذلك بسبب تدھور شروط التبادل التجاري لصالح الدول المتقدمة، و االحتكار األجنبي 

. للتكنولوجیا المتقدمة

 .63-60سابق،ص،ص مرجع بشار محمود قبالن، :   1
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.نظریات النمو االقتصادي 2-2
و ھي تمثل المجموعة األولى التي اھتمت بدراسة مفھوم التنمیة االقتصادیة ، وتشمل األفكار االقتصادیة 
الكالسكیة و النیوكالسكیة ،باالضافة إلى النظریات التي تجسد أفكار االقتصادیین الكنزیین و كذا نظریات النمو 

 .الداخلیة
:السیكیةنظریة النمو الك 2-2-1
:المحتوى 2-2-1-1

لقد اتجھ الفكر الكالسیكي للبحث عن أسباب النمو طویل األجل للدخل القومي ، وبالتالي العملیة التي 
 1:تسمح بحدوث النمو االقتصادي، ومن أبرز أفكار النظریة الكالسكیة في مجال النمو االقتصادي نجد نجد

العمل، رأس المال، الموارد الطبیعیة ، : من العوامل ھي اعتبر الكالسیك أن االنتاج ھو دالة لعدد من •
 .عندما یحصل تغیر في ھذه العوامل أو جمیعھا) النمو(و التقدم التكنولوجي، و یتحقق التغیر في االنتاج 

ثابت و أن بقیة العوامل متغیرة، و لھذا ) األراضي الزراعیة(حیث اعتبر الكالسیك أن الموارد الطبیعیة 
االنتاج تخضع لقانون تناقص الغلة،و بذلك فإن صحة التحلیل المذكور تبقى رھن بافتراض ثبات الفن فإن عملیة 

 .االنتاجي و رأس المال المستخدم
 2: فطبقًا للنظریة الكالسیكیة فإن نمو الناتج یأتي من واحد أو اكثر من العوامل الثالثة

 ).مو السكاني و التعلیمعن طریق الن(حدوث زیادة كمیة أو نوعیة في عنصر العمل  -
 .حدوث زیادة في عنصر رأس المال -
 .حدوث تحسن في المستوى التكنولوجي -
حیث أكدوا بأن تزاید التراكم : اعتقد الكالسیك بوجود عالقة بین النمو السكاني و التراكم الرأسمالي •

شأنھ أن یؤدي إلى انخفاض الرأسمالي یؤدي إلى تزاید حجم السكان، وفي نفس الوقت فإن زیادة حجم السكان من 
  3:التراكم الرأسمالي، وھذا كالتالي

 زیادة التراكم الرأسمالي               زیادة الرصید الكلي لألجور                زیادة معدل األجر             زیادة حجم السكان         
)       بافتراض ثبات الفن االنتاجي و ثبات األرض(زیادة النمو السكاني         ارتفاع تكلفة المنتجات الزراعیة   

. انخفاض األجور         انخفاض األرباح و االدخارات            انخفاض تكوین رأس المال

النظریة الكالسیكیة رھنًا بتحقق افتراضاتھا و ھي افتراضات غیر جاءت بھ  ولكن یبقى مدى تحقق ما
 .واقعیة حالیًا كافتراض وجود المنافسة التامة و االستخدام الكامل

حیث یقولون بأن األرباح ال تزداد بشكل مستمر بل تتجھ نحو : اتجاه األرباح نحو االنخفاض •
مالي ، و السبب وفقًا آلدم سمیث ھو زیادة األجور الناجمة االنخفاض عند اشتداد المنافسة و زیادة التراكم الرأس

 .عن المنافسة فیما بین الرأسمالیین
اعتقاد أن الید الخفیة من شأنھا تعظیم الدخل القومي في ظل وجود السوق الحرة،حیث تعمل الید الخفیة  •

إلى أقصى حد ممكن، حیث  على اعادة توزیع الموارد المتاحة بكفاءة ومن ثم تؤخر الوصول إلى حالة الركود
یرى جون ستیوارت میل أنھ عندما یصل االقتصاد إلى حالة السكون أو الركود یكون في وضع ینطوي بصفة 

 P68F4.عامة على تقدم كبیر على األحوال التي سادت عصره

 .62مدحت القریشي،مرجع سابق، ص:  1
 .151-150میشال تودارو ،مرجع سابق، ص،ص :   2
 .63مدحت القریشي،مرجع سابق، ص:   3
 .76-75دمحم عید العزیز عجمیة،دمحم علي اللیثي،مرجع سابق،ص،ص :   4
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إن كل مفكري النظریة الكالسیكیة یتصورون ظھور حالة الركود و الثبات كنھایة لعملیة : حالة الثبات  •
 .التراكم الرأسمالي،وذلك بسبب ندرة الموارد الطبیعیة  و المنافسة فیما بین الرأسمالیین

أكد الكالسیك على األھمیة الكبیرة للبیئة : الحاجة إلى العوامل االجتماعیة و المؤسسیة المواتیة للنمو •
مستقرة، مؤسسات  االجتماعیة و المؤسسیة المواتیة للنمو، و تشمل ھذه البیئة نظام إداري ، وحكومة

تمویلیة،نظام شرعي و قانوني، ونظام كفؤ لالنتاج، و أوضاع اجتماعیة مناسبة، باالضافة إلى وجود حاجة 
 .لتحریرالناس من التقالید القدیمة و الخرافات و تحدید حجم العائلة

 تصادياالق النظام تطور أن في یتركز االقتصادي النمو في الكالسیك فكر أن إلى سبق مما ونخلص
 النمو، موجة من تظھر السكان نمو التقدم سبق فإذا السكاني، والنمو التكنولوجي التقدم بین سباقًا یعد الرأسمالي

 االنتعاش حالة من تسود أي واألجور، واإلنتاج التشغیل زیادة على تعمل الفني التقدم زیادة لكون وذلك
 .وھكذا ..واالنتعاش ثم النمو الركود من جدیدة موجة فظھور السكان زیادة إلى األخیرة ھذه وتؤدي .االقتصادي

 .واتجاھاتھا األرباح مستوى على یعتمد بدوره والذي الرأسمالي التراكم على یعتمد الفني التقدم أن النظریة وتبین
 1:الدوال التالیة في الكالسیكي النموذج نلخص سبق ما ولتفھم
 O = f ( L , K , Q , T )............................ ...( 1)                           :اإلنتاج دالة-1       

O  :  اإلنتاجOutput  
L   :قوة  العمل Labor force 
K  : الموارد(المتاح من األرض ( Known Resources

: Q   رأس المال  Capital
T  :التقدم الفني Technique  

 المتاحة من المساحة ثبات وبافتراض .استراتیجیًا غیر الً عام العتباره التنظیم عنصر النموذج تجاھل وقد
 في بزیادة مطردة والمقترن األرض في الثبات وأن الفني، التقدم ضمن تدخل الجدیدة الموارد فإن األرض
 .الكلي الناتج تناقص إلى فترة بعد یؤدي العمل عنصر

 .........T = T ( I )).................2:               (االستثمار على یتوقف التكنولوجي التقدم مستوى -2
 ....................I = dQ = I ( R )) 3(                          :األرباح على یتوقف االستثمار -3

 عبارة Rالرأسمالي، و الرصید في الزیادة عن یعبر ، والذي  Iالصافي االستثمار ھنا باالستثمار یقصد حیث
 . )المال ورأس األرض ( الثابتة اإلنتاج عناصر من العائد عن

R = R (T , L )..........................(4)      :العمل عرض و تكنولوجي مستوى على تتوقف األرباح -4
 .........L = L (W ))......................5:                          (األجور حجم على یتوقف العمل قوة حجم -5
                                    W = W ( I )....................... (6) :االستثمار مستوى على تتوقف األجور -6

 O = R + W .                       :أي  الكلي، الناتج تعادل األجور و األرباح مجموع بأن علما
 W = wL:                 فیكون الطویل األجل في التوازن شرط أما

 األدنى األجر معدل :w أن حیث
 النموذج الكالسیكي سیر كیفیة تكون الرأسمالي للنظام األول المحرك ھي األرباح أن وبافتراض فإنھ ذلك وعلى
 :التالي النحو على للنمو

d R            d I          d Q                  d T           d W              d L           d R 

 :النظر�ة نقد 2-2-1-2
تحو�ل  أهم�ة على مؤكدة االقتصادي النمو عمل�ة في الرأسمالي التراكم أهم�ة على النظر�ة ركزت

 على النظر�ة �عاب أنه إال االقتصاد�ة، التنم�ة عجلة لدفع المنتجة االستثمار نواحي إلى االقتصادي الفائض

،  على الموقع االلكتروني 33الجزء الثالث،ص،  االقتصادیة والتنمیة النمو نظریات :االقتصادي والتخطیط التنمیة،  بخاري الحمید عبد عبلة:  1 
, consulté le 25/01/2012 à22h30 http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1342618978.726 %8A%D8%A788.pdf 

http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1342618978.7265%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88.pdf


ول العربيةاتجاهات التنمية االقتصادية وأهم عوائقها في الد..................الفصل الثالث  

172 

 قد و أخرى، من ناح�ة الغلة وتناقص ناح�ة من السكان تزاید في والمتمثلة أفكارها سادت التي التشاؤم موجة
 إلیها انتهت التي النتائج عدم تحقق الواقع في وتبین العاملین، هذین آلثار سردها في الكالس�ك�ة النظر�ة غالت

 .سیرها من تعرقل التي العق�ات وجود �عض رغم االقتصاد�ة التنم�ة علم�ة تتوقف ولم الكالس�ك�ة المدرسة

).النیوكالسیكیة(النظریة الكالسیكیة المحدثة  2-2-2
لقد تخلى معظم االقتصادیین النیوكالسیك عن المنھج الذي اتبعھ الكالسیك رغم شمولھ،حیث تغیر 

التوزیع الكفؤ للموارد، الموضوع المركزي لالقتصاد من نمو الثروة في األمد الطویل إلى دور التغیر الحدي في 
)      Jevers(و أصبح مفھوم المنفعة الحدیة ھو المفھوم الرئیس لالقتصاد الكالسیكي و الذي طوره كل من 

  ).Marginalist School(، وقد عرفت ھذه األفكار بالمدرسة الحدیة ) Walras(و ) Menger(و 
لمستند إلى المنفعة الحدیة في تحدید قیمة السلع بدال من وقد ركز ھؤالء االقتصادیون على دور الطلب ا

 .العرض المستند إلى نفقة االنتاج كما زعم االقتصادیون الكالسیك
الذي جمع بین جانبي العرض و الطلب لتحدید التوازن ) Alfred Marshale(وبعد ذلك جاء 

أضاف إلى أفكار ھذه المدرسة العدید من األفكار المھمة األخرى لتتحول فیما بعد إلى ما عرف  والقیمة،كما
 Alfred Marshale:(1(بالنظریة الكالسیكیة المحدثة، ومن بین أھم أفكاره 

 أسلوب التوازن الجزئي كأداة للتحلیل االقتصادي -
 .فكرة التوازن في حالتي المنافسة التامة و االحتكار -
 ).عوامل اإلنتاج(وزیع الدخل القومي بین األجور و الریع و األرباح و الفائدةفكرة ت -
 .إدخال عنصر الزمن في التحلیل االقتصادي و فكرة الوفورات الخارجیة -

أما فیما یخص األفكار الكالسیكیة المحدثة حول النمو االقتصادي فإن النظریة تتضمن ثالثة أفكار 
 2:رئیسیة

اج في األمد الطویل بمعدل نمو قوة العمل في الوحدات الكفؤة، أي بمعدل نمو قوة العمل یتحدد معدل نمو اإلنت -
زائدًا معدل نمو إنتاجیة العمل، بحیث یكون النمو مستقل عن معدل نمو االدخار، وذلك یعود إلى أن المعدل 

أومعدل أقل إلنتاجیة ) K/Y(األعلى لالدخار أو االستثمار یتم تعویضھ من قبل معدل أعلى من رأس المال الناتج 
 .، وذلك بسبب تناقص عوائد رأس المال) V/K(رأس المال 

أن مستوى دخل الفرد یعتمد على معدل االدخار و االستثمار،حیث یتغیر ایجابیًا مع معدل االدخار واالستثمار و  -
 .سلبیًا على معدل نمو السكان

) بالنسبة لالستھالك(فضیالت معطاة لالدخارعند وجود ت) V/K(و ) K/L(ھناك عالقة سالبة فیما بین  -
والتكنولوجیا، حیث أن البلدان الفقیرة تملك كمیات قلیلة من رأس المال للفرد تنمو بمعدل أسرع من البلدان الغنیة 

بین معدالت دخل الفرد ) Convergence(التي تملك كمیات كبیرة من رأس المال ،األمر الذي یؤدي إلى االلتقاء
 .المعیشة فیما بین بلدان العالم المختلفةو مستویات 

.تحلیل ماركس و الماركسیین 2-2-3
و النیوكالسیكیة من ماركس و ) الكالسكیة(لقد جاء التحدي األساسي لنظریة التنمیة التقلیدیة 

الماركسیین، حیث رأى ماركس و الماركسیین أن العوامل التي قدمتھا نظریة التنمیة التقلیدیة لتفسیر أسباب 
و انعدامھ أو االفتقار إلى الموارد المشاكل التي تواجھھا عملیة التنمیة مثل انخفاض معدل التقدم التكنولوجي أ

الطبیعیة ، ماھي إال األسباب الظاھریة لھذه المشاكل ، ومن أجل التعرف على العوامل األساسیة التي تشكل 
الذي یأخذ اإلنتاج مكانھ في ظلھ،  ضرورة دراسة طبیعة النظام االقتصاديالتنمیة و تحركھا یؤكد ماركس على 

 :ج یعمل علىفالتنظیم االقتصادي لإلنتا
تحدید الھیكل الطبقي للمجتمع،و الذي یتأسس علیھ بدوره ھیكل األفكار و المؤسسات التي تھیمن على  -

 .ثقافة المجتمع

، بتاریخ /http://www.alukah.net/culture/0/79530: ، شبكة موقع األلوكة17ص، )مفاھیم ونظریات(النمو االقتصادي ب، جالل خشی: 1 
24/03/2015 

 35بخاري، مرجع سابق،ص الحمید عبد عبلة:  2

http://www.alukah.net/culture/0/79530/
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كما تتسق القوى المادیة لإلنتاج  في المراحل األولى للنظام االجتماعي مع كل من الھیكل الطبقي  -
 . للمجتمع وھیكل األفكار و المؤسسات القائمة فیھ

غیر أنھ مع مرور الزمن تبقى الھیاكل الطبقیة و المؤسسات القائمة ثابتة غیر متطورة بینما تتغیر القوى 
المادیة لإلنتاج تلقائیًا، وبذلك یصبح الھیكل الطبقي القائم متناقَضا مع القوى االقتصادیة الجدیدة ، ومن ثَم یبرز 

وتلك التي سوف تخسر نتیجة لھ، و یرى ماركس و مؤیدوه أن صراع بین الطبقة المستفیدة من التغیر االجتماعي 
    1.الطبقة التي سوف تستفید من ھذا التغیر تنتصر بالضرورة و ینتج عن ذلك عن تأسیس نظام اجتماعي جدید

وبھذا كان ماركس االقتصادي الكالسیكي الوحید الذي تنبأ بانھیار الرأسمالیة، حیث یؤكد ماركس على 
 یمكن أن ینمو إلى األبد ،وأن النھایة ال تأتي بسبب حالة الثبات بل بسبب األزمة التي ترافق حالة أن االقتصاد ال

 .فائض االنتاج و االضطراب االجتماعي 
 :ویمكن توضیح تحلیل ماركس للتنمیة الرأسمالیة في اآلتي

ة إنتاج طبقة العمال أي تكلفة إعاد( یرى ماركس أن األجور تتحدد بموجب الحد األدنى لمستوى الكفاف  -
 ) .لتعبیر ماركس

الذي یخلقھ العامل الفرق بین كمیة إنتاج العامل و بین الحد األدنى ) SurplusValue(یمثل فائض القیمة  -
 .ألجر العامل

إال إذا (زیادة حصة رأس المال و انخفاض معدل الربح  مع تزاید معدل الكثافة الرأسمالیة لتكنولوجیا اإلنتاج -
 2.القیمة ارتفع فائض

ویرى ماركس بأن البطالة التكنولوجیة الناتجة عن التقدم التكنولوجي في ظل الرأسمالیة معدالتھا مرتفعة ،  -
بالجیش االحتیاطي فیطرد العمال مباشرة من العمل نتیجة الدخال آالت جدیدة، مما سیؤدي إلى اختفاء ما یسمیھ 

مما یدفع إلى تناقص مستویات أجور العمال الذین بقوا في  للعمال  و تزاید و ظھور الجیش الصناعي االحتیاطي
 3.العمل و سیادة ما یسمى بأجر الكفاف

ومع احالل رأس المال محل العمل و محاوالت ز�ادة التراكم الرأسمالي تنشأ مشكلة تتعلق �عدم قدرة العمال  -
الطلب الفعال الذي یدفع الرأسمال�ة على استهالك جم�ع السلع المنتجة و ز�ادة حجم ال�طالة مما یؤدي إلى فشل 

إلى االنه�ار من جراء تناقضاتها الداخل�ة و انتقال السلطة إلى الط�قة العاملة عن طر�ق الثورة العمال�ة ألن 
أعداًدا قلیلة تنتفع من الرأسمال�ة و أعداًدا أكبر من األفراد �ع�شون تحت الفقر و ال�طالة ، وهكذا تحل االشتراك�ة 

 4. مال�ة حیث �ستولي العمال على وسائل االنتاج و التوز�ع و الم�ادلة و السلطةمحل الرأس
 

 )Joseph Schumpeter: (نظریة شومبیتر في النمو االقتصادي 2-2-4
 :موقع شومیبتر من المدارس االقتصادیة  2-2-4-1

) Joseph Schumpeter  )1883-1950 من الصعب جدًا أن یتم تصنیف االقتصادي النمساوي
، لكن تحلیلھ تعدى اإلطار Léon Walras تر  باالقتصاديیمدرسة اقتصادیة معینة ، حیث تأثر شومبضمن 

، كما أنھ بالرغم من أنھ یوافق  Max Weber النیوكالسیكي بكثیر ، كما تأثر أیًضا بكتابات السوسیولوجي 
بذلك فإنھ على إال أن تحلیلھ بعید  جدًا عن الماركسیین، و " Karl Marx" على بعض النتائج لكارل ماركس
، كما "l'évolutionnisme économique"  مذھب التطور االقتصادي العموم یعتبر شومبتر مؤسس 

 hétérodoxes."5 "یصنف أیًضا في دائرة االقتصادیین المبدعین 
و�ذلك �عتبر شومبتر ذو تفكیر حر و أصیل ألنه ال �مكن تصن�فه ضمن أي ت�ار لیبیرالي أو كینزي، أو 

 la théorie des(نظر�ة الدورات : الماركسي،ومن أهم اضافاته العدیدة للفكر االقتصادي نجد ضمن الت�ار 

                                                 
 .74دمحم عید العزیز عجمیة،دمحم علي اللیثي،مرجع سابق،ص:   1

.. : 61مدحت القریشي،مرجع سابق، ص 2  
 ..86-85دمحم عید العزیز عجمیة،دمحم علي اللیثي،مرجع سابق،ص، ص :  3
 ..61مدحت القریشي،مرجع سابق، ص:  4

5 :  Alexis Karklins-Marchay, Joseph Schumpeter, Vie - Œuvres - Concepts, 2004, Ellipses, ISBN 2-7298-1372-1 sur le 
site : http://www2.cndp.fr/RevueDEES/, consulté le 12/01/2012 à  20h45. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volutionnisme_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodoxie_et_h%C3%A9t%C3%A9rodoxie_en_%C3%A9conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2729813721
http://www2.cndp.fr/RevueDEES/
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cycles ( تحلیل دور االبتكار و المقاول على النمو االقتصادي ، و نظر�ة حول تطور 1939في عام ،
 ،1)م  1942(الرأسمال�ة 
لنیوكالسیكیة و الماركسیة من جھة ویمكن تلخیص مختلف آرائھ التي یتفق علیھا مع كل من المدرسة ا 

 2: و التي یعارضھا من جھة أخرى من خالل الجدول التالي

 جدول مقارنة بین آراء النظریة النیوكالسیكیة والنظریة الماركسیة): 55(الجدول رقم 
 اآلراء غیر المتفق علیھا اآلراء المتفق علیھا

النظریة 
 النیوكالسیكیة

أساس السعي نحو تحقیق الربح -
 .عملیة النمو في النظام الرأسمالي

 النمو ھو المكافأة العادلة للمقاول -

ى بأن النظام الرأسمالي غیر مستقر و أنھ سیؤول إلى الزوال یر -
 ) .كما یراه كارل ماركس(

كما ینفي التحلیل الثابت للنظام القریب الذي سیحل محلھ ، و  -
 .المجردةیعارض اضفاء الصفة الریاضیىة للنماذج 

یعارض المفھوم االقتصادي الجزئي للعامل الحسابي ، كما أن  -
المقاول محفز من خالل المغامرة و الشعور بالسعادة للفوز على 

 .المنافسین
النظریة 
 الماركسیة

 محكوم علیھا أن الرأسمالیةب یعتقد -
 .االشتراكیة وستحل محلھا باالختفاء

 في حالة یمیل إلى االختفاء  الربح -
 المنافسة

في اعتمادھم على  كانوا على حق الماركسیین أنب انھ ال یعتقد -
 قوي مثل دینامیكي ابتكار و امكانیة الحصول على، التخطیط المركزي

 .الرأسمالیة المنافسة
 .وحسب رأیھ فإن االشتراكیة ال یمكن أن تحترم الحریات الفردیة  -

 :La relation entre le progrès technique et croissance chez  SCHUMPETER: من اعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر 
Shumpeter , sur le site :  ww.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schumpeter.pdf, 

 اعتباره في ، إذ أن  النیوكالسیكیة تأثر بالمدرسة Schumpeterسبق نجد بأن شومبیتر  و من خالل ما
 النظام تناقضات یخص فیما مالتس بأفكار أیضا وتأثر االقتصادي، للنمو ھو اإلطار العام الرأسمالي النظام أن

 النظام بانھیار تنبأ إنما إلیھا، ینحاز وال الرأسمالیة إللغاء یدعو ال ذلك ومع یمقت الشیوعیة فھو الرأسمالي،
التنمیة  نظریة" كتابھ في شومبیتر أفكار ظھرت وقد، الشیوعي ولیس االشتراكي النظام الرأسمالي لیحل محلھ

 . 1939في الدورات عن لھ كتاب في كملھا و ، 1911 عام "االقتصادیة
 :أھم أفكار  و نظریات شومبیتر في مجال النمو و التنمیة االقتصادیة  2-2-4-2

 )  :L'entrepreneur innovateurالمقاول المبتكر، ( دور المقاول حسب شومبیتر  - أ
المقاول حسب جوزیف شومبیتر عبارة رئیس المؤسسة الذي یتحمل المخاطر و یقوم بإدخال االبتكارات 

، بمعنى أن االبتكار "  تنفیذ أو انجاز مجموعة من التركیبات الجدیدة" ،فالنسبة لھ المؤسسة الرأسمالیة ھي 
إیجاد مجموعة من التركیبات االنتاجیة الجدیدة لمواجھة یھدف إلى )  والذي ھو سمة من المشاریع الرأسمالیة(

 3.عملیة تراجع النشاط
و تقوم نظریة شومبیتر في النمو االقتصادى على اساس ان المنظم الفرد یضع خطط إنتاجیة بدافع 

الحصول على أقصى ربح ممكن یشعل المنافسة بینھ وبین االخرین، ولذا فان النمو االقتصادى عند شومبیتر 
عتمد على عنصرین رئیسین ھما المنظم ثم االئتمان المصرفى الذي یوفر للمنظمة اإلمكانات المادیة الالزمة ی

لالبتكار واالختراع والتجدید تفترض ھذه النظریة اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن 
 4).التدفق النقدي(استاتیكي

1 : SCHUMPETER, La relation entre le progrès technique et croissance chez Shumpeter , Cours shumpeter sur le site :  
ww.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schumpeter.pdf, consulté 12/09/2012 à22h48. 
2 :  Alexis Karklins-Marchay, Joseph Schumpeter, Vie - Œuvres - Concepts, 2004, Ellipses, OpCit. 
3 : SCHUMPETER: LE PROGRES TECHNIQUE ET Evolution economique Cours shumpeter,sur le site : 
http://sesalaprovidence.free.fr/specialite/Schumpeter/Schumpeter%20cours2009%20et%20fiche%20voca.pdf , consulté 
le12/09/2012 à22h48. 

 48،ص)1985مطابع جامعة الملك سعود، السعودیة، ( نظریات التنمیة والنمو اإلقتصادي، فایز ابراھیم الحبیب،  : 4

http://sesalaprovidence.free.fr/specialite/Schumpeter/Schumpeter%20cours2009%20et%20fiche%20voca.pdf
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 1: كاراتویمیز شومبیتر خمسة أنواع من االبت
؛ )جدیدة  سلعة أو خدمة(ابتكار منتج  -
 ؛ )طریقة انتاج جدیدة(ابتكار عملیة  -
 ؛ )السوق الجدیدة(ابتكار سوق  -
ابتكار المواد األولیة الخام أو المنتجات نصف المصنعة؛  -
 ). إنشاء أو ظھور االحتكار(االبتكار التنظیمي  -

: حدیات رئیسیة عند عملیة االبتكار ھيأما بالنسبة للمقاول فإنھ یواجھ ثالثة ت
 ، ألن اإلبتكار ال یمكن أن یعتمد على التجربة و أن نجاحھا یبقى غیر مؤكد؛ اآلكادةعدم الیقین و  -
 التكلفة النفسیة، ألنھ من األسھل دائما إتباع األشیاء  من یتم القیام  بھا ألول مرة ؛  -
تواجھ معارضة من النظام القائم  التغییرات، ألنھ من الصعب االستجابة للعادات الجدیدة، حیث مقاومة -

  : االبتكار ودینامكیة الرأسمالیة  -ب
  .موجات االبتكار .-1ب

واالبتكارات تظھر مجمعة معًا ، و أن مجموعة )  المقاولین(یبین جوزیف شومبیتر بأن رجال األعمال 
، فبالنسبة )الصغیرة(الذي یتبع العدید من االبتكارات اإلضافیة ) أكبر(من ابتكار آخر  جذري االبتكار ات تتشكل 

، األمر الذي یفسر دوریة النمو االقتصادي ، "  grappesحلقات "لشومبیتر فإن االبتكارات تظھر في شكل 
 :حیث أن 
 ،)االجتماعیة والنفسیة(نجاح المبتكر یسمح بالتقلیل من المقاومة   -
یتم تقلید االبتكارات على مستوى فرع كل صناعة، وفي األخیر ستنتشر االبتكارات من الفرع إلى   -

 . بقیة قطاعات االقتصاد 
و الشكل الموالي یبین تباین موجات االبتكارات 

 االنتقال بین دورتي حیاة تكنولوجیتین) : 45(الشكل رقم 

Source :Uzunidis Dimitri et Bailly Michel Alexandre, « Politiques de recherche et innovation 
militaire Ressource: Schumpeter versus Smith aux Etats-Unis et en Europe », Laboratoire 
Redéploiement Industrie et Innovations, Université du Littoral Côte d’Opale 2005/1 no 21, p49 

   .االبتكار والمنافسة -2ب
إدخال االبتكارات  في ظل حالة من سوق المنافسة الحرة و الكاملة، ألنھ في ھذه الحالة   من الصعب

.              یكون الربح لدى المؤسسات متجًھا نحو إلى الصفر

1 : Jean-Pierre Potier, J. A. Schumpeter, le cycle et les crises, Cycle de conférences ,université de Lyon,P02, sur le site  
co.univ-lyon2.fr/IMG/pdf_Schumpeter_.pdf, consulté le 20/01/2012 à 22h15. 
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استراتیجیة االبتكار، لتغطیة  وجود  قدر من المنافسة غیر الكاملة  لممارسة  ضروري لذلك فإنھ من ال
ویجب أن یوفر االبتكار على األقل بشكل مؤقت،عائدًا . ،......المخاطر،  و نفقات البحث والتطویر، والتسویق، 
وحسن سیر  النمو االقتصاديو یعتمد ذلك على  . للشركة الربحلالحتكار ، وھذا یعني أن یسمح بالحصول على 

.  الرأسمالیة

  .الدورات االقتصادیة  -ج
موجات من " أو " مجموعات"ظھور خالل من ویمكن تفسیر التقلبات االقتصادیة طویلة األجل 

و أكثر عمومیة ھو عدم انتظام التقدم التقني الذي  یفسر عدم انتظام النمو االقتصادي ،حیث تلي ".االبتكارات
 . فترات من التقدم التكنولوجي الحاد  فترات ضعیفة من االبتكارات

، طور جوزیف شومبیتر أول Kondratieffفابتداًءا من األعمال حول الدورات االقتصادیة لكوندرتیاف 
نظریة حول النمو االقتصادي في األجل الطویل ،حیث یرى أن االبتكارات التي یقوم بھا المقاولون تمثل القوة 

 Théorie de" م 1913للنمو ، لذا طور خصیًصا  أھمیة المقاول في نظریة التطور االقتصادي عام  دافعةال
l’évolution économique. " 

، حیث یتم تفسیر حدوث الدورات االقتصادیة من خالل تناوب  للدورات االقتصادیةكما اقترح نظریة 
بظھور مجموعة من االبتكارات داخل االقتصاد وتركیز الشركات، و مراحل الركود  مراحل النمو المرتبطة

 1. المرتبطة بتراجع االبتكارات
 :ولحدوث ھذا التطور الدوري یجب توفر شرطین أساسیین  لھذه االبتكارات -

ینبغي أن یؤدي السابقة، ومن جھة أخرى  اإلنتاج عملیة فعلیة مقارنة مع  طفرة تكنولوجیة یجب أن یكون ھناك -
، ما یؤدي إلى  في االقتصاد القوة الشرائیة تطور الصناعات الجدیدة إلى إحداث موجة ثانیة من النمو تتمیز بنشر

 .زیادة الطلب
وباختصار الدورة االقتصادیة عبارة عن مرحلة من توسع االنتاج مصحوبة بارتفاع المداخیل و اآلسعار تلیھا 

 2:ض أو تباطئ االنتاج ،المداخیل و االسعار مرحلة االنكماش تتمیز بانخفا
 مراحل الدورة االقتصادیة) : 46(الشكل رقم 

1 : Uzunidis Dimitri et Bailly Michel Alexandre, « Politiques de recherche et innovation militaire Ressource: 
Schumpeter versus Smith aux Etats-Unis et en Europe », Laboratoire Redéploiement Industrie et Innovations, 
Université du Littoral Côte d’Opale 2005/1 no 21, p49 
2 : Pascal Bailly, La Relation entre progrés et croissance chez Shumpeter, sur le site : http://www.ac-
grenoble.fr/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schumpeter.pdf, consulté le 16/06/2012 à 22h25. 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://www.profdeses.fr/11.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://www.profdeses.fr/11.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://www.profdeses.fr/11.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://www.profdeses.fr/11.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_%25C3%25A9conomique
http://www.ac-grenoble.fr/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schumpeter.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schumpeter.pdf
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Source : SCHUMPETER, La relation entre le progrès technique et croissance chez Shumpeter , Cours
shumpeter sur le site :  ww.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schumpeter.pdf,P06, 
consulté 12/09/2012 à22h48 

التقدم التقني الحادث  مرتبطة بظھور دورات اقتصادیة رئیسیة التمییز بین ثالثةب شومبیترویقوم  -
 1 :القتصادیةلتفسیر التنمیة ا

 .)1848-1789(و اآللة البخاریة  الصناعیة األولى الثورة -    
 ).1896-1848(ثورة السكك الحدیدیة و التعدین  -
، و للتوسع یمكن الحدیث في وقتنا الحالي عن دور االعالم اآللي )  1950-1900( ثورة الكھرباء  -

 :صادیة من الدورات االقتو بصفة عامة یعتمد على ثالثة أنواع . واالنترنیت
 .سنة  50، لمدة ) cycles Kondratieff(الدورات طویلة األجل، أو دورات كوندرتیاف  -
 .سنوات 10، لمدة تصل إلى حوالي )cycles Juglar(الدورات متوسطة األجل أو دورات -
 .شھًرا فقط 40، تصل مدتھا إلى )cycles Kitchin(الدورات قصیرة األجل أو دورات  -

) : cycles Kondratieff(والشكل الموالي یبین لنا الدورات طویلة األجل، أو دورات كوندرتیاف 

 )cycles Kondratieffدورات كوندرتیاف ( الدورات طویلة األجل): 47(الشكل رقم 

Source : SCHUMPETER, La relation entre le progrès technique et croissance chez Shumpeter , Cours
shumpeter sur le site :  ww.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/specialite/schumpeter.pdf,P06, 
consulté 12/09/2012 à22h48 

 .عملیة التدمیر الخالق  -د
 destruction(  التدمیر الخالقبوجود المقاول واالبتكارات المتمیزة بدینام�ك�ة   الرأسمال�ةتتمیز 

créatrice ( الذي یتوافق مع عمل�ة تدمیر األنشطة القد�مة وخلق أنشطة جدیدة �فعل االبتكارات، فهو ع�ارة
...). طرق إنتاج جدیدة ومنتجات جدیدة، وعادات استهالك�ة جدیدة (عمل�ة نوع�ة أكثر منها كم�ة 

یجب ففي نها�ة المطاف، : المعط�ات األساس�ة للرأسمال�ة) التدمیر الخالق( و تشكل هذه العمل�ة 
2  .الرأسمال�ة أو أي مشار�ع رأسمال�ة  أن تتكیف طوَعا أو كراه�ة

1 : Christelle Zeng, FLUCTUATIONS ET CRISES,Sur le Site : 
http://jeromevillion.free.fr/AEHSC_Ressources/Documents_AEHSC/Chapitre_CrisesFluctuations_CZ.pdf , Consulté le 
12/11/2013,à 16h48. 

2 : CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT  CHEZ J.A. SCHUMPETER, sur le site : http://www.ac-
limoges.fr/ses/IMG/pdf/SCHUMPETER_Dassier.pdf, consulté le 18/06/2012 à 22h57,p7. 

http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://www.profdeses.fr/11.html
http://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=http://www.profdeses.fr/11.html
http://www.profdeses.fr/11.html
http://www.profdeses.fr/11.html
http://www.profdeses.fr/11.html
http://jeromevillion.free.fr/AEHSC_Ressources/Documents_AEHSC/Chapitre_CrisesFluctuations_CZ.pdf
http://www.ac-limoges.fr/ses/IMG/pdf/SCHUMPETER_Dassier.pdf
http://www.ac-limoges.fr/ses/IMG/pdf/SCHUMPETER_Dassier.pdf
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 فالنس�ة لشومبتر  فإن االقتصاد �كون ساكًنا من دون  وجود االبتكارات، و تكون  بذلك الدورة
  الق�م لمقارنةسبب  أي هناك مقاولین ، كما ال �كون  أي اعت�ارات ، و ال االقتصاد�ة  مغلقة ، و ال �كون هناك 

،  " أزمة هناك ال �مكن أن �كون  "وهكذا، الذي حدد له، المسارن االقتصاد یت�ع أل ،و الق�م المستقبل�ة الحال�ة
 1. التنم�ة االقتصاد�ةنظر�ة موضوع هو هذا نه�أ وقال

 
 
 :نموذج شومبتر   2-2-4-3

سنقوم فیمایلي بتوضیح االطار النظري و المفاھیمي لنظریة   شومبتر في شكل معادالت ، نعتبر في 
البدایة نعتبر أن االقتصاد  مغلق و یقوم بانتاج منتج  نھائي واحد ،و الذي یمكن أن یكون مخصًصا لالستھالك  

 2: اج  وفقًا للمعادلة التالیة كعنصر وسیط ،و یتم تصنیع ھذا المنتج وفقًا ل معاییر تكنولوجیا االنت
Y = L1-α∫1

0Aixα
idi 

 :حیث أن 
L   :تدفقات العمل المستخدمة. 
  xi :  كمیة المدخالتi  المستخدمة إلنتاج  منتوج  نھائي واحد. 

Ai    : معلمة االنتاجیة التي تقیس نوعیة آخر محدثات المدخلi . 
 : في المعادلة لتصبح  tوللتبسیط سنضع مؤشر  الزمن 

 :ویتم إنتاج كل المدخالت الوسیطة باستخدام رأس المال وفقًا لمعادلة اإلنتاج التالیة 
 :بحیث تكون  
 Ki  : عنصر رأس المال داخل القطاعi . 

أن أثر أصناف التكنولوجیات المتعاقبة على المدخالت الوسیطة یتم انتاجھا    تشیر إلى  Aiو القسمة على 
 .خالل تكنولوجیات رأسمالیة أكثر فأكثرمن 

االبتكارات التكنولوجیة تھدف إلى مدخالت وسیطة خاصة ، حیث عن أي  حیث أن خلق المعارف  أي
و في نفس الوقت یسمح لمنتجھا أو مروجھا باستبدال ، iینتج عنھ تحسین في المنتج الوسیط   iابتكار في القطاع 

 .بتكار جدید لتعویضھ و اخراجھ من السوقالمحتكر الحالي إلى غایة أن یصل ا
وفقًا لسلم أسعار  مأخوذ من االنتاجیة الحدیة   iحیث یعمل  المحتكر الحالي في كل قطاع للوسیط 

 :علًما أن ،   iللمدخالت 
  .....................................pi = Aiαxα-1

iL1-α 

 :و معادلة التكالیف الحدیة تساوي إلى   
 C(xi) = (r + δ – β)Ki = (r + δ – β) Aixi, 

 : حیث أن 
r  : لتبسیط الرموز تم حذف مؤشر الزمن (معدل الفائدة الجاريt .( 
δ  : معدل التغیر الثابت. 
β  : یشیر إلى المعدل الذي یكون فیھ تراكم رأس المال مدعًما. 
  i، فإن المحتكر الحالي في القطاع )للتبسیط( 1 إلى  Lاالضافة إلى أنھ عند ضبط عرض العمل الكلي ب

 : وفقًا للمعادلة التالیة   xiسوف یختار الطریقة التي تعظم 
max{Aiα xα-1

i.xi –(r + δ – β) Aixi} = πi 
، بمعنى أنھ في حالة التوازن تكون  كل  iلبرنامج التعظیم مستقل عن   xو نالحظ على الفور أن الحل 

 : iالمؤسسات الوسیطة ستقوم بتوفیر نفس الكمیة من المنتج الوسیط ، األمر الذي یتطلب أن یكون لكل 

                                                 
1 : Phillipe Aghion, Les défis d’une nouvelle théorie de la croissance, (La revue de L’Actualité économique vol 78 ; 
n°4,2002), PP 468-471, sur le site : http://id.erudit.org/iderudit/007261ar, consulté le 23/07/2012 à 15h38. 
2 : Richard C.Levin And Perterc.Reiss,Tests Of Schaumpeterian Model OF R Et D And Market Structure, Sur le 
site : http://www.nber.org/chapters/c10049.pdf, Consulté le 14/03/2012 à 22h05 

http://id.erudit.org/iderudit/007261ar
http://www.nber.org/chapters/c10049.pdf
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تمثل الطلب الكلي االجمالي لرأس المال، الذي یساوي في حالة التوازن  K = ∫ Kidi:  بحیث تكون 

، یعني أن معلمة االنتاجیة المتوسطة في جمیع القطاعات    A = ∫ Aidi:  إلى العرض االجمالي لرأس المال

 :   ،تكون بالنتیجة تساوي إلى 
و الشرط األول بالنسبة لبرنامج التعظیم یمكن إعادة . والتي توافق مخزون رأس المال للعامل المنتج

، حیث نسمي ھذا .  α2kα-1 = r + δ – β ..........................(K):   كتابتھ بكل بساطة على الشكل التالي
، أما الشرط الثاني سیكون مماثل لمعادلة ترجیح  البحث  (K)الشرط األول لتوازن معادلة رأس المال 

)l’équation d’arbitrage de la recherche ( لدىAghion-Howitt (1992, 1998)  ،( والتي ،
 :نستنتج منھا  الطریقة التي نصفھا فیمایلي 

، االبتكارات الناجمة عن االستثمارات في البحث Aghion-Howitt (1992)كما ھو الحال لدى 
أنھ بدال من استخدام الید العاملة فقط كعامل من عوامل اإلنتاج،  مع افتراض، ∗ )R  &Dالقطاعین ( والتطویر

ب الید العاملة ورأس المال حسب باستخدام السلع النھائیة، أو بطریقة متكافئة، یتم استیعا R  &Dیقوم القطاعین 
 . نفس تكنولوجیا كوب دوغالس لقطاع المنتجات النھائیة

لھذا القطاع إلى غایة  الذروة   Aiیسمح برفع معلمة اإلنتاجیة  tخالل الزمن  iواالبتكار في القطاع 
ضمنیًا ھذا یفترض أنھ عند اكتشاف التكنولوجیا العالیة تصبح معروفة و متاحة ، و Amax = maxjAjاإلنتاجیة 

و أیًضا في حین أن المبتكر الحالي یمتلك قوة  المحتكر على استخدام . على الفور لجمیع المبتكرین المحتملین
،  R &D لقطاعین ابتكاره، تكون المعرفة المتجسدة في ھذا االبتكار متاحة لجمیع المنتجین العاملین داخل ا

 .ویسعون ھم أنفسھم إلى االبتكار
، مع معدل منافسة یساوي  Poissonوبافتراض أن جمیع االبتكارات في أي قطاع وسیط تتبع طریقة 

 :  ، حیث أن  λn: إلى 
λ   : معلمة تقیس انتاجیة القطاعینR  و D. 
n  :لقطاعین كمیة المنتجات النھائیة المخصصة لR  و D  والمعدلة لزیادة اإلنتاجیة أو أكثر تحدیدًا ،

 .  Amaxعلى المنتجات الوسیطة و مقسومة على مستوى الذروة اإلنتاجیة  D و  Rنفقات القطاعین 
یعكس حقیقة أنھ، التكنولوجیا تتقدم تباًعا و قیاًسا   Amaxحیث أن القسمة على مستوى الذروة اإلنتاجیة 

 . ذه التطورات المتزایدة نسبیالتكلفة الموارد المستخدمة لھ
قطاعي البحث ( R  &Dالبحث فیسمح بتحدید مستوى التوازن في القطاعین ) ترجیح(أما شرط  تحكیم 

  :حیث ان  ψ – 1: مساویة لـ   R  &Dأن تكون التكلفة  الھامشیة الصافیة لكل من  ،و الذي یتطلب)  والتطویر
Ψ  : یمثل المعدل الذي یكون عنده القطاعینR  &D   أو معفى من الضریبة إذا كانت       ( مدعًماψ 

،وھو مساوي للقیمة المتوقعة لوحدة االنتاج النھائیة المستثمرة في القطاعین، و ھذه القیمة المتوقعة ) 0 >

:                         یساوي إلى جداء قیمة االبتكار في أي قطاع وسیط ، و الذي بدوره   : تساوي إلى 

.(RA) ............................. 
  
 

، .Amaxالذروة الحالیة  إلى غایة مستوى  i في القطاع  Aiھنا نفترض ضمنیًا أن االبتكار یدفع اإلنتاجیة 
یمثل  سعر الخصم لالبتكارات الحالیة، وھو یساوي إلى  سعر الفائدة باإلضافة إلى معدل التدمیر ) RA(المقام 

ومن ھنا، . ، بمعنى، االحتمال الفوري لالنحدار أو التغییر نتبجة لقدوم ابتكار جدید في ھذا القطاع λnالخالق 
 ): RA(بسیطة، والتي تصبح كالتاليالبحث  نتحصل على معادلة  ترجیح 

                                                 
 ∗ :)R  &D  (  :وھو اختصار لقطاعي البحث والتطویر)éveloppementDhe et echercRLa (  وھو فئة إحصائیة ،إقتصادیة ومحاسبیة  تجمع

ارف من أجل إجمالي أنشطة المؤسسات  بشكل منھجي بھدف زیادة المعارف،بما فیھا معارف الفرد،الثقافة،والمجتمع،وكذا استخدام الفرد لمجموع ھذه المع
 )إبتكارات(خلق تكنولوجیا جدیدة 
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(R).............................  
 

  R  &Dأیًضا التوازن المستقر للقطاعین ) RA(و ) K(تحدد المعادالت 
أسعار الفائدة أو عند معدالت دعم  انخفاض عند التوازن مستوى یرتفع   واستثناًءا ،بنشاط معالم االقتصاد 

، ومن جھة أخرى یكون ) λأي (، R  &D، أو أیًضا عن طریق زیادة إنتاجیة )ψأي (   R  &Dالقطاعین 
 ، )  δمثالً ، عند ارتفاع معدل التغیر الثابت ( مستوى التوازن منخفًضا بارتفاع تكلفة رأس المال 

أخیًرا، انھا یستجیب بشكل إیجابي لجمیع القوانین حول براءات االختراع،لحمایة المبتكرین ضد خطر و
 : یساوي إلى  R، یصبح  المقام في  Pإذا كان من الممكن تقلیداالبتكارات إلى معدل بواسون (التقلید 

)r + λn + p ( 
ار للمعارف من قطاع إلى آخر، مما یسبب إلى النمو ، نفترض وجود انتش R  &Dثم لالنتقال من القطاعین 

 :بمعدل یتناسب مع تدفق االبتكارات في االقتصاد، أي   Amaxزیادة في  الذروة اإلنتاجیة 
 

تقیس أھمیة االنتشار من  α > 0: أین 
 قطاع إلى آخر ، وبالتالي ثابت المقارنة 

، الذي یكون في حالة  gالمذكور سابقًا، ینعكس مباشرة على معدل النمو عند التوازن  R  &Dلتوازن 

، ألن توزیع نسب االنتاجیة تكون مستقرة، و : معدل نمو االنتاجیة المتوسطة، أي  التوازن یساوي إلى 
 .RAنتحصل بذلك على المنحنى 

 
 لالنتاجیة وفق شومبترمعدل توازن النمو في األجل الطویل ):48(الشكل رقم 

 

 
الشكل  یمكن  أن یساعدنا على  توضیح ھذا النموذج الجدید، الذي یمثل عكس نماذج النمو السابقة ، 

على تراكمیة رأس المال واالدخار الكلي فقط، حیث یبین المحور األفقي مقدار رأس المال أساًسا حیث ال یعتمد 
في حین أن المحور العمودي  یشیر إلى معدل نمو اإلنتاجیة ، ,kرة لكل وحدة كفاءة من العمل في الحالة المستق

 : ، حیث أن gفي الحالة المستقرة 
لكل وحدة كفاءة من رأس المال في الحالة المستقرة   الذي یمثل الجزء السالب و یعبر عن نوعیة Kالمنحنى 

وفقًا لعمل معدل نمو اإلنتاجیة، فعندما یكون معدل نمو االنتاجیة مرتفعاً،یتراجع  رأس المال كل وحدة   العمل
فعالیة للعمل بسرعة، مما یخفض من كمیة رأسمال كل وحدة فعالیة من العمل في الحالة المستقرة   ، أما المنحنى 

وفقًا لعمل كمیة رأسمال لكل وحدة فعالیة من العمل یمثل معدل نمو االنتاجیة في الحالة المستقرة  RAالموجب 
 .في الحالة المستقرة
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كلما ارتفع رصید رأس المال للفرد المعدل �اإلنتاج�ة ، �كون أ�ًضا نصیب و�ذلك فمن السهل فهم أنه 
ى الفرد من الدخل مرتفًعا ،  و األهم أنه یتم تعو�ض عوائد االحتكار عن طر�ق االبتكارات ، مما �ساعد عل

ز�ادة الحافز للنشاط االبتكاري، و في االخیر �كون معدل نمو االنتاج�ة متزایًدا لكون هذا المعدل مرت�ًطا بنس�ة 
 .االبتكارات

نتحصل  معدل توازن النمو في األجل الطویل لالنتاجیة،و الذي یرتبط   RAو K و عند تقاطع المنحنیین
فبزیادة معدل  لیس فقط بمعدل االدخار االجمالي ، و لكن أیًضا بمجموعة من السیاسات أو المتغیرات المؤسسیة،

میزات أو ال  السیاسات نحو الیمین،و مع ذلك تلعب مجموعة واسعة من  K منحنىأو نسبة االدخار ینتقل 
 حقوق الملكیةحمایة : على سبیل المثال وتشمل ھذه السیاسات RA منحنىعلى الحاسًما على  المؤسسیة ھنا دورا

 فعالیة الید العاملة أو، وتوفیر االقتصاد الكلي، وتقلب المنافسة في األسواق ،األنشطة المبتكرة، ودعم الفكریة
، فإن عموماو.   RAتأثیرھا على المنحنى من خالل لنموالمعلمات تؤثر على ا كل ھذه .، وما إلى ذلكالبحث
وفیر الید العاملة ت البحث و فعالیة، أو زیادة مبتكرةنشطة الألل الدعم زیادة، و الفكریة حمایة لحقوق الملكیة أفضل

فإن وفي الوقت نفسھ،  نمو اإلنتاجیة،  تحفیز وبالتالي، نحو األعلى RA نقل المنحنى المؤھلة كلھا تؤدي إلى
نحو األسفل ، و بالتالي الحد من   RAتحرك المنحنىحدود االئتمان تشدید  أو الزیادة في تقلب االقتصاد الكلي

  .نمو اإلنتاجیة و النمو االقتصادي  ككل
 والعمالة الكاملة المنافسة سیادة بافتراض االقتصادي النمو لعملیة تحلیلھ شومبیتر یبدأ سبق ما على وبناء

 المنظم یقوم سكانیة،حیث زیادة أو استثمار صافي وجود دون دائما نفسھ یكرر ساكن توازن حالة في القتصاد
 فیتم واالبتكار، التجدید االستثمارات نتیجة من موجة فتتولد جدیدة استثمارات لتمویل المربحة الفرص بإیجاد
 االئتمان زیادة تغذیھا ارمن االزدھ موجة تبدأ .األسواق إلى طریقھا السلع تجد و جدیدة مصانع تشغیل

 المنشآت وتصبح األسعار انخفاض السلع على زیادة تعمل .الرواج ویعم والدخل اإلنتاج في فزیادة المصرفي،
 لدى التشاؤم من حالة وتسود أبوابھا، ھذه األخیرة فتغلق الجدیدة، المنشآت منافسة على قادرة غیر القدیمة

 األمور لتعود وجیزة فترة إال الكساد یلبث الكساد، ال حالة من وتسود واالبتكار التجدید حركة فتتعثر المنظمین
 ..ھكذا و االقتصادي للنشاط وتوسع فاستثمار أفضل، إنتاجیة واستحداث أسالیب جدیدة بابتكارات التحسن إلى

 تعتبر ال نظریتھ أن إال واضحة، االقتصادي لألدب شومبیتر إضافات كانت النظریة نقد 2-2-4-4
 1 :أھمھا من أسباب متكاملة لعدة
 جماعات الخبراء بزوغ مع مكانتھا األخیر ھذا وظیفة تفقد حیث للمنظم، فیھا مبالغ أھمیة إعطاء -

 .والمتخصصین
 جوانبھا یكتنف الغموض الزال العالقة ھذه أن رغم الفائدة بسعر االدخار لتأثر افتراضھ. 
 الدول في األجل طویلة القروض لكن و المصرفي، االئتمان طریق عن التمویل افتراض -
 األرباح طریق عن األجل طویلة االستثمارات تمویل یتم إنما البنوك تقدمھا ال الرأسمالیة -
 .والسندات األسھم إصدار أو المحتجزة -
 وتناقص السكانیة كالزیادة النمو عملیة من تعرقل أن یمكن التي للعقبات التعرض عدم 
 .نموا األقل الدول معظم منھا تعاني التي العقبات من وغیرھا الغلة -
 2:على أیًضا انتقاد شومبیتر  یمكن -

و لیس على القدرات  تشدده في إعطاء الطابع الفردي للمقاول، وعلى قدرتھ لتحمل المخاطر،  -
 .الضروریة لتنظیم المنظمة

لیست دائما قادرة حیث أنھا : باالضافة إلى أن نظریتھ حول الدورات لدیھا عیوب أو ثغرات  -
المثال ازدھار الحرب  على سبیل(التعبیر عن موجات كبیرة من االبتكار الذي یمیز الدورات التاریخیة  على

Trente Glorieuses)..( 
وأخیرا، على نظرتھ المتشائمة لمستقبل الرأسمالیة التي یقول عنھا بأنھا ستترك المجال لنظام  -
 .الحالیة ال تؤكد صحة ھذه الفرضیة تمامابالرغم من أن البیئة  .اشتراكي

                                                 
 .38عبلة علد الحمید بخاري، مرجع سابق، ص: 1

2  : Joseph Schumpeter Progrès technique et évolution économique,OpCit   
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ی�قى أساسً�ا لفهم ك�ف�ة عمل الرأسمال�ة ، حیث ) شومبتر(لكن �الرغم من هذه االنتقادات فإن تحلیله 
 نظر�ات �مكن اعت�ار أن مفاه�م شومبیتر هي األساس إلجراء تحلیل القتصاد في  حالة حركة دائمة،كما مهدت

واصلوا التفكیر في العالقة بین  الذین "   néo schumpétériens بیتریین الجددالشوم"شومبیتر الطریق أمام 
األساس القتصاد االبتكار و التكنولوجیات الجدیدة  االبتكار و الدورات االقتصادیة الطویلة ، وتكون  بذلك بمثابة

 .اليواالتصاالت ، أو بعبارة بمثابة نقطة البدایة لعلم اقتصاد االبتكار الح للمعلومات
 :في 1.أفكاره أھم لتتركز 

تفترض ھذه النظریة اقتصاداً تسوده حالة من المنافسة الكاملة وفي حالة توازن، وفي ھذه الحالة ال   -
 .توجد أرباح، وال أسعار فائدة وال مدخرات وال استثمارات، كما ال توجد بطالة اختیاریة 

ھذه النظریة ھو االبتكارات التي ھي على وفق  وما یمیز) التدفق النقدي(ویصف شومبیتر ھذه الحالة بـ -
 رأیھ تحسین إنتاج أو منتج جدید أو طریقة جدیدة لإلنتاج وإقامة منظمة جدیدة ألي صناعة، أما دور المبتكر

لشخصیة الرأسمالي فالمنظم لیس شخصاً ذا قدرات إداریة عالیة، ولكنھ قادر على تقدیم شئ جدید،  للمنظم لیس
 .دة نقدیة ولكنھ یحول مجال استخدامھافھو ال یوفر أرص

أما األرباح فإنھ في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساویة تماماً لتكالیف اإلنتاج ومن ثم  -
 .ال توجد أرباح

و علیھ تقوم نظریة شومبیتر في النمو االقتصادى على اساس ان المنظم الفرد یضع خطط إنتاجیة بدافع 
ى ربح ممكن یشعل المنافسة بینھ وبین االخرین، ولذا فان النمو االقتصادى عند شومبیتر الحصول على أقص

یعتمد على عنصرین رئیسین ھما المنظم ثم االئتمان المصرفى الذي یوفر للمنظمة اإلمكانات المادیة الالزمة 
الكاملة وفي حالة توازن لالبتكار واالختراع والتجدید تفترض ھذه النظریة اقتصاد تسوده حالة من المنافسة 

  2:، ومن أھم خصائص ھذه النظریة)التدفق النقدي(استاتیكي
وفقا لشومبیتر تتمثل االبتكارات في ادخال أي منتج جدید أو تحسینات مستمرة فیما ھو  :االبتكارات.1

ادخال منتج جدید، طریقة جدیدة لإلنتاج، إقامة : موجود من منتجات وتشمل االبتكارات العدید من العناصر مثل
 .منظمة جدیدة ألي صناعة

خصیة الرأسمالي، فالمنظم لیس شخصا خصص شومبیتر دور المبتكر للمنظم ولیس لش: دور المبتكر.2
ذو قدرات إداریة عادیة، ولكنة قادر على تقدیم شيء جدید تماما فھو ال یوفر أرصدة نقدیة ولكنھ یحول مجال 

 استخدامھا
ً لشومبیتر فإنھ في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساویة تماماً  :دور األرباح.3 ووفقا

 .ال توجد أرباح لتكالیف اإلنتاج من ثم
طالما تم تمویل االستثمارات من خالل االئتمان المصرفي فإنھا تؤدى إلى زیادة  :العملیة الدائریة.4

وذلك انھ مع زیادة القوة . الدخول النقدیة واألسعار وتساعد على خلق توسعات تراكمیة عبر االقتصاد ككل
عات القدیمة سوف یفوق المعروض منھا ومن ثم ترتفع الشرائیة للمستھلكین فإن الطلب على المنتجات في الصنا

 .األسعار وتزید األرباح
ویمكن القول أن التطبیق الحرفي لھذا اإلطار على الدول النامیة أمر صعب رغم ما بھ من جوانب 

ر اختالف النظام االقتصادي واالجتماعي، النقص في عنصر المنظمین، تجاھل أث-: إیجابیة وذلك لألسباب التالیة
 .النمو السكاني على التنمیة،الحاجة إلى التغیرات المؤسسیة أكثر من االبتكارات

 
 النظریة الكنزیة 2-2-5
 :المحتوى 2-2-5-1

اھتمت نظریة كینز باقتصادیات التنمیة للدول المتقدمة أكثر مما ھي للدول النامیة، حیث یرى كینز أن 
فكلما زاد حجم التشغیل زاد حجم الدخل الكلي واألدوات الدخل الكلي یعد دالة في مستوى التشغیل في أي دولة 

 3:الكنزیة ھي
                                                 

1: Jean-Pierre Potier, J. A. Schumpeter, le cycle et les crisesOpCit.. 
 45-43فایز ابراھیم الحبیب، مرجع سابق،ص،ص :  2
: على الساعة  12/06/2011، بتاریخ http://ar.wikipedia.org/wiki: ، على الموقع 2011نظریات التنمیة االقتصادیة ، ویكیبدیا الموسوعة الحرة :  3 

 د45سا و 15

http://ar.wikipedia.org/wiki


ول العربيةاتجاهات التنمية االقتصادية وأهم عوائقها في الد..................الفصل الثالث  

183 

فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعلي، وللتخلص منھا یرى كینز حدوث زیادة  :الطلب الفعال -أ
 .في اإلنفاق سواء على االستھالك أو االستثمار

تمثل أحد المحددات الرئیسیة لمعدل االستثمار وتوجد عالقة عكسیة بین  :الكفایة الحدیة لرأس المال -ب
 .االستثمار والكفأیة الحدیة لرأس المال

 .ھو العنصر الثاني المحدد لالستثمار، ویتحدد دوره بتفضیل السیولة وعرض النقد: سعر الفائدة -ج
اد صناعي، وجود فائض في وجود بطالة ال إرادیة، اقتص(یقوم على فرضیات  :المضاعف الكنزي -د

 ).الطاقة اإلنتاجیة للسلع االستھالكیة، درجة مرونة عرض مناسبة وتوفیر سلع رأس المال الالزمة لزیادة اإلنتاج
 1:یلي ما أھمھا من لعل األمور من العدید في الكالسیكیة النظریة نقد على الكنزیة النظریة قامت وقد

مستوى عند تلقائیا التوازن تحقیق على الرأسمالي النظام لقدرة الكالسیكیة النظریة فرض رفض -1
 قد لكون التوازن الحدوث، دائمة ولیست خاصة حالة الكامل التوظف أن كینز اعتبر حیث الكامل، التوظف

 الرأسمالي النظام العامة لنمو الحالة ھي االقتصادي النشاط فالتقلبات ذلك، من أقل أو أعلى مستوى عند یتحقق
 .الحر

، فمعالكامل التوظف عند التوازن إعادة تكفل التي بالدرجة واألسعار األجور مرونة فكرة معارضة -2
 عند وتعید التوازن البطالة تزیل التي بالدرجة األجور انخفاض یصعب واإلضرابات العمالیة النقابات وجود

  .الكامل التوظف
 القومي على الدخل یتوزع حیث والعمالة، القومي الناتج محددات شرح خالل من نموذجھ كینز یعرض

 2:التالي بالنحو الكلي اإلنفاق بنود
Y = C + I + G + X - M .....(1) 

 :أن حیث
:Y القومي الدخل. 
:C االستھالكیة السلع على العائلي القطاع طلب(االستھالكي   اإلنفاق.( 
:I االستثمار السلع على العائلي القطاع طلب ( االستثماري اإلنفاق.( 

:G االستثماریة و االستھالكیة السلع على الحكومي القطاع طلب ( الحكومي اإلنفاق.( 
:X الصادرات قیمة               : M     الواردات قیمة. 

النحو  على(1)المعادلة تصبح علیھ و المغلق، االقتصاد حالة على التحلیل سیقتصر النموذج ولتبسیط
 :التالي

Y = C + I + G ............(2) 
 االستھالكیة  السلع على الكلي أواإلنفاق بالطلب یتحدد القومي الدخل مستوى أن كینز یوضح

 من بمستوى معین للدخل المستوى ھذا ویرتبط ( C + I + G ) والحكومي العائلي القطاعین في واالستثماریة
 ما غالبا الدخل ارتفاع أن كینز ویرى ، K المال لرأس معین وحجم، T السائد التكنولوجي والفن، L العمالة
 التكنولوجي الفن ثبات افتراض ھذامع العمالة، خاصة العناصر لجمیع التشغیل مستوى في مناظر ارتفاع یصحبھ

 الدخل زیادة نتیجة تحدث أن یمكن التي للزیادة العمالیة حدود ھناك أنھ إلى كینز ویشیر ھذا .علیھ ھو ما على
 القومي الدخل زیادة بعدھا یمكن ال حیث للعمالة، الكلي إلى الحجم االقتصاد یصل عندما أي واالستثمار، القومي
 األقل) الفعلي الناتج وبین بینھ والفارق المحتمل، القومي بالناتج ھذا المستوى عند الناتج ویسمى ذلك من ألكثر

 اإلنفاق برفع قیامھا من فالبد الكلي الطلب زیادة الدولة أرادت فإذا .البطالة یمثل مستوى (الكامل التوظف من
 تخفیض طریق عن واالستثماري االستھالكي اإلنفاق بزیادة القیام عن فضال الكساد، أو لعالج البطالة الحكومي

 .الخ..إعانات أو ضریبیة مزایا منح أو أسعار الفائدة
:النظریة نقد 2-2-5-2

 ال �صلح بینما والمتقدمة الرأسمال�ة الدول اقتصاد�ات حدود عند �قف الكنزي  النموذج �أن القول �مكن
 3:هما رئ�سیین لسببین وذلك المتخلفة، الدول حالة في للتطبیق

 .43، مرجع سابق، صبخاري الحمید عبد عبلة:  1
 .44المرجع نفسھ، ص:  2
 .67،69ص -صمرجع سابق،فایز ابراھیم الحبیب، :  3
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 في ھو الحال كما الطلب جانب ولیس العرض جانب في یكمن المتخلفة الدول في المشكلة جوھر أن -1
 أن یتوقع ال فإنه اإلنتاج، وتخلف وسائل العمل عنصر في والكفاءة األموال رؤوس نقص فمع المتقدمة، الدول
 العام المستوى  في وارتفاع تضخم حدوث بل إلى الحق�قي، الناتج ز�ادة إلى الحكومي اإلنفاق ز�ادة تؤدي

 .السیاسة ھذه تطبیق حاولت التي الدول النامیة بعض في بالفعل حدث ما وھذا ، لألسعار
 نس�ة ال�طالة ارتفاع شأنها من والتي المدن إلى الر�ف من العمالة هجرة �كثافة المتخلفة الدول اتسام -3

 في لل�طالة عامة ظهور مشكلة شأنها من كینز س�اسة تطبیق فإن شك و�دون  الر�ف، عمالة ونقص المدن في
 .القومي الدخل انخفاض مع الدولة

 ) T. de la croissance endogèneنظریة النمو الجدیدة (نظریة النمو الداخلیة  2-2-6
 :المحتوى 2-2-6-1

في ) R.Lucus(و  1986في ) Pual Romer(التي یعتبر االقتصادیان " تعتبر نظریة النمو الحدیثة و
مكونًا  أساسیًا في نظریة التنمیة للدول الناشئة ، و تفترض أن النمو المستمر یتحدد من عملیة " روادًا لھا 1988

ھذه النظریة ھو عدم اجابة النظریة النیوكالسیكیة عن أسباب االنتاج نفسھا و لیس من خارجھا ومن أھم دوافع 
   1اختالف معدالت النمو االقتصادي بین الدول لھا نفس المستوى التقني، باالضافة إلى اكتشاف المتبقي لدى سولو

وكذلك تفسیر الجزء األعظم من النمو المتحقق، وباختصار فإن منظري النمو الداخلي یحاولون تفسیر 
العوامل المحددة لمعدل نمو الناتج المحلي و الذي لم یتم  تفسیره وكان یتحدد خارجیًا في معادلة النمو لدى 

)Solow ( حیث أنھ ال یمكن ارجاع زیادة الناتج القومي االجمالي إلى التكیفات قصیرة األجل في مخزون رأس،
 Solow Residual .(2(المال أو العمل وإنما تعود مجموعة ثالثة تعرف بمتبقي سولو 

وفي حین أن النظریات التقبیلدیة للنمو تحاول التركیز على أھمیة اإلدخار،االستثمار، وإدخال 
التكنولوجیا لدى الدول النامیة،حیث تعتبر التكنولوجیا عموًما كعامل خارجي محدد من خالل التطورات 

شرح أھمیة مساھمة العوامل الداخلیة في جعل الخارجیة للدولة المعنیة، فإن نظریات النمو الداخلیة تحاول 
معدالت النمو مختلفة بالنسبة للدول، حیث تنص على أن على أن حدوث النمو في األجل الطویل الیعتمد فقط 
على وجود قوى االقتصاد اللیبرالي ولكن أیَضا على وجود إستثمارات في البنى التحتیة،والنشاطات المكثفة للتعلم 

 3. بحث والتطویر والتكنولوجیات الحدیثةمثل التعلیم، ال
حیث تفترض ھذه النظریة الحدیثة زیادة العائد الحدي على الحجم في عوامل االنتاج من خالل دور 
اآلثارالخارجیة لعوائد االستثمار في رأس المال البشري مما یولد تحسن في االنتاجیة و یعادل المیل الطبیعي 

 .للعوائد المتناقصة
و االستثمار في ) Lucas(مو على االدخار و االستثمار في رأس المال البشري من جھة ویرتكز الن

و یضاف إلى ذلك اعتبار أن  السوق الحرة تقود إلى أقل من ) Romer(البحث و التطویر و انتاج المعرفة حسب 
أس المال ،أي االستثمار في ر) Complementary Capital(المستوى األمثل لتراكم رأس المال المتمم 

البشري و البنیة التحتیة و البحث و التطویر،وبالتالي قد تحسن الحكومة كفاءة تخصیص الموارد من خالل 
ومن خالل تشجیع االستثمارات الخاصة في ) الذي یعتبر أساس التقدم التقني(االستثمار في رأس المال البشري 

 Romerلیست حیادیة بالنسبة للنمو بل یعتبر الصناعات ذات التقنیة العالیة،إذًا السیاسة االقتصادیة 
 ..البیروقراطیین األكفاء و الحكم الصالح أساس للنمو طویل األجل

بین الدول ) Convergence(وردُا على النظریة النیوكالسكیة فإنھ قد تم اثبات عدم وجود أثر التقارب 
 4 .الفقیرة و الغنیة التي لھا نفس معد االدخار و السكان

 
 5:بعض االنتقادات أھمھا) الداخلیة(واجھت النظریة الجدیدة للنمو : نقد النظریة 2-2-6-2

                                                 
: ،عل�����ى الموق�����ع االلكترون�����ي 27،ص)25/01/2005مس�����ودة للمناقش�����ة بت�����اریخ (، ھیئ�����ة التخط�����یط للدول�����ةتحلی�����ل االقتص�����اد الكل�����ي الس�����وري:   1

SD08/msf/macro_analysis.pdfhttp://www.planning.gov.sy/  12/08/2012،بتاریخ 
 .79مدحت القریشي، مرجع سابق، ص :   2

3 : Anderaew Harrison,Ertugrul Dalkiran Et Ena Elsy,traduction : Siméon Fongang,  Business International Et 
Mondialistion(Vers Une Nouvelle Europe, (Edition DE Boek Université, Belgique,2004),P255 

 .28تحلیل ھیكل االقتصاد السوري، مرجع سابق، ص :   4
5  : M.Torado, OpCit , P 102  

http://www.planning.gov.sy/SD08/msf/macro_analysis.pdf
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 .االعتماد على عدد من الفرضیات التقلیدیة للنیوكالسیك و التي تعتبر غیر مالئمة للدول النامیة -
البنى  أن النمو االقتصادي في البلدان النامیة غالبًا ما یعاق من خالل عدم الكفاءة الناجمة عن -

 ).Imperfect(االرتكازیة الضعیفة و الھیاكل المؤسسیة غیر الكافیة و أسواق رأس المال و السلع غیر الكاملة 
وبسبب اھمال ھذه النظریة لھذه العوامل المؤثرة فإن امكانیة تطبیقھا لدراسة التنمیة االقتصادیة تكون  -

یة للقیمة التنبؤیة لنظریات النمو الداخلیة لم تحصل محدودة وخاصة عند مقارنة بلد بآخر، و الدراسات التطبیق
وختاًما ورغم أن ھذه النظریة ال تزال في مراحلھا التكوینیة فإنھا مع ذلك تساھم في ، على تأیید كبیر و واسع

توفیر فھم أفضل الختالفات النمو طویل األمد في تجربة البلدان المتقدمة و النامیة من خالل التركیز على 
 .ر الرئیسیة للنمو االقتصادي الداخليالمصاد

 
 : التقسیمات األساسیة لنظریات التنمیة االقتصادیة 2-3

كانت الكتابات بعد الحرب العالمیة الثانیة حول التنمیة االقتصادیة مستندة على أربع تیارات كبیرة للفكر 
 :االقتصادي ھي

 Théorie des étapes de la croissance .نظریات مراحل النمو -
 Les théories du changement structurel .نظریات التغییر الھیكلي -
 Les théories de la dépendance internationale .نظریات التبعیة الدولیة -
 La théorie libérale .النظریة اللیبرالیة  -

ً جدیدة للفكر االقتصادي بما یتالءم والتغییرات االقتصادیة الكبیرة التي  وتمثل ھذه النظریات أوجھا
 . أصابت العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة

 Théorie des étapes de la croissance .نظریات مراحل النمو 2-3-1 -
ولقد كان  االقتصادیون  في الخمسینات و  بدا�ة الستینات یرون �أن عمل�ة التنم�ة �مثا�ة سلسلة من 

المراحل المتتال�ة للنمو االقتصادي الذي �مكن أن تعرفه جم�ع الدول ، و�ذلك أص�حت التنم�ة مرادف للنمو 

، و التي سنقوم بدراستها من كل من نمو ، وهذا ما �مثل المقار�ة الخط�ة لمراحل ال السر�ع لالنتاج االجمالي 

 :دومار  و نظر�ة روستو-هارود : نموذج 
 Le modèle de Rostow: نموذج رستو 2-3-1-1

 كل تتسم المختلفة، الدول عند االقتصادیة النمو لعملیة معینة لمراحل تحدید روستو في النظریة تتلخص
 المراحل ھذه عن روستو قال .تقدمھا مسیرة في المجتمعات حققتھا التي اإلنجازات معینة تعكس بخصائص منھا
 المراحل هذه وتتلخص الحدیث، التار�خ شهدها التي الضخمة األحداث من مستن�طة عامة نتائج إال ل�ست أنها

 1:التالي في
 The Traditional Societyالتقلیدي    المجتمع مرحلة-
 The Perequistes for Take-offلإلقالع   التھیؤ مرحلة -
 The Take-off Periodاإلقالع مرحلة -
 Move Towards Maturityالنضوج   مرحلة -
 High Mass Consumption  الوفیر االستھالك مرحلة -

      

                                                 
 .39، مرجع سابق، صبخاري الحمید عبد عبلة:  1

  المراحل الخمسة للنمو لدى روستو):49(الشكل رقم 
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 :لدى روستو تحلیل المراحل الخمسة للنمو  -أ
التقلیدي وھو عبارة عن مجتمع إعتمد في بنیانھ على وظائف إنتاجیة  المجتمع مرحلة :األولى المرحلة -

محدودة قائمة على علوم ووسائل فنیة قدیمة، والسبب وراء ذلك ھم إنعدام اإلمكانیات التي یتضمنھا العلم الحدیث 
 1.نخفاض كبیر جدًا في مستوى االنتاجیةأوعدم تطبیقھا بشكل ثابت ومنتظم، مما یؤدي إلى ا

 منخفضة التقلیدیة اقتصادھا الزراعة یسود التخلف شدیدة الدولة في ھذع المرحلة وبصفة عامة تكون  
 لتركز اإلقطاعي النظام المرحلة ھذه یھیمن على .للسوق ولیس العائلي االستھالك لغرض توجھ والتي االنتاجیة،

 الریفیة، المناطق في المركزیة السلطة غیاب كبار المالك، من محدود عدد لدى الزراعیة األراضي ملكیة
 .والتقالید بالعادات والتمسك

 ترشید اقتصادیات خاللھا یتم انتقالیة مرحلة تمثل االنطالق أو لإلقالع التھیؤ مرحلة: الثانیة المرحلة -
 دور وتنامي والخدمات والنقل، التعلیم مجال في وخاصة التحتیة، البنى في االستثمارات وزیادة المتخلفة الدولة
 القطاعین تداخل مع االستیراد، محلیا بدل السلع لتوفیر الصناعي اإلنتاج دور وبزوغ المالیة، والمؤسسات البنوك

 الریفیة المناطق من للعمالة التدریجي الزراعة واالنتقال عمالة بانخفاض المرحلة لتتسم والزراعي، الصناعي
 .األجور الجدیدة وارتفاع العمل فرص من لالستفادة المدن مراكز إلى

 �أنها دولة الدولة فیها توصف والتي النمو عمل�ة في حاسمة مرحلة االنطالق مرحلة: الثالثة المرحلة -

 مسیرتها التنمو�ة أمام الماضي في وقفت التي العوائق وتخطي تخلفها أس�اب على للقضاء تسعى ناهضة

 �الزراعة اإلنتاج�ة والنهوض أسالیبها في ثورة وأحداث االقتصاد�ة مواردها تنم�ة طر�ق عن التقدم نحو لتنطلق

 ذوي  لصالح الدخل توز�ع المرحلة بإعادة هذه تتسم كما .والمواصالت النقل ووسائل الثقیلة والصناعات والتجارة

 2.التنم�ةعمل�ة  الستمرار�ة ضمانا االجتماع�ة العدالة وتحقیق المحدود الدخل
 الرائدة القطاعات الصناعیة أحد في سریع نمو یصاحبھا ما غالبا المرحلة ھذه أن روستو ویشیر ھذا

 3:باآلتي تتمیز والتي
 .منتجاتھا على الفعال الطلب في وكبیرة مفاجئة زیادة -
 .إنتاجیتھ ونمو وازدھار القطاع ھذا في المستثمر المال رأس في التوسع -
 .القطاع نفس في االستثمار إعادة إلى القطاع ھذا في المحققة األرباح اتجاه -
 )الخلف وإلى لألمام الدفع فكرة(األخرى القطاعات في االستثمار حث على الرائد القطاع قدرة -

                                                 
 118-117صمرجع سابق،فایز ابراھیم الحبیب، :  1
 23،صمرجع سابقجالل خشیب،:  2
 40، صمرجع سابق، بخاري الحمید عبد عبلة:  3
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 استكملت نمو قد تكون حیث اقتصادیًا، متقدمة الدولة فیھا تعد مرحلة النضج مرحلة :الرابعة المرحلة -
 وتقام المحلي، التقنیة لالقتصاد القدرات ترتفع .إنتاجھا مستوى رفع من وتمكنت القومي اقتصادھا قطاعات جمیع
 اآلالت كصناعة للتنمیة، قائدة قبل، وصناعات ذي من طموحا أكثر وصناعات األساسیة الصناعات من العدید

 التغیرات أھم روستو حدد وقد .الصناعیة زیادة الصادرات مع والكیمیائیة، واإللكترونیة والزراعیة الصناعیة
 :یلي فیما المرحلة ھذه في مكانھا تأخذ التي

 .حضارة أكثر شكل إلى ذاتھ الریف تحول و الحضر، إلى الریف من السكاني التحول -
 .المرتفعة المھارة ذوي والعمال الفنیین نسبة ارتفاع -
 .التنفیذین المدیرین فئة إلى والرأسمالیین المشروعات أصحاب أیدي من القیادة انتقال -
 المسئولة أنھا على -الفردیة وكذا المادیة الرفاھیة من درجة سیادة ظل في– الدولة إلى النظر -

 .للمواطنین واالقتصادي االجتماعي التأمین من متزاید قدر تحقیق عن
الرئیسیة مع الوقت الوفیر والتي تتمیز بإتجاه قطاعات االقتصاد  االستھالك مرحلة :الخامسة المرحلة -

نحو إنتاج السلع والخدمات المعمرة بعد أن تكون قد غطت جمیع إحتیاجات المجتمع من السلع االستھالكیة 
 1.والتوسع في المشاریع الصناعي وتطبیق األسالیب اإلنتاجیة الحدیثة في القطاع الزراعي الضروریة

 الحاجات على حصولھ أي والمسكن ملبسالمأكل وال مشكلة في ھذه المرحلة بذلك المجتمع لیتخطى 
 وإنتاج االجتماعیة، الرفاھیة تحقیق خالل من الحیاة تحسین نوعیة نحو المجتمع اھتمام ویتحول لیتجھ األساسیة،
 على بالمحافظة االھتمام عن فضال كبیرة،ھذا بكمیات الرفاھیة وسلع والسلع المعمرة الفخمة السیارات واستھالك

 االجتماعي، االستقرار عدم إلى تؤدي ما غالبا التي المادیة الرفاھیة على التركیز بدال من التلوث من البیئة
  .واالنتحار الجرائم نسبة وزیادة االجتماعیة القیم وتدھور األسري النفسي والتفكك والتوتر

 :النظریة نقد  -ب
 والسیاسة االقتصادیة، الفكر في أثر من تركتھ لما أخرى، نظریة أي تلقاھا لم شھرة روستو نظریة القت

 االقتصادیین إجماع في نقد یتمثل من إلیھا وجھ ما أھم أن إال النظریة ھذه في بذلت التي الجھود من الرغم وعلى
 2:أمرین في النظریة ھذه فشل على

 تاریخیا، ھذه المراحل صحة كیفیة إثبات في یتمثل أولھما -
  .الیوم الثالث العالم دول على انطباقھا إمكانیة في وثانیھما -

 أن مستنتجا عشر والتاسع عشر الثامن القرنین في حدث لما استقرائھ نتیجة روستو نظریتھ وضع فقد
الوقت  في تسود أن بالضرورة لیس قبل من سادت التي الظروف أن إال الخمسة، المراحل تمر بتلك كلھا الدول

 .أخرى إلى مرحلة من االنتقال حتمیة حول روستو تفاءل عن فضال دولة، كل وفي الحاضر
 
 : دومار و ھارود نموذج 2-3-1-2

 النماذج اتساقا أكثر و أسھل من Harrod-Domar Growth Modelللنمو  دومار -ھارولد نموذج یعد
 .دومار إ�فري  هارود واالمر�كي روي  البر�طاني االقتصادیین �اسمي ولیرت�ط األر�عینات في تطو�ره تم وشیوعا،

 ز�ادة في االدخار و�بین أهم�ة قومي، اقتصاد ألي حیو�ة كضرورة االستثمار على النموذج یركز
 .�النمو وعالقتها المال لرأس االستثمار،كمتطل�ات

  
  :محتوى النموذج   - أ

،  Yالقومي  الناتج بإجمالي Kالمال  رأس لرصید الكلي الحجم تربط عالقة وجود النموذج یفترض
-Capitalرأس المال  بمعامل االقتصادي األدب في الناتج إلى المال رأس لنسبة والممثلة العالقة ھذه لتعرف

Output Ratio بالرمز  لھ ونرمز.k 3:التالیة على الفروض یقوم دومار -ھارولد نموذج فإن 
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 .S = s * Y ……………..(1):               القومي الدخل من معینة نسبة االدخار یمثل -
 …… I = Δ K)... 2(                : المال رأس رصید في التغیر عن عبارة االستثمار -
 :فإن المال رأس بمعامل القومي بالناتج یرتبط المال رأس رصید أن طالما و

ΔK = k * Δ Y……………… ….(3) 
 ….…………… S = I )4(                    :االستثمار مع یتعادل أن و البد االدخار -
 ..… I = Δ K = k * Δ Y).................5:         (یتبین أن ) 3(، )2(، ) 1( المعادالت من و

 ..………………… s * Y = k * Δ Y)6(                                 : أو باختصار
 :التالي على نحصل على ثم على المعادلة طرفي بقسمة و

 
 ، والذي (g) بالرمز لھ نرمز و القومي، الناتج نمو معدل المعادلة من األیمن الطرف یمثل بحیث ھذا

 یبین دومار ھارولد فإن نموذج ذلك عكسیا،وعلى) المال رأس ومعامل (االدخارطردیا بمعدل یتضح كما یتحدد
 ھي السابقة العالقة وھذه .النمو سرعة االستثمار لزیادة وبالتالي االدخار، زیادة یتطلب التنمیة عملیة تحقق أن

 طریق على یخلق الذي المال رأس أن وأساسھ للنمو االقتصادي، دومار -ھارولد لنموذج الرئیسیة العالقة
 الذین والشركات األفراد مدخرات على یعتمد وھو للنمو، الرئیسي ھو المحدد المعدات و المصانع في االستثمار

 مقیاس ببساطة فإنھ المال رأس معامل أي الناتج إلى المال رأس نسبة عن أما .باالستثمارات الممكنة یقومون
 .المال رأس أو إلنتاجیة االستثمار

 
 : النظریة نقد  - ب
 من مرحلة للدخول وتھیئتھا األوروبیة للدول االقتصادي النمو معدالت لرفع استخدم قد النموذج كان إن

 أن إال األمریكیة، خطة مارشال خالل من الثانیة العالمیة الحرب بعد النضوج مرحلة إلى اإلقالع أو االنطالق
 كان وإن األخیرة، ھذه على ینطبق ال علیھا قد انطبق وما كبیر اختالف المتخلفة الدول و الدول ھذه بین الوضع

 طبقا النمو محددات أن یالحظ فكما .االستثمار كمیة عند تحدید المتوقعة النمو معدالت لتحدید استخدامھ یمكن
 ثم ومن لالدخار یوجھ ما نسبة فیھا تتضاءل والتي فقًرا األكثر البالدفي  تتوافر ال دومار-ھارولد لنموذج

 ھذه في .األساسیة االستھالكیة احتیاجاتھا لسد بالكاد یكفي والذي أساًسا، القومي المنخفض دخلھا من لالستثمار
 أو السماح الخارجیة القروض طریق عن سوى لدیھا الناشئة االدخار فجوة سد من الدول ھذه ال تتمكن الحالة

 1.بالدھا في األجنبیة باالستثمارات
 )Les ajustements structurels( :نظریة نماذج التغییر الھیكلــــي  2-3-2
تركز ھذه النظریــة على اآللیة التي تحول بھا االقتصاد من التخلف الھیكلي والتركیز على الزراعة    

التقلیدیة والقطاعات األولیة إلى المزید من التنوع الصناعي واالقتصاد الخدمي، وھناك مثاآلن شھیران لنماذج 
 : التغییر الھیكلي ھمـــــا

 )آرثر لویس(القطاعین لـ النموذج النظري لفائض العمالة في  -
 )ھولیس تشینري(أنماط التنمیة التي تمثل تحلیالً عملیاً لـ  -

 :نظریــة التنمیــة لـ آرثر لویــس -2-3-2-1
وهي من أهم النظر�ات الحدیثة في عالم التنم�ة، وركز هذا النموذج على التغییر اله�كلي لالقتصاد 

ج�ه آرثر لو�س على جائزة نو�ل في منتصف الخمسینات، األولي الذي �ع�ش حد الكفاف، والذي حصل �مو 
، إن نموذج آرثر لویس أصبح نظریة عامة Juhn Fei &Gustave ranisوالذي عدل بعد ذلك على ید كل من 
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في عملیة التنمیة القائمة على فائض العمالة في دول العالم الثالث خالل الستینات والسبعینات والذي ما زال 
 .اً حتى الیوم في العدید من الدولالتمسك بھ مستمر

وفي ضوء تلك النظر�ة یتكون االقتصاد من قطاعین هما الزراعي التقلیدي الذي یتسم �اإلنتاج�ة 

الصفر�ة لعنصر العمل، والصناعي الحضري الذي تتحول العمالة إل�ه تدر�ج�ًا من القطاع التقلیدي، مما سمح
للویس إمكانیة سحب ھذا الفائض من القطاع الزراعي بدون أیة خسائر في الناتج مع تحقیق إنتاجیة عالیة، أما 

المال في  عن السرعة التي یتم بھا ھذا التحول فإنھا تتحدد بمعدل النمو في االستثمار الصناعي وتراكم رأس
ع الحدیث عن األجور باالعتماد على الفرض القطاع الصناعي، فبمجرد االستثمار یسمح بزیادة أرباح القطا

 1:القائل بإعادة المستثمرین استثمار أرباحھم یحدث التوسع في ھذا القطاع مفترضاً ما یأتي بالنسبة لألجور
 .  إنھ ثابت  -

إنھ یتحدد عند مقدار یكون أعلى من ذلك المستوى لألجور الثابت في المتوسط والقائم إلى حد الكفاف   -
لزراعي التقلیدي، حیث یفترض لویس أن األجور في القطاع الحضري یجب أن تكون أعلى في في القطاع ا
 .من متوسط الدخل الریفي حتى تحدث ھجرة العمال من موطنھم في الریف إلى الحضر% 30األقل بنحو 

 2:ھنا یمكن أخذ بعض المالحظات على ھذه النظریة منھا
یة لعنصر العمل تساوي صفراً، وأن جمیع الزراعیین لقد افترضت النظریة أن اإلنتاجیة الحد   

یشاركون بالتساوي في الناتج، وأنھ افترض زیادة رأس المال في القطاع الصناعي والخدمي نتیجة إعادة 
المستثمرین استثمار أرباحھم، وھذا یخدم إلى حد ما عملیة التنمیة الحضریة التي نعتقد أنھا تتطلب أن یكون النمو 

ً ب ین مختلف القطاعات العتماد القطاع الصناعي المتوسع إلى الناتج الزراعي خاصة في الدول النامیة متوازنا
التي یتوسع بھا القطاع الزراعي، فإنھ بأمكاننا أن ننمي القطاع الزراعي من القطاع التقلیدي إلى القطاع الزراعي 

ستثمار العمالة في الصناعات التي تعتمد على الحدیث الذي یعتمد على التكنولوجیا المتطورة لزیادة اإلنتاج وا
اإلنتاج الزراعي وسحب العمالة الفائضة إلى قطاع الصناعة المتحضر بالحد الذي یسد الحاجة األولیة لإلنتاج 
الصناعي وخلق عمالة متعلمة ومتدربة من المناطق الحضریة لتحقیق التوازن االجتماعي واالقتصادي في آن 

نمو مستمر في الھیاكل القطاعیة بصورة متوازیة واالبتعاد عن اإلفرازات األخرى التي  وأحد، والمحافظة على
قد تسببھا سحب العمالة من الریف إلى الحضر، ھذا عالوة على أن القطاع الزراعي ال یعتمد على النمطیة في 

ً ما یكون الطلب موسمیاً، وقد نستطیع أن نقرب بالو سائل العلمیة مواسم الطلب الحاجة إلى العمالة وإنما غالبا
ً في عملیة التنمیة المنتظمة  لتكون البطالة في ھذا القطاع قلیلة وال تشكل عائقا في النمو، وإنما تكون سببا
والمستدامة، عالوة على إمكانیة أن نفترض أن كثیراً من رأس المال المتراكم نتیجة األرباح قد یستثمر في 

ئدة مجزیة أو تغطي نسبة عآلیة من أرباح المستثمرین ألنھا تحقق فرصة مثالیة البنوك فیما إذا كانت أسعار الفا
آمنة للمستثمرین سواء أكانوا داخل البلد أم خارجھ، وكذلك بالنسبة لألجور في المناطق الحضریة فھي غالباً ما 

باحھم فإنھم غالباً ما ال تكون أعلى مما یتقاضاه  العمال في المناطق الریفیة فیما عدا من یشاركون الزراعیین أر
یستثمرون تلك األرباح في التنمیة الزراعیة بل یذھب جزء كبیر منھا لالدخار والجزء اآلخر لالستھالك والجزء 
األخیر لالستثمارات الخدمیة والتجاریة، وذلك بسبب ضعف الثقافة التنمویة واألمیة وخاصة في دول العالم 

 .الثالث
    Hollis B. Chenery:شینرينظریــة ھولیس ت -2-3-2-2 
وھي من النظریات المعروفة على نطاق واسع في دراسة نماذج التنمیة في عدد من دول العالم الثالث   

، والذي إعتمد على أسلوب تحلیل االنحدار مستخدًما 1973-1950بعد الحرب العالمیة الثانیة خالل الفترة 
ھذه الدراسة على تحدید العدید المقطع العرضي والسالسل الزمنیة لمستویات دخول فردیة مختلفة وقد ساعدت 

 3.من الخصائص العامة لعملیة التنمیة

 .132میشل تودارو، مرجع سابق،ص:  1
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والفرض�ة التي �قوم علیها النموذج اله�كلي هي أن التنم�ة عمل�ة ممیزة للنمو تكون المالمح األساس�ة 
 للتغییر فیها متشابهة في كل الدول، و�حاول النموذج التعرف على االختالفات التي من الممكن أن تنشأ بین

 .الدول ف�ما یتعلق بخطوات ونموذج التنم�ة �االعتماد على مجموعة الظروف الخاصة بها
 1:وھناك مجموعة من العوامل المؤثرة في عملیة التنمیة ھذه العوامل تشتمل على  
، المصادر الطبیعیة، أھداف الدولـة، التكنولوجیا، رأس المال .السیاسة الحكومیة، حجم الدولة -

 ..التجارة الدولیـةالخارجي، 
إن الدراسات التجریبیة لعملیة التغییر الھیكلي تقودنا إلى أن خطوات التنمیـة ونموذجھا من الممكن أن 
ً لكل من العوامل المحلیة والعوامل الدولیة حیث یفوق العدید منھا قدرة الدولة بمفردھا على التحكم  تتغیر وفقا

 .فیھا
توسطات اإلحصائیة التي قام اقتصادیو التغییر الھیكلي بحسابھا من إن مؤیدي ھذه النظریة أثبتوا الم

خالل مدى مختلف للدول الغنیة والفقیرة ذات فائدة محدودة في عملیة تحدید العوامل الحرجة لعملیة التنمیة 
 :الخاصة بالدول، ومما یمكن أخذه على ھذه النظریــة ما یأتي

أو ضعف بعض العوامل المؤثرة في عملیة التنمیة ومنھا فلسفة  قد تتفاوت الدول فیما بینھا حول قوة    
الدولة السیاسیة وأھدافھا ومدى تبعیتھا بالقرار السیاسي أو أستقاللھا، كذلك مدى اعتمادھا على رأس المال 
الخارجي الذي یضعف من إرادتھا في وضع السیاسات التنمویة وتنفیذھا، كما أن موضوع الدعم والمعونة 

ً بالسیاسات العامة للدول بما یحقق مصالح الدول ویضعف جدیة مساھمة الخارجی ً وثیقا ة أصبح یرتبط ارتباطا
تلك الدول في تنمیة الدول الفقیرة وتقریب التفاوت االقتصادي، لذا فإنھ یمكن القول إن مجموعة الخطوات 

ن إھمال العوامل الخارجیة الدولیة االقتصادیة التنمویة التي تعتمد على الموارد واالستقاللیة في القرار دو
 .المؤثرة كفیلة لالستمرار في عملیة التنمیة وخاصة التنمیة المستدامة

 
 )Les Théories de Rattrapage( :نظریة ثورة التبعیـة الدولیّة 2-3-3
نتیجــة االنفتاح بین نظریتي مراحل النمو والتغییر الھیكلي، حظیت ھذه النظریة بتأیید كبیر خالل مدة    

 .السبعینات بین مفكري العالم الثالث
وتعتمد ھذه النظریة باألساس على أن دول العالم الثالث محاصرة بالعراقیل المؤسسیة والسیاسیة    

ولیة فضالً عن وقوعھا في تبعیة الدول الغنیـــة وسیطرتھا،وفي ھـــذا الصدد واالقتصادیة سواء المحلیة أو الد
 :ھناك ثالثة تیارات فكریة لثورة التبعیة الدولیــة

 .نموذج التبعیة إالستعماریة الجدیدة -
 .نموذج المثال الكاذب -
 .فرضیــة التنمیة الثنائیــة -
 :التبعیة االستعماریـــة الجدیدة -2-3-3-1

النموذج إمتداد غیر م�اشر للتفكیر الماركسي في التنم�ة االقتصاد�ة؛ فهو یرجع وجود �عتبر هذا 

واستمرار�ة العالم الثالث المتخلف إلى التطور التار�خي للنظام الرأسمالي غیر العادل ف�ما یخص العالقة بین 

 .الدول الغن�ة والفقیرة

ق عدم تكافؤ القوة في العالقة بین الدول من خالل النظام الدولي المس�طر أین تتم العالقة عن طر�

الذین ) حكام، عسكر�ین و�عض النخب(المتقدمة والدول المتخلفة، وحسب هذه النظر�ة، توجد مجموعات 
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یتمتعون بدخول مرتفعة ومكانة اجتماع�ة �اإلضافة إلى القوة الس�اس�ة، التا�عین للنظام الرأسمالي الدولي القائم

شركات متعددة الجنس�ات، أو : ابق مصالحهم مع جماعات المصالح الدول�ة، مثلعلى عدم العدالة، وتتط

البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، التي تمولها الدول الرأسمال�ة الغن�ة، أنشطة : منظمات المساعدات، مثل

: خلف، �اختصارهذه النخ�ة تمنع جهود اإلصالح الحق�قي، وت�قي على مستو�ات مع�شة منخفضة واستمرار�ة الت

أصحاب هذه النظر�ة �عزون مشاكل الفقر في دول العالم الثالث إلى س�اسات الدول الصناع�ة الرأسمال�ة، 

 1.ناتج عن ظاھرة خارجیة على عكس نظریات المراحل الخطیة والتغیر الھیكلي و�التالي التخلف

 ):المفھوم الخاطئ للتنمیة(نموذج المثال الكاذب  -2-3-3-2
ویقوم ھذا النموذج على إعطاء الدول النامیة نصائح مغلوطة وغیر مناسبة، وذلك نتیجة التحیز    

العرقي للخبراء من الدول المتقدمة المشتغلین بالوكاالت والمنظمات الدولیة، إذ یقدم ھؤالء الخبراء ھیاكل 
 .إلى سیاسات غیر سلیمة وغیر مناسبة اقتصادیة رائعة، ونماذج اقتصاد قیاسي معقدة في التنمیة غالباً ما تقود

 اقتصادیة سیاسات التباعھا -الداخلیة إلى ظروفھا إضافة–الثالث العالم دول تخلف النموذج ھذا یرجعو
 فضال الدولي، والبنك الدولي النقد كصندوق الدولیة مؤسسات التنمیة تمارسھا التي الضغوط نتیجة مالئمة غیر
 للفلسفة انعكاس إال الغالب في ھي ما التي و المتقدمة الدول في الخبراء االقتصادیین یقترحھا التي التوصیات عن

 الدول واقتصادیي مفكري من الكثیر أن إلى النموذج یشیر أخرى ناحیة ، من لالقتصادیات الرأسمالیة الفكریة
 قابلة بالضرورة لیس وھي ھناك، تطبق وأفكار بنظریات فتأثروا الغربیة الدول في تعلیمھم النامیة نالوا

 2.بھا االقتصادیة التنمیة وأولویات أھداف مع تنسجم وال النامیة، الدول في للتطبیق
. 
       The Neoclassical  Counterrevolution:نظریة الثورة النیوكالسیكیة المعاكسة:2-3-4

الوألیات المتحدة وكندا وبریطانیـا والمانیـا لقد ظھرت الثورة النیوكالسیكیة المعاكسة  في كل من         
ً في النظریات والسیاسات االقتصادیة خالل الثمانینات من القرن العشرین، وقد تركزت دراسات  الغربیة سابقا
ھذه النظریة على سیاسات االقتصاد الكلي الذي یھتم على جانب العرض وعلى نظریات التوقعات الرشیدة وإلى 

، أما على صعید الدول النامیة فقد أخذ ذلك على شكل تحریر األسواق وانتھاج أسلوب عملیات الخصخصــة
التخطیط المركزي على مستوى الدولة، ومن المالحظ أن أنصار المذھب النیوكالسیكي یسیطرون على أقوى 

 .مؤسستین مالیتین في العالـــم وھما البنك الدولــي وصندوق النقد الدولــي
بأن حالة التخلف االقتصادي تنتج عن سوء تخصیص الموارد بسبب السیاسات (قول إن النظریــة ت 

، ویقول رواد )السعریة الخاطئة والتدخل المفرط في النشاط االقتصادي من جانب حكومات دول العالم الثالث
 Lord Peter Bauer, Deepak Lal, Harry Johnson, Belaمدرسة الثورة النیوكالسیكیة أمثال، 

Balassa،  إن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي ھو الذي یؤدي إلى إبطاء عملیة النمو االقتصادي، ویرى
اللیبرالیون الجدد أن السماح بانتعاش األسواق الحرة وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة وتشجیع حریة 

ت صور التدخل الحكومي واالختال لیلالتجارة والتصدیر والترحیب بالمستثمرین األجانب من الدول المتقدمة وتق
السعریة سواء أكان ذلك في أسواق عوامل اإلنتاج أو السلع أو أسواق المال، من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة الكفاءة 

وھنا وجھ اختالف حول أسباب التخلف للدول النامیة مع ما یدعیھ أنصار . االقتصادیة وتحفیز النمو االقتصادي
قد مفكرو النظریة النیوكالسیكیة أن سبب تخلف دول العالم الثالث لیس نتیجة التصرفات نظریة التبعیة، حیث یعت

 .28، صمرجع سابقجالل الخشیب ،:  1
قراءات حدیثة في : ملتقى وطني حول االقتصاد الجزائري( ،نحو مقاربات نظریة حدیثة لدراسة التنمیة االقتصادیةصلیحة مقاوسي وھند جمعوني، :  2

 12، ص)2010 – 2009: باتنة، السنة الجامعیة -جامعة الحاج لخضر  التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،
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التي تقوم بھا دول العالم األول أي الدول المتقدمة والوكاالت الدولیة التي تسیطر علیھا، وإنما ببب التدخل 
 1.ةالمفرط من جانب الدولة، وانتشار الفساد وعدم الكفاءة وغیاب الحوافز االقتصادی

 
 
 
 
 
 
 
 :استراتجیات التنمیة االقتصادیة  2-4

وإن كان ھناك عدم اتفاق على األسلوب األمثل للتنمیة، إال أنھ ھناك نوعین منذ نھایة الحرب العالمیة 
 :إستراتیجیة النمو المتوازن وإستراتیجیة النمو غیر المتوازن نلخصھما فیما یلي: الثانیة وھما
 :القویةاستراتیجیة الدفعة  2-4-1

إن الخروج من حالة التخلف ال  (Paul Rosenetien) بول روزنشتاینیرى صاحب ھذه االستراتیجیة 
تتمثل في قدر كبیر من االستثمارات ورؤوس األموال تستطیع أن تحقق  (Big Push) یمكن تحقیقھ إال بدفعة قویة

تشبیھھ بالطائرة الجاثمة على  التخلف یمكنفاالقتصاد القومي وھو في حالة . النقل من الجمود إلى النمو عملیة
إلى الجو إال إذا سیرت بسرعة كبیرة جدا على مدرج  األرض أو المتحركة ببطء فھي ال تستطیع الصعود

فالسرعة الفائقة ھي التي تعطیھا الدفعة القویة التي ترفعھا من  (The Take-off) بـوھو ما یسمى (الصعود 
في ألعاب القفز والوثب  ونشاھد, یمكنھا التحلیق واالنطالق إلى طبقات الجو العلیاالجو وبدونھا ال  األرض إلى

أقبل علیھا بسرعة غیر عادیة واالقتصاد القومي إذا شبھناه  العلي أن الالعب ال یستطیع تخطي الحواجز إال إذا
ذه النظریة تصدق مع أن ھ والواقع .العالي ال یستطیع تخطي حواجز التخلف إال بدفعة مماثلة بالعب الوثب

تجارب دول الخلیج العربیة وفي مقدمتھا المملكة العربیة  وأقربھا لنا, الواقع وتؤیدھا التجارب المعاصرة
القومي عملیة  بمثل ھذه الدفعة القویة خالل السبعینات المیالدیة والتي حققت لالقتصاد السعودیة التي حظیت

یعیب ھذه النظریة أنھ قلما تتوفر للدول النامیة موارد  وال. لة االنطالقاالنتقال السریع من مرحلة التھیؤ إلى مرح
من االستثمارات لتحقیق تلك الدفعة القویة والدلیل  (Big Portion) تخصیص قدر كبیر غیر عادیة تمكنھا من

تلك  نكما أ, أن الدول التي أتیحت لھا ھذه الفرصة استطاعت تقصیر فترات التحول على ذلك كما سبق القول
االستثمار في عدد من الصناعات  إذ أن, كما یرى نیركس. الدفعة تساعد على قطع كثیر من الدوائر الخبیثة

 .والدخول والعرض والطلب واالدخار واالستثمار واألنشطة المختلفة یؤدي إلى زیادة اإلنتاج
" نیركسھ " روف ویرجع عرضھا إلى االقتصادي المع: إستراتیجیة أو نمط النمو المتوازن 2-4-2

والذي یرى ضرورة توجیھ دفعة قویة إلى مجموعة من الصناعات االستھالكیة المتكاملة أفقیا وذلك لمواجھة 
فإن " نیركسھ " عقبة ضیق نطاق السوق المحلي في الدول النامیة وكسر الدوائر المفرغة المؤدیة للفقر، وحسب 

ب العرض والطلب، وبالتالي ال بد من إنشاء العدید من كسر الدائرة المفرغة للفقر یمكن تفسیرھا من جان
الصناعات االستھالكیة المتزامنة حیث تؤدي إلى توسیع نطاق السوق وخلق العدید من الصناعات المتكاملة، كما 

ضرورة تحقیق التوازن بین الصناعة والزراعة ، حتى ولو كانت مشكلة تمویل ھذه الصناعات : یرى نیركسھ
 2.لزراعة والصناعة تمثل عقبة أمام نجاح ھذه اإلستراتیجیةوأیضا قطاعي ا

مرحلة تصحیح االختالل إلى تحقیق التوازن في توزیع  تقول ھذه االستراتیجیة إن التنمیة تحتاج في
ً  االستثمارات بین مختلف بحیث ال تتم تنمیة قطاع أو  (Balanced Growth) القطاعات حتى یكون نموھا متوازنا
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فیؤدي ذلك إلى نمو قطاعات �معدالت تفوق معدالت نمو  بذاتها على حساب قطاع أو قطاعات أخرى قطاعات 

�الصناعة و�ضر�ون مثًال �الدول التي اهتمت, یؤدي إلى عرقلة النمو العام لالقتصاد كله القطاعات األخرى مما
 یة النمو المتوازن إن البالد المتخلفةاستراتیج ویقول أصحاب. وأھملت الزراعة فأضر ذلك إضراراً بلیغاً بالتنمیة

 1:قطاعات عدیدة تحتاج إلى مشروعات متنوعة في 
ألنھا تفتقر في المقام األول إلى الوفورات الخارجیة السابق اإلشارة إلیھا والتي تنتج عن تسھیالت  -1

. الخ...والموانئ كالطرق ووسائل النقل ومحطات القوى (Social Overhead Capital) رأس المال االجتماعي
یمكن  بمعنى أنھا تحتاج إلى حد أدنى من االستثمارات إذ ال, غیر قابل للتجزئة وعرض مثل ھذه المشروعات

یضاف إلى ذلك أن ھذه المشروعات  ،المطلوب تشیید نصف محطة أو إعداد میناء أقل من الحجم االقتصادي
  .ترتبط بعضھا ببعض

الصناعات ألن وجود حاجة ماسة إلى االستثمار في عدد كبیر منأن البالد المتخلفة تكون في  كما -2
األغذیة أو صنع المالبس الجاھزة یتطلب توفیر طلب  صناعة واحدة ال یحل مشكلة الطلب فإنشاء مصنع لتعلیب

الذین  ذلك إال بإنشاء العدید من الصناعات وزیادة عدد أصحاب الدخول من العمال لھذه المنتجات وال یتحقق
 .ون الطلب الالزم لمنتجات مصنعي المالبس الجاھزة والمعلباتیوفر

المعین األول أن تنویع مصادر اإلنتاج والدخل یؤدي إلى زیادة اإلدخال القومي الذي ھو كما -3
استراتیجیة النمو المتوازن ترمي إلى االستفادة من  ویمكن القول باختصار أن. لالستثمار في مختلف المجاالت

األول إلى  عامة بتعدد مجاالت اإلنتاج واالستثمار وتحقیق ھذا الھدف یحتاج في المقام ق بصفةتوسیع حجم السو
انتھاج ھذا األسلوب إال إذا توفرت لھا الموارد  الدفعة القویة التي سبق الكالم عنھا ألنھ ال یمكن للدول المتخلفة

  .الكافیة لتحقیقھ
حیث ھاجم" ھیرشمان " ھذه النظریة إلى االقتصادي وترجع : إستراتیجیة النمو غیر المتوازن 2-4-3

اإلستراتیجیة األولى والتي كانت ترتكز على إنماء مجموعة عریضة من الصناعات االستھالكیة في آن واحد، 
بدال من ذلك أنھ یجب التركیز على عدد من " ھیرشمان " نتیجة لقصور الموارد المالیة في الدول النامیة، ویرى 

رائدة التي لھا القدرة على حث االستثمار في الصناعات األخرى، بمعنى إحداث خلل مقصود في الصناعات ال
توازن االقتصاد القومي عن طریق توجیھ االستثمارات إلى عدد محدود من الصناعات الرائدة التي تقود بدورھا 

 . عملیة النمو االقتصادي في االقتصاد القومي ككل
اختیار ھذه الصناعات یتوقف على مدى قدرتھا على الحث على كما یرى ھیرشمان أن عملیات 

االستثمار في المشروعات والصناعات األخرى أي ما یعرف بالتكامل لألمام أو التكامل للخلف فالتكامل للخلف 
یعني االستثمار في مشروع ما یؤدي إلى زیادتھ في مشروع آخر سابق علیھ والتكامل لألمام یعني االستثمار في 

 2.وع ما یؤدي إلى زیادتھ في مشروع الحق علیھمشر
:االستراتیجیة المناسبة للظروف 2-4-4

مزا�اها وعیو�ها فالدفعة القو�ة إذا أت�حت لل�الد المتخلفة ال  لكل نوع من االستراتیج�ات الثالث السا�قة
مرغوب إذا توفرت الموارد  المتوازن والنمو , یختلف اثنان على أهمیتها فهي الحل األمثل لمشكلة التخلف �مكن أن

غیر المتوازن  والنمو .القطاعات على حساب القطاعات األخرى  الالزمة لتحق�قه حتى ال تكون التنم�ة في �عض
ومن . المتوازن الموارد الكبیرة الالزمة لتحقیق النمو هو اخت�ار ال مناص منه إذا لم توجد تلك الدفعة القو�ة أو

بذاتھا ولكنھ  منطقي ھو أن اختیار استراتیجیة التنمیة ال یخضع لنظریة أو استراتیجیة ھنا نصل إلى استنتاج
االستثماریة المتاحة لھا وحالة القطاعات الرئیسیة  یرتبط بجمیع الظروف التي تكتنف التنمیة وحجم الموارد

 .البناء األساسي وغیر ذلك من الظروف وعلى األخص حالة ھیكل
    3:ریضة التي یجب أن تتضمنھ إستراتیجیة التنمیة الشاملةوفیما یلي الخطوط الع

 رغد زكي قاسم السعدي، مفھوم النمو والتنمیة االقتصادیة، مرجع سابق : 1
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 :میادین العمل الحكومي ال بد أن تضم
 .تحدید المشروع االجتماعي -
المشروعات اإلنتاجیة الحكومیة في المجاالت التي ھي خارجة عن النشاط االقتصادي الخاص  -

 ...).لمشروعات االقتصادیة االجتماعیة الضخمة(
 .الحكومي والتخطیط لتشجیع التكامل واالندماج االقتصادي بین القطاع العام والخاصالتوجیھ  -
 .تشجیع ومعاونة المستثمرین في المیادین العمة للتعلیم، الصحة، واإلسكان -
 .سیاسة زراعیة في المدى القصیر، المتوسط والطویل تحدد األھداف اإلنتاجیة -
 .سیاسة مالیة نقدیة وتجاریة عامة مالئمة -

 
 

 :االقتصادیة التنمیة تمویل -3
هي  ,العر��ة والنام�ة  الدول في االقتصاد�ة التنم�ة عمل�ة أمام كحاجز تقف التي الرئ�س�ة المشكلة إن

 إلى المیل المال �حكمه رأس على الطلب ألن ذلك ،األموال رؤوس لتكو�ن الالزمة الحق�ق�ة الموارد إلى افتقارها

االدخار،        على المقدرة و تحكمه الرغ�ة المال رأس عرض أن و السوق، �سعة أساسا یتحدد الذي و االستثمار

 كذلك االدخار على القدرة فإن على اإلنتاج القدرة النخفاض نتیجة منخفضة األفراد دخول ن أ وطالما 

 و نقطها أضعف في الدائرة كسر هذه ضرورة أولى مراحلها في تتٌطلب االقتصاد�ة التنم�ة فإن منخفضة،لذلك

 النمو لعمل�ات المطلو�ة األموال رؤوس تكو�ن على األسالیب و �كافة السبل والعمل نطاقها   من الخروج

العمل�ة،  لهذه الضرور�ة المصادر �كل اإلحاطة تقتضي االقتصاد�ة تمو�ل التنم�ة دراسة فإن االقتصادي،لذلك

 : تناولت مطالب أر�ع إلى قسمناه الذي الم�حث هذا إدراجه في سنحاول ما وهذا
 المٌحلیة و عوائقھا الموارد:3-1 

االدخار  و االختیاري االدخار:نوعین إلى ینقسم الذي االدخار في المٌحلي التمویل مصادر تتمثل
 تأثیر مدى في، ینحصر الخالف وكل المال، رأس تكوین نظر وجھة من النوعین بین فرق یوجد وال اإلجباري،

 1 . معینة سیاسة بإتباع منھما كل
 االختیاري  االدخار مصادر 3-1-1
دون تدخل أي  رغ�اتهم، �محض و اخت�ار�ا و طواع�ة المؤسسات و الهیئات و األفراد �ه �قوم ما هو و

 و األعمال ومدخرات قطاع العائلي القطاع مدخرات في المحل�ة المدخرات تتٌمثل و عل�ه، تجبرهم خارج�ة قوة
 .الحكومة مدخرات

 :العائلي القطاع مدخرات  - أ
منها  صفات عدة تحمل و دخلهم، خالل من علیها �حصلون  الذین األفراد مدخرات طر�ق عن تتٌأتى

 مثل مدخرات تعاقد�ة كذلك زراع�ة، آالت أو سكن�ة، م�اني أو أرض قطعة على الحصول أجل من االدخار
 أهم تعتبر كما سندات، أسهم و أو استثمار شهادات شكل على مدخرات تكون  أن �مكن و التأمین، عقود

 .المتقدمة الدول مع �المقارنة ذلك و ،النام�ة الدول في االدخار مصادر
 :األعمال قطاع مدخرات -ب
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و�قصد بها كافة المشار�ع اإلنتاج�ة التي تستهدف تحقیق األر�اح من مب�عاتها التي تشكل بدورها مصدرا 
 :إلى نوعین همالالدخارات وتنقسم هذه المدخرات 

وادخارات قطاع األعمال العام ، االدخار الخاص �كون من : ادخارات قطاع األعمال الخاص -
طرف األفراد والمؤسسات بینما االدخار العام یتكون من الضرائب، القروض، شهادات االستثمار، اإلصدار 

جم السیولة النقد�ة عن طر�ق وهو ز�ادة ح ( Deficit. Spending )النقدي أو ما �سمى �التمو�ل �العجز 
 1.إصدار نقود جدیدة وهذا األمر قد یتسبب أح�انا في حاالت تضخم�ة 

وھي ادخارات تقطع من الدخول المتحققة لدى األفراد بطریقة إلزامیة ویتمثل :االدخار اإلجباري 3-1-2
 .في االدخار الحكومي واالدخار الجماعي والتمویل التضخمي

یتحقق االدخار الحكومي �الفرق بین اإلیرادات الحكوم�ة الجار�ة والمصروفات  :الحكومياالدخار  -أ

في حالة مدیون�ة ( فإذا كان هناك فائض اتجه إلى تمو�ل االستثمارات وتسدید أقساط الدیون . الحكوم�ة الجار�ة

ود عجز فإنه یتم تمو�له عن ، أما إذا زادت النفقات الجار�ة عن اإلیرادات الجار�ة أي في حالة وج)الحكومة 

طر�ق السحب من مدخرات القطاعات األخرى أو عن طر�ق ط�ع نقود جدیدة، وتعمل الحكومات دائما إلى تنم�ة 

 )2(.مواردها وٕالى ضغط نفقاتها �غ�ة تحقیق فائض توجهه إلى ضروب ومجاالت االستثمار والتنم�ة المستهدفة
وھو أسلوب تستخدمھ السلطات العامة للحصول على تمویل إضافي عندما تعجز : التمویل التضخمي -ب

المصادر االعتیادیة لإلیرادات العامة من تمویل النفقات العامة ویتلخص ھذا باالعتماد على إصدار نقود ورقیة 
اإلصدار  جدیدة أو االقتراض من البنك المركزي والبنوك التجاریة ویسمى بالتمویل التضخمي نتیجة لزیادة

النقدي لتمكین الوحدات االقتصادیة من الحصول على موارد إضافیة عندما تعجز مواردھا المستقلة في اإلنتاج 
   )3(: ومن مساوئ ھذا األسلوب نجد

 .انخفاض القیمة الخارجیة للعملة وتأكل قیمتھا ومنھ انخفاض المدخرات وارتفاع االستھالك -
المحلیة وبالتالي ترتفع األسعار وھذا یدفع األفراد الكتناز العملة األجنبیة  انخفاض القوة الشرائیة للعملة -

 .والسلع بدال من العملة المحلیة وھذا یقلل من عملیة االستثمار
 .>>زیادة الواردات ونقص الصادرات << تفاقم العجز في الموازنة العامة وفي میزان المدفوعات  -
 .متفاوت وینجم عنھ اضطرابات اجتماعیة وسیاسیةإعادة توزیع الدخل والثروة بشكل  -
 .یعرقل عملیات التخطیط والتنفیذ بما یؤدي على استحالة حساب التكالیف الحقیقیة للمشروع -
ھي ادخارات تقتطع من دخل بعض الجماعات بطریقة إجباریة طبقا لقوانین  :االدخار الجماعي -ج

یة بأنواعھا المختلفة ویحتل ھذا النوع مكانة ھامة في الدول النامیة معینة منھا أرصدة صنادیق التأمینات االجتماع
ألتھ یقلل من حدة االتجاھات التضخمیة المتمثلة في ارتفاع األسعار، كما یتمیز ھذا النوع من االدخار بمزایا 

 .مباشرة مثل خدمات الصحة والتعویضات والمعاشات 
مشروعات التنمیة یؤدي بالدول النامیة على اللجوء إلى إن قصور المدخرات المحلیة عن تمویل كافة * 

 .مصادر خارجیة لسد عجز المدخرات المحلیة
:عوائق مصادر التمویل الداخلي 3-1-3
 :نواجھ عدة عوائق تعیق التنمیة نذكر منھا :بالنسبة لالدخار العائلي - أ

 .64.63.، ،ص،ص)2000دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر،(، االقتصادیة الدولیة والتنمیةالعالقات جمال الدین لعویسات، :   1
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دوالر سنویا،  400: حواليبلغ متوسط دخل الفرد في إفریقیا في أواخر السبعینیات : انخفاض الدخول -
وذلك الرتفاع المیل لالستھالك وبالتالي انخفاض حجم . دوالر سنویا 300: وفي بعض دول آسیا لم یتجاوز

 .)3(االدخارات
 .أي تقلید األفراد في ھذه الدول ألنماط االستھالك في الدول المتقدمة: أثر المحاكاة -
المالیة والتي تتالئم وظروف كل دولة ومرحلة  عدم كفائیة أجھزة تجمیع المدخرات مثل المؤسسات -

 .التنمیة التي بلغتھا
عدم استقرار القوة الشرائیة للنقود حیث أن األموال التي یدخرھا األفراد باالمتناع عن اإلنفاق،  -

 .   تضعف مقدرتھا في المستقبل على شراء السلع والخدمات
في الدول النامیة مثل عدم كفایة وتتعرض لمجموعة من الصعاب  :بالنسبة لقطاع األعمال - ب

نظرا لتخلف النظم والقوانین في ھذه . البیانات المتاحة وعدم وجود حدود فاصلة بین ھذا القطاع والقطاع العائلي
 .الدول، كما أن مدخرات قطاع األعمال قد ال توجھ إلى عملیة التنمیة

الجاریة للدولیة قصور نظامھا من أھم أسباب انخفاض اإلیرادات  :بالنسبة للقطاع الحكومي -ج
 :الضریبي وذلك عن طریق

 .ضآلة نسبة الضرائب إلى الدخل القومي بسبب انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي -
 ."المقایضة  "اتساع نطاق العملیات العینیة  -
 .عدم إمساك حسابات منظمة في قطاع األعمال -
وعدم خضوع بعض األنشطة  انخفاض مستوى الوعي الضریبي الذي یتجسد بالتھرب الضریبي -
 .للضریبة
 )2(:باإلضافة إلى ما سبق ھناك عوامل أخرى تعیق عملیة التمویل الداخلي منھا -
 .فقدان الثقة في المصارف وبالتالي اللجوء لالكتناز -
 .االبتعاد عن المنافسة المحافظة على األنشطة التقلیدیة التي تعرقل التنمیة -
 .ضیق أسواق األوراق المالیة -
رؤوس األموال للخارج نتیجة األوضاع االجتماع�ة واالقتصاد�ة للدول النام�ة خاصة في حالة  هروب -

 .التضخم خوفا من احتمال تدهور ق�مة العملة المحل�ة

: المصادر الخارج�ة لتمو�ل التنم�ة و عوائقها 3-2

:أشكال المصادر الخارجیة لتمویل التنمیة 3-2-1
 :اإلنمائیة والتمویل الخارجي لعملیة التنمیة كما یليتتعدد صور وأشكال المساعدات 

:التدفقات والتحویالت من المؤسسات والمنظمات الدولیة 3-2-1-1
لعل أھم ھذه المؤسسات ھي البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة التنمیة الدولیة ومؤسسة التمویل 

 .الدولي
 )2(:لبنك لعدة أغراض أھمھاوأنشئ ھذا ا :البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر  -أ

تقدیم القروض للدول األعضاء أو المؤسسات االقتصادیة الخاصة القائمة في أراضیھا، من األرصدة * 
الرأسمالیة المتاحة، في حالة عدم كفایة االستثمارات الخاصة أو عدم توفیر القروض الالزمة من مصادر أخرى 

 .بشروط مقبولة

 .352 فوزي أبو السعود، مرجع سابق، ص،دمحم )3(
 .262دمحم عبد العزیز عجمیة، علي اللیثي، مرجع سابق، ص  )2(
 .50.،ص)اإلسكندریة، الدار الجامعیة، الطبعة الثانیة (،مةاالسیاسات الدولیة في المالیة العیونس أحمد البطریق،    )2(
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األجنبیة سواء بتقدیم الضمانات الالزمة أو بالمشاركة بنصیب في تشجیع االستثمارات الخاصة * 
 .القروض األجنبیة المقدمة للدول األعضاء

توفیر المعونات الفنیة إلعداد وتنفیذ الخطط االستثماریة واإلنمائیة والمساھمة في إعداد وتدریب * 
 .التنمیة االقتصادیة التابع للبنك الكوادر الفنیة واإلداریة التي تحتاجھا الدول النامیة عن طریق معھد

 . یقدم ھذا البنك قروض طویلة األجل للتنمیة االقتصادیة خاصة في الدول النامیة
 .ھناك ثالث مؤسسات مساعدة لھ )1(:المؤسسات المساعدة للبنك الدولي*  

ع وینحصر نشاطھا في اإلسھام في مشروعات القطا: 1956مؤسسة التمویل الدولیة تأسست عام * 
 .الخاص لدى الدول األعضاء

وتعتبر مصدرا ھاما للقروض السھلة أي قروض فوائدھا  1960مؤسسة التنمیة الدولیة تأسست عام * 
دوالر  580شدیدة الفقر ویبلغ متوسط نصیب الفرد من الدخل فیھا  "منخفضة وآجالھا طویلة تقدم للدول النامیة 

 "سنویا أو أقل
تھدف على تشجیع االستثمارات األجنبیة في الدول النامیة : ستثمارالوكالة الدولیة لضمان اال* 

 )2(.1988األعضاء، وتأسست عام 
و�عمل مع البلدان األعضاء على تقلیل اختالالت اقتصادها الكلي واختناقاتها  :صندوق النقد الدولي-ب

 . ةاله�كل�ة وٕازالة العوائق التي تعترض المدفوعات الدول�ة ومنع حدوث أزمات مال�
تتمثل في تمو�ل موارد من الدولة المانحة إلى الدولة النام�ة الممنوح إلیها، وقد : المنح واإلعانات -ج

تكون هذه الموارد في شكل نقدي أو عیني والنقد �كون في شكل عموالت قابلة للتحو�ل والعیني في شكل سلع أو 
 .خدمات استهالك�ة واستثمار�ة أو عبرات فن�ة

فالقروض العامة تعقدها حكومات الدول النام�ة مع الغیر : قد تكون عامة أو خاصة :القروض -د
المق�مین في الخارج سواء كانت حكومات أجنب�ة أو ه�آت تا�عة لها أو أشخاص طب�عیین أو معنو�ین سواء 

ه�آت التمو�ل كانت ه�آت التمو�ل دول�ة كالبنك العملي أو صندوق النقد أو اله�آت الدول�ة التا�عة لها، أو 
اإلقل�مي، أما القروض الخاصة فهي تلك التي �عقدها أشخاص طب�عیین ومعنو�ین من منظمات التمو�ل الدول�ة 

 .أو من صنادیق التمو�ل اإلقل�مي (IFC )مثل المؤسسة الدول�ة للتمو�ل 
التنم�ة في یتمثل في استثمار الموارد األجنب�ة في رؤوس أموال مشروعات  :االستثمار األجنبي -ھــ

  )2(:الدول النام�ة بهدف االستفادة من التكنولوج�ا التي ینقلها معه لدفع عجلة التنم�ة بها، وهو نوعان
�قوم المستثمر األجنبي �امتالك رأس المال المشروع اإلنتاجي و�تولى : االستثمار األجنبي الم�اشر* 

 .حق �االشتراك في اإلدارةإدارته أو مساهمته في رأس المال للمشروع كبیرة وتمنحه ال
و�قتصر على ق�ام األشخاص الطب�عیین أو المعنو�ین المق�مین في  :االستثمار األجنبي غیر الم�اشر* 

دولة أجنب�ة على مجرد شراء أسهم المشروعات القائمة أو االكتتاب في أسهم المشروعات المراد الق�ام بها كما ال 
 .رة�حول للمستثمر األجنبي الحق في اإلدا

 :عوائق مصادر التمویل الخارجي  3-2-2

                                                 
 .173.172ص،ص، ،)2000دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،(، العالقات االقتصادیة الدولیةعادل أحمد حشیشي،   )1(
 .62یونس أحمد البطریق، مرجع سابق، ص  : )2(
 .54.52.عرفان تقي الحسیني، مرجع سابق،ص،ص:  )2(



ول العربيةاتجاهات التنمية االقتصادية وأهم عوائقها في الد..................الفصل الثالث  
 

198 

إن أول ما یواجھ الدول النامیة ویعترض سبیلھا في تحقیق التنمیة ھو العراقیل التي تواجھ صادراتھا 
 :ونذكر منھا

 .عدم توفر األیدي العاملة الماھرة بالقدر الكافي -
ل االستفادة من مزایا ضیق حجم السوق المحلیة إذ یصعب دخول مجال التصدیر للسوق الدولیة قب -

 .اإلنتاج في السوق المحلیة
صعوبة القدرة على المنافسة في األسواق الدولیة بسبب استیراد معظم لوازم اإلنتاج للعملیة  -
 .الصناعیة
 .عدم توفر االستقرار السیاسي واالقتصادي في البلدان النامیة -
 .الجدوى االقتصادیة للمشروععدم توفر اإلحصاءات الصحیحة التي تمكن المستثمر من دراسة  -
 .فرض معاملة ضریبیة مجحفة على أرباح المستثمر األجنبي -

ومن أھم ھذه العوامل التي كان تأثیرھا كبیرا على المدیونیة الخارجیة للبلدان النامیة في ھروب رؤوس 
المراكز المالیة الدولیة والتي تقوم األموال المحلیة إلى المراكز المالیة الدولیة لدى البنوك المحلیة وتراكمھا لدى 

فیما بعد بدور الوسیط في تقدیم القروض للبلدان النامیة والتبعیة المالیة لھا والقبول بشروطھا المجحفة، أي 
 .بالرغم من مساعدتھا للدول النامیة فھي تخدم أكبر الدول المقرضة

 
 .المالیة السوق طریق عن التمویل 3-3

 تخص المعامالت نقدیة سوق :سوقین إلى تنقسم والتي المالیة األوراق سوق وجود نمیز اقتصاد أي داخل
 السوقین ھاتین األجل، ویعتبر وجود طویلة المالیة المعامالت تخص المال رأس سوق و األجل قصیرة المالیة

 السوقین ةأھمی تظھر حیث والوعي االستثماریین، النظام وتطور نمو لدرجة انعكاس تطورھما و نموھما ودرجة
 خلق على تعمالن فالسوقین ككل، االقتصاد أداء و كبیر بكفاءة ارتباط لھا التي االقتصادیة وظائفھما خالل من

 تخلق التي القطاعات و المال رأس تكوین و الحقیقي باالستثمار تقوم القطاعات التي مختلف بین التقارب من نوع
  1.االدخار

 فهذه األخیرة المال�ة، السوق  إضافة ین�غي النقد�ة، السوق  خالل من لالقتصاد النقدي التمو�ل إطار وفي
 فهي فعاال، ی�قى یجب أن الذي المصرفي التمو�ل أهم�ة تقل�ص دون  من االقتصاد لتمو�ل أخرى  وسیلة تعتبر
 من الم�اشرة القروض التمو�ل �طلب إلى حاجة في هم الذین لألعوان �السماح التمو�ل منظومة بتعز�ز تسمح

 قلب في المالیة المؤسسات جانب المالیة إلى األسواق تكون بھذا ، و  2 التمویل على القدرة لھم الذین األعوان
 االقتصادي التقدم قلب في منھ و النقدیة الظواھر و االقتصادي التمویل دائرة

 .المالیة السوق تعریف  3-3-1
 األجل و المعروفة طو�لة المال�ة المنتجات مفاوضات و إصدار فیها یتم التي السوق  هي المال�ة السوق 

 3.السوق  ظٌل اقتصاد في إال �فعال�ة تسییرها أو وجودها �مكن ال المال�ة والسوق  ."المنقولة الق�م" �مصطلح
الطو�لة  األموال رؤوس على الطلب و العرض التقاء مكان ٌأنها على كذلك المال�ة السوق  تعرف و

 و فوائض ادخار�ة تملك مجموعة :االقتصادیین األعوان من مجموعتین بین وصل همزة تعتبر وهي  4األجل،
 یتم أن و�مكن الستثمار�ة،ا مشار�عها تمو�ل في مالي عجز من تعاني أخرى  مجموعة و للتوظیف قابلة موارد

                                                 
 . 115،ص  2001)، األردن، ؛-والتوزیع،عمان للنشر الوراق مؤسسة ,األولى الطبعة( ،المالیة األوراق في االستثمار,الزبیدي محمود حمزة:  1 

 االجتماعي،الدورة و االقتصادي الوطني؛ اجتماعي،المجلس نقاش فتح أجل من عناصر:المصرفیة المنظومة إصالح إشكالیة حول التقریر مشروع:  2  
 27 ،ص 2000 عشر،نوفمبر السادسة

  20،ص)  2000الجامعیة،الجزائر المطبوعات دیوان(،المصرفي التسییر سیاسات و تقنیات ,فریدة یعدل بخراز:  3 
4  :1-ETUDE BEA,Direction de la communication,Le marché Financier Alger,BEA,Juin1994,P1 
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 �طر�قة أو النقد�ة السوق  في المصرف�ة بواسطة المؤسسات م�اشرة غیر �طر�قة المجموعتین هاتین بین اٌالتصال
 1:   حجرتین إلى المال�ة السوق  وتنقسم الطر�قة المثلى، هي و المال�ة السوق  طر�ق عن م�اشرة

 ، وال�ائع)مرة ول أل(الجدیدة السندات و األسهم ب�ع فیها یتم أین األول�ة �السوق  تدعى:األولى الحجرة*
 سوق بأنھا ھذه السوق تعرف و الٌتعامل، في طرفا الشركة أن أي األوراق، لهذه المصدرة الشركة في یتٌمثل

 .الجدیدة اإلصدارات
 في األوراق التعامل فیها یتم أین المنقولة الق�م بورصة أو الثانو�ة �السوق  تدعى و:الثان�ة الحجرة*

 سبق التي المال�ة تٌوفر لألوراق ٌأنها هي السوق  لهذه میزة وأهم .بذلك للشركة عالقة وال المستثمر�ن بین المال�ة
 .الثانو�ة السوق  من فاعلیتها �ستمد السوق األول�ة یجعل الذي األمر السیولة، عنصر األول�ة السوق  في إصدارها

 السوق النقدیة، المالیة األوراق سوق في نظیرتھا وبین بینھا نمیز أن البد المالیة السوق عن الحدیث عند
 المالیة المعامالت سوق ھي النقدیة ، فالسوق)العملیات أجل(المدة في أساسا یكمن بینھما االختالف جوھر حیث

 یتكون مكانھا أن إذ الصفقات؛ إلبرام ومحدد خاص لھا مكان لیس السوق وھذه للتداول، القابلة و األجل قصیرة
 المشاریع تمویل ھو النقدیة السوق وجود من األساسي والھدف ببعضھا البعض، الٌمتصلة المختلفة األسواق من

 3  2.بتقدیمھا تقوم التي القروض .طریق عن اإلنتاجیة
 إلى تٌمتعھا باإلضافة السیولة من كبیر بقدر و األمان من مرتفعة بدرجة تمتاز أٌنھا النقدیة السوق ومایمیز

 ھذه رأس على یقع 1 الذي المركزي البنك النقدیة السوق داخل تنشط التي المؤسسات أھم وإن .العالیة بالمرونة
 الى السوق ھذه في بھا یقوم الھامة التي الوظائف خالل من ذلك و .استقرارھا عن السؤول و المھیمن فھو السوق
 دورھا ینحصر التي العمومیة الخزینة إلى إضافة .النقدیة السوق في كبیرا دورا تلعب التي التجاریة البنوك جانب

 . الدولة تمویل في
 األجل و طویلة المالیة األوراق بإصدارات و الدولة بقروض خاصة ممولة فھي المالیة السوق أما

 یقوم الذي األسھم و وتبادل السندات ھذه مفاوضة السندات، بإصدار تقوم التي الھیئات و المؤسسات بقروض
 من و تنظیما، أكثر الٌنقدیة لٌكنھا السوق من اٌتساعا أقلٌ  أٌنھا المالیة السوق یمیز ما و .البورصة دور أساسا علیھ
 مصارف العقاریة، المصارف التنمیة الصناعیة، مصارف نجد السوق ھذه في تتعامل التي المالیة المؤسسات أھم

 .والٌتأمین االدخار وصنادیق األعمال، و االستثمار
 .االقتصادیة التنمیة في المالیة السوق دور 3-3-2

الهامة  اآلل�ات إحدى كل ◌ٌ  تش فهي االقتصاد�ة، التنم�ة تمو�ل في مهما دورا المال�ة السوق  تلعب
 الذي دور الوساطة خالل من وذلك االستثمار�ة، المشروعات في توظ�فها و المال�ة الموارد توج�ه و لتجم�ع
 الفوائض ألصحاب بإتاحة فرص وذلك والمستثمر�ن، المدخر�ن یجمع وحیزا مكانا و جٌوا تخلق فهي تلع�ه،
 و التوسع أجل من المالي العجز الضرور�ة ألصحاب األموال توفیر و جهة، من مدخراتهم الستثمار المال�ة
 3:التال�ة األدوار خالل من ذلك و الوطني لتمو�ل االقتصاد حلقة تعتبر المال�ة فالسوق  .أخرى  جهة من النمو

 :االدخار ز�ادة في دورها -أ
االدخار،  لصالح االستهالكي اإلنفاق لتقلیل الفائض ذات الوحدات تشج�ع على المال�ة السوق  تعمل

 وذلك االقتصاد الوطني، تمو�ل في المساهمة بهدف االدخار من جزء تحو�ل في یتٌمثل السوق  لهذه األول فالدور

 الدور هذا خالل ومن �فوائض مال�ة، یتٌمتعون  الذین االقتصادیین األعوان من األموال رؤوس جمع طر�ق عن

                                                 
  39،ص)  2003الجدیدة،مصر، الجامعیة؛ الدار،(، )االستثمار وثائق-السندات-األسھم(المالیة األوراق بورصةحنفي، الغفار عبد :1 

 15 ،ص) 2002 الكندي،األردن، دار (،)المشتقة أدواتھا-تنظیمھا-طبیعتھا(المالیة األسواق ھاني؛ بني حسین:  2

  120ص ص 2002 )،مصر، الجامعیة، الدار(،معاصرة اقتصادیة قضایا و العولمة.صقر عمر :3 
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 في(العموم�ة واإلدارات الدولة الطو�ل لمؤسسات المدى على الضرور�ة المال�ة الموارد بتقد�م المال�ة السوق  تقوم

  .)مشار�ع االستثمارات تجسید أجل من مالي، وذلك عجز حالة

 أجل تمو�ل من الضرور�ة الشروط ٌمن �عد المال�ة السوق  إلى جوعر ال �أن القول نستط�ع تقدم مما و

 :من تٌحققه لما وذلك المالي النظام في هامة جد تظهر إذن فمشاركتها للتنم�ة، متوازن 
 .ومستمر متزاید دعم •
 فیھا الٌتمویل یكون التي للبلدان بالٌنسبة خاصة بالغة أھمیة ذو یعتبر الذي األجل، طویل مال رأس •

 .ضعیفا الذاتي
 ھذه بحاجة إلى ھم الذین المستثمرین و أموالھم توظیف في الراغبین المدخرین بین مباشرة حلقة •

 .األموال
قصد  محكمة قنوات عبر تنظ�مه تحاول فٌإنها االدخار تعبئة في المال�ة السوق  مشاركة إلى �اإلضافة

 أن السلطات العموم�ة على یجب و�المقابل الوطني، االقتصاد أنشطة مختلف تمو�ل في استعماله و تجدیده

 االدخار، حجم حتى یتزاید المدخر�ن في اٌلثقة وزرع والمضار�ین، االنتهاز�ین من االدخار ذلك �حما�ة تلتزم

 �عتبر خاصة، المال�ة السوق  االستثمار في و عموما االدخار �أهم�ة الجمهور وٕاعالم تعر�ف ن أ إلى ونشیر

 على یجب المال�ة السوق  في مجال االستثمار تطو�ر أجل ومن الوطن�ة، التنم�ة عمل�ة في األهم�ة �الغ

 تقد�م طر�ق عن ,المال�ة األوراق مجال االستثمار في بها تشجع ج�ائ�ة حوافز توفیر المختصة السلطات

 خالل من تم ما وهذا المال�ة، األوراق مجال في االستثمار من، المتأت�ة المداخیل على وتخف�ضات إعفاءات

 على الضر��ة بتخف�ض البورصة في تقید التي للشركات ج�ائي تحفیز كذا و 2003 لسنة الجزائري  المال�ة قانون 

 نحو اٌلتوجه على والمؤسسات المستثمر�ن، و المدخر�ن تشج�ع   شأنها من التي من الس�اسات غیرها و األر�اح

  1. المال�ة .السوق 

 السیولة خلق في دورها -ب
 تسهیل االستثمارات في رغبتهم عند للمستثمر�ن الكاف�ة السیولة خلق في كبیرا دورا المال�ة السوق  تلعب

 و �سر و �سهولة أصول سائلة إلى األجل الطو�لة االستثمارات تحو�ل إمكان�ة خالل من المال�ة، األوراق في

 التي السیولةن  أ كما المال�ة، محافظ أوراقهم تغییر أرادوا أو خراتهم،دم استرداد في رغبوا ما إذا مناسب �سعر

 و�الت�ع�ة االستثمارات ز�ادة إلى یؤدي مما ر�ح�ة؛أكثر  و مخاطرة أقل االستثمارات تجعل األسواق هذه تٌوفرها

 .االقتصادي النمو معدالت ز�ادة

 االقتصاد�ة التنم�ة عمل�ة تمو�ل في دورها -ج
 �حاجة إلى تأس�سها بدا�ة في فالمشروعات االقتصاد�ة التنم�ة لعمل�ة الالزم التمو�ل المال�ة السوق  تٌوفر

 الرئ�سي �طب�عتها المصدر تعد والتي المال�ة األوراق سوق  إلى المشروعات هذه ٌتتجه لذلك تمو�ل، عمل�ات
                                                 

  118ص ،)سنةالنشر بدون .االجتماعي، و االقتصادي لإلنماء العربي الٌنقد صندوق(،العربیة المال أسواق و المالیة السیاسات,سعید النجار: 1 
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 أخرى  استثمار�ة أدوات سندات أو أو أسهم إصدار خالل من األجل الطو�لة و المتوسطة االستثمارات لتمو�ل

 آثارا ینتج وال كلفة أقلٌ  هو المال�ة طر�ق السوق  عن التمو�ل ن أ إذ .والمؤسسات األفراد جانب من واقتنائها

 في ز�ادة إلى تؤدي والتي األخرى، المال�ة والمؤسسات .المصارف �ه تقوم الذي �التمو�ل مقارنة تضخم�ة

 .اٌلتضخم معدالت

 

 

 
 .التنمیة االقتصادیة العربیة،الواقع،المشاكل، الحلول المستقبلیة -4

بإعت�ار أن الجزائر تنتمي للوطن العر�ي سنحاول من خالل هذا الم�حث التعرف على السمات الممیزة 

لعمل�ة التنم�ة في هذه المنطقة من حیث الخصائص الجغراف�ة واالقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة،االنجازات 

التخط�ط التنموي ونماذج عن تطور س�اسات المحققة في مجال التنم�ة االجتماع�ة والمستدامة، �اإلضافة إلى 

�عض اله�اكل االقتصاد�ة العر��ة، ثّم سنعرض �عض معوقات عمل�ة التنم�ة داخل هذه الدول العر��ة مع تقد�م 

 :  �عض الحلول الممكنة للتغلب على �عض هذه المعوقات،وذلك من خالل المطالب التال�ة

 عر��ةالسمات الممیزة لعمل�ة التنم�ة في الدول ال 4-1  

عندما تبدأ الدول النام�ة في تجر�ة بناء االقتصاد الوطني تواجه شكلین لتجر�ة البناء االقتصادي في 

الدول المتطورة وهما النظام الرأسمالي القائم على أساس االقتصاد الحر والنظام االشتراكي القائم على أساس 

نهجًا لعمل�ة التطور االقتصادي االجتماعي و�ناء وعندما تحاول الدول النام�ة أن تختار م. االقتصاد المخطط 

االقتصاد الوطني ال بد أن تهتم �عمل�ة تفاعل شعو�ها مع هذا المنهج، وتعبئة كل الطاقات في معركتها ضد 

 .التخلف وتحقیق أعلى وتائر للنمو فیها

جتماعي التي و�ظل االستعمار �شكل�ه الجدید والقد�م هو المسؤول عن حالة التخلف االقتصادي اال

تع�شها الدول العر��ة،ولن تستط�ع الدول العر��ة الخروج من هذه الحالة إال عن طر�ق استخدام الموارد الطب�ع�ة 

المحل�ة المتاحة لز�ادة كم�ة السلع والخدمات التي تنتجها في سبیل تلب�ة احت�اجات مواطنیها وهذه هي التنم�ة 

 :لشاملة في الوطن العر�ي عددًا من المشاكل والصعو�ات أهمها االقتصاد�ة المطلو�ة، وتواجه التنم�ة ا

 الخصائص الجغراف�ة و السكان�ة 4-1-1

 : الخصائص الجغراف�ة -أ

�متد الوطن العر�ي جغراف�ًا في أهم مناطق العالم إستراتیج�ة، من المح�ط األطلسي غر�ًا حیث �قع   

العرب جنو�ًا حتى ترك�ا وال�حر إالب�ض المتوسط شماال، المغرب العر�ي إلى الخلیج العر�ي شرقًا، ومن �حر 
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في % 78�قع في آس�ا، و% 22كیلومتر مر�ع، ومن هذه المساحة  13،487،814وتبلغ مساحته حوالي 

ملیون  312.364.392و�بلغ عدد السكان حوالي . كیلومتر 22.828أفر�ق�ا، وتبلغ السواحل العر��ة حوالي 

% 3.48و�سجل أعلى نمو في سلطنة عمان إذ یبلغ % 2.3كاني في الوطن العر�ي نسمة، و�بلغ معدل النموالس

وفي أدناه كشف یبین عدد السكان ومساحة كل دولة من دول الوطن 1،%1.38وأقل نس�ة نمو في تونس 

 :العر�ي
 
 

 عدد السكان ومساحة كل دولة من دول الوطن العربي):56(الجدول رقم 
 

 )2كم(المساحة  )نسمةملیون (عدد السكان الدولة
 435052 35.1 الجمھوریة العراقیة
 185180 21.8 الجمھوریة العربیة السوریة

 10452 4.1 الجمھوریة اللبنانیة
 92300 6.5 المملكة األردنیة الھاشمیة
 2250000 30.0 المملكة العربیة السعودیة

 707 1.3 مملكة البحرین
 11427 1.8 دولة قطر
 83600 8.5 العربیة المتحدةاإلمارات 

 309500 4.0 عمان  
 555000 25.2 الجمھوریة الیمنیة

 17818 4.0 دولة الكویت
 1002000 84.6 جمھوریة مصر العربیة

 1775000 8.6 الجماھیریة العربیة اللیبیة
 165150 10.9 الجمھوریة التونسیة

 2381741 38.2 الجمھوریة الجزائریة 
 458730 33.0 المغربیةالمملكة 

 1030700 3.6 الجمھوریةاإلسالمیةالموریتانیة
 2505000 36.2 الجمھوریة السودانیة

 637657 9.8 جمھوریة الصومال
 27000 4.5 دولة فلسطین

 23200 1.0 جمھوریة جیبوتي
 2236 0.7 جمھوریة القمر المتحدة

 14،527،098 373.4 المجموع
 .13،ص2015االقتصادیة للدول العربیة،صندوق النقد العربي، نشرة االحصاءات:المصدر 

 
 :من خالل ما سبق و انطالًقا من الجدول أعاله �مكن تسجیل المالحظات التال�ة 

، ما  2ملیون كلم 14نجد أنه �الرغم من أن العالم العر�ي یتر�ع على مساحة :  على مستوى المساحة -

الكرة األرض�ة ،إال أنه �مكن تسجیل ستة دول فقط لدیها مساحة أكبر من یجعله في المرت�ة الثان�ة من مساحة 

السودان ، الجزائر،السعود�ة،لیب�ا،مور�طان�ا،و مصر ، ممثلة في مجموعها لوحدها ما : هي   2ملیون كلم 1

 % 78مشكلة   2ملیون كلم 11مساحته 
                                                 

 .14،ص)1988دار الفكر للنشر،األردن،( ،قضایا التنمیة في الوطن العربيابراھیم بدران وآخرون، :  1
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�حر�ن،جیبوتي،قطر،الكو�ت،و ال(من مساحة العالم العر�ي، و في المقابل نجد خمسة دول صغیرة   -

 2.1كلم 60.000تشكل في مجموعها مساحة تقارب سوى ) لبنان

 373نجد نفس االختالفات، ففي حین العالم العر�ي �ضم ما �قارب : على مستوى عدد السكان-ب

من  %22.65ملیون نسمة ما �عادل 84.6،إال أن مصر لوحدها تضم )2013حسب احصائ�ات (ملیون نسمة 

ملیون نسمة 30إجمالي سكان الدول العر��ة، في حین تضم كل من الجزائر،السودان،المغرب و العراق أكثر من 

 .وتمثل هذه الدول أكثر من نصف سكان الدول العر��ة

و�تمیز سكان هذه المنطقة بوجود قاعدة ش�اب�ة واسعة، �التوازي مع إرتفاع نس�ة األم�ة،وكثرة النزوح نحو 

 . أحد أعلى النسب في العالم %2.4عتبر نس�ة النمو السكاني في المنطقة المساوي المدن، وت

�مثل العق�ة الهامة في طر�ق التنم�ة وهذا االرتفاع المتزاید في معدل نمو السكان في الدول العر��ة 

اید السكان مما االقتصاد�ة في الوطن العر�ي �حیث تكون معدالت ز�ادة اإلنتاج السنوي تعادل أوأقل من معدل تز 

یز�د البلدان الفقیرة فقرًا، حیث أن الز�ادة الكبیرة في عدد السكان تفرض عبئًا ثق�ًال على االقتصاد الوطني، 

   2. وتستنفذ الموارد المتاحة �صورة أسرع

لقد استطاعت �عض الدول العر��ة أن تنجح في الحد من ز�ادة السكان، ودول عر��ة أخرى استطاعت 

ا�ات سل�مة في سبیل الوصول إلى الهدف ذاته، كما أن هناك �عض الدول العر��ة التي لم تتمكن من أن تبدأ بد

 .خفض معدل تزاید السكان، مما أدى إلى عرقلة سیر عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة فیها

اع اإلنتاج العر�ي من المظاهر اإلیجاب�ة �النس�ة للسكان والقوى ال�شر�ة في الوطن العر�ي، أن أبرز أنو 

 . أي تزاید السكان" اإلنتاج ال�شري "المستمر على سو�ة عال�ة هو 

و  25أن قوة العمل ال تزال تمثل بین : أما المظاهر المقلقة للناح�ة السكان�ة في الوطن العر�ي هي 

قارنةمن مجموع السكان، وقد تز�د في �عض الدول وتنقص في أخرى، إلى أنها تظل منخفضة جدًا م% 30

 3:�الدول المتقدمة، و�مكننا تقس�م أقطار الوطن العر�ي من حیث عدد السكان إلى المجموعات التال�ة

وتضم البلدان التي یقل عدد السكان فیھا عن خمسة مالیین نسمة وتحتاج ھذه: المجموعة األولى -1
الغذائیة، النسیجیة، صناعة مواد  الدول لتأمین احتیاجات مواطنیھا إلى بناء بعض فروع الصناعة مثل الصناعات

 .البناء، الطاقة إلخ 
مالیین نسمة وتتسع ھنا 10و 5وتضم البلدان التي یتراوح عدد سكانھا بین :  المجموعة الثانیة -2

إمكانیة بناء بعض الصناعات الھامة إلنتاج السلع االستھالكیة وكذلك الصناعات الكیماویة وصناعة اآلالت 

 11،13،ص،ص)1996دار الیازوري العلمیة لنشر والتوزیع،األردن،( مستقبل التنمیة في الوطن العربي،عبد الجابر تیم،دمحم عبد هللا عودة،:   1
2 : L’évolution des structures économiques du monde arabe, sur le site : http://www.tifawt.com/economie-et-
gestion/l%E2%80%99evolution-structures-economiques-monde-arabe/, consulté le 11/05/2012 à22h38. 

، على الموقع  )03، ص 23/  9/  2004 - 965: العدد -الحوار المتمدن (، ي الدول العربیةأھم عوائق التنمیة االقتصادیة ف،  مصطفى العبد هللا الكفري:   3
 .00:18: على الساعة  02/02/2012، بتاریخ  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847: االلكتروني 

http://www.tifawt.com/economie-et-gestion/l%E2%80%99evolution-structures-economiques-monde-arabe/
http://www.tifawt.com/economie-et-gestion/l%E2%80%99evolution-structures-economiques-monde-arabe/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847


ول العربيةاتجاهات التنمية االقتصادية وأهم عوائقها في الد..................الفصل الثالث  
 

204 

إلیھ السوق المحلیة، وتتمیز ھذه البلدان بأنھا مرتبطة بصورة قویة مع الدول األخرى ذات لتأمین ما تحتاج 
 .المستوى المماثل من النمو االقتصادي االجتماعي

ملیون نسمة، وتحتاج ھذه  15و  10وتضم البلدان التي یتراوح عدد سكانھا بین :المجموعة الثالثة -3
والمتخصصة أحیاناً لتأمین حاجة السوق من السلع والمواد، والتخصص  البلدان إلى قیام بعض الصناعات الھامة

 .ھنا یشمل القطاعات التقلیدیة في الصناعة والقطاعات الحدیثة
ملیون نسمة، وتكون لدى ھذه  15وتضم البلدان التي یزید عدد سكانھا عن : المجموعة الرابعة -4

لتجارة الخارجیة واالستیراد أقل من بقیة المجموعة األخرى، المجموعة إمكانیة االكتفاء الذاتي واالعتماد على ا
 .لإلنتاج. وقد یمكنھا ھذا العدد من السكان من بناء قاعدة صناعیة تشمل كافة الفروع األساسیة

 :الممیزات االقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة للوطن العربي 4-1-2
االقتصادي والسیاسي واالجتماعي أحیاناً، التجانس  من انخفاض مستوى  تعاني البلدان العربیة

عدیدة كالتفاوت في حجم الموارد البشریة والتفاوت في حجم الموارد الطبیعیة  ولمفھوم التجانس االقتصادي أبعاد
التجانس  في حجم ومستوى وسائل اإلنتاج والتقدم التقني، والتفاوت في توزیع الدخل وحجمھ، أما والتفاوت

ً بین أنظمة الحكم التي تتراوح بینالسیاسي فیبدو من خ العشائري والملكي والجمھوري  الل التفاوت أیضا
ً من خالل وجود أو عدم وجود المؤسسات الدیمقراطیة والحزب الواحد  والعسكري وغیر ذلك، ثم یبدو أیضا

تعلیم ونسبة األمیة التجانس االجتماعي من خالل التفاوت في مستوى ال الحاكم أو التعددیة السیاسیة، ویبدو مفھوم
 الصحیة والخدمات الثقافیة وغیرھا ومستوى الخدمات

 
 1:التعلیم والبحث والتطویر - أ

وتأتي األردن في % 54.82تبلغ نس�ة الذین �عرفون القراءة والكتا�ة بین سكان الوطن العر�ي 
لبنان، أما أقل معدل فتأتي في الصومال و�بلغ  تلیها% 86.6المرت�ة األولى بین الدول العر��ة بنس�ة تصل إلى 

 %.38فقط وال�من % 24
عامًا ولم یتعلموا القراءة والكتا�ة وهم األمیون تبلغ نسبتهم  15أما  األشخاص الذین تتجاوز أعمارهم الـ

كما % 9كما في ال�من و% 71من السكان ال�الغین في الوطن العر�ي، وتتفاوت هذه النس�ة بین% 40حوالي 
وتتصدر ال�حر�ن أعلى %. 26في األردن أي أقل من نصف المتوسط �النس�ة للدول النام�ة وال�الغة حوالي 

حتى مور�تان�ا حیث تبلغ % 76واألردن % 78تلیها قطر % 92معدل �االلتحاق �المدارس الثانو�ة إذ تبلغ 
17.% 

ي االقتصادي حیث أما في مجاالت ال�حث العلمي التي هي عصب التقدم االجتماعي و�التال
دخول كافة مجاالت التصن�ع وٕانتاج السلع إلى عالم ال�حث العلمي والتطور التكنولوجي �الحظ أسفًا أن الدول 
العر��ة تحتل المرت�ة األخیرة بین المجموعات السكان�ة في العالم في هذا المجال من خالل مجموعة مؤشرات 

راءات االختراع وحقوق التصن�ع، حیث إن الواقع العر�ي لم �أخذ منها معدل  اإلنفاق على ال�حث العلمي وعدد ب
بإستراتیج�ات العلم والتكنولوج�ا التي هي سبب ال�قاء والتطور على الرغم من أن الوثائق الوطن�ة الخاصة �العلم 

�ر والتكنولوج�ا في العراق ومصر والسعود�ة ولبنان والمغرب تشیر إلى وجود مستوى عال من ال�حث والتطو 
  .وتؤكد وجود القدرات العلم�ة والتقن�ة

                                                 
 2004/نییورك/ 2004التقریر السنوي  لعام / صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانیة/األمم المتحدة:  1
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وأما اإلنفاق على ال�حث العلمي فإنه أقل مما یذكر مقارنة �الدول المتقدمة وكذلك فإن نس�ة 
من األرقام % 1العاملون في ال�حث والتطو�ر العلمي لكل ملیون نسمة ال یتجاوز في �عض األح�ان نس�ة 

 :دناه كشف �مثل مقارنات ل�عض الدول العر��ة  بدول العالم،   وفي أ1.الواردة في الدول المتقدمة
 
 
 

 مقارنات لبعض الدول العربیة  بدول العالم في مجال التعلیم والبحث والتطویر ): 57(الجدول رقم 
 
نسبة اإلنفاق العام على البحث  الدولة

من الناتج المحلي % والتطویر 
 2006اإلجمالي لعام

االنفاق الخاص 
للعام )* 1-7(

2007 

نسبة اإلنفاق الخاص على 
من الناتج % البحث والتطویر 

 2006المحلي اإلجمالي لعام

العاملون في البحث 
والتطویر لكل ملیون 

 2007نسمة لعام
 166  3.2 0.75 المغرب
 280  3.1 0.34 األردن

 29 -  0.20 سوریا
 492  3.8 0.63 تونس
 361 -  0.7 لیبیا
 493  3.1 0.20 مصر

 212 -  0.20 الكویت
 591 -  ..... قطر
 200 -  0.2 لبنان

 4  3.9 0.7 عمان

   3.1 0.18 الكویت
   -  

 263 -  0.3 السودان

الدول 
 العربیة

0.44  0.5 - 

-  2.79  3.7 السوید
-  2.62  3.4 الیابان

  - 1.9  2.6 أ.م.الو
 - 2.5  3.4 فلندا
 

 264،ص2009المتحدة االنمائي،تقریر التنمیة االنسانیة البشریة للعام برنامج األمم : المصدر
 .174-173،ص2009برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقریر المعرفة العربي للعام         

 . 174،المصدر نفسھ ،ص منھالمستوى األعلى 7منھ المستوى األضعف والرقم  1وھو مقیاس یشیر إلى مستوى اإلنفاق وأھمیتھ، ویعني الرقم  )*:1-7(
 

من خالل الجدول أعاله نجد أن ھناك تفاوت في نسبة االنفاق العام على البحث العلمي والتطویر إلى 
،وآخر دولة الكویت بنسبة  %0.75 الناتج الداخلي اإلجمالي،وكانت المغرب تحتل المرتبة األولى بنسبة 

،وھي نسبة ضعیفة مقارنة بدول أخرى  %0.44ة نحو ، ویبلغ المتوسط بالنسبة للدول العربیة مجتمع0.18%
 2.لكل منھما %3.4والیابان وفلندا  %3.7كالسوید 

                                                 
 . 2004برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقریر التنمیة البشریة للعام:  1

  
 264،ص2009تقریر التنمیة االنسانیة البشریة لعام برنامج األمم المتحدة االنمائي،: 2 



ول العربيةاتجاهات التنمية االقتصادية وأهم عوائقها في الد..................الفصل الثالث  
 

206 

و�سبب انخفاض معدالت النمو االقتصاد�ة العر��ة لم تتمكن الدول العر��ة من ز�ادة نس�ة ز�ادة     

 الخاص في اقتصاد�اتاإلنفاق على ال�حث والتطو�ر ،وفضًال عن السبب االقتصادي فقد كان ضعف القطاع 
ً في بقاء الدول بالتوجھ إلى شراء المعرفة والتكنولوجیا من الخارج خاصة في المشاریع  الدول العربیة سببا

بالنسبة ) 4(أي أقل من ) 7-1(الصناعیة الكبیرة، حیث نالحظ أن مستوى إنفاق القطاع ضعیف حسب مقیاس 
الخاص إلى الناتج الداخلي االجمالي في كل من السوید،الیابان  لجمیع الدول العربیة ، بینما كانت نسبة اإلنفاق

أ وفلندا ضعف ما ینفقھ القطاع العام العربي،في حین التتجاوز مساھمة القطاع الخاض العربي نسبة .م.والو
0.5%.1 

 :البطالة   - ب
ت تقدمھا البطالة ھي إحدى المشكالت األساسیة التي تواجھ معظم دول العالم العربي باختالف مستویا

وأنظمتھا االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وتعد من أكبر التحدیات التي تواجھ االقتصادیات العربیة حالیاً 
بسبب تفاقم الظاھرة والتزاید المستمر المطرد في عدد األفراد القادرین على العمل والراغبین فیھ والباحثین عنھ 

 .دون جدوى
ملیون عاطل من إجمالي قوى عاملة یبلغ  22في العالم العربي حوالي إذ یصل عدد العاطلین عن العمل 

من مواطني البالد % 60مالیین عامل سنویاً،وحوالي  3ملیون عامل، یضاف إلیھم ما ال یقل عن  120نحو 
سنة، وھو ما قد یؤدي إلى أن یصل عدد العاطلین عن العمل في الدول العربیة عام  25العربیة ھم دون سن الـ 

ملیون،وھذا یتطلب ضخ إستثمارات ضخمة لرفع معدالت النمو االقتصادي لخلق ما ال  80إلى حوالي  2025
ً  5یقل عن   2.مالیین فرصة عمل سنویا

في مصر % 90وبذلك تشكل نسبة الشباب أكبر نسبة من العاطلین عن العمل، حیث تصل إلى نسبة    
في األردن وفلسطین ولبنان والجزائر وتونس والیمن، وقد ارتفع المعدل في % 60 -% 40والعراق ونسبة من 

لب بین الشباب طالبي العمل سنة، وألن البطالة في الوطن العربي تقع في الغا 24-15سوریا للفئات العمریة من 
ألول مرة، فإن ذلك یدلل على عدم إمكانیات االقتصادات العربیة على تھیئة فرص العمل الكافیة للداخلین الجدد 
لسوق العمل بسبب ضعف التنمیة االقتصادیة وقلة االستثمارات الكبیرة التي تستوعب األعداد الكبیرة فضالً عن 

 3.خبرة والمھارة والمعرفة في سوق العملأن أغلب ھؤالء ال یمتلكون ال
، أن االرتفاع 2014وأكد تقریر صادر عن منظمة العمل الدولیة حول اتجاھات االستخدام العالمیة للعام 

ً الشباب، یعود إلى الزیادة الملحوظة في معدالت البطالة في منطقة  في معدالت البطالة حول العالم، خصوصا
في % 11.5، والتي تسجل ثاني أعلى نسبة بطالة في العالم، مقدراً ھذه النسبة بـ الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 4%.6، في حین أن المتوسط العالمي یبلغ حوالي  2013العام 
 5:واألسباب الرئیسیة النخفاض نسبة قوة العمل ھي 

 .م دخول المرأة العر��ة معترك العمل واإلنتاج �صورة مقبولة.عد -1

 ).دون سن العشر�ن(السكان المعالین ز�ادة عدد األطفال و  -2

 .ال�طالة �أشكالها المختلفة -3

                                                 
 .174،ص2009تقریر المعرفة العربي للعامبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،    :1 

: البطالة في العالم العربي، إتحاد المصارف العربیة - إدارة الدراسات والبحوث، ،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2014/09/14: 
http://www.uabonline.org/en/research/economic 2  

 04الكفري، مرجع سابق ، ص  مصطفى العبد هللا:  3
: 14/09/2014إدارة الدراسات والبحوث، ،على الموقع االلكتروني بتاریخ  -، إتحاد المصارف العربیة البطالة في العالم العربي:   4

http://www.uabonline.org/en/research/economic  
جانفي /ـدیسمبر98مجلة جسر التنمیة، المعھد الكویتي للتخطیط،السنة التاسعة،العدد ( ،جول صیاغة إشكالیة البطالة في الدول العربیةبلقاسم العباس، :   5

 .7-6،ص ،ص)2010
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وقد انتھجت الدول العربیة مسارات تنمویة مختلفة بھدف تحقیق النمو االقتصادي، غیر أن تلك 
المسارات أثبتت أنھا غیر قابلة لالستمرار على المدى المتوسط والبعید،ففي منتصف الثمانینات أثر االنخفاض 

عائدات النفط على السیاسات التنمویة مما أحدث جملة من المشاكل التي تطلبت إصالحات اقتصادیة الكبیر في 
وإعادة ھیكلة،وأدت تلك السیاسات إلى ھیمنة القطاع العام على األنشطة االقتصادیة وتراكم الدیون وارتفاع 

فر فرص العمل ویقدم الخدمات معدالت البطالة، وكان القطاع العام ھو محرك النمو االقتصادي وھو الذي یو
 . االجتماعیة

 
 

. في تخطیط حیاتھم وتوجیھھا' دولة الرعایة'وقد أدت ھذه السیاسات إلى وضع یعتمد فیھ السكان على 
وبنتیجة ذلك، أصبحت الدولة أسیرة لسیاساتھا االقتصادیة واالجتماعیة تلك، واعتاد الناس على تلقي ما تقدمھ لھم 

 :ع تطورات معدالت البطالة لدى بعض الدول العربیة من خالل الجدول التاليویمكن تتب1الدولة، 
 

) كنسبة مئویة من مجموع القوى العاملة(معدل البطالة في عدد من الدول العربیة ): 58(الجدول رقم   

 
المصدر: : البطالة في العالم العربي، إتحاد المصارف العربیة - إدارة الدراسات والبحوث، ،على الموقع االلكتروني بتاریخ 

14/09/2014 : http://www.uabonline.org/en/research/economic 
 

أي مجتمع، ولكنها تكتسب أهم�ة خاصة ال شك أن تنم�ة الطاقات ال�شر�ة هي عماد مشروع التنم�ة في 

في الوطن العر�ي، إذ على خالل األفكار الشائعة عن ثراء الوطن العر�ي، ل�ست المنطقة العر��ة غن�ة، في 

األجل الطو�ل، إلى �ال�شر، وفقط إذا تمت تنم�ة طاقات العرب �ما �مكنهم من المشاركة الفاعلة في مشروع 

عمل�ة شاقة جدًا وتتطلب العدید من الجهود، وال �مكن االستفادة القصوى من التنم�ة وعمل�ة بناء اإلنسان 

الطاقات ال�شر�ة في الوطن العر�ي، إال من خالل بناء اإلنسان عن طر�ق، التعل�م وتطو�ره، وهذا یتضمن 

اإلنسان إلى  محار�ة األم�ة والقضاء علیها، وتطو�ر ملكات النقد والتعبیر واإلبداع، إضافة إلى ذلك �حتاج بناء

                                                 
 إدارة الدراسات والبحوث،مرجع سابق -، إتحاد المصارف العربیة البطالة في العالم العربي:  1

http://www.uabonline.org/en/research/economic
http://www.uabonline.org/en/research/economic
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رفع المستوى الصحي، توفیر الغذاء الكامل، تأمین الوقا�ة والعالج من األمراض، أي �صورة إجمال�ة تأمین 

 1.الحاجات اإلنسان�ة الضرور�ة التي تحفظ كرامة اإلنسان
و على العموم یمكن إجمال مختلف الخصائص االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة واإلداریة للدول 

 : العربیة في الجدول التالي
 
 
 
 

 الخصائص االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة و اإلداریة للدول العربیة) : 59(الجدول رقم 
 الخصائص االقتصادیة إلداریةالخصائص ا الخصائص السیاسیة الخصائص االجتماعیة     

 .انتشار األمیة
 .انخفاض المستوى الصحي

 ارتفاع معدل الوفیات
 .ارتفاع معدل الموالید

 .عمل األطفال
 . غیاب دور المرأة في العملیة اإلنتاجیة

 

 .الدیكتاتوریة
 .التبعیة للخارج

 .عدم االستقرار السیاسي
 .سیطرة فئة على الحكم

 .االقتصاد المزدوج
 

 .الفساد اإلداري
 . الوقت الضائع
 .نقص التنسیق

 .نقص في القیادات
 .انتشار الواسطة والمحسوبیة

 

 .ضعف اإلنتاج الصناعي
 .دوام المدیونیة
 .انتشار البطالة

 .االعتماد على اإلنتاج الزراعي
 .قلة المدخرات

 .التفاوت في توزیع الدخل
 .انخفاض في متوسط الدخل

 

 9/  2004 - 965: العدد -وار المتمدن ، الحأھم عوائق التنمیة االقتصادیة في الدول العربیة، 3T18T 3Tمصطفى العبد هللا الكفري18T: رالمصد
، بتاریخ  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847: ، على الموقع االلكتروني  03، ص 23/ 

 .00:18: على الساعة  02/02/2012
 

بالنسبة للمؤشرات االقتصادیة داخل المنطقة العربیة  : المؤشرات االقتصادیة للمنطقة العربیة  -ج
فنجدھا غیر مستقرة ومتفاوتة أیًضا من دولة إلى أخرى تبعًا لألوضاع االمنیة واالجتماعیة والتحوالت السیاسیة 

والي یبرز أھم التطورات االقتصادیة خالل ،فكل ھذه العوامل تعیق النشاط االقتصادي في المنطقة، والجدول الم
 : 2015-2011الفترة 

 2015-2011تطور بعض المؤشرات االقتصادیة للمنطقة العربیة): 60(الجدول رقم 

 
                                                 

1 :Abedelkader Sid Ahmed,Opcit ,P357. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847
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بلغ حجم الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي لمجمل الدول العربیة :  بالنسبة للناتج الداخلي الخام  -)1ج

ملیار دوالر في نھایة سنة  2,870، ومن المتوقع أن یرتفع إلى 2013بنھایة العام ملیار دوالر  2,760حوالي 
في المئة  3.7نسبة  2013، وشكل اقتصاد الدول العربیة خالل العام 2015ملیار دوالر في عام  3,027و2014

 .في المئة من حجم اقتصاد الدول النامیة والصاعدة 9.7من حجم اإلقتصاد العالمي و
، تجلى بإنخفاض 2012تراجعاً في النمو الحقیقي مقارنة بعام  2013وشھد اإلقتصاد العربي خالل العام 

وكان ذلك نتیجة لعدة عوامل من أھمھا إنخفاض أسعار النفط . متوسط نمو الناتج المحلي االجمالي الحقیقي
واإلجتماعیة المستمرة في  وایرادات صادرات الطاقة في الدول المصدرة للنفط، واإلضطرابات السیاسیة

وتستمر المنطقة العربیة بتسجیل نمو منخفض نتیجة الضغوط التي یتعرض لھا عدد من اإلقتصادات . المنطقة
العربیة كمصر ولیبیا وسوریا والیمن وتونس والعراق، إضافة إلى تداعیات األزمة السوریة على الدول 

 .ركة التجارة واالستثمار والسیاحة وبالتالي النشاط اإلقتصاديالمجاورة، خصوصاً لبنان واألردن، والتي تعیق ح
وحوالي  2014في المئة عام  4متوسط نمو ) بإستثناء لیبیا(ولكن من المرتقب أن تسجل المنطقة العربیة 

تماشیاً مع التحسن في اإلقتصاد العالمي،مع االشارة إلى أن الصادرات غیر النفطیة في  2015في المئة عام  4.5
. لدول العربیة، ال سیما في دول الخلیج، سوف تزید بشكل ملحوظ مع بدایة تعافي وإنتعاش اإلقتصاد العالميا

ً دول مجلس  وسوف یتسم نمو اقتصادات الدول العربیة بالتباین، إذ تشھد الدول المصدرة للنفط، وخصوصا
 . ة والسیاسات المالیة والنقدیة التوسعیةالتعاون الخلیجي، انتعاشاً اقتصادیاً مدعوماً من عائدات تصدیر الطاق

ً في ظل إرتفاع البطالة، وتقلص  أما الدول العربیة المستوردة للنفط، فمعظمھا یعاني ركوداً إقتصادیا
حركة رؤوس األموال األجنبیة الوافدة الیھا، وزیادة العجز في حسابھا الجاري، واستنزاف مخزونھا من 

أنظر (.لمالیة العامة، ما دفع بعضھا إلى التشدد في السیاسات المالیة والنقدیةاإلحتیاطیات األجنبیة وتدھور ا
 )04الملحق رقم 

 1:حسب قطاعات النشاط ،نستطیع تحدید المالحظات التالیة  PIBوبالنسبة لھیكلة أو تركیبة الـ 
یشون من الحصة المحدودة للزراعة ، بالرغم من أھمیة عدد السكان الناشطین  اللذین ما زالوا یع -

٪ في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة 11، تساھم الزراعة بنسبة تصل إلى وفي المتوسط القطاع األولي،
٪،وأدناھا في لبنان والكویت 38لجمیع االقتصادات العربیة،ویصل ھذا المعدل إلى ذروتھ في السودان بنسبة 

 .٪ 0.4بنسبة
الصناعات االستخراجیة بما  بلدان المصدرة للنفط،حیث تساھمدور الثروات المعدنیة ، وال سیما في ال -
٪ في الجزائر والمملكة العربیة  34٪ في المتوسط من الناتج المحلي اإلجمالي، و یصل ھذا المعدل 21یصل إلى 

٪ في الكویت،و ھو معدوم بالنسبة للبنان، ویكاد ال یذكر  43٪ في اإلمارات العربیة المتحدة، 30السعودیة، و 
 .بالنسبة للدول األخرى مثل المغرب والسودان وموریتانیا

وبالنسبة للصناعة التحویلیة بما فیھا البناء و األشغال العمومیة ، فھي ال تحتل سوى حصة بسیطة  -
فھذه الدول ). مصر، المغرب وتونس(٪ 20، و في أفضل األحوال، فإنھ نادرا ما تتجاوز ) ٪ في المتوسط15(

 . ة متنوعة نسبیا لدیھا قاعدة  صناعی
،فإنھ یتواجد ) الخدمات اإلنتاجیة واالجتماعیة) (أي قطاع الخدمات(و في المقابل فإن القطاع الثالث  -

٪ من الثروة الوطنیة في العالم العربي، و یتجاوز ھذا 46بصفة كبیرة ، حیث أنھ  یمثل في المتوسط ما نسبتھ 
 . ٪ في العراق60المعدل 

فإن  ه�كل الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العر��ة، تنط�ع عل�ه هذه المیزات التي  وكخالصة للقول ،
أو دول العالم )  PVD(نجدها في  الدول  المتخلفة التي �طلق علیها مصطلح الدول السائرة في طر�ق النمو 

 الثالث 
ي نسبة الفائض أوالعجز ویتمثل المقیاس األھم للوضع المالي في التغیر ف: الموازانات الحكومیة -)2ج

عرفت تحسنًا في ھذا المجال حیث  إلى الناتج المحلي االجمالي،وحسب الجدول أعاله نجد أن الدول العربیة
، لیعرف تراجعًا بعد ذلك خالل  2012سنة  %2.2لیرتفع إلى  2011سنة %1.5سجلت فائًضا إجمالیًا بنسبة 

                                                 
 .22ة، مرجع سابق، صعبد الجابر تیم،دمحم عبد هللا عود : 1
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على ) %0.8(،) %0.4(اتج المحلي االجمالي یقدر بنسبة لتسجل عجًزا إجمالیًا إلى الن 2014و 2013سنتي 
 2015.1سنة ) %1.0(التوالي، ومن المتوقع أن یصل ھذا العجز إلى 

وهذا العجز راجع إلى أن التطورات في الوضع المالي الكلي مرت�طة إرت�اًطا قوً�ا �االیرادات النفط�ة 
ي تت�عها ،فالتقل�ات العالم�ة ألسعار النفط الخام تؤثر �شكل للدول العر��ة المصدرة النفط والس�اسات اإلنفاق�ة الت

كبیر ل�س فقط على وتیرة النمو اإلقتصادي بل على الوضع المالي في هذه الدول هذا من جهة، �االضافة إلى 
عدة دول عربیة تعاني من عجز مالي كبیر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب ھیكلھا المالي والظروف  أن
سیاسیة األمنیة التي تعیشھا، والجدول التالي یوضح تطور ھیكل االیرادات العامة العربیة ونسبتھا إلى الناتج ال

 2010:2و2009المحلي اإلجمالي خالل عامي 
 2010و2009اإلیرادات الحكومیة في الدول العربیة خالل عامي ):  61(الجدول رقم 

 .106،صالتطورات المالیة:الفصل السادس،2010التقریر العربي الموحد لعام: المصدر
 

إرتفع الرصید القائم إلجمالي الدین العام الداخلي للدول العربیة كمجموعة : مشكلة الدیون الخارجیة -)3ج
ملیار دوالر ،غیر أن نسبة المدیونیة العامة الداخلیة إلى الناتج  306.1لیبلغ  2010في عام  % 8.8بنسبة 

، إلى أن ھذه النسبة عادت 2010في عام  %33.3إلى 2009في عام  %34المحلي االجمالي تراجعت من 
سنة   46.1%ومن المتوقع أن تصل إلى  2014ىسنة %45.7لتصل إلى  2011سنة %43.0لتترتفع مجددا من

2015.3 
وعند األخذ بعین االعتبار العبء الكلي للمدیونیة العامة،متضمنة المدیونیتین الداخلیة والخارجیة، نجد أن 
العبء في بعض الدول یبقى كبیًرا على الرغم من تراجعھ مؤخُرا ففي لبنان قد بلغت نسبة المدیونیة العامة إلى 

، كما 2009في عام %145.6بعد تراجعھا من  2010ام في ع %133.33الناتج المحلي االجمالي حوالي 
، وتراجعت 2009في العام %131.7مقارنة بنحو  2010في موریتانیا عام  %114.6وصلت ھذه النسبة إلى 

، وفي سوریا من  %64.7إلى  %66.4وتراجعت أیًضا في كل من تونس من  %92.1إلى  %98في مصر من 
أما في المغرب فقد ارتفعت المدیونیة العامة إلى الناتج المحلي  خالل الفترة ذاتھا، %25.4إلى  27.7%

كما ازدادت المدیونیة  %67.1إلى  %64.8، وفي األردن من %67.4إلى  2009عام  %63.2اإلجمالي من 
إلى  %12.0،وارتفعت في الجزائر من  %41إلى  %37.9العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي قي الیمن من 

 :تماًما كما یوضحھ الجدول التاليوھذا 4،% 12.5

                                                 
:   17/08/2015،، األمانة العامة إلتحاد المصارف العربیة،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2015و  2014تطورات االقتصاد العربي خالل عامي : 1 

http://www.uabonline.org/ar/magazine 
 .121،صالتطورات المالیة:الفصل السادس،2010التقریر العربي الموحد لعام:  2
:   17/08/2015،، األمانة العامة إلتحاد المصارف العربیة،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2015و  2014تطورات االقتصاد العربي خالل عامي : :  3 

http://www.uabonline.org/ar/magazine 
 123،صالتطورات المالیة:الفصل السادس،2010التقریر العربي الموحد لعام:  4
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 2010-2009المدیونیة العامة اإلجمالیة للدول العربیة خالل عامي ): 62(الجدول ر قم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 123،صالتطورات المالیة:الفصل السادس،2010التقریر العربي الموحد لعام: المصدر
العدید من الدول العربیة، بما في ذلك بعض البلدان المصدرة للنفط  وبذلك تبقى دائًما مطروحة  لدى  

ملیار دوالر، وتمس الدیون الخارجیة بشكل غیر متساو الدول العربیة،و مع مراعاة  202.33بقیمة ). الجزائر(
 : ، یمكننا أن نمیز ثالث مجموعات )الناتج المحلي اإلجمالي/ ،الدین  dette/PIB(معامل الدین 

عمان، سوریا، مصر، المغرب : نجد فبھا) ٪40-20(عة األولى التي تكون فیھا الدیون بسیطة نسبیا المجمو -
 . والجزائر

الیمن وتونس وجیبوتي واألردن : ، وتضم)٪80-50(المجموعة الثانیة التي تكون فیھا الدیون مرتفعة نسبیا  -
 . ولبنان

وھذه البلدان تنتمي إلى فئة  . موریتانیا والسودان والصومال: تتكون من ،و)٪100أكثر من (المجموعة الثالثة    -
 .، بمعنى األكثر فقًرا في العالم (PMA)البلدان أقل نموا

 :التجارة الخارجیة والحساب الجاري  -)4ج
الذي یبین تطور المؤشرات االقتصادیة للدول العربیة نجد أن الحساب ) 60(من خالل الجدول رقم 

بفائض قدره  2012، لیسجل أعلى قیمة في 2015-2011لدول العربیة قد حقق فائًضا خالل الفترة الجاري ل
نتیجة لإلنخفاض الذي  2014ملیار دوالر سنة 270ملیار دوالر تزامنًا مع إرتفاع أسعار النفط لیتراجع إلى 390

 2015ملیار دوالر في سنة 220ى عرفتھ أسعار النفط في األسواق الدولیة ومن المتوقع أن یصل ھذا التراجع إل
.1 

 موازینھا وفي للبترول المنتجة للدول الخارجیة التجارة فينجد أن البترول یلعب دوًرا أساسیًا  كوبذل
مع بعض التذبذبات خالل الفترة  تصاعدیا منحى البترولیة االقتصادیات في التجاري المیزان ولقد اتخذ.التجاریة

 في الملموس حیث ساھم التحسن اإلنتاج، وحجم النفط أسعار بتطورات وثیقا ارتباطا وارتبط ذلك 2000-2010
 488.6 وھو لھ مستوى أعلى إلى وصل التجاري المیزان في فائص تحقیق إلى 2003 عام بدًءا من النفط أسعار

ً  النصف بمقدار انخفض ثم 2008 عام في ملیار، دوالر  العالمیة لیصل المالیة لألزمة نتیجة 2009 عام في تقریبا
ً مع وذلك دوالر، ملیار 362 لیبلغ 2010 عام في أخرى مرة ولیرتفع دوالر ملیار 228 إلى  ذات تماشیا

 الفوائض ھذه نسبة متوسط الفترة حیث كان ذات خالل العربیة للدول النفطیة العائدات شھدتھا التي التطورات
المیزان  في السلع باقي مساھمة حیث من عالیة نسبة وھي ،% 70 ب تقریبا تقدر النفطیة اجمالي العائدات إلى

 المباشر تأثیره خالل من المدفوعات میزان النفط على تأثیر یظھر الباقیة، وبذلك % 30 في والمتمثلة التجاري
 2.النفطیة الدول صادرات إجمالي من ھامة النفطیة نسبة الصادرات تشكل حیث التجاري المیزان على

 :تبیین العالقة بین المیزان التجاري و العائدات النفطیة من خالل الشكل التاليویمكن 
 2010-2000المیزان التجاري والعائدات النفطیة للدول العربیة خالل الفترة ) : 50(الشكل رقم 

                                                 
:   17/08/2015،، األمانة العامة إلتحاد المصارف العربیة،على الموقع االلكتروني بتاریخ 2015و  2014تطورات االقتصاد العربي خالل عامي : 1 

http://www.uabonline.org/ar/magazine  
  .204صندوق النقد العربي، ص ,العربیة اإلقتصادات على وتأثیراتھا العالمیة البترولیة السوق تطور:العاشر الفصل,الموحد العربي تقریر: 2 
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صندوق النقد  ,العربیة اإلقتصادات على وتأثیراتھا العالمیة البترولیة السوق تطور:العاشر الفصل,الموحد العربي تقریر: المصدر
 205العربي، ص
 وھنا: الواقع و المكانة الحالیة لالقتصاد العربي من حیث مستوى التطور و النمو االقتصادي 4-1-3

سنحاول معرفة موقع اإلقتصاد العربي مقارنة بالنظام االقتصادي العالمي من حیث مستوى التطور ومعدل النمو 
 :    اإلقتصادي مع إستعراض للواقع اإلقتصادي العربي،وذلك كمایلي

المكانة الحالیة لالقتصاد العربي من حیث مستوى التطور و معدل النمو االقتصادي على  4-1-3-1
 : ام االقتصادي العالميسلم النظ

 :وھنا یمكن أن نصنف العالم إلى مجموعتین رئیسیتین 
وھي على وجھ التحدید دول الثالوث المركزي في :   Highly- Developedمجموعة الدول األعلى تطوًرا - أ

 .أمریكا الشمالیة و أوربا الغربیة،و شمال شرق آسیا
 :تطوًرا وتنقسم بدورھا إلى ثالث مجموعات فرعیة مجموعة البالد األدنى - ب

باإلضافة إلى (وتشمل البالد حدیثة التصنیع في شرق آسیا :  البالد النامیة الساعیة على طریق النمو  -)1ب
 .، وبعض دول أمریكا الالتینیة،وتعتبر من فئة بلدان الدخل األوسط في العالم)الصین

وھي ما یمكن أن نعبر عنھا بالبالد األقل نمًوا و تقع ضمن الشریحة الدنیا من  البلدان المتخلفة اقتصادیًا،  -)2ب
 1. فئة الدخل األوسط، و الشریحة العلیا من فئة الدخل المنخفض

 2:وتنقسم ھي األخرى من ناحیتھا إلى قسمین ھما البالد المتأخرة اقتصادیًا  -)3ب
ى من الفئة منخفضة الدخل، وفي األدنى یوجد القسم الذي أقل البالد نمًوا وتقع تقریبًا ضمن الشریحة الوسط -

، وھي الشریحة الدنیا من الفئة منخفضة الدخل، وتشمل األجزاء األشد فقًرا من العالم ) أقل البالد نمًوا (نسمیھ 
 .الثالث ،وبالد الكوارث الطبیعیة والفتن و الحروب األھلیة

ضمن مجموعتي ) ثناء البلدان الصغیرة منتجة النفط في الخلیجور�ما �است(و �قع االقتصاد العر�ي في معظمه 
  .ال�الد المتخلفة و المتأخرة اقتصادً�ا

 : العربیة الدول في االقتصادي النمو مالمح 4-1-3-2
األدب�ات  أحدث توضح ، للفرد الحق�قي الدخل نمو �معدل عنه ُ�عبر كما ، االقتصادي �النمو یتعلق ف�ما

 : مراحل ثالثة خالل من العر��ة الدول في االقتصادي النمو عمل�ة إلى النظر �مكن أنه التطب�ق�ة
 حیث قدر متوسط معدل نمو الدخل الحقیقي للفرد:  1984-1960والمتذبذب  المرتفع النمو مرحلة -
ً   2.5 %بحوالي   .2.3 حوالي بلغ للتباین وبمعامل ، سنویا

                                                 
 .227،ص)2001المكتب العربي الحدیث،مصر، (بحوث في االقتصاد العربي و أھم تحدیات القرن الحادي و العشرین،محیى دمحم مسعد ، :   1
للمؤتمر العلمي الخامس للجمعیة العربیة للبحوث االقتصادیة ،بحث مقدم (االقتصاد العربي و محاولة البحث عن مستقبل أفضلمحیى دمحم مسعد محمود،: :   2

 114ص،.)1998نوفمبر  15و  14رین،یومي حول االقتصاد العربي وتحدیات القرن الواحد و العش
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 لمعدل متوسط أعلى النفطیة العربیة الدول مجموعة سجلت )والمتذبذب المرتفع النمو (الفترة وخالل ھذه
ً  %  5.5 حوالي بلغ الحقیقي، ولقد الفرد نمو دخل  مجموعة سجلت ، بینما 2.1 بلغ للتباین وبمعامل سنویا

ً  المائة في 0.4 حوالي بلغ النمو، والذي لمعدل متوسط أدنى األولیة اقتصادیات السلع  للتذبذب معدل وأعلى سنویا
ً  سجلت حیث الثانیة المرتبة في المنوعة االقتصادیات مجموعة جاءت وقد ،ھذا 1.8بلغ  للتباین بمعامل  متوسطا
ً  الجزائر ، وسجلت 2.0 بلغ للتباین المائة بمعامل في 3.1 بلغ النمو السنوي لمعدل  1.9 بلغ النمو لمعدل متوسطا

 .5.4 بلغ للتباین سنویاً بمعامل المائة في
 للفرد الدخل الحقیقي  نمو معدل متوسط قدر حیث : 1994-1985مرحلة النمو المتدني و المتذبذب   -

 من كل سجلت والمتذبذب المتدني النمو مرحلة خالل3.9 حوالي بلغ للتباین وبمعامل ، المائة في 1.1 بحوالي
ً  %  1.4 نمو معدل متوسط(والمنوعة  سنویاً، %1نمو  معدل متوسط(النفطیة  الدول مجموعتي  معدالت ،)سنویا

 سالب نمو معدل متوسط الجزائر سجلت ، بینما)التوالي على 3.3 و 4 التباین معامل(متذبذبة  ولكنھا موجبة نمو
 المائة في 1.3 المتوسط في بلغ سالب نمو معدل األولیة السلع اقتصادیات مجموعة سنویاً ، وسجلت %  2.1 بلغ

 ً  .4.4 بلغ  تباین بمعامل سنویا
 الحقیقي للفرد الدخل  نمو معدل متوسط قدر حیث:  2000- 1995مرحلة النمو المتدني و المستقر -

 . 1.00حوالي  بلغ للتباین وبمعامل المائة في 1.2 بحوالي
 في الجزائر لھ قیمة أعلى من السنوي النمو معدل متوسط تراوح والمستقر المتدني النمو فترة خالل

 ومجموعة النفطیة االقتصادیات مجموعة من كل في %  0.8 بلغت لھ قیمة أدنى إلى %  1.6 بلغت
،ھذا و قد  % 1.2االقتصادیات  المنوعة، بینما سجلت اقتصادیات السلع األولیة متوسًطا لمعدل النمو الذي بلغ 

 النتائج ھذه أساس ، على3.4كان تذبذب النمو مرتفعًا في مجموعة االقتصادیات المنوعة حیث بلغ معامل التباین 
 العربیة الدول في االقتصادي النمو خاصیة لعملیة أھم یمثل التذبذب أن یتضح ، فنیة تفاصیل في الدخول ودون ،

 :الواقع العربي الحالي  4-3-1-3 
بعید ً جدًا عن مرحلة النمو، فالعالم العربي  باستعراض سریع للواقع العربي بالحقائق و األرقام نجد  أنھ

 :دولة، معظمھا یتكون من وحدات سكانیة صغیرة حیث نجد أنھ  22یتوزع بین 
معدل عدد سكان عشرة أقطار منھا یقل عن خمسة مالیین نسمة، أما عدد سكانھ جمیعًا فیصل إلى  -

 .ملیون نسمة 264خمسة 
بلیون دوالر، ویبلغ متوسط نصیب الفرد منھ بحدود  600 بحدود 1997الناتج المحلي االجمالي لعام  -

ألف دوالر في بعض المناطق،  19دوًرا مع تفاوت كبیر من دولة إلى أخرى، حیث یصل ھذا المعدل إلى  2269
وقد إرتفع حجم الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة ككل من  1دوالر في بعضھا اآلخر، 500مقابل أقل من 

، أما بالنسبة إلى متوسط 2012تریلیون دوالر سنة  2.7إلى ما یقارب  2010ون دوالر أمریكي  عام تریلی 2.1
 %9.8حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة باألسعار الجاریة فقد إرتفع ھذا المتوسط بمعدل 

 2011.2مریكي في عام دوالر أ 6996دوالر أمریكي بالمقارنة مع  7682لیصل إلى  2012في عام 
-2010والشكلین الموالیین یوضحان تطور كل من الناتج المحلي اإلجمالي وحصة الفرد من الناتج خالل الفترة 

2012.: 
 

متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي ): 52(الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة باألسعار الجاریة          الشكل رقم ):51(رقم الشكل
 )دوالر أمریكي( 2012012في الدول العربیة)                                           دوالر أمریكي( 2012-2010اإلجمالي في الدول العربیة 

                                                 
 .96، ص)2006مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع، األردن،(، وجھات نظر مصرفیةمفلح عقل ، :  1
 .58،59،ص،ص2013،الكویت ،)أوابك(سنوي األربعون لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول تقریر األمین العام  ال:  2
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،الكویت )أوابك(تقریر األمین العام  السنوي األربعون لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول : المصدر

 .58،59،ص،ص2013،
من هؤالء السكان من األم�ة إلى جانب ال�طالة،�أشكالها السافرة و المقنعة   %40�عاني ما یز�د عن  -

 .التي تهدر طاقة جزء من سكان هذه األمة
األجهزة  المصرف�ة العر��ة التي  ال تختلف كثیًرا عن الواقع االقتصادي،فالمیزان�ة العامة ضعف  -

، و تقل قل�ال عن میزان�ة مصرف Chase Manhattanللمصارف مجتمعة تقارب میزان�ة مصرف 
Deutsche Bank 

نفاق على ال�حث �اإلضافة إلى الحصة المتواضعة من التراكم المعرفي، و استعمال التكنولوج�ا، و اإل -
 1العلمي

طبقًا للبیانات الواردة في تقریر عن التنمیة في العالم الصادر عن : ویمكن تصنیف الدول من حیث الدخل
 2:، نجد مایلي1994البنك الدولي لعام 

ملیون نسمة،ومتوسط الدخل السنوي  828.1لدخل ، یبلغ عدد السكان االقتصادات مرتفعة ا - أ
 . % 2.3دوالر ، ومعدل النمو االقتصادي  22160للفرد 

ملیون نسمة، ومتوسط نصیب الفرد من  1417.7االقتصادات متوسطة الدخل، یبلغ عدد السكان  - ب
 .% 1ًما بالسالب ھو رق 92-80دوالر، بینما سجل معدل النمو االقتصادي في فترة  2490الدخل 

ملیون نسمة،   3191.3) بما فیھا الھند و الصین( االقتصادات منخفضة یبلغ عدد السكان  - ت
  %3.9حوالي  1993-1980ومتوسط معدل معدل النمو السنوي للناتج القومي االجمالي في فترة 

 : و العدالة االجتماعیة المستدامة االقتصادیةاتجاھات و انجازات الدول العربیة في مجال التنمیة   4-2
یتطلب تحقیق التنمیة االقتصادیة المستدامة في البلدان العربیة إجراءات جریئة لتقلیص الفوارق وتخفیف 

الذي یطلقھ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2011حدة المخاطر البیئیة، وھذا ما یؤكده تقریر التنمیة البشریة لعام 
،و الذي تضمن دعوة إلى تكثیف الجھود لتحقیق "مستقبل أفضل للجمیع: إلنصافاالستدامة وا"والصادر بعنوان 

التنمیة البشریة المنصفة للجمیع، وذلك بالحد من الفوارق بین الجنسین وتوسیع الفرص المتاحة للفئات المھمشة، 
ق التنمیة المستدامة باالضافة إلى  التحدیات البیئیة، والدعوة إلى إیجاد مصادر تمویل جدیدة للمساعدة في تحقی

 3. والتحّول إلى الطاقة المتجدّدة
 : إستراتیجیة التنمیة العربیة 4-2-1

مشتركة و متكاملة لتحسین  إن تحقیق التنمیة في الوطن العربي یستوجب وضع إستراتیجیة عربیة
المنطقة العربیة األوضاع المعیشیة و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و الصحیة للمواطن العربي و صون البیئة في 

التطورات العالمیة،  تأخذ بعین اإلعتبار الظروف التاریخیة و الحاضرة للمنطقة و التنبؤ بالمتغیرات المستقبلیة و
 : ضعت األھداف التالیة لتحقیق استراتجیتھاوو قد 

                                                 
 .96، صمرجع سابقمفلح عقل ، :  1
 .195-194،مؤشرات التنمیة الدولیة،،ص )البنیة األساسیة من أجل التنمیة( 1994تقریر التنمیة لعام البنك الدولي، :   2
 .02،ص2011تقریر التنمیة البشریة  اإلستدامة واإلنصاف مستقبل أفضل للجمیع، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : 3
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 1:  األھداف 4-2-1-1
الشامل و في مقدمتها  الدمارتحقیق السالم واألمن على أسس عادلة و إزالة بؤر التوتر و أسلحة  -

 .السالح النووي من منطقة الشرق األوسط
  الحد من الفقر و ال�طالة- 
 .الموارد الطب�ع�ة المتاحة تحقیق المواءمة بین معدالت النمو السكاني و-
التقني �ما یتوافق مع  القضاء على األم�ة و تطو�ر مناهج وأسالیب التر��ة والتعل�م وال�حث العلمي و -

 .إحت�اجات التنم�ة المستدامة
دعم وتطویر المؤسسات التنمویة و البیئیة وتعزیز بناء القدرات البشریة وإرساء مفھوم المواطنة  -

  .البیئیة
مستدام یحقق األمن الغذائي         الحد من تدھور البیئة و الموارد الطبیعیة ، و العمل على إدارتھا بشكل -

 .والتنوع الحیوي ومكافحة التصحر على النظم االیكولوجیةوالمائي العربي والمحافظة 
تطو�ر القطاعات االنتاج�ة العر��ة و تكاملها و إت�اع نظم اإلدارة البیئ�ة المتكاملة و أسالیب اإلنتاج   -

 التنافس�ة للمنتجات العر��ة و تعز�ز قدرات التنبؤ �الحوادث األنظف وتحسین الكفاءة اإلنتاج�ة لرفع القدرة
  .لصناعیة و الكوارث الطبیعیة و االستعداد لھاا

دعم دور القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني و تشجیع مشاركتھم في وضع و تنفیذ خطط  -
 .التنمیة المستدامة و تعزیز دور المرأة و مكانتھا في المجتمع

 
إن تحقیق أھداف التنمیة في الوطن العربي تتطلب صیاغة  :أولویات العمل العربي المشترك 4-2-1-2

 2:   أولویات العمل العربي المشترك على النحو التالي
اإلصالح اإلقتصادي و رفع  تطبیق سیاسات متكاملة للحد من الفقر أھمھا تسییر التأقلم مع سیاسات  -  

مل المناسبة للمواطن العربي ، و ترشید وحسن إیجاد فرص الع مستوى التأھیل المھني و التعلیم العام والفني و
المجتمع المدني  المتاحة ، وإیجاد حلول عملیة لمشكلة الدیون ، و تعزیز دور القطاع الخاص و إستغالل الثروات

  في المشاركة في وضع و تنفیذ برامج التنمیة المستدامة
 .والمدن بین الریفوضع سیاسة سكانیة متكاملة و معالجة إختالل التوازن السكاني   -
اإلقلیمي والتقییم  سن التشریعات الملزمة و تنفیذ السیاسات المتكاملة على الصعیدین الوطني و  -

إنمائیة سلیمة تأخذ بعین اإلعتبار محدودیة  الدوري لھا ، و رفع الوعي لجمیع فئات  المجتمع، مع تطبیق سیاسات
  توزیعھا الموارد الطبیعیة المتاحة و

للمیاه كتحلیة میاه البحر ،  أسالیب اإلدارة المتكاملة للموارد المائیة و تطویر مصادر إضافیة تطبیق  -
  . وتنمیة الموارد المائیة بإستخدام تقنیات عملیة و متطورة كإعادة تدویر میاه الصرف المعالجة والحد من الفاقد

لى مصادر الطاقة غیر المتجددة و وضع سیاسات بیئیة و إقتصادیة تأخذ بعین اإلعتبار المحافظة ع  -
تطویرھا و ترشید إستغاللھا والحد من آثارھا السلبیة على اإلنسان و البیئة و تشجیع إستخدام مصادر الطاقة 

  المتجددة على أسس بیئیة و إقتصادیة سلیمة
الوطن�ة و الس�اسات  إ�الء التنم�ة ال�شر�ة إهتماما أكبر في المنطقة العر��ة من خالل تعز�ز  - 

 األمومة والشیخوخة و ذوي اإلحت�اجات الخاصة و ذلك اإلقل�م�ة التي تهتم �صحة اإلنسان ورعا�ة الطفولة و
األسري و تطویر مناھج التربیة والتعلیم في مختلف المراحل ودعم مراكز البحث العلمي  للمحافظة على التماسك

  .و التقني ورفع مستوى الوعي و الثقافة و التأھیل

                                                 
 :،على الموقع االلكتروني)1569،2006الحوار المتمدن،العدد (،التنمیة المستدامة وتحدیاتھا العربیةالمصطفى عبد الحافط،:  1

www.ahemar.org/debat/show.art.asp?=aid=66247 
: ، على الموقع اإللكتروني)1368،2005الحوار المتمدن،العدد (التكامل اإلقتصادي العربي في مواجھة التحدیات،عبد الرحمان تیشوري،:  2

www.ahemar.org/debat/show.art.asp?=aid=49663 
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بذل المز�د من الجهود اإلیجاب�ة لتحقیق التكامل بین اإلستراتیج�ات الصح�ة و البیئ�ة و خاصة من  -
الصرف و المخلفات الصل�ة ، و التحكم أو الحد من  حیث توفیر الغذاء وم�اه الشرب السل�مة ، ومعالجة م�اه

ستثمار واستقطاب رؤوس األموال إل تشج�ع اال - المخاطر المحتملة من الك�ماو�ات و التلوث �مختلف أنواعه
المنطقة العر��ة مع األخذ �عین اإلعت�ار األهداف اإلجتماع�ة و اإلقتصاد�ة و البیئ�ة في الخطط و الس�اسات 

اآلثار السلب�ة على الصحة  والبرامج القطاع�ة ، ودعم الفرص الجدیدة لتحقیق التنم�ة المستدامة ،و الحد من
 . والبیئة

تطو�ر أسالیب اإلنتاج  ر�عات والقوانین ، ودعم منطقة التجارة الحرة العر��ة الكبرى ، وتحدیث التش  -
والتسو�ق للمنتجات العر��ة ، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة في األسواق العالم�ة ، وحما�ة حقوق المؤسسات 

 الصغیرة و المتوسطة الحجم �ما في ذلك الصناعات والحرف التقلید�ة
و المواصالت  حسینات ملموسة في البنیة التحتیة والمؤسسیة وتحدیث وسائل اإلتصاالتإدخال ت - 

التكامل العربي ، وإرساء شراكة حقیقیة بین  لتسییر إنتقال األفراد و رؤوس األموال و المعلومات لتحقیق
 . القطاعین الخاص و الحكومي

المصالح العر��ة ،  المتعددة األطراف �مایخدمالحرص على اإلنضمام إلى اإلتفاق�ات البیئ�ة الدول�ة  -
مساعدة الدول العر��ة والدول النام�ة األخرى في  وتعز�ز التعاون اإلقل�مي في مجال المحافظة على البیئة ، و

 و اإلجتماع�ة المترت�ة عن تنفیذ الس�اسات و البرامج الدول�ة لمعالجة المشاكل التعامل مع اآلثار اإلقتصاد�ة
 .العالم�ة و وتعو�ضها �ما �كفل عدم إعاقة برامجها التنمو�ةالبیئ�ة 

 
 : انجازات الدول العربیة في جانب التنمیة االقتصادیة و االحتماعیة -4-2-2
 :انجازات الدول العربیة في جانب التنمیةاالقتصادیة   4-2-2-1
 :أنماط متباینة في التنمیة البشریة 4-2-2-1-1

تقدّما مّطرداً في األعوام األربعین الماضیة في الدخل والتعلیم والصحة، وھي  لقد حققت البلدان العربیة
األبعاد التي یقیسھا دلیل التنمیة البشریة الذي یعتمده برنامج األمم المتحدة، ویجري على أساسھ ترتیب البلدان  

 .  كل عام  حسب ما تحقق من إنجازات في ھذه األبعاد
السعودیة وتونس والجزائر والمغرب حلت جمیعھا بین البلدان العشرة األولى فعُمان والمملكة العربیة 

، في طلیعة البلدان 1970التي أحرزت أكبر تقدّم في ترتیب دلیل التنمیة البشریة، بینما حلّت لیبیا، منذ عام 
 1 .العشرة التي حققت تقدماً في األبعاد غیر المتصلة بالدخل من دلیل التنمیة البشریة

ً في أنماط التنمیة البشریة بین بلد غیر  أن مستوى دلیل التنمیة البشریة في البلدان العربیة یظھر تفاوتا
جمیعھا ) 42في المرتبة (والبحرین ) 37في المرتبة (وقطر ) 30في المرتبة (فاإلمارات العربیة المتحدة .  وآخر

. البلدان في ترتیب دلیل التنمیة البشریة حلّت في المجموعة األولى من المجموعات األربع التي تصنف ضمنھا
فحلّت في المجموعة ) 154في المرتبة (والیمن ) 165في المرتبة (وجیبوتي ) 169في المرتبة (أما السودان 

 .  األخیرة من ترتیب دلیل التنمیة البشریة
ً  19بلداً وإقلیماً، منھا  187ویشمل دلیل التنمیة البشریة لھذا العام  واألرض الفلسطینیة بلداً عربیا

 . المحتلّة
وخالفاً لما شھدتھ المناطق النامیة األخرى، سجلت البلدان العربیة تحّسناً كبیراً في دلیل التنمیة البشریة 

 . في ظل أنظمة تخضع للرقابة المركزیة
 1970 عامي البشریة وبین التنمیة دلیل حسب البلدان ترتیب من فئة آخر في الواقعة كما أحرزت البلدان

ً  ، 2010و  أشار وقد .العالمي التحّسن متوسط ضعفي عادلت بنسبة أي المائة، في 82 بنسبة الدلیل ھذا في تحّسنا

                                                 
 112،ص)1999دار المعارف،مصر،( دراسات في التنمیة اإلجتماعیة،الحسیني السید دمحم وآخرون،:  1
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 بالسرعة التقدّم استمر قرن، وإذا من أقل في البشریة التنمیة صعید على العالم حققھا كبیرة إنجازات التقریر إلى
من  2050 عام بحلول البلدان غالبیة فستتمّكن المقبلة، األربعین األعوام مدى على الماضیة األعوام التي شھدتھا

ً  الواقعة البلدان مستویات تعادل مستویات إلى البشریة التنمیة بدلیل االرتقاء دلیل  ترتیب من األولى الفئة في حالیا
بیئیة  مخاطر بفعل القرن ھذا منتصف في تتعثر قد اإلیجابیة االتجاھات ھذه أن غیر .تضاھیھا أو البشریة التنمیة
كموجات  المناخ تغّیر عن الناجمة الكوارث لمخاطر التعرض جراء منها، األكبر العبء فقراً  البلدان أشد تتحّمل
 1.والهواء الم�اه لتلوث والتعرض والف�ضانات، الجفاف

 2:وفیمایلي تصیف البلدان العربیة طبقاً لمقیاس التنمیة البشریة
البحرین، الكویت، (» )  0.800ھي التي تحصل على ( ذات التنمیة البشریة العالیة  الدول -1

 ).اإلمارات، قطر
لیبیا، لبنان، السعودیة، عمان، األردن، ( » )  0.799~  500( دول ذات تنمیة بشریة متوسطة -2

 ).تونس، سوریا، الجزائر، مصر، المغرب، جزر القمر
 ).الیمن، جیبوتي، السودان، موریتانیا ( » )  0.500من  أقل( دول ذات تنمیة بشریة منخفضة  -3

 .عاماً  85عامًا بینما الحد األقصى هو  25الحد األدنى له هو : مؤشر توقع الح�اة عند الم�الد
 :و �استخدام هذا المؤشر �مكن تصنیف الدول العر��ة إلى ست مجموعات رئ�س�ة

76الكویت یبلغ المعدل فیھا ( عاماً  75یزید توقع الحیاة عند المیالد على   :المجموعة األولى -1
 )عام

اإلمارات،( عام  75و  70یتراوح توقع الحیاة عند المیالد فیھا بین :  المجموعة الثانیة -2
 ).البحرین، لبنان، السعودیة، سوریا، عمان، لیبیا، األردن

تونس،( عام  70إلى أقل من  65عند المیالد بین  یتراوح فیھا توقع الحیاة:المجموعة الثالثة -3
 ).مصر، الجزائر، قطر، المغرب

).الیمن(عاماً  65إلى أقل من  60توقع الحیاة عند المیالد بین :  المجموعة الرابعة -4
جزر( عام  60إلى أقل من  50یتراوح توقع الحیاة قیھا عند المیالد بین : المجموعة الخامسة -5

 ).ریتانیاالقمر، السودان، مو
44جیبوتي معدل (عام  50یبلغ توقع الحیاة عند المیالد فیھا مستویات تقل عن : المجموعة السادسة -6

 )عام
:تصنیف الدول العربیة على أساس التنمیة و التخلف 4-2-2-1-2

األردن، (ال تقع أي دولة عربیة ضمن الدول المتخلفة وال المتقدمة، ومعظمھا توصف بالدول النامیة 
 )مارات، الجزائر، السعودیة، سوریا، عمان، قطر، الكویت، لبنان، لیبیا، مصر، المغرباإل

 )السودان، جیبوتي، جزر القمر، الیمن، موریتانیا(ودول أقل نمواً 
:تصنیف الدول العربیة على أساس الدخل 4-2-2-1-3

ً لمتوسط نصیب الفرد من الناتج القومي 1999البنك الدولي في عام  صنف م دول العلم المختلفة طبقا
 3:اإلجمالي إلى ثالث مجموعات ھي

دوالر فأكثر  9266وھي الدول التي یبلغ فیھا متوسط دخل الفرد السنوي  : دول ذات دخل مرتفع -أ
 .)الكویت، قطر، اإلمارات(

دوالر كحد  756وھي التي یتراوح متوسط دخل الفرد فیھا سنویاً مابین  :دول ذات الدخل المتوسط -ب
السعودیة، الجزائر، مصر، األردن، لبنان، لیبیا، المغرب، عمان، تونس، ( دوالر كحد أقصى  9265أدنى و 
 ).البحرین، جیبوتي, سوریا

موریتانیا، (والر أو أقل د 755وھي التي یصل متوسط دخل الفرد فیھا سنویاً : الدول ذات الدخل المنخفض - ث
 ).السودان، الیمن، جزر القمر

 :المالحظات على ھذا التصنیف

 17،ص2011، تقریر تحدیات التنمیة في المنطقة العربیة اإلنمائي،نحو دولة تنمویة في المنطقة العربیةبرننامج  األمم المتحدة : 1
 ،مرجع سابق،ص2011تقریر التنمیة البشریة : 2
 .2008برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة:  3
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 .عدم ثبات متوسط نصیب دخل الفرد من الناتج القومي -
 .معیار الدخل منفرداً ال یعد مؤشراً كافیاً للحكم على مستوى التنمیة في بلٍد ما -

 المحلي حسب فئة البلدالتوزیع اإلقلیمي لمستویات الناتج ): 53(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : تصنیف الدول حسب حدة المشاكل البیئیة 4-2-2-1-4

أما الدول األقل ترتیبا فھي كوریا الشمالیة والعراق وتایوان وتركمانستان وأوزبكستان، وھي تواجھ 
مالئم وذلك وفقاً لما لم تنظم خیارات سیاستھا بشكل  قضایا كبیرة سواء أكانت طبیعیة أو من صنع اإلنسان وھي

مع المقارنة مع مؤشر  2005تضمنھ التقریر،ولقد جاء ترتیب الدول العربیة على مؤشر االستدامة البیئیة لعام 
 1:كمایلي 2002

 

مرتبة خالل ثالثة أعوام فقط  41مرتبة وتراجع مصر  37إن حصول قفزات ھائلة مثل تقدم األردن 
  .یطرح تساؤالت جدیة حول دقة المعطیات التي بنى علیھا التقریر استنتاجاتھ

 :انجازات الدول العربیة في جانب التنمیة االجتماعیة   4-2-2-2
 في التفاوت ازداد البشریة، التنمیة صعید على الماضیة األعوام في أحرز الذي التقدم من الرغم على
 والمجتمعات األسر تتحّمل التقریر وحسب الجنسین؛ بین الفوارق األحیان بعض في واتسعت توزیع الدخل

ً  الفقیرة  العالم في التغذیة سوء حاالت نصف أن إلى التقریر ویشیر .البیئي التدھور تسارع جراء عبئاً مزدوجا
 والمخاطر الفقر دوامة استمرار إلى یؤدي مما الجفاف، بفعل وندرتھا المیاه تلّوث مثل بیئیة، إلى عوامل تُعزى
 .البیئیة

تعاني المجتمعات العربیة عامة من محدودیة مشاركة المرأة في : الفوارق بین الجنسین وبین األجیال -أ
السیاسیة،وذلك یعود إلى مجموعة من القیم االجتماعیة الموروثة والمفاھیم األنشطة اإلقتصادیة واإلجتماعیة و

 2.الضاغطة،والتي تحیط بواقع المرأة العربیة مقللة من إسھامھا الفاعل في تنمیة مجتمعھا

                                                 
 .56،ص2007،)البیئة من أحل التنمیة(تقریر توقعات البیئة العالمیة األمم المتحدة،برنامج :  1
 110ص مرجع سابق،سوزان موزي،:  2

 )مراتب 6تقدم ( 55تونس  -
 ).مرتبة 37تقدم ( 83عمان  -
 ).مرتبة 26تراجع ( 96الجزائر  -
 ).مرتبة 33تراجع ( 105المغرب  -
 ).مرتبة 31تقدم ( 110اإلمارات  -
 ).مرتبة 41تراجع ( 115مصر  -
 )مراتب 10تراجع ( 117سوریا  -

 .(-) 124موریتانیا  -
 )مرتبة 23تراجع ( 129لبنان  -
 ).تراجع مرتبة واحدة( 125لیبیا  -
 ).تقدم مرتبتین( 136السعودیة  -
 .(-) 137الیمن  -
 ).مراتب 4تقدم ( 138الكویت  -
 ).مرتبة 37تراجع ( 140السودان  -
 ).مراتب 4تراجع ( 143العراق  -
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ویُالحظ في التقریر أن تقدّم التنمیة البشریة في المنطقة عرضة للخطر جراء الفوارق بین الجنسین وبین 
 . األجیال، ھذه الفوارق التي أّججت مشاعر السخط في صفوف القواعد الشعبیة في  مختلف البلدان العربیة

ین وبین األجیال، فالتقریر یشیر دلیل إضافي على الفوارق الشاسعة بین الجنس" الربیع العربي"وكان في 
إلى أن نصف سكان البلدان العربیة ھم من الشباب دون سن الخامسة والعشرین، وأن معدّل البطالة بین الشباب 

 1. یفوق بكثیر المتوسط العالمي
وال تزال الضغوط  2011ففي مصر، حیث تغیّر الحكم تحت وطأة التحّركات في الشارع في أوائل 

 25لسلطة التي تسلّمت زمام األمور في ھذه المرحلة، تصل نسبة الشباب العاطلین عن العمل إلى تُمارس على ا
في المائة تقریباً، وھم من خریجي الجامعات الذین لم یستطیعوا إیجاد فرصة عمل بدوام كامل، وفي تونس حیث 

 . قاً للتقریرفي المائة وف 30تبلغ ھذه النسبة  " للربیع العربي"كان الثوار مصدر إلھام 
وعلى الرغم من األداء االقتصادي الجیّد الذي سجلتھ بلدان عربیة عدیدة، ال تزال المنطقة متأخرة عن 

 . مناطق أخرى في تمكین المرأة
وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزتھ المرأة العربیة في األعوام الماضیة، ال تزال تعاني من تدنّي 

لمشاركة في القوى العاملة حیث ال یزال متوسط المنطقة نصف المتوسط التحصیل العلمي ومن انخفاض ا
 2. العالمي

لتحلیل مشاركة المرأة في القوى  2010وباستخدام دلیل الفوارق بین الجنسین الذي استُحدث في عام 
ترتیب العاملة وفي المجال السیاسي، وتحصیلھا العلمي وحقوقھا في اإلنجاب، یتضح أن الیمن یحّل في آخر ال

 . 146العالمي أي في المرتبة 
البلدان التي  بین من) 128في المرتبة (والسودان ) 135في المرتبة (كما تعتبر المملكة العربیة السعودیة 

ترتیب ) 38في المرتبة (وتتصدّر اإلمارات العربیة المتحدة .  سجلت أضعف أداء من حیث إنصاف الجنسین
) 44في المرتبة (ین الجنسین بفضل عامل الصحة والتعلیم، تلیھا البحرین بلدان المنطقة من حیث المساواة ب

 3). 45في المرتبة (وتونس 
 4: تحّدیات بیئیة على مستویات مختلفة -ب

تواجھ بلدان المنطقة مجموعة من التحدّیات البیئیة تستحق األولویة في االھتمام والمعالجة ،ومنھا التلّوث 
في المدن وتدھور األراضي وشح المیاه، یمكن أن تتفاقم بفعل تغیّر المناخ،فالمنطقة العربیة أشدّ مناطق العالم 

 . لشح الشدید في المیاهفي المائة من الفقراء فیھا من ا 60قحالً، وتعاني نسبة 
وحسب دلیل التنمیة البشریة، تستھلك اإلمارات العربیة المتحدة وقطر والبحرین والمملكة العربیة 
السعودیة كمیات من المیاه تفوق بأضعاف معدّالت االستدامة، بینما یبلغ االستھالك في األردن والجمھوریة 

یج التوتر بین البلدان العربیة والبلدان العربیة السوریة حد إجھاد الموارد المائیة المتجدّدة، وھذا یسھم في تأج
 .  المجاورة

ووفقاً للمسوح العالمیة العامة حول البیئة التي أجریت لحساب دلیل التنمیة البشریة، تحّل البلدان العربیة 
في الترتیب قبل جنوب الصحراء األفریقیة الكبرى، وھي أشدّ مناطق العالم فقراً حسب مقاییس دلیل التنمیة 

في المائة من سكان العراق عن عدم الرضا  55ة، من حیث عدم رضا السكان عن جودة المیاه، إذ أعرب البشری
 .   عن إمدادات المیاه

ویحذر التقریر من تزاید المساحات الصحراویة وتضاؤل الموارد وغیرھا من العواقب التي یمكن أن 
في المائة   25كان البلدان العربیة، حیث تعیش نسبة تنجم عن تغیّر المناخ، فتزید من المشقات التي یعاني منھا س

على أراٍض منخفضة اإلنتاجیة الزراعیة، وھي نسبة أعلى من النسبة التي تعیش في ھذه الظروف في جنوب 
 ). في المائة 22(الصحراء األفریقیة الكبرى 

في ظروف تقّوض في المائة من السكان على أراٍض متدھورة  40وفي السودان والمغرب، تعیش نسبة 
ونسبة ھؤالء تعادل أربعة أضعاف المتوسط العالمي لعدد . قدرتھم على تأمین حاجاتھم الغذائیة في المستقبل

 . السكان الذین یعیشون في ظروف مماثلة

                                                 
 07،مرجع سابق،ص2011تقریر التنمیة البشریة:  1
سعون،السنة العاشرة، الكویت، مجلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط ،العدد التاسع والت(،تمكین المرأة من أجل التنمیةریاض بن جلیلي،: 2

 .06،ص)2011فیفري /جانفي
 29،ص2015برنامج االمم المتحدة االنمائي، تقریر األھداف االنمائیة لأللفیة :  3
 .2008برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة:  4
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والبلدان العربیة تسجل أعلى معدالت للتلّوث في المدن بین مناطق العالم وأعلى درجة اعتماد على 
 . سب مقاییس دلیل التنمیة البشریةالوقود األحفوري ح

وتتصدّر قطر الترتیب العالمي من حیث مساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسید الكربون تلیھا اإلمارات 
فمن أصل البلدان الخمسة األولى المسببة للتلّوث بثاني أكسید الكربون أربعة . العربیة المتحدة والبحرین والكویت

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه األرقام  تشمل استھالك ). ترینیداد وتوباغو في المرتبة الثانیةوتحّل (بلدان من الخلیج 
 . الطاقة في ھذه البلدان وكذلك إنتاج الطاقة التي تصدر لالستھالك في بلدان أخرى

.  فمساھمة الفرد في انبعاثات غازات االحتباس الحراري في قطر تعادل تسعة أضعاف المتوسط العالمي
وتشیر مسوح دلیل التنمیة البشریة . جل السودان والعراق معدّالً من أعلى معدّالت التلّوث في المدن في العالمویس

 . إلى عدم رضا سكان البلدان العربیة عن نوعیة الھواء
مل�ار  1,5وتحث التوص�ات الواردة في التقر�ر على إطالق م�ادرة عالم�ة لتأمین إمدادات الطاقة لنحو 

و�ؤكد ضرورة توس�ع استخدام الطاقة الشمس�ة وطاقة الر�اح والطاقة المتجددة، .  مین من الكهر�اءشخص محرو 
في المائة من مجموع االستثمارات في الطاقة النظ�فة  90إلى خارج نطاق مجموعة العشر�ن التي تبلغ حصتها 

 . في العالم
لسواحل ما یسمح بإمكانیة لتولید الطاقة حیث تنعم المنطقة العربیة بأشعة الشمس القویة والریاح على ا

في المائة من إمدادات الطاقة  11من مصادر متجدّدة، إال أن ھذه المصادر ال تؤمن للمنطقة حتى اآلن سوى 
 .  األساسیة، أي اقل من نصف المتوسط العالمي

 أكسید ثاني انبعاثات في زیادة غیر من یتحقق أن یمكن المعیشة مستویات ارتفاع أن إلى التقریر ویشیر
 الكربون

 11(فمساھمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسید الكربون في النرویج  الثریة البلدان نموذج اتباع غیر ومن
 ً ً  35(ال تتجاوز ثلث مساھمة الفرد في اإلمارات العربیة المتحدة ) طنا ً في ) طنا مع أن البلدین یسجالن ارتفاعا

 . الدخل
 2003و1990ع معدالت انبعاث ثاني أوكسید الكربون في الدول العربیةارتفا): 54(الشكل رقم 

 
 أكسید ثاني ان�عاثات الوطني وازد�اد الدخل نمو بین تناسب عالقة وجود على دالئل التقر�ر �قّدم و�ینما

 الوقود األحفوري  استهالك بین را�ط وجود عدم أوضح ،) 54أنظر الشكل رقم (األخیرة  العقود في الكر�ون 
 من البلدان العدید أن والواقع .التعلیم ومستوى المتوقع العمر متوسط مثل األخرى البشریة التنمیة ومقاییس
ً  المتقدّمة ً  تعمل صناعیا  .النمو على نفسھ الوقت في والحفاظ الكربون بصمة تخفیف على حالیا

 :المخاطر البیئیة حسب سناریوھات  2050آفاق التنمیة البشریة بحلول و الشكل الموالي یوضح 
 حسب سناریوھات المخاطر البیئیة 2050آفاق التنمیة البشریة بحلول ): 55(الشكل رقم 
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 .31،ص 2011تقریر التنمیة البشریة  اإلستدامة واإلنصاف مستقبل أفضل للجمیع، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   :المصدر
 

 التنم�ة ال�شر�ة دلیل متوسط ینخفض أن ُیتوقع في التقر�ر، الوارد "البیئ�ة التحد�ات" لسینار�و ووفقاً 
 في المائة في 12 والتلّوث، بنس�ة الغذاء إنتاج على العالمي آثار االحترار حساب �عد ، 2050 عام �حلول
ً  .العادیة األحوال في ظل سیبلغھ كان عما الكبرى األفریقیة وجنوب الصحراء آسیا جنوب  لسیناریو ووفقا

 الغابات نزع تفاقم یفترض الذي ،"الكوارث البیئیة"
 التنمیة لدلیل العالمي المتوسط ینخفض أن یُتوقع المناخیة المتطرفة، واألحداث البیولوجي التنّوع وتراجع

 أن ویتوقع . 2050 عام في الحاالت ھذه غیاب في كان سیبلغھ الذي المستوى عن المائة في 15 بنسبة البشریة
 .الفقراء على العواقب أشدّ  تقع

 على جداً  الفقیرة المجتمعات حصول لتحسین عقود طوال بُذلت جھوداً  یبدّد أن البیئي للتدھور ویمكن
 ذاتھا بحد ھذه الحرمان أوجھ في التقریر ھذا مؤلّفو ویرى .الصحي الصرف وخدمات والكھرباء إمدادات المیاه

 .اإلنسان لحقوق انتھاآات خطیرة
 1:البیئیة باالستدامة المرتبطة غیر االجتماعیة العوامل التقریر ویتناول

 في یساعد أن یمكن الذي الحمل منع وسائل واستخدام الصحیة والرعایة اإلنجاب خیارات توسیع   •
 تقلیص

 تسھم إذ البیئة، على الضغوط من تحدّ  أن یمكن اإلنجابیة فالحقوق .الفقر ومكافحة الجنسین بین الفوارق
 یصل یُتوقع أن الیوم نسمة ملیارات 7 البالغ العالم سكان عدد أن إلى التقدیرات وتشیر ،السكاني النمو إبطاء في
ً  أربعین غضون في نسمة ملیار 9,3 إلى  .عاما

 المدني المجتمع ومنظمات اإلعالم وسائل مثل المراقبة ھیئات استقاللیة وضمان الشفافیة تعزیز •
 .بالبیئة الخاصة القرارات باتخاذ المدني المجتمع التزام لتشجیع ضروري عنصر وھو والمحاآم

 یزال ال األحكام ھذه إنفاذ لكن البیئة، حمایة لضمان أحكام على تنصّ  بلداً  120 في الوطنیة فالدساتیر
 ً  .البلدان من العدید في ضعیفا

أن  التقریر ھذا ویؤآد المستدامة، التنمیة لتحقیق العالم صعید على عاجلة إجراءات اتخاذ من بدّ  ال •
 .بیئیة بفوائد تأتي وأن الكلفة حیث من فعالة تكون أن یمكن الفقیرة لدعم المجتمعات المحلیة المبادرات

عام  في اإلجمالي المحلي الناتج من 0,5 الھند في الریفیة المناطق في العمالة ضمان قانون آلفة بلغت فقد
 برنامج 1 ) عشر أي أسرة ملیون 45 منھ واستفادت 2009 / آلفة وبلغت المناطق، ھذه في العاملة القوى ( 10
 السكان عدد (5ویستفید  اإلجمالي المحلي الناتج من 0,4 المكسیك في واوبورتونیدادس البرازیل في فامیلیا بولسا

 . ) ُخمس منھما / .البلدین في
                                                 

 31، ص2011تقریر التنمیة البشریة  بل أفضل للجمیع، اإلستدامة واإلنصاف مستقبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، :  1
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 التخطیط التنموي ونماذج عن تطور بعض الھیاكل االقتصادیة العربیة  سیاسات  4-3
 .سیاسات التخطیط التنموي لدى الدول العربیة  4-3-1

لقد اھتمت الدول العربیة بالتخطیط التنموي منذ الستینات من القرن الماضي و بعد االستقالل مباشرة، 
 1:أساسیة ھي  ویمكن تقسیم مراحل التخطیط التنموي إلى ثالثة مراحل

 : 1973-1960: مرحلة التخطیط الشامل : المرحلة األولى  4-3-1-1
حیث بدأت  معظم الدول العر��ة بهذه المرحلة �عد االستقالل م�اشرة و انتهت في نها�ة الس�عینات،و قد 

 طط تدیرهاتم اعتماد التخط�ط الشامل بهدف احداث تغیرات ه�كل�ة اقتصاد�ة و اجتماع�ة من خالل برامج و خ
وتسیطر علیھا الحكومات وبشكل عام، حیث سادت قناعات في تلك الفترة بضرورة تدخل الحكومات بشكل 

مباشر في االقتصاد من خالل التخطیط اعتمادًا على الفكر التنموي السائد آنذاك،و فشل السوق في تخصیص 
، وأن التنمیة لن تتحقق تلقائیًا من خالل  الموارد االقتصادیة بما یحقق التنمیة االقتصادیة ، وضعف المبادرة

 :اقتصادیات السوق، وقد توجھت الحكومات في تلك الفترة بشكل عام إلى 
 .تشجیع تراكم رأس المال و استخدام فائض العمل بشكل أمثل -
 .تخفیف الضغط على العمالت األجنبیة من خالل سیاسات احالل المستوردات و التركیز على التصنیع -
 .تخصیص الموارد من خالل خطط و برامج تنمویة متسقةإعادة  -
 توفیر االستثمارات الكامنة لتحقیق معدالت نمو عالیة تزید عن النمو السكاني وتؤدي إلى زیادة حصة -

 .الفرد من الدخل القومي، لذلك فقد كان االستثمار المنتج ھو المحدد الرئیسي في عملیة التنمیة 
الحكومات في االصالح الزراعي و استخدام الضرائب و القروض لتمویل باإلضافة إلى زیادة مساھمة  -

العجز و تحفیز المدخرین األفراد لالستثمار في المشاریع االنتاجیة و استحداث مؤسسات متخصصة 
 .للمشروعات في القطاعات االنتاجیة و االجتماعیة

 
 : 2000-1980برامج التصحیح الھیكلي: المرحلة الثانیة     4-3-1-2
ولقد ظھرت ھذه البرامج في بدایة الثمانینات نتیجة للسیاسات و االجراءات التي تم اعتمادھا في   

المرحلة السابقة، والتي أدت إلى زیادة دور الحكومة في االقتصاد و زیادة ملكیة الحكومات مما أضعف دور 
قتصادات العربیة، وبدأت القطاع الخاص، وكذلك دور السوق في تخصیص الموارد، و ظھرت تشوھات في اال

 .تعاني من العجز الكبیر في موازناتھا و زیادة في مدیونیتھا بشكل ملحوظ
مما استوجب ضرورة الرجوع إلى تفعیل دور السوق في تخصیص الموارد و تحقیق التنمیة، وقد قامت 

 :برامج على ثالثة مبادئ أساسیة ھي 
تحریر األسواق و االعتماد على آلیة السوق عن طریق رفع الدعم عن السلع المختلفة بما في ذلك   -

السلع الزراعیة و التحرر المالي بمعنى عدم التحكم بأسعار الفائدة و االنفتاح االقتصادي و تحریر التجارة 
 .وخصخصة االقتصاد

 .تحریر األسعار -
ضافة إلى االصالح االداري لتمكین الجھاز التنفیذي من تنفیذ تقلیل دور الحكومة في االقتصاد ، باإل -

 .االصالحات
ومن هنا نجد أن كل من التخط�ط الشامل و برامج التصح�ح اله�كلي تتفق على نفس الهدف ، ولكنها 
 تختلف في ك�ف�ة الوصول إل�ه ، حیث اعتمدت برامج التخط�ط الشامل على خطط تنم�ة متوسطة األجل تقوم

سات انمائیة تؤدي إلى إعادة تخصیص الموارد وتوفیر االستثمارات، في حین اعتمدت برامج التصحیح على سیا
الھیكلي على سیاسات االقتصاد الكلي لتحقیق معدالت نمو مرتفعة في فترات قصیرة تصل إلى ثالثة سنوات في 

 .حدھا األقصى
  2011-2000: إطار التنمیة الشاملة: المرحلة الثالثة    4-3-1-3

                                                 
-1، ص،ص )2012،السنة العاشرة،الكویت،ماي113مجلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط ،العدد (،(،، التخطیط في الدول العربیةحسین الطفالحة:  1
3. 
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ة لعدم نجاح التخط�ط الشامل و برامج التصح�ح اله�كلي في تحقیق التنم�ة الشاملة حیث كانت نتیج
ز�ادة معدل النمو السكاني تفوق الز�ادة في معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي، فلم تنقص معدالت الفقر 

اعتماد س�اسات مختلفة  وزادت في �عض األح�ان ، مما تطلب معه الحاجة إلى تحدید أهداف أخرى للتنم�ة و
) C.D.F( باإلطار الشامل للتنمیةما یسمى  1999السابقة،لذلك تبنى البنك الدولي في عام  عن الس�اسات

Comprehensive Development framework   ،تم التركیز على دور جم�ع الشركاء في   حیث
 االقتصاد�ة و االجتماع�ة و االنسان�ة التنم�ة، وأص�ح تخف�ض مستوى الفقر، وتقو�ة التداخل بین المكونات

وبناًءا على ذلك ظھر مایسمى بأھداف األلفیة للتنمیة ، والتي  1والھیكلیة و الحاكمیة والبیئیة تشكل أھدافًا للتنمیة ،
 2:تكونت من 

 .القضاء على الفقر المدقع و الجوع -
 تعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة -                    تعمیم التعلیم االبتدائي ، -
 .تحسین الصحة النفاسیة -.         تخفیض معدالت وفیات األطفال  -
 االیدز والمالریا وغیرھا من األمراض/مكافحة فیروس نقص المناعة البشریة -
 .ن أجل التنمیةإقامة شراكة عالمیة م -.                 كفالة االستدامة البیئیة  -

 
 

ولقد اعتمدت معظم الدول العربیة ھذه األھداف أو بعضھا كأھداف للتنمیة، وذلك حسب ما یبینھ الجدول    
وبذلك دخلت الدول العربیة في مرحلة ثالثة للتنمیة بدأت مع بدایة القرن الحالي ، و الجدول التالي  ،)63(رقم 

 :یبین األھداف االستراتجیة للتنمیة لدى بعض الدول العربیة 
 

 األھداف االستراتجیة للتنمیة لدى بعض الدول العربیة):63(الجدول رقم 
 

 األھداف االستراتجیة للتنمیة الدولة
 .تنویع القاعدة االقتصادیة من خالل تنمیة الموارد البشریة - السعودیة

 .توسیع و تفعیل القطاع الخاص -
 .التصحیح المالي - األردن

 التشغیل و تقلیل العمالة -
التنمیة السیاسیة و االجتماعیة و الموارد البشریة و البنیة  -

 التحتیة
 .النمو المستدام - أبوظبي

 .تنویع القاعدة االقتصادیة -
 .تنمیة الموارد البشریة -
 .توسیع و تفعیل دور القطاع الخاص -

 
 ُعمان

 .التنمیة االقتصادیة 
 .التنمیة االجتماعیة 
 .تنمیة الموارد البشریة 
 استدامة البیئة 

 أھداف التنمیة لأللفیة  مصر
 أھداف التنمیة لأللفیة - قطر

 
، 113جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، العدد(، التخطیط والتنمیة في الدول العربیةحسین الطالفحة، :  المصدر

 .11،ص)2012ماي
 :تقییم تجربة الدول العربیة في مجال التخطیط التنموي  4-3-2

                                                 
 04المرجع نفسھ،ص:  1
 8-4،ص2015االنمائیة لأللفیة برنامج االمم المتحدة االنمائي، تقریر األھداف :  2
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ولتقی�م تجر�ة الدول العر��ة في التخط�ط التنموي �مكن النظر لمدى تحقق أهداف مراحل التخط�ط 
مرحلة التخط�ط الشامل و برامج التصح�ح اله�كلي و صوال إلى المرحلة الثالثة المت�عة ابتدًءا من الستینات من 

 1:الثالثة إلطار التنم�ة الشاملة
وهنا سیتم استخدام معدل النمو في الناتج المحلي :  معدالت النمو في الناتج المحلي االجمالي -1

قي في الناتج المحلي االجمالي كان االجمالي كمؤشر لتقی�م ما حققته الدول العر��ة ،نظًرا لكون معدل النمو الحق�
�عتبر الهدف الرئ�سي للتنم�ة في الدول العر��ة،و �مكن  اعتماد معدل النمو الالزم لمضاعفة الناتج المحلي 

كمؤشر مقبول لمقارنة معدل   )% 2.3(عاًما 30أو ) %3.5(عاًما  20اإلجمالي الحق�قي خالل فترة التخط�ط 
و�ذلك لقد تم تقس�م الدول لمع�شة و تحقیق الرفاه�ة للمواطن في الدول العر��ة  ،النمو الالزم لتحسین مستوى ا

 :حسب معدل النمو المحقق إلى ثالثة أقسام ) دولة 19(العر��ة 
ضم الدول التي حققت معدل نمو یقل عن الصفر و حسب الجدول نجد أن ھناك ستة دول  :القسم األول  -

، )8.7-(، ُعمان )0.2-(، األردن )1.2-(جیبوتي : ھي  1973-1960عربیة حققت معدىت نمو سالبة في الفترة 
و الحقیقي إلى ، و استطاعت دولتین منھما زیادة معدل النم)3.4-(، و السودان )4.9-(،لیبیا ) 5.0-(والكویت

 . % 2.3و ھي أقل من ) 1.3(، و السودان )2.1(ُعمان : و ھما  2000-1980مقدار موجب خالل الفترة 
 

 1973-1960متوسط معدل النمو في الناتج المحلي  اإلجمالي الحقیقي للفرد ):64(لجدول رقم ا
معدل النمو في الناتج المحلي 

االجمالي الحقیقي  على 
-1960الفترة مستوى الفرد 

1973 

 1973-1960متوسط معدل النمو في الناتج المحلي  اإلجمالي الحقیقي للفرد

 %2.3أكثر من  %2.3 -بین صفر أقل من صفر

 )0.2-،2.2(األردن  )1.2-،1.9-(جیبوتي  أقل من صفر
 )8.7-، 1.0(عمان 

 )5-،2.3(الكویت 
 )4.9-،4.5(لیبیا 

  )2.8،1.7(مصر  )0.4،1.3-(الصومال  %2.3-بین صفر
 )0.2،3.9(لبنان  )0.9،3.0(جزر القمر  %2.3أكثر من 

 )1.0،4.4(العراق 
 )1.4،7.3(موریتانیا 

 )4.0،4.9(البحرین
 )5.3،2.5(قطر 

اإلمارات 
)4.0،18.1( 

 )4.1،4.3(تونس
 )2.3،3.2(سوریا 

، 113المعھد العربي للتخطیط بالكویت، العدد جسر التنمیة،(، التخطیط والتنمیة في الدول العربیةحسین الطالفحة، :  المصدر
 .12،ص)2012ماي

خالل الفترة  % 2.3و یضم الدول التي حققت معدالت نمو موجبة و لكنھا تقل عن : القسم الثاني  -
، )1.6( ، الجزائر)1.3(الصومال :، ووفقًا للجدول دائًما نجد أن ھناك ثالثة دول ھي  1960-1973
لتحقق معدالت نمو سالبة في الفترة ) 0.1-(، و الجزائر )2.5-(، وتراجع وضع كل من الصومال )0.1(ومصر

 ).% 3.9( % 2.3، وتمكنت مصر من رفع معدل النمو لیصبح موجب و بزید عن )1980-2000(
 2000-1980متوسط معدل النمو في الناتج المحلي  اإلجمالي الحقیقي للفرد ): 65(الجدول رقم 

                                                 
 .5-4ص،ص  مرجع سابق،حسین الطفالحة،:  1
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معدل النمو في الناتج 
المحلي االجمالي الحقیقي  
على مستوى الفرد الفترة 

1960-1973 

 2000-1980متوسط معدل النمو في الناتج المحلي  اإلجمالي الحقیقي للفرد 

 %2.3أكثر من  %2.3-بین صفر أقل من صفر

 أقل من صفر
 

 )1.2-،0.1-(جیبوتي 
 )0.2-،1.1-(األردن 
 )5-،2.3( الكویت

 )4.9-،5.4-(لیبیا 

 )8.7-،2.1(عمان 
 )3.4-،1.3(السودان 

 
 

 )2.5،1.3-(الصومال  %2.3-بین صفر
 )0.1،1.6-(الجزائر 

 )3.9،1.7(مصر  

 )0.1،3-(جزر القمر  %2.3أكثر من 
 )0.6،4.9-(البحرین

 )0.4،2.5-(قطر 
 )2.5،18.1-(اإلمارات 

 )0.1،4.4-(العراق 
 )0.2،7.3-( موریتانیا
 )3.2،32.1-(السعودیة 

 )1.0،3.2(سوریا 
 )0.0،3.9(لبنان 

 )0.9،5.2(المغرب 
 

 )4.1،4.3(تونس
 

، 113جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، العدد(، التخطیط والتنمیة في الدول العربیةحسین الطالفحة، :  المصدر
 .12،ص)2012ماي

، ومن بین  % 2.3الدول التي حققت معدالت نمو موجبة و تزید عنویضم مجموعة : القسم الثالث  -
دول لتحقق 7، تراجعت  1973-1960خالل الفترة  2.3دولة عربیة حققت معدالت نمو موجبة و تزید عن 11

،   2.3، وتراجع وضع دولتین لتحقق معدالت نمو موجبة لكنھا تقل عن  2000-1980معدالت سالبة خالل الفترة 
إال أنھ انخفض عما كان علیھ في الفترة  2.3على معدل نمو موجب و یزید عن ) تونس(لة واحدة وحافظت دو

1960-1973 . 
 2007-2000متوسط معدل النمو في الناتج المحلي  اإلجمالي الحقیقي للفرد ): 66(الجدول رقم 
 %2.3أكثر من  %2.3-بین صفر أقل من صفر 

 أقل من صفر
 

 )2.5-،0.4-(الصومال 
 )0.9-،0.1-(القمر  جزر

 )0.1-،1.9-(جیبوتي 
 

 )0.1-،2.6(الجزائر 
 )0.1-،1.0(العراق 
 )1.1-،2.2(األردن 

 )3.2-، 0.9(السعودیة 
 0.2-،1.4(موریتانیا 

 )2.5-،4.0(اإلمارات 
 )0.4-،5.3(قطر 
 )5.4-،4.5(لیبیا 

 )1.2-،2.3(الكویت 
 )0.6-،4.0(البحرین

  %2.3-بین صفر
 

 )1.0،2.1(عمان 
 )0.9، 2.1(المغرب 

 )0.2،0.0(لبنان 
 

 )2.3،1.0(سوریا 
 )6.3،1.3(السودان 

 

  %2.3أكثر من 
 

 
 

 )2.8،3.9(مصر 
 )4.1،2.9(تونس

 
، 113جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، العدد(، التخطیط والتنمیة في الدول العربیةحسین الطالفحة، :  المصدر

 .13،ص)2012ماي
 الفترة تحقق خالل ما مع 2010-2000 الفترة في العربیة حققتھا الدول التي النمو معدالت  مقارنة فعند

دول عربیة حققت معدالت نمو سنویة سالبة في  6أنھ من بین ) 65(یبین الجدول أعاله  رقم  1960-1973
واثنین إلى معدل موجب  %2.3مرحلة التخطیط الشامل إرتفع معدل النمو السنوي في ثالثة منھا إلى أكثر من 

في حین تراجع وضع الصومال وجزر القمر لتحقق معدل نمو سنوي سالب،كما تراجع وضع  %2.3یقل عن 
خمسة دول عربیة ھي لبنان والعراق وموریتانیا والمغرب والسعودیة لیحقق معدالت نمو سنویة موجبة وتقل 

 في فترة التخطیط الشامل،   %2.3زید عن بالمقارنة مع معدالت ت 2010-2000خالل الفترة  %2.3عن 
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مما سبق یمكن االستنتاج بأن برامج التصحیح الھیكلي قد فشلت في تحقیق التنمیة في الدول العربیة 
اعتمادًا على مقیاس معدل النمو الحقیقي، و أن الدول العربیة بشكل عام حققت نجاًحا واضًحا في التنمیة مقاسة 

مقارنة مع برامج التصحیح الھیكلي ، و ) مرحلة إطار التنمیة الشاملة(المرحلة الثالثة بمعدل النمو السنوي خالل 
قد حقق نجاًحا واضًحا مقارنة مع برامج  2011-2000و الجدید  1973-1960ان التخطیط الشامل بشكلیھ القدیم 

 .التصحیح الھیكلي
امج التصح�ح اله�كلي استهدفت �الرغم من أن خطط التنم�ة الشاملة و بر : مؤشر التنمیة البشریة  -2

�مكن النظر إلى مؤشر التنم�ة ال�شر�ة  وللمقارنة ولكن المحلي اإلجمالي الناتجمعدالت النمو الحق�قي في 
كمق�اس للتنم�ة لتقی�م أداء التخط�ط في الدول العر��ة،وعند مقارنة األداء التنموي في الدول العر��ة خالل 

الملحق رقم ، ومن خالل )2010-2000(وإطار التنمیة الشاملة ) 2000-1980(التصحیح الھیكلي مرحلتي برامج
نجد بوضوح أن المؤشر كان  2011-1980الذي یبین قیمة مؤشر التنمیة البشریة للدول العربیة للفترة )  13(

إیجاب�ة على متزایًدا في جم�ع الدول العر��ة ولم یتناقض في أي منها، أي أن جم�ع الدول العر��ة حققت نتائج 
 مستوى التنم�ة ال�شر�ة بینما لم �حقق الكثیر منها نفس النتائج على مستوى معدل النمو في الناتج المحلي

 1:، وھذا ما یمكن توضیحھ بالنسبة لمؤشر التنمیة البشریة من خالل الشكل التالي.اإلجمالي
 

 مؤشر التنمیة البشریة في الدول العربیة): 56(الشكل رقم 

 
، 113جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط بالكویت، العدد(، التخطیط والتنمیة في الدول العربیةحسین الطالفحة، :  المصدر

 .06،ص)2012ماي
 
  ) : اتجاھات التنمیة و اختالفاتھا(تطور الھیاكل االقتصادیة في العالم العربي  نماذج عن 4-3-3
المغاربیة سیاسات التنمیة و اتجاھات مختلفة،والقیود المفروضة على منذ استعادة استقاللھا،تبنت البلدان  

 2:استراتیجیات التنمیة جعلت میزانیاتھا مقارنة مع التوقعات متضاربة
  :النموذج المغربي اللیبرالي 4-3-2-1
باستثناء بضع سنوات من التخطیط خالل النصف األول من سنوات الستینات ، كان التوجھ السیاسي و  

قتصادي لیبرالیًا،وفي الجانب الزراعي  فإن  البلد یعتبر ذو توجھ زراعي بصفة رسمیة ، وبعد فشل اإلصالح اال
+ السدود  سیاسة(الزراعي خالل الستینات تم استبدالھ بوضع سیاسات بسیطة تقوم بالتركیز على تطویر الري 

 )... خضروات والخضارالحمضیات وال(، وتشجیع الزراعات التصدیریة )الرأسمالیة الزراعیة
                                                 

 .06المرجع نفسھ،ص :  1
2 : L’évolution des structures économiques du monde arabe, sur le site : http://www.tifawt.com/economie-et-gestion/ , 
consulté le :11/05/2012 à 22h43. 

http://www.tifawt.com/economie-et-gestion/l%e2%80%99evolution-structures-economiques-monde-arabe/
http://www.tifawt.com/economie-et-gestion/l%E2%80%99evolution-structures-economiques-monde-arabe/
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وبالنسبة للجانب الصناعي، فإن غیاب أي سیاسة صناعیة دفعت البالد منذ النصف الثاني من الستینات 
أكثر فوالتي تم تفضیلھا أكثر .وتشجیع الصادرات الصناعیة" إحالل الواردات"إلى تناوب األنشطة الصناعیة من 

في االعالن صراحة عن نموذج التصدیر و الذي  یتوافق   ، عندما شرعت المغرب1983أیًضا ابتداًءا من عام 
مع  متطلبات صندوق النقد الدولي التي بموجبھا سیتم تطبیق سیاسة التعدیل الھیكلي التي تم تطبیقھا في 

  .المغرب
كما عملت المغرب على مقاومة التوسع في قطاعات الصناعة الزراعیة، الجلود والمنسوجات ، 

في إطار البحث عن  تحریر أوسع للمبادالت ) الفوسفات ومشتقاتھ(دة الكیمیائیة الخاصة الكیماویات و األسم
  .التجاریة

المغر�ي للتصدیر على عوائد و دخول الس�احة و كذا  العمالت  كما �ستند أ�ضا النموذج الیبرالي
 1.األجنب�ة المحولة من  طرف المغار�ة المق�مین في الخارج

 :مصر الس�اسة االقتصاد�ة في  4-3-2-2
 م �العدید من الس�اسات االقتصاد�ة، وذلك ت�ًعا الختالف األوضاع19لقد مرت مصر منذ مطلع القرن 

االقتصادیة و السیاسیة و الفكریة المحلیة و الدولیة السائدة، و یمكن تحدید ثالث مراحل رئیسیة مرت بھا السیاسة 
 : ة،وھذه المراحل ھي االقتصادیة المصریة، تتضمن كل مرحلة منھا عدة مراحل فرعی

و ھي مرحلة تاریخیة منذ بدایة مصر الحدیثة ): 1952حتى ثورة (مرحلة اقتصاد السوق   - أ
، حیث ساد االقتصاد الحر، حیث انتقل عبء التجدید بعد إلغاء االحتكارات إلى أرباب العمل )م19أوائل القرن (

رباح المستمدة من التجارة و المضاربة و عقود بالعمل على استثمار األ قلة من المصریین، و قاموا األجانب و
االمتیاز في إنشاء المرافق العامة و وسائل النقل و المواصالت و تعمیر المدن ،و تمویل الصناعات المتصلة 
بإعداد الحاصالت الزراعیة للتصدیر حیث كان القطاع الرائد ھو قطاع انتاج القطن و تصدیره تستخدم حصیلتھ 

 . نبیة في تمویل واردات االستھالك واآلالت ووسائل النقل و خدمة القروض الدولیةمن العمالت األج
وھي المرحلة التي : و تشمل المراحل الفرعیة التالیة ): 1974 -1952(مرحلة االقتصاد الموجھ  -ب

ترة التي ، و حدثت فیھا تغیرات اقتصادیة و اجتماعیة كبیرة خالل عدة مراحل داخل تلك الف1952بدأت مع ثورة 
 :، و قد شملت المراحل الفرعیة التالیة1974تحدد نھایتھا بعام 

كما یطلق علیھ التدخل عن طریق ): 1956-1952(التدخل الحكومي المحدد في االقتصاد القومي  -1ب
 :التشریعات، و استھدف منھا تحقیق إصالح اجتماعي و توزیعي في المجتمع حیث

االقتصادي المصري و تبنت الحكومة دراسة مجموعة من المشروعات  بدأ التفكیر في تغییر البنیان  -
 .االنمائیة و القیام بمشروعات صناعیة كبرى مثل الحدید و الصلب

كما سعت الحكومة إلى توفیر إطار تشریعي لتشجیع استثمار رأس المال الخاص، حیث أنھ لم تكن  -
ت ھذه المحاولة بكونھا ذات طبیعة تأشیریة جزئیة من الحكومة تنوي القیام بھذه المشروعات بنفسھا،لذا اتسم

 .جانب الحكومة
وعلیھ یمكن القول أن إدارة االقتصاد القومي في ھذه الفترة اعتمدت على التخطیط الجزئي التأشیري 

     2.     لبلوغ أھداف التنمیة
قناة السویس نقطة كان تأمیم ): 1967 -1957(التدخل الحكومي الشامل في االقتصاد القومي  -2ب

تحول مھمة في االقتصاد و السیاسة في مصر، حیث انعكس ذلك على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و 
الممتلكات و المصالح ) تأمیم(تغییرین أساسیین أولھما یتمثل في تمصیر 1957وقد شھد عام  التخطیط لھا،

، حیث 3جوھر التخطیط الجزئيوفي مدى و نطاق  األجنبیة و خاصة البنوك، و ثانیھما إحداث تغییرات عمیقة
 4: قامت الدولة بـــــــــ

 ، ثم انشاء منصب وزیر منصب الدولة للتخطیط "لجنة التخطیط القومي"إنشاء أجھزة التخطیط  -
                                                 

1 : www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).do,co,sulté le 23/04/2012,à22h40. 
 76-65ص -،ص)2003یبة للنشر و التوزیع ،مصر،دار ط(،  دراسات في االقتصاد و التنمیةسعد طھ عالم ،:   2

3 : Abedelkader Taibouni Et Autres, Le Développement Economique Théories Et Politiques  En Afrique (Le 
Développement Indépendant D’après Les EXP2RIENCES De L’Egypte Et L’algérie), (O.P.U,Algèrie,1983),P107 
 

 .73،ص)2003دار طیبة للنشر و التوزیع ،مصر،(،  دراسات في االقتصاد و التنمیةطھ عالم ، سعد:   4

http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).do,co,sult%C3%A9
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كمرحلة أولى  64/1965-59/60إصدار قرار جمھوري باعتماد الخطة العامة للدولة للسنوات الخمس  -
 .تھدف مضاعفة الدخل القومي كل عشر سنواتمن خطة عشریة تس

في إجراء بعض التأمیمات بعد تخوف الرأسمالیة المحلیة من  1960ثم بدأت الدولة منذ مستھل عام  -
 .اصرار الدولة على حمایة القطاع العام و تدعیمھ كأداة للتوجیھ و قیادة االقتصاد القومي

ط الملك�ة، حیث �قیت الزراعة و التجارة و جزء هام من ومع كل ذلك فقد �قي االقتصاد متعدًدا في أنما
قطاع المقاوالت ملك�ة خاصة �االضافة إلى الصناعات الصغیرة و المتوسطة، و كان نمو القطاع العام و 
س�طرة الدولة على قطاع المصارف و التأمین و تجارة االستیراد �الكامل هو األساس الذي حقق تنفیذ الخطة 

الني كان من نتیجتھا تسجیل أعلى مستوى عرفتھ البالد لمعدل النمو السنوي للناتج المحلي  األولى الخماس�ة
 . )سنویًا % 6.5(االجمالي 
 :واتسمت ھذه الفترة بـ): 1974-1967(مرحلة السیاسة االقتصادیة االستثنائیة  -3ب
جم القطاع العام و إحكام قبضة أجھزة الدولة على كافة جوانب النشاط االقتصادي ، حیث اتسع ح -

 .مجاالت نشاطھ ،و اتسع حجم و مجال نشاط القطاع الحكومي
و التعرف على فرص االستثمار و العمل على ترویج  افتقاد الجھاز لدوره في تمویل االستثمارات -

 . المشروعات و المساھمة في إنشائھا
قة لدى األفراد بعد التأمیمات، مع وجود حالة من الركود في سوق األوراق المالیة نتیجة النعدام الث  -

 .ضعف الحافز على االنتاج و انخفاض معدل االدخار و تضاءل دور القطاع الخاص في المساھمة في التنمیة
 وھي المرحلة التي حدثت فیھا عدة تغیرات): حتى اآلن – 1975(مرحلة اقتصاد السوق الثانیة -ج

، وزیادة أعباء االقتصاد 1973-1976، و حربي ي الفترة السابقة اقتصادیة نتیجة لتدني أداء االقتصاد القومي ف
 : وقد مرت بعدة مراحل فرعیة لكل منھا مؤشرات و خصائص نوجزھا فیمایلي  القومي

حیث بدأت الدعوة لتغیرات واسعة في ): 1981-1975(مرحلة سیاسة االنفتاح االقتصادي  -1ج
، حیث كان من بین أھم تغییر من  1973التطبیق بعد حرب السیاسة االقتصادیة المصریة وضعت موضع 

و ھي البدایة الحقیقیة لسیاسة االنفتاح االقتصادي التي  1974لسنة  43الناحیة التشریعیة اصدار القانون رقم 
 :تنحصر أھم أھدافھا في 

رة االنتاجیة و تشجیع رؤوس األموال العربیة و األجنبیة و كذلك المصریة على االستثمار، و دعم القد -
توفیر مستلزماتھا المستوردة و اتاحة الفرص للنمو و التطور نتیجة لالستثمارات المشتركة القائمة مع المنتجین 

 .األجانب مع ما یواكب ذلك من تطویر للتكنولوجیا و استخدامھا
رج وبالتالي توفیر احتیاجات المستھلك المحلي من سلع ضروریة محلیًا بدالً من استیرادھا من الخا -

 .تخفیف العجز في میزان المدفوعات 
اطالق طاقات القطاع الخاص لیقوم بدوره إلى جانب القطاع العام في التنمیة ، و اتاحة الفرصة  -

 .للمدخرات المصریة لتساھم في ھذا المجال بنصیب ملموس
 ):1991-1982(مرحلة سیاسة الخطط الخماسیة  -2ج

ھور اآلثار السلبیة لسیاسة االنفتاح االقتصادي دعت القیادة السیاسیة إلى مع بدایة عقد الثمانینات و ظ
ضرورة العودة إلى التخطیط الشامل كأسلوب و منھج إلدارة االقتصاد القومي حتى تتمكن البالد من الخروج من 

 .أزمتھا
مجموعة مع بدایة التسعینات طبقت ): حتى اآلن – 91/1992(مرحلة سیاسة االصالح االقتصادي -3ج

من السیاسات االقتصادیة الجدیدة الت شملت العدید من المتغیرات الكلیة وھي  السیاسات التي ظھرت عقب 
و مع البنك الدولي في نوفمبر من نفس العام في اطار ما یسمى  1991االتفاق مع صندوق النقد الدولي في ماي 

الخاص دوًرا في تحریك االقتصاد القومي و تحقیق باالصالحات الھیكلیة التي تسعى إلى إعطاء السوق و القطاع 
 .معدالت أعلى للنمو و االنتاجیة

 ∗ :النموذج الجزائري 4-3-2-3

                                                 
 .بالنسبة لنموذج التنمیة الجزائري سنتعرض بھ بتفصیل أكثر في الفصل الالحق الخاص بالدراسة التطبیقیة:  ∗
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وعلى النقیض من المغرب، فإن الجزائر تتمیز بالتبني الواضح الستراتیجیة التنمیة من خالل التركیز 
  .على الصناعة ودور الدولة  في تمویل وتنفیذ سیاسة التنمیة

، ھذه )بواسطة سیاسة الصناعة المصنعة(ویھدف النموذج الجزائري إلى تحقیق التصنیع السریع 
...) الصناعة، الزراعة، التجارة (السیاسة التي تعتبر شاملة  ألنھا تحاول الدمج بین جمیع القطاعات االقتصادیة 

  .دولةالمفكك الذي ورثتھ ال  بشكل متكامل ومركز، تفادیًا لالقتصاد المنفصل و
�االضافة . وللق�ام بذلك، �ص�ح دور الدولة حاسًما  نظرا ألهم�ة العائدات البترول�ة في تحقیق االستثمارات

األراضي الزراع�ة والموارد المعدن�ة والبن�ة التحت�ة، القطاع (إلى دور الدولة في مراق�ة وسائل اإلنتاج األساس�ة 
 ....).المصرفي واالئتمانات

ومع ذلك فإن نتائج ھذه االستراتیجیة  لم تكن في مستوى التوقعات المنتظرة بسبب العدید من العقبات التي 
 1: واجھتھا، ومن أھمھا نجد

 .م20الدیون الثقیلة نسبیا التي استمرت إلى غایة  أوائل القرن  •
  .االنخفاض في الدخل القومي •
 .ا خالل التسعیناتتراجع العائدات البترولیة المحققة، وخصوص •
  .الزیادة الكبیرة في الواردات من السلع الوسیطة  •

اتجھت الجزائر إلى إعتماد السیاسة اللبیرالیة التي كانت نتیجتھا تتمثل في التخلي  1990وابتداًءا من عام 
ون وبالمثل كان المسؤولون یواصل .عن االصالح الزراعي، و كذا التوجھ  نحو التسییر الخاص لألراضي

اإلعالن عن استقاللیة المؤسسات العامة من دون القیام بخوصصتھا ، ولكن عملیة االستقاللیة كانت صعبة 
٪ من إنتاج النفط والغاز، 45العمالة،  ٪ من40(التنفیذ بسبب ثقل وزن المؤسسات العامة في االقتصاد الجزائري 

العامة مثقلة بالدیون ، األمر الذي یتطلب القیام ، باالضافة لكون المؤسسات )٪ من القیمة المضافة الصناعیة75
 .بتطھیرھا، و ھو ما یعارضھ بشدة عدد كبیر من المسؤولین السیاسیین للدولة 

: 1994وأمام ھذه العوائق ، أصبحت الجزائر  مجبرة على تطبیق تدابیر التعدیل الھیكلي في عام 
ر األسعار، والحد من العجز في الخزینة ، و تأطیر تخفیض قیمة العملة، وتحریر المبادالت التجاریة وتحری(

 ....)القروض
:التونسیة االقتصادیة السیاسة  4-3-2-4

لقد قامت تونس بعملیة التنمیة الوطنیة المخططة المسیرة من طرف الدولة خالل سنوات الستینات 
عیة، مراقبة التجارة األقطاب الصنا الزراعي، وإنشاء الدخول في االستغالل من النوع االشتراكي في المجال(

التي تعتمد على  السیاسة اللیبرالیة م أین تم تطبیق1950خالل  ھو الحال وھذا لم یكن ،...) الخارجیة والقروض
الصادرات الزراعیة والصناعیة،  رؤوس األموال األجنبیة ، تشجیع إلى الخصخصة، والدعوة

 .المقاولتیة، وتنمیة السیاحة،و تحویالت األجانب وتطویر
 كما أن بوضوح، التصدیر التونسي مؤكد  ي الوقت الحاضر فإن نموذجف
والطماطم  والفوسفات والنفط، وزیت الزیتون المنسوجات(  أیًضا اتجھت نحو النمو التونسیة االقتصادیة السیاسة

 ....) والحمضیات
وكان اإلطار فلقد مرت حركة اإلنماء التونسي بمرحلتین متعاقیتین من الخطط ذات اإلطار العشري، 

ثم تّم تمدیده الحقًا إلى عام ) 1971-1962(للسنوات العشر " تخطیط التنمیة االقتصادیة"اإلنمائي األول بعنوان 
، )1964-1962(، وتعاقبت في نطاقھ ثالث خطط مرحلیة متوسطة األجل ھي الخطة الثالثیة )1972(

 ).1972-1969(،والرباعیة الثانیة )1968-1965(والرباعیة
للسنوات العشر " تخطیط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة"اإلطار العشري الثاني فكان  بعنوان  أما

-1977(والخطة الرباعیة الثانیة ) 1976-1973(الخطة الرباعیة األولى : ویضم خطتین ھما )1972-1981(
 ).1991-1982(،وبعدھا تم وضع خطة )1981

حسب مراحل محددة بھدف ضمان أقصى نجاعة لألشغال، ویالحظ أن الخطط التنمویة التونسیة أعدت 
 2: بثالث مراحل أساسیة ھي) 1991-1987(حیث مرت عملیة إعداد الخطط الخمسة األخیرة 

1 : L’évolution des structures économiques du monde arabe, OpCit. 
 .464-462ص -،ص)2000منشورات جامعة القدس المفتوحة، األردن،(، مدخل إلى التخطیط والتنمیةم فایز أبوحلو، ماجد حسني صبیح، مسل:  2
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تھتم بتقییم نتائج الخطة التي سبقتھا،وضبط إتجاھھا من خالل إختبار اإلختبارات   :المرحلة األولى  -
واألولویات األساسیة التي سیرتكز علیھا إعداد الخطط،وتعتمد ھذه المرحلة على الدراسات الغنیة الكفیلة بإبراز 

على تحقیق األھداف  مدى إنعكاس السیاسات اإلستثماریة وسیاسات األسعار والجبایة واألجور واإلستھالك
 .المنشودة بالنسبة إلى النمو والتشغیل،والتنمیة اإلقلیمیة،والتوازنات المالیة المحلیة والخارجیة

 .یتم من خاللھا تحدید األھداف العامة والقطاعیة، وضبط محتوى الخطة كًما ونوًعا:  المرحلة الثانیة   -
وتنطوي على الص�اغة النهائ�ة للخطة وعرضها �عد إقرارها من قبل رئ�س الدولة  :المرحلة الثالثة  -

 .إلقرارها كقانون �شكل إطاًرا للعمل اإلنمائي،وكأداة لتوج�ه برامج اإلستثمار
وبالرغم من كل ھذه اإلحتیاطات لضمان نجاعة الخطة،فإن أمر نجاحھا سیبقى مرھونًا بمدى النجاح في 

لنھایة بالرغم من توفیر كل أسالیب اإلعداد والتنطیم المسبق، فعند تقییم معطیات التنمیة إنجاز األھداف في ا
بأھدافھا في تونس یمكن القول أن ما تّم من إنجازات في خططھا التنمویة بوجھ عام كان دون النوقعات 

 %4.4بة نمو بلغت نس) 64-62(والطموح،خاصة مایتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي ، فقد حققت الخطة األولى 
بینما ھدفت إلى  %4فقد بلغت نسبة النمو ) 68-65(،أما الخطة الثانیة  %9.4في حین كان من المتوقع منھا ھو 

والتي حققت نسبة تكاد تمون مطالقة لمل ھدفت إلیھ ) 72-69(،وبإستثناء الخطة الثالثة  %6.5زیادة نسبتھا إلى 
 مو المنشودةفإن الخطط التي تلتھا لم تحقق نسبة الن

 
 1 :اقتصاد البترولي اللیبي 4-3-2-5

واستغاللھ ألغراض التصدیر ابتداًءا  من عام ) من قبل االیطالیین 1914في عام (لقد غیر اكتشاف النفط 
أین الجزء من السكان من البدو الرحل، إلى بلد یسعى من أجل الحداثة  و  ، وجھ لیبیا من بلد تقلیدي1961

 .تحدیث البنیة التحتیة والمرافق باالعتماد على العائدات النفطیة العصرنة ،حیث سیتم
بالرغم من أن الشركات األنجلوأمریكیة ستكون ھي المستفید األول من اتفاقھم مع الملك ادریس الذي 

یبیا منحھم السیطرة والرقابة على النفط ، إال اإلنتاج  عرف نتبجة لذلك ارتفاًعا كبیًرا كان من الممكن أن بجعل ل
 .في الصفوف األولى من االنتاج العالمي للنفط خالل بدایة السبعینات 

وبعد انقالب  الدولة في عام  كما أن تطبیق قانون النفط  خالل ھذه الفترة أدى الى ھروب الثروات،
  .1973، وحمایتھ في عام 1970، أصبح قطاع البترول في ید الدولة ألنھ تم تأمیم التوزیع في عام 1969

لقد ولدت المحروقات الصناعة لدى المصدرین،بحیث یتم تسعیر النفط قد مستوى النطاق الوطني  من و
المركبات البتروكیماویة : خالل عملیة التكریر، كما تقف وراء تطویر مختلف الصناعات المرتبطة بالنفط 

 ).األمونیا (
أین المؤسسات المملوكة للدولة تلعب إن االقتصاد البترولي اللیبي قد تطور  في إطار اشتراكي شعبي ، 

  :بشكل رئیسي في  دورا قیادیا في تحدیثھ و عصرنتھ،و كذا العمل على تنمیة البلد، وقد ظھرت ھذه االیجابیات 
بناء المرافق (٪ من عائدات النفط 80البنیة التحتیة التي خصصت لیبیا استثمارات استیعابیة تصل إلى  •

 ...). سلكیة والالسلكیة، والمستشفیات، والتعلیم، والمطاراتاالجتماعیة، واالتصاالت ال
في شكل في إعطاء األولویة لقطاع الزراعة حیث نفذت مشاریع في منطقة البحر األبیض المتوسط  • 

ھكتار  100.000ھكتارا، وفي الجنوب الشرقي، أین تم ري  25إلى  10مزارع موزعة على حصص من 
 یوانیةلزراعة البرسیم للثروة الح

 معوقات تقدم الدول العربیة و الحلول المقترحة  4-4
 معوقات تقدم الدول العربیة 4-4-1

تعاني االقتصادیات العربیة القطریة جمیعھا دون استثناء من خلل ھیكلي، األمر الذي استوجب علیھا 
الثمانینات و التسعینات إلى اللجوء إلى تطبیق برامج اصالح ھیكلیة،أدت في معظم حاالتھا إلى خاصة في عقد 

تراجع حصة الفرد من  الناتج المحلي االجمالي، زیادة معدالت البطالة،و تفاقم مشكلة المدیونیة الخارجیة، لدرجة 
 2 .أثقلت كاھل اقتصاد معظم األقطار العربیة باستثناءات محدودة

 :ومن بین أھم المعوقات التي تقف دون تقدم دول العالم العربي نجد
                                                 

1 : : L’évolution des structures économiques du monde arabe, OpCit. 
المتغیرات العالمیة ومستقبل التعاون اإلقتصادي (قضایا اإلقتصاد العربي بین النفط واالستثمارلطفي وآخرون،مراجعة وتقدیم خالد الوزاني، علي:  2

 107-104:،ص،ص)2008دار الفارس للنشر والتوزیع،األردن،(،)العربي
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 .غیاب االرادة السیاسیة، واختالف النظم السیاسیة -
 .عدم فعالیة المواثیق و االلتزامات العربیة -
 .دخول الدولة في النشاط االقتصادي ، و سیطرتھا علیھ، و توجھیھ  -
عدم فعالیة المواثیق و االلتزامات العربیة ، و االنعكاس الفوري للخالفات السیاسیة على  -

 .العالقات االقتصادیة
الضافة إلى س�طرة الشركات المتعددة الجنس�ات على مختلف أنشطة هذه الدول و المنافسة �ا -

 1،مع تسهیل عمل�ة االختراق الثقافي، و الت�شیر بنمط ح�اتي معین.الحادة لالنتاج المحلي
  .عدم كفایة التصور المفاھیمي الشامل للتنمیة -
  .من المنطقة العربیةعدم كفایة مستوى اإلنجاز االقتصادي في جزء مھم  -
  .عدم كفایة تعلیم القوى البشریة وتأھیلھا -
  .عدم اختیار التكنولوجیا المناسبة وعدم توطینھا -
  .بطء توسیع وتنویع االقتصادیات العربیة -
 F2   .عدم التوازن االقتصادي والجغرافي واالجتماعي -
  .عدم كفایة سیاسات استغالل الموارد الطبیعیة -
  .مستوى اإلسھام في الجھد التنموي ودرجة الوالء لھضعف  -
  .ركود دافع التعاون والتكامل االقتصادي العربي -
  .التبعیة المفرطة لالقتصادیات الصناعیة المتقدمة -
 F3.ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربیة -
 الحلول المقترحة 4-4-2

عربیة تسیر أو أنھا تحققت البد من تحدید المواصفات والشروط قبل القول إن التنمیة الشاملة في الدول ال
 4 :التي تتطلبھا عملیة التنمیة ومن أھمھا

أي تحسین مستوى اإلنتاجیة وزیادة حجم الناتج الوطني داخل نموذج , رفع مستوى اإلنجاز االقتصادي -
ً , قطاعي متوازن قدر اإلمكان متمیزاً ویترافق مع اكتساب فوائد  تحتل فیھ الزراعة والصناعة التحویلیة وضعا

أن اإلنجاز ینبغي أن یكون متواصالً , یضاف إلى ذلك. المعرفة والتقدم العلمي وثورة المعلوماتیة واالتصاالت
ً , لحد بعید ولیس لنشاط قطاعات , كما ینبغي أن یكون نتیجة إلمكانیات وجھود المجتمع, ولیس موسمیاً أو عرضیا
  ).مثل النشاطات المنجمیة األجنبیة(ج مع االقتصاد الوطني ضعیفة االندما, منعزلة

وینبغي فھم ھذه  -توفیر حجم واسع ونوعیة عالیة من السلع والخدمات لتلبیة حاجات السكان األساسیة  -
إن تلبیة جیل من الحاجات , الحاجات ضمن إطار دینامیكي تتحسن فیھ نوعیة المنتوجات ویتسع مدى شمولیتھا

  .جیل أكثر تعقیداً , لق جیل آخریقود إلى خ
وتوظیف القسم األعظم من , توفیر فرص أكثر للعمالة وتقلیص حجم البطالة المقنعة أو الظاھرة -

والسبب في ذلك یعود إلى القوة الشرائیة التي تستطیع , ولھذا األمر أھمیة اجتماعیة وإنسانیة. الموارد البشریة
  .العمالة وضعھا بین أیدي السكان

عن طریق رفع الحد األدنى لألجور الذي یتمتع بھ , تصحیح نموذج توزیع الدخل داخل كل دولة عربیة -
وإعادة توزیع أعباء التنمیة والخدمات والمؤسسات , وتوسیع قاعدة ملكیة األصول اإلنتاجیة, غالبیة السكان

, الذین یتمتعون بإمكانیات مالیة مھمةالحكومیة وفق طریقة تؤدي إلى زیادة المساھمتین المطلقة والنسبیة ألولئك 
  .وبالتالي إلى اضطالعھم بقسط أكبر من ھذه األعباء

ألن ذلك سیؤدي بدوره إلى تحسین مستوى اإلنتاجیة وزیادة , تقلیص فجوة التنمیة بین الدول العربیة -
  .حجم اإلنتاج الوطني في الدول األقل نمواً 

                                                 
 .100مفلح عقل ، مرجع سابق ، ص :   1
 .32،  ص) 2004منظمة اإلنماء االقتصادي والعلمي العربي ، مكتبة الملك فھد الوطنیة،( ،النھضة العربیةقاعدة خالد منصور العقیل،:  2
 198،ص)2004مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،األردن،( إقتصادیات الوطن العربي، فلیح حسن خلف،:  3
: رسائل لمؤتمر القمة العربیة التاسع عشر في الریاض، على الموقع االلكتروني، معوقات التنمیة العربیة وشروط تحقیقھا، مصطفى العبد هللا الكفري :  4
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, في والسیاسي إلى مستوى تستطیع عنده تورید االقتصاد باألفكارتطویر قدرة المحیط االجتماعي والثقا -
وتواصل تحسین منجزات , الضروریة لعمل فعال داخل االقتصاد, والمواقف والمؤسسات, والمعرفة والمھارات

  .االقتصاد الوطني
 تحقیق درجة عالیة من المساھمة الشعبیة في عملیة التنمیة وفي اتخاذ القرارات االجتماعیة -

فالوالء . واالقتصادیة والسیاسیة المتعلقة بصیاغة استراتیجیات وسیاسات التنمیة وتخصیص واستعمال الموارد
ما لم تتوافر المشاركة المناسبة سواء في تخطیط , الجدي العمیق لعملیة التنمیة والمھام المرتبطة بھا مشكوك فیھ

  .ھذه التنمیة والعمل على تحقیقھا أم في توزیع منافعھا
لیس بمعنى االكتفاء الذاتي , تحقیق أوسع قدر ممكن من االعتماد الجماعي على الذات في عملیة التنمیة -
بل بمعنى اكتساب الوطن العربي ككل قدرة إنتاجیة أكبر ونجاح الدول العربیة في توظیف مواردھا , االنعزالي

 1 .وفي تحسین نوعیة ھذه الموارد, البشریة والطبیعیة
ناء ھیكل إقتصادي متوازن ومتماسك من خالل أحكام العالقات األساسیة التي تربط أجزاء ضرورة ب -

ھذا الھیكل ببعضھا البعض من ناحیة ، وتسھم في نمو االقتصاد ككل من ناحیة أخرى من خالل تطویر الصناعة 
جاتھ كمستلزمات في التحویلیة،والقطاعات األساسیة لالقتصاد ككل خصوًصا القطاع الزراعي الذي تستخدم منت

اإلنتاج الصناعي، مع ضرورة إقامة صناعة متكاملة الحلقات ذاتیًا بحیث تعتمد في عملھا بجوانبة األساسیة على 
 .المنتجات المحلیة،األمر الذي یتطلب إقامة العدید من الصناعات التي تلبي الحاجات األساسیة لألفراد

ي األوضاع اإلجتماعیة والسیاسیة التي یعیشھا الفرد في العمل على إجراء تغییرات جذریة وعمیقة  ف -
الدول العربیة من أجل تعزیز مشاركتھ في بناء الحیاة في كافة جوانبھا اإلقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة بما 

ام یضمن توفیر الفاعلیة والحماس واالندفاع لتنفیذ السیاسات والبرامج والقرارات التي یتم إتخاذھا،وكذلك اإلسھ
في الرقابة على تنفیذھا ومتابعة ھذا التنفیذ،فھي أمور حیویة وینبغي أن تكون ھذه المشاركة فعلیة وغیر شكلیة ما 

 .یجعل الفرد حریًصا على أداء ماھو مطلوب
أن یكون ھناك قدر مملموس من التنسیق والتعاون عند وضع ھذه الخطط بحیث یتحقق من خالل ھذا -

ما بین الدول من ناحیة،وضمان تحقیق أكبر قدر ممكن من اإلنتفاع الصافي للدول التنسیق منع التعارض فی
العربیى عن طریق توفیر مثل ھذا التنسیق والتعاون، وفي ھذا اإلطار ینبغي التأكید على ضرورة التنسیق 

ألسعار بما والتعاون بین الدول العربیة النفطیة من أجل تحدید موقف عربي متفق علبھ تجاه قضایا النتاج وا
یضمن تحقیق أقصى قدر ممكن من العوائد للدول ذات العالقة ، وبما یضمن تحقیق مصالحھا حالیًا والحقًا 
وتساعد الدول العربیة من أجل توفي معلومات عن أحوال السوق في الموارد المتاحة وإحتیاجات الدول الغربیة، 

ھ في التخطیط القطري، وأساًسا یعتمد علیھ أیًضا في حتى تكون مثل ھذه المعلومات أساًسا یتم اإلعتماد علی
تعاون الدول العربیة فیما بینھا من أجل التنسیق بما یضمن وضع خططھا بما یوفر االنتاج الذي یمكنھ تلبیة 

 2.  إحتیاجات السوق العربیة وفقًا لمواردھا وإمكانیاتھا
الحاجة إلى تحسین وضع العرب في عالم والدافع الذي یقف وراء تحقیقق ھذه الشروط والمواصفات ھو 

وإلى القضاء بسرعة وفعالیة على حالة التبعیة للبلدان المتقدمة , االقتصاد وفي نمط تقسیم العمل العربي والدولي
وأخیراً , مع كل ما تحملھ التبعیة معھا من استغالل واختالل وعدم كفایة, صناعیاً وشركاتھا المتعددة الجنسیات

المساھمة في صیاغة وتحقیق نظام اقتصادي دولي جدید جنباً إلى جنب من بقیة الدول , لقدرة علىوا, الرغبة في
  .ھناك ضرورة ملحة إلنجاح مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في السعودي لما فیھ خیر الشعب العربي. النامیة
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، حیث والمتمثل في التنم�ة االقتصاد�ة بدراسة الجانب الثاني من ال�حث  الفصلقمنا من خالل هذا 

حاولنا اإللمام بجم�ع جوانب التنم�ة االقتصاد�ة من الناح�ة النظر�ة أوًال حیث أشرنا بدا�ة  إلى  المفهوم والتطور 

�مس جم�ع الجوانب طار الشامل للتنم�ة الذي إلالتار�خي الذي مرت �ه التنم�ة االقتصاد�ة  وصوال إلى ا

 االقتصاد�ة، االجتماع�ة، البیئ�ة والثقاف�ة،ثم مقای�س ومؤشرات التنم�ة االقتصاد�ة التي تم تصن�فها إلى معاییر
و یشتق منھ مؤشرات اخرى للتنمیة كمتوسط  ومن أبرز ھذه المؤشرات الناتج القومي االجمالي ،اقتصادیة 

عدل النمو السنوي في الناتج القومي اإلجمالي، معدل النمو السنوي نصیب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي، م
معاییر ال، و....)التعلیمة،الصحة، النغذیة،(ومعاییر اجتماعیة في نصیب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي،

 .اتجیاتھاراستو، ھذا باالضافة إلى مختلف نظریات وسیاسات التنمیة االقتصادیة ھیكیلیة 
وردنا مختلف المصادر التمو�ل�ة التي �مكن اعتمادها لتمو�ل عمل�ة التنم�ة أمرحلة الحقة في ثم 

 .االقتصاد�ة سواء كان ذلك عن طر�ق الموارد المال�ة المحل�ة، الخارج�ة،أو اعتماًدا على السوق المال�ة

السمات والواقع الذي  وفي األخیر قمنا �عرض التجر�ة العر��ة في مجال التنم�ة االقتصاد�ة �االشارة إلى

ت�اینات مختلفة لمؤشرات و مستوى التنم�ة ت�ًعا للخصائص واالمكان�ات االقتصاد�ة و الطب�ع�ة لكل   إلى �شیر

 . دولة، وكذا النموذج أواالسلوب المنتهج لبناء االقتصاد الوطني
االجتماعي التي ویظل االستعمار بشكلیھ الجدید والقدیم ھو المسؤول عن حالة التخلف االقتصادي 

تعیشھا الدول العربیة،ولن تستطیع الدول العربیة الخروج من ھذه الحالة إال عن طریق استخدام الموارد الطبیعیة 
المحلیة المتاحة لزیادة كمیة السلع والخدمات التي تنتجھا في سبیل تلبیة احتیاجات مواطنیھا وھذه ھي التنمیة 



ول العربيةاتجاهات التنمية االقتصادية وأهم عوائقها في الد..................الفصل الثالث  

234 

توفر سلعة إستراتجیة كالبترول بحوزة الدول العربیة یمكن إستخدامھا ، خصوًصا في ظل االقتصادیة المطلوبة
كسالح لمواجهة الضغوطات العالم�ة الخارج�ة ،واإلستغالل الرشید لها �الشكل الذي �ضمن تحقیق أقصى 

�ة  العوائد مع الحفاظ على نصیب األج�ال القادمة من هذه الثروة الناض�ة من خالل اإلستفادة من التقل�ات السعر 

لصالح االقتصاد�ات المحل�ة وتحقیق تنم�ة شاملة من جم�ع النواحي االقتصاد�ة،اإلجتماع�ة والثقاف�ة للوطن 

 .العر�ي
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ومقوماتها لدى الدول  االقتصاد�ة التنم�ة المتعلقة الجوانب مختلف السا�قة، الثالثة الفصول في رأینا

، �اإلضافة التنموي التي تواجهها هذه الدول في مسارها  مشاكلالو  عق�اتومختلف ال ،النفط�ة منها تحدیًداالعر��ة 

 . نتیجة لعائداتها المال�ة النفط�ةإلى االشارة إلى المزا�ا التي تحققها 

اقع قطاع المحروقات وأثره دون االشارة إلى حالة االقتصاد الجزائري سواء من حیث مساره التنموي أو و 

ط�ة الحادثة وتعامله معها، ، أو من حیث مدى استفادته من الطفرات النفعلى االداء الكلي لالقتصاد الجزائري 

، ودراسة تطور قطاع لذلك سنحاول من خالل هذا الفصل دراسة التجر�ة التنمو�ة للجزائر وأثرها عل�ه،

حیث في المحروقات الجزائري وأثره على مؤشرات أداء االقتصاد الكلي من الناح�ة االحصائ�ة والق�اس�ة ، 

من إعادة تدو�ر األموال البترول�ة على التنم�ة االقتصاد�ة،  األخیر سنقوم �ص�اغة نموذج ق�اسي ألثر عمل�ة

خالل إعتماد أحد مؤشرات التنم�ة االقتصاد�ة كمتغیر تا�ع و�عض مصادر األموال البترول�ة كمتغیرات 

 :وذلك من خالل الم�احث التال�ةمستقلة،

 .في الجزائرمسار التنم�ة االقتصاد�ة : ألولالم�حث ا -
ومدى استغاللھ للفوائض واقع وتحدیات قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري : المبحث الثاني -

 .ةالبترولی
دراسة قیاسیة ألثر إعادة تدویر األموال البترولیة على تحقیق التنمیة  :المبحث الثالث-

 .االقتصادیة
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IV. ثر أل التنمیة االقتصادیة وقطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري،وبناء نموذج قیاسي
 االموال البترولیة على التنمیة االقتصادیة

 .مسار التنمیة االقتصادیة في الجزائر -1
بدًءا بمجموعة من البرامج  لجزائر تبني العدید من االستراتجیات والسبلالمسار التنموي لعرف 

ا السترجاع السیادة الوطنیة على الثروات سعیً  مباشرة بعد االستقاللخالل الستینات والمواثیق التي انتھجتھا 
خالل السبعینات إلى أواخر الثمانینات لبناء قاعدة اقتصادیة وصناعیة واسعة، ثم عرفت الجزائر االقتصادیة 

معتمدة على النھج االشتراكي، وبعد فشل المخططات والسیاسة االقتصادیة المتبعة جملة من المخططات التنمویة 
القتصادیة المرجوة، وأمام حتمیة تبني سیاسة اقتصاد السوق وضرورة  الخروج من نفق في تحقیق االھداف ا

وتبني مجموعة من االصالحات والبرامج  للتمویل ر باللجوء إلى المؤسسات الدولیةئالمدیونیة قامت الجزا
زائر سیاسة االنعاش طیلة فترة التسعینیات، وفي االخیر ومنذ بدایة األلفیة الثانیة أطلقت  الجالموجھة إلیھا 

ممولة حصریُا من طرف میزانیة الدولة، ) 2014-2001(االقتصادي من خالل وضع ثالثة مخططات متتالیة 
نتظرق لكل مرحلة من ھذه المراحل التي عرفھا  مسار التنمیة االقتصادیة في الجزائر سولمزید من التوضیح 

 :على حدى، وذلك من خالل المطالب التالیة
  الجزائر  في التنمیة إلستراتیجیة اإلیدیولوجیة األسس  1-1

باشرت الجزائر وضع استراتجیتھا التنمویة غداة االستقالل نظًرا للوضعیة المتدھورة لألوضاع 
االقتصادیة واالجتماعیة،وذلك باتخاذ جملة من البرامج والمواثیق والمخططات المتتالیة،وسنحاول توضیحھا 

 : بشكل مختصر فیمایلي
 :البرامج والمواثیق خالل  استراتجیة التنمیة من 1-1-1

 االقتصاد الوطني نشاطات والمراسیم لتنظیم القوانین حیث قامت الجزائر بإصدار مجموعة من
 ھذه وعلى العموم رأسمال، توفیر و اقتصادي فائض وقطاعاتھ،والنھوض بالتنمیة اعتمادًا على التصنیع إلنشاء

الوطني،ومن بین البرامج والمواثیق  لالقتصاد بالنسبة الطویل المدى على مستقلة تنمیة تضمن الصناعات
 :المعتمدة نجد

 1962 طرابلس برنامج خالل من التنمیة إستراتیجیة 1-1-1-1
 ھذا ینص و ، 1962جوان في للثورة الوطني المجلس تبناه و الوطني التحریر جبھة بإعداده قامت

 1:أن على المشروع
 في متوفرة موارد طبیعیة لوجود ھذا و قاعدیة صناعة بناء طریق عن تكون للبلد الحقیقیة التنمیة إن -

 .البلد
 متجھة القاعدیة تكون الصناعة منتجات بمعنى الزراعي بالقطاع الصناعي القطاع ربط ضرورة  -

 .الزراعي القطاع احتیاجات لتلبیة
 بھذه على القیام الخاص المال رأس قدرة لعدم التنمیة تلك تحقیق في الدولة تدخل ضرورة  -
  .المؤسسات
 الصناعة الصغیرة إقامة و الحرفیة الصناعة إتقان تجاه مجھوداتھا باإلضافة إلى ضرورة توجیھ  -

 الصفة ذات األولیة المواد الستغالل ھذا و جھویة أو كانت محلیة
 صناعة إقامة یقترح  و األولویة القاعدیة للصناعات یعطي اھتماًما طرابلس برنامج أن عموما الزراعیة،

 2.لتطویرھا المناسبة الطبیعیة الموارد لوجود نظرا الصلب و للحدید
 1964 الجزائر میثاق  1-1-1-2

 ، 1964  في أفریل الوطني التحریر لجبھة األول المؤتمر تبناه و الوطني التحریر جبھة بإعداده قامت
 :التالیة في النقاط إدراجھا یمكن للبالد االقتصادیة السیاسة أن على المیثاق ھذا ونص

 .للمؤسسة العامة الربحیة بھ تسمح لما طبقا جدیدة عمل مناصب خلق -

                                                           
 الجزائر .الجزائریة، المطبوعات دیوان (، 1978- 1968الصلب و الحدید قطاع دراسة ضوء على الجزائر في الصناعیة التنمیة لعویسات، الدین جمال:  1

 1 ص ،) 1986
 العلوم معھد ماجستیر،مقدمة ضمن متطلیات نیل شھادة ال رسالة (،بالجزائر الصناعیة التنمیة إستراتیجیة في الصلب و الحدید صناعة عبود، زرقین:  2

 42ص ، )1996ر،الجزائ جامعة االقتصادیة،
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 المواد تصدیر  زیادة و االستھالك مواد استیراد تخفیض یعني ھذا و المحلي، االستھالك مواد توفیر  -
P2Fلتطویرھا؛ قاعدة ووضع  الفالحي لإلنتاج جدیدة تمھید مسائل في أیضا تظھر أن یجب العمل لھذا نفسھا،ونتیجة

1 
 یستلزم ھذه المجمعات مثل إقامة أن غیر بالجزائر، ثقیلة صناعة لبناء كقاعدة جدیدة مجمعات إقامة  -

 P3F2. المرجوة الربحیة لضمان كبیرة أسواق توفیر
 كطریقة للتنمیةالثقیلة  الصناعة في الدخول اختار قد الجزائر میثاق و طرابلس برنامج من كل كان و

 .االقتصادیة
 1976 الوطني المیثاق 1-1-1-3

 ، 1976 جوان 27یوم جرى شعبي استفتاء خالل من علیھ صودق و نوقش قد الوطني المیثاق كان
 األھداف " و "الصناعیة الثورة " المتعلقین ب الفصلین في التصنیع حول الوطني المیثاق أطروحات ترتكز

 ھذه طابع تعیین من تمكننا التي المیثاق من بعض المقتبسات نستعرض التحدید وجھ على "للتنمیة الكبرى
 :العملیة

 یجعل الزراعیة، الثقافیة و الثورتین مثل أنھ، ذلك .حقیقیة ثورة أبعاد و مدلول الجزائر في للتصنیع "
 عن الناجمة اإلنتاج عالقات تحویل ضمن أنشطة، و من یحدثھ ما و االستثمار، عملیات في المتمثلة أھدافھ ضمن

 تغییر على فیھ یعمل الذي الوقت نفس في المجتمع تشكیل إعادة لإلنسان، و العمیق التغییر االشتراكي، االختیار
 . "البالد مالمح

 للبالد، االقتصادي في البنیان عمیقة تغییرات إحداث إلى ترمي التصنیع وظیفة أن النص ھذا من یتضح
 فیھ تتكامل و تتداخل عصري اقتصاد إلى الزراعیة، على األنشطة أساسیة، بصفة مد،یعت تقلیدي اقتصاد من لنقلھ

متعددة،  اقتصادیة قطاعات بین أو واحد، اقتصادي قطاع فروع بین المبادالت المتمیزة بتكثیف اإلنتاجیة األنشطة
 .منسجمة و شاملة تنمیة إلى تؤدي بحیث

 لیست ، فھي لكل مواطن المعیشة مستوى رفع عملیة في تندرج الصناعیة الثورة فإن أخرى ناحیة من و
 و للعمال، الحیاتیة الظروف تحسین و على البطالة، القضاء إلى تھدف إنھا بل المال، رأس لتراكم أسلوب مجرد
 فعالة وسیلة ھو التصنیع فإن ھذا عن فضال المحرومة،  ترقیة الجماھیر أجل من القومي، الدخل توزیع إعادة

 3 .المجتمع حیاة في التكنولوجیا و التقنیة و العلوم یدخل فھو االجتماعیة و الحیاة االقتصادیة لتحدیث
 1986 الوطني المیثاق 1-1-1-4

 16 یوم جرى استفتاء شعبي خالل من علیھ صودق و نوقش و الوطني التحریر جبھة بإعداد قامت
 4:المیثاق إلى ھذا خالل من الصناعیة التنمیة تھدف كانت 1986 جانفي
 : متوازنة و شاملة بصناعة البالد تزوید -
 :األساسیة الصناعات تنمیة مواصلة  -
 :األخرى االقتصادیة القطاعات و الصناعة بین االنسجام و التكامل تحقیق  -

 .التكنولوجي التقدم بلوغ تضمن التي الصناعات تطویرھا وترقیة و متنوعة صناعة تدعیم  -
 .التكنولوجي التقدم بلوغ تضمن التي الصناعات ترق�ة  -   

 .التقلید�ة الصناعات تنش�ط و المتوسطة و الصغیرة الصناعة ترق�ة   -   
 :التنمویة المخططات خالل من التنمیة إستراتیجیة 1-1-2

 عامة تتمثل المتتالیة أھدافا التنمیة مخططات خالل الجزائر من اختارتھا التي التنمیة إستراتیجیة تشمل
 الرفاھیة تحقیق و االستقالل االقتصادي إلى التوصل و االشتراكي للنھج التدریجي التطبیق في أساسا

                                                           
 68ص ،)  1964،الجزائر الجزائریة، الوطنیة المطبعة( ،للتوجیھ زیةكالمر اللجنة الوطني، التحریر لجبھة أساسیة نصوص ،  1964الجزائر میثاق:  1
  20ص سابق، مرجع، 1978- 1968الصلب و الحدید قطاع دراسة ضوء على الجزائر في الصناعیة التنمیة لعویسات، الدین جمال:  2
  117و  116ص ،)  1976الجزائر الوطني، التربوي المعھد مطبعة (،الوطني التحریر جبھة منشورات ،  1976الوطني المیثاق:  3
  4 ص سابق، مرجع عبود، زرقین: 4
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االجتماعیة، مع التركیز أكثر على الصناعة نظًرا آلثارھا اإلقتصادیة الكبیرة والتي تسمح بإعادة إندماج 
 1.االقتصاد الجزائري على جمیع المستویات الثقافیة واالجتماعیة و السیاسیة

: 1969-1967 الثالثي المخطط 1-1-2-1
 والحجم الزمني المتدرج المدى المخططات ذات من مجموعة تطبیق في فعال ئر الجزا باشرت وقد
،والذي جاء في ظروف )1969-1967(خالل الفترة  الثالثي بالمخطط البدایة وكانت المتزاید االستثماري

 اإلنتاج مستویات حاد في وتدھور المالیة الموارد في الكبیر إقتصادیة وإجتماعیة صعبة بالنظر إلى االنخفاض
 2.للبطالة المرترعة الكفأة والمعدالت اإلطارات انعدام بسبب اإلنتاجي الجھاز في التحكم لضعف الوطني

 التوازن  تطرح مشكلة لم لكونها ذلك الكامل �المعنى اقتصاد�ة خطة تكن لم الثالث�ة الخطة حیث أن
 تركزت فرع،ولقد كل في األنشطة االقتصاد�ة و الفروع بین التناسق مسألة االعت�ار �عین تأخذ لم و االقتصادي
 تعمل متكاملة صناعیة قاعدة إلیجاد الضروریة و األكثر أھمیة الصناعیة المجاالت في الخطة ھذه استثمارات

 ما لكن الخطة ھذه في كاستثمار دج ملیار 11,081 مبلغ الغرض لھذا خصص الصناعیة،و التنمیة تحقیق على
 : ذلك لنا یوضح التالي دج،والجدول ملیار 9,124 بلغ المرحلة ھذه نفذ خالل

 )دج ملیار الوحدة(1969-1967  الثالثیة الخطة في االستثمارات ھیكل): 67(رقم الجدول
 االستثمارات المنفذة ومعدل التنفیذ االستثمارات المخططة القطاعات

 %معدل التنفیذ  المبلغ %النسبة  المبلغ

 87 4.75 49 5.400 االصناعة

 85.9 1.606 17 1.869 الفالحة

 76 0.855 10 1.124 القاعدة الھیكلیة

 60.2 0.249 3.7 0.413 السكن

 77 0.704 8.2 0.912 التربیة

 71.6 0.103 1.1 0.127 التكوین

 60 0.177 2.5 0.285 السیاحة

 76 0.229 5.6 0.295 الشؤون االجتماعیة

 70 0.304 4 0.441 اإلدارة

 70 0.147 1.9 0.215 استثمارات مختلفة

 82.0 9.124 100 11.081 المجموع

 معھد ماجستیر، رسالة ،بالجزائر الصناعیة التنمیة إستراتیجیة في الصلب و الحدید صناعة عبود زرقین : المصدر
70 ص ، الجزائر جامعة االقتصادیة، العلوم

1   : Mohamed Sari, Algérie ,Horizon2020 (Vers  Une Autonomie Economique Minimale, (Imprimerie El-
Maaref,Algérie ,2002), P07. 

 .40،ص)1982الجامعیة،الجزائر،دیوان المطبوعات (، 1980-1962والتخطیط  التنمیة في الجزائریة التجربة، واشنھ بھ اللطیف عبد:  2
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 االستثمارات من مجمل % 49 بنسبة حظیت إذ للصناعة المعطاة األھمیة أعاله الجدول من یتضح
 .المخططة الصناعة مبلغ من % 87 أي ملیار دج 4.750 كان نفذ ما لكن دج ملیار 5.400 بمبلغ أي المخططة

 ملیار 1.869  بـ المقدر و المخطط االستثمار مبالغ حیث من المرتبة الثانیة في الزراعة تأتي جدا كبیر بفارق و
 إرساء قاعدة أجل من التصنیع ھو و الجزائر اختارتھ التي اإلنمائي التوجھ یوضح ما وھذا17% بنسبة  دج

 .الالحقة المخططات أھداف علیھا ترتكز صناعیة
 1973 -1970 األول الرباعي المخطط 1-1-2-2

 اھتمامھا ركزت االقتصادیة التي و االجتماعیة التنمیة إستراتیجیة مع تتطابق المخطط ھذا أھداف كانت
 نسبة تحدید وتم البالد، تصنیع عملیة في إطار التشغیل سوء كذلك و نھائیا، البطالة على القضاء مسألة حول
 الخطة تتوزع ھذه في كاستثمار دج ملیار 27,740 مبلغ الغرض لھذا خصص لقد ،و1 % 9 بـ السنوي النمو

 2:كالتالي
 1973-1970األولى الرباعیة الخطة في االستثمارات ھیكل ):68 ( رقم جدول

 دج ملیار :الوحدة

 %النسبة المئویة  االستثمارات المخططة القطاعات
 45 12.400 الصناعة
 15 4.140 الزراعة

 8 2.307 المرافق األساسیة
 12 3.307 التعلیم والتكوین

 3 0.800 النقل
 12 3.216 التجھیزات االجتماعیة

 2 0.700 السیاحة
 3 0.870 التجھیز اإلداري
- -  قطاعات أخرى

 100 27.740 المجموع

:  , rapport général, P197,Sur le Site1973-Plan quadriennal 1970:  Source
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1970-09_32.pdf , consulté le 21/08/2013 à09h10. 

 مخططا كان الذي  1969-1967الثالثي المخطط من أطول جھة من ھو المخطط ھذا من یتضح و
 یتضح أخرى جھة من و األجل، مخطًطا متوسط 1973-1970األول الرباعي المخطط یعد بینما األجل، قصیر

 من بأكثر عنھ تزید إذ السابق، المخطط في مثیلتھا من أعلى بكثیر ھي األخیر ھذا في االستثمارات حجم بأن
 .مرات ثالث

 مجمل من 45%دینار بنسبة  ملیار 12,400 مبلغ لھا خصص إذ كبیرا اھتماما أولیت قد الصناعة و
االقتصادیة       التنمیة میدان في اختارتھ الجزائر الذي السیر استمراریة یؤكد ما ھذا و المخططة، االستثمارات

 لم أنھ عامة وعلى الصناعة األساسیة بصفة خاصة، كماالصناعة بصفة  على االعتماد ھو و أال واالجتماعیة 
 .المخططة االستثمارات مجمل من 15%بنسبة  أي دینار ملیار 4,140 مبلغ لھا خصص حیث الزراعة یھمل

 خالل من القطاع الصناعي داخل المخططة الصناعیة االستثمارات تتوزع كیف بمعرفة نقوم اآلن و
 3:التالي الجدول

 33ص سابق، مرجع ، 1978- 1968الصلب و الحدید قطاع دراسة ضوء على الجزائر في الصناعیة التنمیةلعویسات،  الدین جمال:  1
 10،ص)  1971الجزائر التوز�ع، و للنشر الوطن�ة الشركة(،الر�اعي المخطط إنشاء المال�ة، التوظ�فات ،الناخ علي : 2

3:  Plan quadriennal 1970-1973, rapport général, P47,Sur le Site : http://aan.mmsh.univ-
aix.fr/Pdf/AAN-1970-09_32.pdf , consulté le 21/08/2013 à09h10. 
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  1973-1970 المرحلة خالل الصناعي القطاع داخل االستثمارات توزیع ):69(رقم جدول
 دج ملیار :الوحدة

:  ,Sur le Site198, rapport général, P1973-Plan quadriennal 1970:  Source
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/AAN-1970-09_32.pdf , consulté le 21/08/2013 à09h10. 

 قطاع نصیب تزال من ال الصناع�ة االستثمارات من العظمى النس�ة أن السابق الجدول من لنا یتضح
 الثان�ة الرت�ة في و الصناعي، المخططة للقطاع االستثمارات مجمل من % 36 نس�ة بلغت حیث المحروقات

 مجمل من % 15 بنس�ة دج ملیون  700 ب المخطط الثالثي عن بز�ادة الصلب و الحدید قطاع نجد
 على یؤكد ما هذا ،(% 22 ) السابق �المخطط مقارنة انخفضت النس�ة قد هذه إن الصناع�ة، االستثمارات

 .الخف�فة الصناعات إهمال دون  األساس�ة األولو�ة للصناعات إعطاء

 1977-1974الثاني  الرباعي المخطط 1-1-2-3

 رفع على تركیز أكثر مع السا�قة المخططات ألهداف مماثلة المخطط لهذا العامة األهداف تعتبر
 �شكل اإلجمالي الوطني الناتج أن یرتفع المتوقع من كان و القطر، أنحاء مختلف عبر التنم�ة توز�ع و اإلنتاج
 مل�ار 111 تستلزم و % 10 تبلغ للتنم�ة سنو�ة �عادل نس�ة ما هذا و % 46 عن تقل ال بنس�ة و ملموس
 .العموم�ة االستثمارات في دینار

 

 %النسبة المئویة  االستثمارات المخططة القطاعات

 36 4.573 المحروقات 

 6 0.700 المناجم

 6 0.735 الكھرباء

 15 1.900 الحدید والصلب

 11 1.275 الصناعة الكھربائیة والمیكانیكیة

 4 0.512 الكیمیائیةالصناعة 

 3 0.470 الصناعة الغذائیة

 5 0.515 صناعة النسیج

-  0.60 الصناعة الجلدیة

 8 0.940 تركیب اآلالت

 1 0.140 الصناعة التقلیدیة

 5 0.580 صناعات أخرى

 100 12.400 المجموع
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 التكامل ھو و الھدف األسمى بتحقیق إنجازه سیسمح الذي التصنیع نصیب من دائما األولویة وكانت
 .الشغل مناصب توفیر و أقرب اآلجال في اإلنتاج رفع إلى التوصل بغیة أوسع نطاق على الصناعي
 عمل�ة توس�ع بهدف أولو�ة قصوى  دائما �عتبر درجة أقصى إلى الطب�ع�ة الموارد تحو�ل رفع مبدأ كان و
 و الحدید�ة غیر المعادن و الصلب و مجاالت الحدید في القائمة المشار�ع المبدأ لهذا تستجیب و التصن�ع،

 تم الصلب، و الحدید صناعة في �االستثمارات یتعلق ف�ما اإلسمنت، و و الك�ماو�ة األسمدة و البتروك�م�اء
 كبیرة تشكیلة توفیر �غ�ة طن ملیوني إلى اإلنتاج برفع �سمح نحو على الصلب للحدید و الحجار مركب تصم�م

 1. واسع نطاق على المستهلكة الصلب و الحدید منتجات من 
 حسب  1974-1977الفترة   خالل المنفذة و المخططة االستثمارات توزیع لنا یوضح الموالي الجدول و
  : الوطنیة القطاعات

 1977 -1974 الثانیة الرباعیة الخطة في االستثمارات توزیع ): 70(رقم جدول
 دج ملیار : الوحدة

 % تكالیف البرنامج % مجموع النفقات المرخصة القطاعات

 51.7 65.350 44 48.00 الصناعة
 7.3 9.224 11 12.005 الزراعة
 3.8 4.840 5 4.600 الري

 0.9 1.200 2 1.500 السیاحة
 - 0.54 1 0.155 الصید البحري

 13.2 16.718 14 15.521 المرافق األساسیة
 7.1 8.988 9 9.947 التكوین والتعلیم

 12.9 16.330 14 14.610 الشؤون االجتماعیة
 1.03 1.304 2 1.399 التجھیز اإلداري
 1.9 2.463 3 2.520 شؤون أخرى

 100 126.957 100 110.257 المجموع
 40 ص سابق، مرجع لعویسات، الدین جمال :المصدر

 االستثمارات من مجموع األكبر الحصة على تستحوذ الزالت الصناعة أن أعاله الجدول من نالحظ

 المراجعة أن �عني هذا و المراجعة، �عد  %51.7إلى ارتفعت ثم %44 نس�ة شكلت ما حیث المخططة الكل�ة

 .له المضافة كل الم�الغ وجهت حیث الصناعي القطاع لصالح كانت

 هذا على یجیب هذه المرحلة؟ خالل أكثر اهتماما المخطط أواله الصناعي القطاع فروع من فرع أي لكن

 :التالي الجدول السؤال

 

 

                                                           
 39 ص ، سابق مرجع لعو�سات، الدین جمال:  1
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 1977-1974 المرحلة خالل الصناعي القطاع فروع على االستثمارات توزیع): 71(رقم جدولال
 دج ملیار : الوحدة

  85ص سابق، مرجع عبود، زرقین: المصدر
 بنسبة النفطي نصیب القطاع من بقیت الصناعي القطاع داخل االستثمارات من العظمى النسبة إن

 االھتمام نالحظ كما التنمیة، لعملیة الممول الرئیسي باعتباره المخططة االستثمارات مجمل من  % 40.36
 أصبحت المراجعة بعد و دج ملیار 5.865 مبلغ األخیرة ھذه بلغت استثمارات حیث الصلب و الحدید بصناعة

 إعطاء األھمیة على التأكید جرى وبالتالي السابقة، بالخطة مقارنة مرتفع المبلغ ھذا و دج، ملیار8.000 بمبلغ
 .االقتصادي االستقالل لتحقیق األساسیة للصناعات الكبرى

 المردودیة إلى تحقیق یھدف لم الجزائر، في االقتصادیة الفروع مختلف بین االستثمارات توزیع إن
 بین االقتصادیة العالقات تطویر و االندماج الصناعي إلى التصنیع خالل من ھدف ما بقدر الفوریة، االقتصادیة

 .الجزائري االقتصاد فروع مختلف
 التوقعات،     عن بمعدالت تختلف كانت الحقیقیة اإلنجازات أن السابقة المخططات خالل من تبین لقد

 من كبیرة سلسلة ظھور إلى أدى ما االستثماریة وھو البرامج جمیع في األسعار ارتفاع تعمیم إلى راجع وھذا
 مجال في علیھا المحصل للنتائج بالنسبة إھمالھ الیمكن أمرا ضروریا أصبح التقییم ھذا المشاریع، تقییم إعادة

 قارب حیث آخر، إلى مخطط من إنجازات عدة كبقاء التخطیط مجال في بعض العراقیل وظھور النفقات،
 االقتصاد ضعف یؤكد  ما ھذا و دج ملیار 210 حوالي 1978 سنة إنجازھا عن عجز التي مجموع االستثمارات

 1. المخططة االستثمارات استیعاب على الجزائري
 
 
 

                                                           
 العلوم كلیة،في العلوم االقتصادیة )غیر منشورة(ماجستیرمقدمة لنیل شھادة ال رسالة( ،الجزائر تجربة االقتصادیة التنمیة و االستثمار �الل، موزاي:  1

 137 ص،) 2003 الجزائر جامعة ،وعلوم التسییراالقتصادیة

 %النسبة  المبلغ بعد المراجعة %النسبة  المبلغ المخطط الفروع 
 39.7 26.00 40.36 19.50 المحروقات
 1.22 0.800 2.28 1.10 المناجم
 2.6 1.700 3.16 1.525 الكھرباء
 12.2 8.000 12.14 5.865 الحدید والصلب
 6.9 4.550 8.49 4.10 تركیب اآلالت

المیكانیكیةالصناعة   6.238 13.00 10.700 16.3 
 7.4 4.850 8.28 4.00 الكیمیاء
 3.4 2.250 3.05 1.47 صناعة األغذیة
 3 2.000 2.94 1.420 النسیج
 0.4 0.300 0.35 0.170 الجلود
 6.5 3.000 3.31 1.600 الخشب والورق
 1.7 1.0150 1.90 0.910 الصناعة المحلیة
 0.007 0.50 0.90 0.42 الدراسات العامة
 100 65.350 100 48.318 المجموع
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 الثمانینات فترة خالل بالجزائر التنمویة السیاسة  1-2

 انخفاضا األداء االقتصادي انخفاض إلى أدت التي السبعینات لمرحلة المتراكمة أثر المشاكل تحت
 أبرزھا من كان التي و الثمانینات حتى أوائل االستقالل منذ االجتماعیة البنیة في للتحوالت نتیجة و ملحوظا،

 االقتصادي المجال في منھا جانبا استثمار و لدیھا تراكم الثروات و البیروقراطیة البورجوازیة نفوذ اتساع
 .االقتصادیة اللیبرالیة من نوع إلى في االنتقال الجزائر أخذت الخاص،

العالمیة،  السلبیة لألزمة االقتصادیة االنعكاسات االقتصادیة، االختیارات في التحول ھذا ساعد و
 لألوضاع تردي من عنھ ترتب ما الدولي و المستوى على التنمیة عملیات عرفتھ الذي الواسع فاالنھیار

 وانخفاض المحروقات ألسعار الكبیر التدھور بعد الجزائري،خصوصا االقتصاد على بالغ بشكل أثر االقتصادیة،
االحتیاجات  تلبیة في عجز من عنھ نتج وما الدیون، خدمة ارتفاع بسبب النقدیة األجنبیة االحتیاطات مستوى

 1.المستوردة األساسیة واالستھالكیة االستثماریة

 من عنھا معبرة اقتصادیة  إصالحات بعدة الثمانینات عقد في الجزائر قامت الظروف، ھذه ظل في و
 من للخروج منھا سعیا 1985-1989والمخطط الخماسي الثاني  1984-1980 األول الخماسي المخطط خالل

 .الجدید الدولي الوضع مع سیاسیا والتكیف و اجتماعیا و اقتصادیا الصعبة الوضعیة

 إصالحات عن ھو اإلعالن المخططین ھذین في عنھا المعبر و اإلصالحیة اإلجراءات في الجدید و
         المؤسسات لھذه االستقاللیة الھیكلة وإعطاء إعادة بواسطة العام القطاع في االقتصادي التسییر لتحسین
 .الخاص للقطاع وتشجیع

 العمومیة للمؤسسات المالیة و العضویة الھیكلة إعادة 1-2-1
 إنعاش و الوطني تدعیم االقتصاد إلى الجزائر سعت حیث جدیدة، تنمویة سیاسة انتھاج الفترة ھذه شھدت

 الوطني االقتصاد میزت التي االختالفات إلى معالجة باإلضافة قبل، من األولویة لھا تعطي لم التي القطاعات
 ھذا كل تم و ،...الجسور السریعة، كالطرقات القاعدیة بالھیاكل جانب االھتمام إلى ھذا السبعینات، سنوات طیلة
  :الوطنیة االقتصادیة للمؤسسات الھیكلة إعادة،ومباشرة عملیة 1984-1980األول الخماسي المخطط خالل  من

 :1984 -1980 األول الخماسي المخطط استثمارات 1-2-1-1
المخطط الخماسي األول وھو یحمل إستراتجیة تنمویة جدیدة،تقوم على أساس ما تّم تقییمھ من خالل جاء 

 2:العشریتین السابقتین وفق أھداف نلخصھا على النحو التالي
 .إستكمال إنعاش القطاعات التي لم تعطى لھا األولویة من قبل -
 .اإلجتماعي للمواطن وتحسین معیشتھتدعیم االقتصاد الوطني، واإلھتمام أكثر بالجانب  -
 . معالجة اإلختالالت التي میزت اإلقتصاد الوطني  أثناء فترة السبعینات -
 إلخ.....اإلهتمام أكثر �اله�اكل القاعد�ة كالظرق السر�عة، الجسور، السدود،  -

 ه�كلة المؤسسات كإعادة اقتصاد�ة، إصالحات �عدة المخطط هذا غضون  في الجزائر و�ذلك قامت
 .األجور س�اسة في إعادة النظر و لألسعار الوطني النظام إصالح الج�ائي، النظام إصالح العموم�ة،
 
 

                                                           
رسالة ممقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة،كلیة العلوم (، إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائرزرنوخ یاسمینة،:  1

 162،ص )2006-2005االقتصادیة وعلةم التسییر، 
 .27،ص)2011دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،(، اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائرعبد الرحمان تومي،:  2
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 إدخال و المشاریع االستثماریة، إنجاز تكالیف و آجال في التحكم بضرورة كذلك المخطط ھذا نادى و
 .المنتج الوطني الجھاز تحسین استخدام ألجل العامة المؤسسات مستوى على اإلنتاج مخططات
 وضعیتھم، بتحسین اھتم صحة،و و سكن تربیة، شغل، من للسكان األولیة الحاجیات بإشباع كذلك اھتم و

 جدیدة إجراءات الفترة ھذه في الجزائر اتخذت المجتمع،حیث متطلبات مع تتماشى دیمغرافیة سیاسة انتھاج و
 :التالي الجدول خالل من ھذا كل یتجلى و 1التنمویة، اإلستراتیجیة تحقیق في مال األجنبي الرأس بمشاركة تسمح

 1984-1980األول الخماسي المخطط استثمارات : )72(رقم جدول
 ملیار دج: الوحدة

 الترخیص المالي تكالیف البرامج القطاعات
 الفالحة
 الغابات

 الصید البحري
 الري

23.90 
4.00 
1.50 
30.00 

20.00 
3.20 
0.90 

23.00 
 47.10 59.40 والريمجموع الفالحة 

 المحروقات
 الصناعة األساسیة

 الصناعة التحویلیة األخرى
 المناجم والطاقة

78.00 
56.50 
56.54 
22.17 

63.00 
32.00 
43.46 
17.00 

 155.46 213.21 مجموع الصناعة
 20.00 25.00 مؤسسة البناء واألشغال العمومیة

 السیاحة
 النقل

 المواصالت السلكیة والالسلكیة
 التخزین والتوزیع

4.60 
15.80 
8.00 
17.80 

3.40 
13 

6.00 
13 

 35.40 46.20 مجموع القطاع شبھ المنتج
 شبكة النقل

 المناطق الصناعیة
 السكن

 التربیة والتكوین
 االستثمارات االخرى

28.20 
2.10 
92.50 
65.70 
28.19 

17.50 
1.40 

60.00 
42.20 
21.54 

 142.64 216.69 مجموع قطاع الھیكل الصناعي
 400.60 560.50 مجموع االستثمارات
 الجزائر .العمرانیة ،  التھیئة و التخطیط وزارة ، 1984،  1984-1980 األول الخماسي المخطط مشروع :المصدر

 346 ص ، 1984
 المنتج أن القطاع الخماسي األول للمخطط العامة األولویات ضوء على و السابق الجدول أرقام من یتبین

 یھمل لم المخطط أن كما واالجتماعیة للتنمیة االقتصادیة المادیة القاعدة ألنھ الدولة اھتمامات مقدمة في ھو
 .العام التوازن على مبالغ معتبرة محافظا لھا خصص و األخرى القطاعات

 قطاع یمثل ملیار دج 78 بحوالي فقدرت الصناعیة الفروع في لالستثمارات الجدیدة البرامج أما
 قبل من باألولویة یحظى ھذا القطاع أن على یدل ھذا دج ملیار 560.50أصل من عظمى قیمة المحروقات

 .الدولة
 :ویستند المخطط الخماسي  عشیة البدء في تنفیذه إلى حقیقتین في غایة األھمیة تتمثالن في

ا اإلنتاجیة، تتعلق بالعجز  المالي الكبیر وعدم قدرة المؤسسات على التحكم في طاقتھ:  الحقیقة األولى -
 .باإلضافة إلى عوامل خارجیة تتعلق باألزمة اإلقتصادیة العالمیة

وتتمثل في كون أن أسعار البترول شھدت إنتعاًشا ملفتًا ،إذ وصل سعر البترول إلى : الحقیقة الثانیة -
دوالر خالل الفترة الخماسیة، كما رافقھ إرتفاع 27،ولم یعرف انخفاًضا تحت عتبة 1981 ةدوالر سن 40سقف 

وفي ھذا اإلطار جاءت ضمن ھذا المخطط عملیة إعادة الھیكلة العضویة  2في قیمة الدوالر خالل نفس الفترة،
 :والمالیة للمؤسسات

                                                           
 . 139ص ، سابق مرجع �الل، موزاي:   1

 28ص مرجع سابق،عبد الرحمان تومي،:  2
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 الوطنیة للمؤسسات الھیكلة إعادة  1-2-1-2

 من ذلك وإتضح  1963سنة  علیھ كان بما مقارنة كبر قد التاریخیة المرحلة ھذه يف الوطني االقتصاد إن
 حوالي 1980 سنة في أصبحت التي و الواحدة أصابع الید عدد یتعدى ال رقمھا كان التي العمومیة الشركات عدد

صغیرة  عمومیة مؤسسات إلى تنظیمیا ھیكلتھا إعادة وضرورة ، تسییرھا صعوبة ثم ومنوطنیة،  شركة 150
 .نشاطھا في جدید من االنطالق من لتتمكن لھا المالیة الھیكلة إعادة موالیة وكخطوة تسییرھا، في للتحكم

 إلى الكبیر الحجم ذات العام القطاع مؤسسات تحویل للمؤسسات، العضویة الھیكلة بإعادة ویقصد"
 حسب الھیكلة إعادة : ھما أسلوبین باستخدام ذلك تم ،وقد كفاءة ،وأكثر تخصًصا أكثر الحجم مؤسسات صغیرة

 1. "للمؤسسات الجغرافي التوزیع حسب الھیكلة وإعادة اإلنتاج والتخصص،
 تم التي CNREالمؤسسات  ھیكلة إلعادة الوطنیة اللجنة حددت 242-80رقم  المرسوم وبمقتضى

 المحاور التخطیط، وزیر ویرأسھا الوطني التحریر جبھة لحزب المركزي المجلس على مستوى إنشائھا
 2 :أساسیة مراحل ثالث الھیكلة إعادة وتتضمن العمومیة المؤسسات ھیكلة إعادة تدور حولھا التي األساسیة

 للمؤسسة العقالني التنظیم وھدفھا، )Restructuration Organique(  العضویة إعادة الھیكلة -
  .الوطنیة االقتصادیة

 بوسائل الجدیدة المؤسسات تزوید وھدفھا ،)Restructuration Financière(  المالیة الھیكلة إعادة -
 إلیھ؛ طالما افتقرت الذي المالي التوازن لھا تضمن مالیة

 .الجدیدة المؤسسات بین ما ھیكلتھا إعادة تمت التي الشركات تراث توزیع -
 :العمومیة بأسلوبین للمؤسسات العضویة الھیكلة إعادة الدولة قررت األول، للشكل بالنسبة

  المنتجات؛ حسب الھیكلة إعادة -
 ).المناطق(الجھات حسب الھیكلة إعادة -

 العضویة إعادة الھیكلة عند و وطنیة، مؤسسة 150 حدود في 1980 سنة المؤسسات عدد كان لقد
 ثم مؤسسة، 504 إلى عددھا الوالئیة لیرتفع المؤسسات إلى التجزیئي التقسیم ھذا امتد و ، 1982 سنة انقسمت

 مؤسسة 430 االنقسام قبل كان المحلیة المؤسسات عدد العلم أن مع مؤسسة، 1079 لیبلغ البلدیة المؤسسات إلى
 3.  بلدیة و والئیة

 وھي بعضھا،  اقتصادیة عن عملیات ثالث فصل العضویة الھیكلة إعادة أھداف من أیضا كان وقد
 وظیفة لتصبح التخصص، لوظیفة دور أكبر إعطاء وذلك بھدفالتسویق،  التنمیة، اإلنتاج،اإلستثمار عملیات

 حدة من والتخفیف المؤسسات عن العبء تخفیف إلى إضافة التسییر، في التحكم معھا یسھل مستقلة اقتصادیة
 ، البشري للعنصر والمھنیة الفنیة الكفاءة ورفع ، عمل جدیدة وظائف سابقًا وخلق سائدة كانت التي المركزیة
 .المؤسسة على المالي العبء وتخفیف

 4:عبر التنمیة إستراتیجیة لتحقیق العمومي القطاع تدعیم في یكمن للعملیة الحقیقي الھدف لكن
 .اإلنتاج وحدات مستوى في التسییر وانسجام وتبسیط ، اإلنتاج إدارة في التحكم -
 .لمسؤولیاتھا الوحدات وتحمل ، اإلنتاجیة النشاطات تسییر في الالمركزیة دعم -
 في القضاء المؤسسات، و المساھمة بین ما العالقات وتكامل ، القرارات اتخاذ في الالمركزیة تحقیق -

 .القرار دیمقراطیة وتحقیق البیروقراطیة على

                                                           
  46ص، ) 1993،،الجزائر دحلب مط�عة (، الس�اس�ة واألزمة االقتصاد�ة األزمة بین الجزائر ، البهلول حسن بلقاسم دمحم:  1
 شهادة الماجستیر في علوم التسییر،غیر منشورة، مذكرة مقدمة لنیل (، أثر تأهیل المؤسسات اإلقتصاد�ة على اإلقتصاد الوطني،علیواش أمین عبد االقادر:  2

 .54،ص)ـ2007-2006،جامعة الجزائر، التسییر وعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة
 كل�ة ماجستیر، رسالة ،، )2000-1980 (الجزائر في االقتصاد�ة اإلصالحات خالل من الم�اشر األجنبي االستثمار آفاق واقع ،تومي الرحمن عبد:  3

 185 ص ، 2001 الجزائر جامعة االقتصاد�ة، العلوم
 .46،صمرجع سابق ، البهلول حسن بلقاسم دمحم:  4
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 من ضخمة مبالغ الدولة یكلف أصبح الذي السبعینیات لمرحلة ممركز تنمیة نموذج من التخلص -
 .كبیرا تدھورا إیراداتھا عرفت وقت في الصعبة، االستثمارات وبالعملة

 ما العضویة الھیكلة نسبة وصلت حیث قویا، كان واحد آن في السریع و العادي غیر فاالنقسام ھكذا و
 .1982-1981السنتان یتعدى ال ظرف زمني في % 220 إلى % 100 بین

دراسة  أجریتفلقد  إیجابیة، منھا أكثر سلبیة كانت النتائج أن إال األھداف، ھذه من الرغم وعلى
 )الوالئیة و البلدیة(المحلي نشاط المؤسسات تطور على الھیكلة إعادة انعكاسات لمعرفة 1986 سنة في إقتصادیة 

 :كالتالي النتائج كانت و والیة 28 في

 على السحب نشاط تمارس االقتصادیة المؤسسات ھذه معظم أصبحت بحیث سیئة؛ مالیة وضعیة -
 . المصرفیة المكشوف من حساباتھا

 للوالیات؛ تابعة وحدة26 و للبلدیاتتابعة  وحدة28 منھا وحدة 110 غلق -
 ، المھیأة غیر المقرات بسبب ، التطبیق في كبیرة صعوبة خلق للمؤسسات الجغرافي التوزیع -

. للمؤسسات اإلداریة اإلجراءات عرقل مما واسع بشكل البیروقراطیة ظاھرة المستخدمین ویفشى توزیع وإعادة
أموال معھا یتطلب جدیدة مقرات خلق ألن للدولة العامة المیزانیة عن كبیرة أعباء زیادة -

. العام المال ظاھرة تبذیر معھا ضخمة،زادت

 األسباب من و ، 1983منذ  سيء اتجاه في تسیر المؤسسات ھذه وحدات وضعیة أن تبین فقد ھكذا و
 اقتصادیة غیر أسعار فرض و التسییر، اإلدارة في تدخل أیضا، المؤسسات ھذه وضعیة إلیھا آلت التي القویة
 .السریعة التنمیة متطلبات و االجتماعیة تغلب االعتبارات بدعوة الخدمات و اإلنتاج على

 وبقوة، آخر  تأثیر أثر المالیة وضعیتھا تنظیف قبل العضویة الھیكلة في المؤسسات ھذه دخول أن كما
 اإلجمالي الداخلي الناتج ضعف یمثل مبلغ ملیار دج وھو 179تقدر بـ  31/12/1983 في دیونھا كانت حیث
 1. دج ملیار 86,8  السنة لنفس

 التطھیر إلى ھذه العملیة تھدف كان حیث للمؤسسة، المالیة الھیكلة إعادة في یتمثل الثاني، الشكل أما
 من مجموعة ووضع السابقة المالیة الوضعیات تصفیة أي assainissement financierللمؤسسات  المالي

 بفضل الخارجي المستوى على و اإلنتاجیة، من بالرفع لھا للمؤسسة للسماح الداخلي المستوى على اإلجراءات
 2.لالقتصاد األدوات التأطیریة تعدیل

 واألھداف المعاییر المفھوم، یوضح الذي التالي البیاني بالمخطط االستعانة یمكن توضیحیة وألغراض
 3: العملیة ھذه المنتظرة من

188ص سابق، مرجع ، )2000-1980 (الجزائر في االقتصاد�ة اإلصالحات خالل من الم�اشر األجنبي االستثمار آفاق واقع ،تومي، الرحمن عبد:  1
مقدمة ضمن متطل�ات نیل  رسالة (،الجزائر �حالة االهتمام مع الثمانینات عقد خالل النام�ة �ال�الد االقتصاد�ة التنم�ة و الدول�ة التجارة حشماوي، دمحم:  2

 152 ص ،) 1993ر،الجزائ جامعة االقتصاد�ة العلوم دمعه ماج�ستیر،شهادة ال
 دولة دكتوراهمقدمة لنیل شهادة  أطروحة (،االقتصاد�ة الس�اسة أهداف إنجاز ومدى السوق  إلى الخطة من االنتقال الجزائري  االقتصاد هللا، عبد بلوناس:  3

 .90،ص)2005-2004 الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة ومال�ة، نقود تخصص،االقتصاد�ة العلوم في



 ألثر األموال البترولية على التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية و قطاع المحروقـات في االقتصاد الجزائري وبناء نموذج قياسي  : الفصل الرابع

246 
 

 الجزائر في العمومیة المؤسسات ھیكلة إعادة):57(الشكل رقم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 أطروحة ،االقتصادیة السیاسة أھداف إنجاز ومدى السوق إلى الخطة من االنتقال الجزائري االقتصاد هللا، عبد بلوناس: المصدر
-2004 الجزائر، جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة ومالیة، نقود تخصصاالقتصادیة، العلوم في دولة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه

 .91،ص2005
 
 
 

 العموم�ة للمؤسسات المال�ة اله�كلة إعادة العموم�ة للمؤسسات العضو�ة اله�كلة إعادة

 الشركات من عدد إلى الكبرى  الشركات تقس�م تعني -
 تخصصا؛ وأكثر إدارة وأسهل ق�اسا أصغر العموم�ة

 خارج الوطن�ة للشركات االجتماع�ة المقرات نقل -
 .اإلنتاج مراكز من وتقر�بها العاصمة

 :المال�ة اله�كلة إعادة تقتضي
 اهتالكه حالة في االجتماعي الرأسمال تكو�ن إعادة -

 متكررة؛ استغالل �عجوزات
 العموم�ة للمؤسسات األجل طو�لة المدیون�ة ه�كلة عادةإ   -

 العموم�ة؛ الخز�نة اتجاه
 التجار�ة؛ البنوك اتجاه دیونها جدولة إعادة  -
 لتمو�لها مستق�ال مال�ة مصادر إیجاد المؤسسة على -

 .�التكالیف خاصة محاس�ة وضع ضرورة ثم ومن الذاتي،

 
 والتوز�ع؛ واالستثمار اإلنتاج وظائف بین الفصل -
 المؤسسة؛ على عبء كانت األخیرة هذه االجتماع�ة، والوظ�فة اإلنتاج�ة الوظ�فة بین التفرقة  -
 المنتجات؛ من متجانسة عائالت أساس على التخصص  -
 التكنولوج�ة؛ الفروع أساس على التخصص -
 المتجانس؛ النشاط أساس على التخصص -
 مما اإلنتاج وحدات من وتقر�بها العاصمة من مقراتها بتحو�ل وذلك العموم�ة المؤسسات إلدارات الجغرافي التوز�ع -

 .للمؤسسة الیومي �النشاط تتعلق التي للقرارات فعل�ة مركز�ة ال بتحقیق �سمح

 :المعاییر

 البیروقراط�ة؛ ومحار�ة اإلنتاج�ة الوحدات مستوى  على التسییر وتفعیل وتنسیق ت�س�ط -
 االحتكارات؛ وكسر وفعالة، متخصصة الحجم، ومتوسطة صغیرة إنتاج�ة وحدات إنشاء -
 المؤسسة؛ كفاءة لتنم�ة القرارات اتخاذ نظام في حق�ق�ة المركز�ة تحقیق  -
 الصناع�ة؛ للش�كة توز�ع �أفضل الجهوي  التوازن  تدع�م  -
 اإلنتاج�ة؛ القدرات استعمال ومعدل فعالیتها برفع وهذا والتسو�ق اإلنتاج تكالیف في التحكم -
 لها؛ المالي التوازن  تحقیق على العمل -
 .والتصدیر االستیراد وظ�فتي وتنظ�م الجملة وتجار الخارج�ة التجارة على الدولة رقا�ة ز�ادة -

 األهداف
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 :1988العمومیة  المؤسسات استقاللیة 1-2-2

-1985 الثاني للمخطط الخماسي تطبیقا النظریة الناحیة من تعتبر الفترة ھذه أن نشیر أن المفید من
 .الخماسي األول المخطط بدأھا التي األھداف لیكمل وضع ، والذي 1989

 قیمة الغاز وانخفاض و البترول أسعار انھیار إلى أدت بترولیة أزمة حدثت 1986 سنة في ولكن
 إیرادات تدھور خالل من المرحلة، في ھذه ضعفھ إلى وأدى الجزائري االقتصاد على سلبا أثر ما وھو الدوالر،

 .التضخم معدل ارتفاع الخارجیة و الدیون حدة تفاقم و النفطیة، الصادرات

 ھذه خالل بعض المؤشرات تطور خالل من االقتصادیة الوضعیة تدھور لنا یبین الموالي الجدول و
 )86/88( السنوات

 1988-1986 الفترة خالل  االقتصادیة المؤشرات بعض تطور  :)73(رقم الجدول

 

 المؤشرات
1986 1987 1988 

1.6 - معدل نمو االنتاج الوطني الخام  1.4 - 2.7  
ملیار دوالر: رصید میزان المدفوعات  - 2.2 00 - 0.3  

ملیار دوالر:رصید المیزان التجاري  6.6 - 1.3  - 0.7  
ملیار دوالر: الدین الخارجي  19.3 2.9 22 

دوالر/سعر العملة الوطنیة  4.70 4.85 5.92 
 بحالة االھتمام مع الثمانینات عقد خالل النامیة بالبالد االقتصادیة التنمیة و الدولیة التجارة حشماوي، دمحم: المصدر .

 160  ص ، ،) 1993الجزائر، جامعة االقتصادیة العلوم معھد ماجیستیر، رسالة (،الجزائر
 

 جلیا یظھر السنوات،كما ھذه خالل الوطني لالقتصاد الكبیر التدھور المؤشرات ھذه من واضحا یبدو
 تظھر بدأت البترول، أسعار من انخفاض فابتداء الوطني، التراكم على المحروقات لعائدات الكبیر التأثیر

 .فأكثر أكثر تتعمق و األخرى تلو الصعوبات
 ركزت حیثإستراتیجیتھا االستثماریة  و التنمویة خطتھا في النظر إعادة إلى بالجزائر دفع ما وھذا

 1:على
 المقبلة؛ الرئیسیة للعشریة األھداف یضمن مما االستثمارات، و لإلنتاج بالنسبة النمو مواصلة -
 المالیة في التوازنات بالتحكم السیما الدولة قرار استقاللیة و االقتصادي استقاللھا على المحافظة -
 الخارجیة؛
 وتحسین     االنجاز لطاقات األفضل االستعمال خالل من ذلك و للسكان األساسیة االحتیاجات تلبیة  -

 . العاملة الید تأھیل ترقیة و الورشات في التحكم

 المخططین تبریر توجھ في ساھمت و الدولي المحیط تجاه الجزائري االقتصاد حساسیة أبرزت قد و
 نحو والتخطیطاالقتصاد  في توجیھ الشروع و المخطط بموجب المحددة األھداف تعدیل نحو الجزائریین
 استخدام لتطویر و االقتصادیین األعوان مبادرات المجال أمام لیفسح قبل ذي من أكبر استقاللیة و المركزیة

  .االقتصادي التنظیم آلیات

                                                           
 .5ص ،) 1986 الجزائر المطبعیة، للفنون الوطنیة المؤسسة(،  1989-1985 الثاني الخماسي المخطط عام تقریر:  1
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 في الوطن�ة إلزام الشركات إلى یهدف ، 1988 عام بدا�ة في المؤسسات استقالل�ة قانون  صدر لقد و

 على القانون  هذا و�عتمد التمو�ل، اإلدارة و في تمنحها االستقالل�ة التي المال�ة الكفاءة لتحقیق العام القطاع

 العموم�ة، االجتماعي للمؤسسات للرأسمال المالك هي ت�قى الدولةحقوق الملك�ة والتسییر، حیث أن  بین التمییز

 أسهم المؤسسات تسییر تتولى )المساهمة صنادیق( الغرض مال�ة أنشأت لهذا شركات إلى الحقوق  هذه وتفوض

 المؤسسة إدارة توكل حین في العموم�ة، المؤسسات رأسمال في أسهمها الشركات هذه �حیث تمتلك ، العموم�ة

 بذلك وتتخلص أسهم ذات المؤسسة تص�ح ومنه للشركة، االقتصاد�ة النتائج  عن مسؤوال �كون  إدارة مجلس إلى

 1.للدولة الم�اشرة من الوصا�ة

 التي الرقا�ة قیود وفك االقتصاد�ة، العموم�ة للمؤسسة التجار�ة الصفة إعطاء هو االستقالل�ة من والهدف

الداخلي  النشاط �عیدة عن الدولة ٕا�قاءالقرار، و  اتخاذ في للمسیر أكبر حر�ة بإعطاء علیها كانت مفروضة

 القانون  ،و�تدخل محركات التنم�ة �مثا�ة هي التي المؤسسة هذه �مستقبل ت�الي ال أنها �عني ال وهذا للمؤسسة 

 2. هذا من جهة عموم�ة كسلطة الدولة  صالح�ات و األسهم كمالك الدولة سلطات بین للفصل

اقتصاد  من الجزائري  االقتصاد وجه تغییر محاولة هو العمل�ة هذه وراء من الهدف ومن جهة أخرى فإن

 في ینتظرها الوطن�ة نسب�ا،فالصناعة مستقل إنتاجي اقتصاد إلى المحروقات استغالل على �عتمد الجانب أحادي

 3. أكثر عمل فرص توفر أن المستوردة و السلع و المواد من األقل تستهلك أن المستقبل

 :والشكل الموالي یلخص لنا ماه�ة اإلستقالل�ة،الغا�ة منها،وأهدافها

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر،غیر منشورة، (، أثر تأهیل المؤسسات اإلقتصاد�ة على اإلقتصاد الوطني،علیواش أمین عبد االقادر:  1

 .61،ص)ـ2007-2006،جامعة الجزائر، التسییر وعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة
) 1999،الجزائر جامعة االقتصادیة، العلوم لیةك ماجستیر، رسالة (،الجزائر حالة العمومي الصناعي القطاع على الصناعیة الھیكلة إعادة أثر أمینة، شیح:  2
 74 ص ،
 1 ص سابق، مرجع عبود، زرقین:   3
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 .العمومیة المؤسسة استقاللیة):58(الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :اإلدار�ة األهداف
 للمؤسسة؛ التسییر مجال في أوسع حر�ة إعطاء -
.الوص�ة الجهة من المفروضة والضغوطات القیود إلغاء-

 :االجتماع�ة األهداف
 العمل؛ فرص من ممكن عدد أكبر توفیر  -
 واالجتماع�ة؛ اإلدار�ة األمراض �عض محار�ة  -
 قدراته؛ وٕابراز الجزائري  اإلطار في الثقة وضع -
.العمال نفوس في الم�ادرة روح غرس -

:األهداف

 :االقتصاد�ة األهداف
 التي االقتصاد�ة العموم�ة للمؤسسة التجار�ة الصفة إعطاء -

 الدولة وت�قى محدودة مسؤول�ة وذات أسهم ذات شركة تص�ح
 SARL, SPA, EPE :األسهم لهذه الوحید المالك

 والمال�ة؛ ال�شر�ة للموارد وعقالني أمثل استغالل  -
 العمل؛ أسالیب تغییر خالل من األداء وتحسین المردود�ة رفع -
.المحروقات خارج الصادرات تنو�ع -

 العمال؛ لصالح االجتماع�ة واألع�اء التكالیف حجم تضخم -
 اإلدار�ة؛ األسعار نظام فعال�ة عدم  -
 المؤسسات؛ مستوى  على المخزونات لتسییر تام غ�اب  -
 التكالیف؛ ز�ادة ثمة ومن استعماله في التوسع إلى أدى المكشوف على الحصول إجراءات تسهیل  -
 التكنولوج�ا؛ في التحكم وعدم اإلنتاج�ة والقدرات اإلنتاج لوسائل ئالسی الستخداما  -
.البیروقراط�ة والنزعة العموم�ة المؤسسات بین المعلومات وتدفق االتصال ضعف  -

12/01/88المؤرخ في  88-01 رقم قانون  الجزائر في العموم�ة المؤسسة استقالل�ة

االستقالل�ة؟ لماذا

 :المالي الجانب
 ف�ه؛ التصرف حر�ة مع بها خاص رأسمال للمؤسسة  -
،)تعاقد�ة عالقة( البنك اخت�ار حر�ة   -
.والفعال�ة المردود�ة أساس على)التمو�ل(القروض منح  -

 :والتسییر الملك�ة جانب
 نزع �قتضي وهذا القرار اتخاذ في للمسیر أكثر حر�ة اعطاء  -

 المراق�ة؛ تعدد المؤسسة، أهداف تعداد :قیدین
 عن أموالها وتستثمر األسهم ملك�ة حق على تحافظ الدولة   -

.المساهمة صنادیق طر�ق

 :الس�اس�ة ألهدافا
 في للمؤسسات  االشتراكي للتسییر الواقعي التطبیق -

.القانون  واحترام الجدید ثو�ه

 121مرجع سابق،ص،اإلقتصاد�ة الس�اسة أهداف إنجاز ومدى السوق  إلى الخطة من االنتقال الجزائري  االقتصاد هللا، عبد بلوناس: المصدر
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 ملیار دج 550 الخماسي الثاني المخطط خصص فقد المرحلة ھذه خالل باالستثمارات یتعلق فیما أما
 بصفة االستثمارات إنجاز و عامة بصفة اإلنتاج لجھاز أكبر بفضل فعالیة یسمح مما المخطط لھذا كاستثمار

من  مالئمة ظروف التنمیة وتوفیر قاعدة تدعیم و توسیع و الفترة ھذه خالل األھداف األساسیة بتحقیق خاصة
-1985الفترة  المخططة خالل استثمارات یلي فیما التنمیة، و تمویل مجال في المحروقات محل تحل أن شأنھا

1989  : 
 1989-1985 الثاني الخماسي المخطط استثمارات :) 74(رقم  الجدول

 )  %النسبة ( )دج  9 10(القیمة  األنشطة 
 الزراعة

 الري
 الصید البحري

 الغابات

30 
41 
1 
7 

5.45 
7.45 
0.18 
1.27 

 14.35 79 المجموع الفردي
 المحروقات

 الخھرباء
 البتروكیمیاء

 المعادن
 الحدید والصلب

 الكھرباء –البناء المیكانیكي 
 صناعات أخرى

39.8 
28.3 
11.1 
13 
18 

16.6 
47.4 

7.23 
5.14 
2.01 
0.54 
3.27 
4.83 
8.61 

 31.63 174.2 مجموع الصناعات
 وسائل االنجاز

 وسائل النقل
 والتوزیعالتخزین 

 البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة
 المرافق االقتصادیة

 السكن
 الصحة

 مرافق اجتماعیة أخرى
 التجھیزات الجماعیة

 التربیة والتكوین

19 
15 

15.85 
8 

45.5 
76 
8 

20.45 
44 
45 

3.45 
2.72 
2.88 
1.45 
8.27 
13.81 
1.45 
3.71 

8 
8.18 

 53.92 296.8 المجموع
 100 550 المجموع العام 

 
 230ص ، 1986 الجزائر المطبعیة، للفنون الوطنیة ، المؤسسة 1989-1985الثاني  الخماسي المخطط عام تقریر: المصدر

 الخماسي استثمارات المخطط إنجاز تطور عن األرقام، ھذه من استخراجھا یمكن التي المالحظات
 1: ھي الثاني

 منذ في الجزائر، التنم�ة بها مرت مرحلة أصعب أن هي بها نبدأ أن �مكن التي األولى النتیجة لعل -
 ضر�ة كان %70 إلى 60بین بنس�ة تراوحت البترول أسعار انه�ار أن إذ 1989 -1985 مرحلة االستقالل هي

 .تمو�نها و تنمیته تمو�ل على الصع�ة العمالت من إیراداته سقوط �سبب عاجزا أص�ح الذي القتصاده عن�فة
 بتكثیف المحروقات غیر أخرى صناعات إلى الصناعیة االستثمارات اتجاه ھو الثانیة النتیجة- 

 .الجدول في مبین ھو كما الخدماتي و الزراعي القطاع في االستثمارات
 

                                                           
 143 ص سابق، مرجع بالل، موزاي:  1
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 370,5 المقررة،بحجم االستثمارات من اقل الفعلیة االستثمارات في تناقص تسجیل ھي الثالثة النتیجة- 
 .دج ملیار 550المحدد الھدف من % 67,3 الفعلي االستثماري الرقم ھذا یمثل و دج ملیار

 في من جدید النظر إعادة إلى الجزائري االقتصاد عاشھا التي السلبیة التطورات ھذه انتھت لقد
 اقتصادھا فتح إلى ترمي التي الجدیدة و توجھاتھا مع تتماشى حیث االستثماریة سیاساتھا و التنمویة استراتیجیاتھا

 .الدولي االقتصاد عولمة في ظل السوق اقتصاد دخول بغیة المنافسة تحریر و
وفي األخیر یمكن لنا تلخیص مجمل المخططات الوطنیة الخمسة للتنمیة وأھم األھداف الرئیسیة لكل 

 1:مخطط من خالل الجدول التالي
 المخططات الوطنیة الخمسة للتنمیة وأھدافھا): 75(الجدول رقم 

 الرئیسیة للمخططاألھداف  المخطط
 المخطط الثالثي

)1967-1969( 
برامج استثمارات موجھة لتنمیة المناطق المحرومة في إطار القضاء على الفوارق الجھویة خصص 

 ملیاردج 11لھ مبلغ 
 المخطط الرباعي األول

)1970-1973( 
خصص لھ مبلغ  الشروع في تنفیذ برنامج التصنیع وتأسیس التخطیط بإنشاء كتابة الدولة للتخطیط،

 ملیاردج30
 المخطط الرباعي الثاني

)1974-1977( 
تثمین الموارد الطبیعیة وتكییف النسیج الصناعي،وتكامل قطاعات االقتصاد، تحسین تقنیات التخطیط 

 ملیار دج100وتنظیمھا عن طریق تحدید اآلجال وتنطیم المراحل، خصص لھ مبلغ
 المخطط الخماسي االول

)1980-1984( 
إقرار التوازنات االقتصادیة من جدید وإعادة تنظیم المؤسسات،ضمان مردودیة اإلمكانیات وترتیب  

األولویات لمنظمة التخطیط،تعمیم التخطیط السنوي وتأسیس مخطط الوالیة والعمل بمخطط االنتاج، 
 ردجملیا250واستعمال أدوات الضبط،إنشاء وزارة التخطیط والتھیئة العمرانیة،خصص لھ مبلغ 

 المخطط الخماسي الثاني
)1985-1989( 

 فعالیة وضمان الدیون الخارجیة من التخفیف ، والنقل والسكن والري الفالحة لتنمیة األولویة إعطاء
 انخفاض إلى ترجع التي رغم الصعوبات الغایة نحو السیر على المحافظة ، الداخل في التسییر

 ج.د ملیار 550 مبلغ لھ خصص ، 1987للتخطیط  الوطني المجلس إنشاء ، اإلیرادات
مداخلة  (،-مقارنة نقدیة–من تقییم مخططات التنمیة إلى تقییم البرامج االستثماریة : االقتصاد الجزائري، بوعشة مبارك: المصدر

-2001والنمو االقتصادي خالل الفترة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول تقییم برامج االستثمارات العامة وانعكاساتھا على التشغیل واالستثمار 
   .7،ص)1،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة سطیف2013مارس 11/12،أیام 2014

 ، حیث1980منذ  الجزائر تھا بدأت التي االقتصادیة اإلصالحات طبیعة ھو المرحلة ھذه یمیز ما أھم إن
 الخلل تعالج لم الھیكلة إعادة أن الجزائر،كما قامت بھا ذاتیة إصالحات بأنھا اإلصالحات وصف ھذه لنا یمكن

 اإلطار تمس ولم ، لھا المالي والمركز االقتصادیة، للمؤسسات الھیكلي الحجم حول دارت جذوره، فمعظمھا من
 األوضاع ظل في اقتصادي مشروع أي نجاح في األساس حجر باعتباره المؤسسات والتأسسي لھذه القانوني

،وبذلك بدأت الجزائر في المرحلة الموالیة بالدخول بنوع جدید من االصالحات  الراھن العالمیة االقتصادیة
 تطبیق حول الدولي والبنك ، النقد الدولي صندوق وخاصة الدولیة المنظمات مع جدیدة مفوضات والدخول في

 .السوق اقتصاد قانون مع تتماشى شاملة اقتصادیة إصالحات
 :السیاسة التنمویة بالجزائر خالل فترة التسعینات  1-3

،ونتیجة للنقائص المصاح�ة 1992�عد تردي األوضاع اإلقتصاد�ة والس�اس�ة في الجزائر �عد سنة 
لتطبیق برامج اإلصالحات والس�اسة التنمو�ة  خالل الثمانینات،والتي حالت دون تحقیق أي تقدم في مجال 

 مست كافة مؤسسات القطاع العام،وأدت إلى إختالالت كبیرة  على المستوى الكلياإلصالحات اإلقتصاد�ة التي 
للنشاط اإلقتصادي، والتي رافقھا ظھور بعض المؤشرات اإلقتصادیة التي تعكس واقع اإلقتصاد الجزائري، 

 2: فیمایلي 1993ویمكن لنا أن نوجز أھم ھذه المؤشرات لسنة 

                                                           
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي  (،-مقارنة نقد�ة–من تقی�م مخططات التنم�ة إلى تقی�م البرامج االستثمار�ة : االقتصاد الجزائري ، بوعشة م�ارك : 1

،كل�ة 2013مارس 11/12،أ�ام 2014-2001حول تقی�م برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
  .7،ص)1التجار�ة وعلوم التسییر،جامعة سطیفالعلوم االقتصاد�ة و 

 68مرجع سابق، صاإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائر ، عبد الرحمان تومي،:  2
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للدولة بسبب زیادة األعباء المتتالیة على الدولة، حیث بلغت نسبة  العجز المتنامي في المیزانیة العامة -
 .%8.7حوالي  1993العجز في نھایة 

 .1990في المتوسط بالنسبة لعام  %20تراجع إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجاریة بنسبة  -
 . %50إنخفاض معدل الطاقة اإلنتاجیة لمعظم وحدات اإلنتاج إلى أقل من  -
 .%2الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى أقل من تدھور حجم  -
 . %40،وتدھور قیمة الدینار بــ  %21.2زیادة حجم الكتلة النقدیة في السوق المحلي بنسبة  -
 .%20.5إرتفاع نسبة التضخم حیث بلغت نسبتھ حوالي  -
 1.%28إرتفاع حجم البطالة حیث بلغت نسبتھا حوالي  -
ملیار دوالر سنة 0.3 منملیاردج، وتطورت خدمة الدیون  25.9إرتفاع حجم الدیون الخارجیة إلى  -

ملیار دوالر سنة 9،وإلى أكثر من 1989مالییر دوالر سنة  7،وإلى1987مالییر دوالر سنة 5إلى  1970
،مما تطلب لجوء الجزائر لكل من صندوق النقد الدولي والبنك 1993ملیار دوالر سنة  9.05،وأكثر من 1992

 2.على قروض ومساعدات میسرة لسد العجز الخارجي في العمالت األجنبیة الدولي للحصول منھما
تراجعًا في  1993وإجماالً یمكن القول بأن الوضعیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة للجزائر سجلت مع نھایة 

وإجتماعیة تمثلت أساًسا في إرتفاع معدالت   ∗التوازنات اإلقتصادیة الكلیة والمالیة، مع وجود ضغوط ھیكلیة
    3.البطالة، قلة السكن، ضعف المستوى التعلیمي وسوء نوعیة الخدمات اإلجتماعیة

 جذریا اختالفا تختلف جدیدة مرحلة في التسعینات، سنوات في الجزائري االقتصاد دخلوكنتیجة لذلك 
 المؤسسات وعلى االقتصاد على– انعكاسات من یحملھ وما السوق اقتصاد بتبنیھا لنظام وذلك سبقھا، عما

 المالیة المؤسسات إلى باللجوء المرة ھذه ولكن سابقا، بدأتھا التي بمواصلة اإلصالحات االقتصادیة، وقیامھا
 ضمنیة فرضیات ثالثة على النامیة االقتصادي للدول اإلصالح في الدولي النقد صندوق منھجویستند ،الدولیة

 4:وھي
كمیة  زیادة الكلي،نتیجة العرض عن الكلي الطلب في فائض وجود مصدره خارجي اختالل كل ان -

 .الحقیقیة والخدمات السلع كمیة زیادة من أكبر بسرعة الدفع وسائل
 اإلنتاج عناصر تخصیص وإعادة األسمى، الطلب في تخفیضا یتطلب ما الختالل إصالح كل إن -

 .الكلي العرض زیادة إلى بطریقة تؤدي
عند  خارجي توازن إلى التوصل في یتمثل فھدفھا انكماشیة، لیست االقتصادي اإلصالح سیاسات إن -

 الموارد وتخصیص األسعار نظام تغییر طریق عن الكامل التشغیل
 التنمویة اإلستراتیجیة وكذا المتبعة، االقتصادیة السیاسة فشل ووعلى ضوء ھذه الفرضیات وأمام 

عرفت 1986التخطیط، وتحت أثر األزمة النفطیة وإنخفاض أسعار البترول في سنة  ضعف تطبیق و المختارة
الجزائر إبرام العدید من االتفاقیات المتتالیة مع كل من الصندوق الدولي والبنك الدولي من أجل توفیر احتیاجاتھا 

ل فترة الحقة التمویلیة،عن طریق الحصول على قروض مالیة یجب تسدید أصل القرض والفائدة معًا  خال
سنوات إضافیة، وھذه القروض تكون عادة مجدولة على 03سنوات مع إمكانیة تمدیدھا إلى 05التتجاوز 

   5.سداسیات بشروط محددة ومتفق علیھا04
 في األولى جرت:أساسیتین بفترتین العالمي البنك و الدولي النقد بصندوق الجزائر عالقة وقد تمیزت

 االجتماعي أو االقتصادي على المستوى سواء األھمیة بالغة أحداث خاللھا الجزائر عرفت مرحلة في تامة سریة

                                                           
: ورقة بحثیة مقدم ضمن المؤتمر الدولي العلمي( ،دراسة لتقییم إنعكاس االصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیةبلعزوز بن علي، كتوش عاشور،:   1

،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة،جامعة أبوبكر 2004نوفمبر  30/29واقع وآفاق،یومي : االقتصادیة السیاسات
  14،ص)بلقاید،تلمسان

 .181،ص )2004مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا،العدد األول،الجزائر(، سیاسات التحریر واإلصالح األقتصادي في الجزائربطاھر علي، :  2
من إیرادات التصدیر على قطاع المحروقات، وضغوط االكتفاء الغذائي حیث أن  %95الضغوط الھیكلیة تتمثل في كون الجزائر أحادیة التصدیر تعتمد :  ∗

،لمزید من التفصیل 1993في سنة 86%من الحریرات المستھلكة من طرف الجزائریین مستوردة،وضغوط المدیونیة الخارجیة  مع فائدة خدمة الدین   75%
 : إرجع إلى

3   : Ahmed Benbitour, L’Algérie Au Troisième Millénaire(Défis Et Potentialités), (Edition Marinoor, Algérie,1998),P89 
 .6سابق، ص ،مرجعدراسة لتقییم إنعكاس االصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیةبلعزوز بن علي، كتوش عاشور،: :   4

5  :  Abederrahmane Mebtoul,L’Algérie Face Aux Défis De La Mondialisation, (O.P.U,Algérie,2002) ,P69. 
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 اتفاقیات السلطات كانت لذا السابقة الظروف من أسوء ظروف في جرت فقد الثانیة اإلصالحات ،أما السیاسي أو
 . المعمق الھیكلي التعدیل برنامج إطار ضمن تندرج المؤسسات ھذه مع الجزائریة
 :1991،والثاني جوان1989برنامج االستعداد االئتماني األول ماي 1-3-1

،  والمساعدات القروض على للحصول الدولیة النقد مؤسسات مع -سریة– في مفاوضات الجزائر دخلت
قروض  منح إلى یھدف االتفاق وكان 1991 جوان في الثانیة و ، 1989 ماي في األولى :على اتفاقیتین فوقعت

 1:أھمھا ،نوجز شروط ضمن العالمي والبنك الدولي النقد صندوق من ومساعدات
وتطبیق  األجور تجمید و األسعار تحریر العامة، الموازنة حجم ،وتقلیص النقدیة الكتلة توسع مراقبة -

 السماح بتدفق و ، الخارجیة التجارة تحریر-.الدینار قیمة تخفیض ،و التضخم من الحد-.موجبة فائدة أسعار
 .الجمركیة و الضریبیة المنظومة إصالح و ، المیزانیة عجز إلغاء-. األجنبیة األموال رؤوس

 :1989برنامج االستعداد االئتماني األول ماي 1-3-1-1
 من الجزائر بموجبھ استفادت و 1989 ماي 30 الدولي النقد صندوق مع اتفاق أول الجزائر أمضت

 من سحبا طلبت كما آلیة، بصفة یجري حق ھو و باحتیاطیاتھا الخاص الجزء بسحب في الصندوق حصتھا
 التي البلدان تصرف تحت الصندوق یضعھا التي التمویل أشكال من شكال التعویضیة التي تعتبر التسھیالت

 صادرات حصیلة انخفاض مشكلة األخیرة السنة في الجزائر واجھت أن مبادالتھا، بعد میزان في عجزا تواجھ
 .التعویضي التمویل حق إعطائھا على الصندوق وافق حیث من الحبوب، وارداتھا أسعار ارتفاع و النفط

 ما أي خاصة سحب حقوق وحدة ملیون 470.7 بنحو الجزائر منھ استفادت الذي المساعدة حجم بلغ وقد
 یعادل ما أي خاصة سحب حقوق وحدة ملیون 150.7 منھا خصص كقروض، أمریكي دوالر ملیون 584یعادل 
 ارتفاع و المحروقات من صادراتھا أسعار انخفاض جراء من التعویضي الرصید إطار في دوالر ملیون 390

 2.من الحبوب ارداتھا و أسعار
كما بدأت خطوات االعتماد على آلیات العرض والطلب في تحدید أسعار الفائدة وأسعار الصرف،وتم 

كما بدأت إجراءات  منح اإلستقاللیة القانونیة لخمس بنوك  تقلیص تشكیلة السلع التي تحدد الدولة أسعارھا
 3.تجاریة

 :1991 جوان 3 الثاني االئتماني االستعداد اتفاق  1-3-1-2
 االقتصادي، المجال في اإلصالحات تعمیق أجل من الدولي النقد صندوق إلى ثانیة مرة الجزائر لجأت

 التي العامة األھداف النیة رسالة تضمنت وقد أشھر، عشرة مدتھ 03/06/1991إتفاق ثاني بتاریخ  إبرام وتم
 في السوق قواعد حسب الجزائري االقتصاد تفعیل شأنھا من والتي تحقیقھا، في الرغبة السلطات الجزائریة أبدت
 .متسق إطار

 وتیرة ظلها في ت�اطأت معهودة غیر وس�اسة اجتماع�ة تحوالت من الجزائر عرفتها التي للظروف فنظرا
 % 4.4 من الحق�قي اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل تراجع حیث معتبرة، النتائج تكن لم و 1989اتفاق  تنفیذ
 11.3 نحو إلى 1989 عام % 5.1 من M 2النقد عرض نمو معدل ازداد ، و1990 عام 0.8%إلى  1989 عام
 إلى جدید من العودة األمر تطلب االقتصادیة، تدھور األوضاع استمرار أثر على ، وھكذا 1990 عام %

 1991.4 جوان اتفاق إلبرام الدولي النقد صندوق
 :1998-1994الھیكلي  التعدیل برنامج  1-3-2

 االقتصادیة والمالیة        األزمة ضغط تحت ،و الدولیة النقد مؤسسات مع السابقتین االتفاقیتین فشل بعد
 المقدرة وعدم وخارجیة، داخلیة مالیة أزمة 1994 وبدایة 1993 نھایة مع الجزائري االقتصاد ،أین شھد واألمنیة

 باللجوء مرغمة الجزائریة السلطات كانت البترول، أسعار النخفاض كنتیجة الدین خدمة وثقل عبئ الدفع، على
 یسمى ما أو الموسع االتفاق برنامج إطار في اتفاقیة إلبرام البنك العالمي و الدولي النقد صندوق إلى ثالثة مرة

                                                           
 .09،مرجع سابق ،صدراسة لتقییم إنعكاس االصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیةبلعزوز بن علي، كتوش عاشور،:  1
 غیرمنشورة، ،االقتصاد�ة العلوم في دولة دكتوراه أطروحة( ،الجزائر�ة التجر�ة الخارجي، لالختالل معالجتها ومدى اله�كلي التعدیل س�اسات راتول، دمحم:  2

 234 ص ،) 2000 ،الجزائر جامعة
 .182بطاھر علي، مرجع سابق،ص:  3
  (علوم و االقتصاد�ة العلوم كل�ة التسییر، قسم دكتوراه، رسالة (،الجزائر حالة النام�ة، الدول اقتصاد�ات على الفائدة سعر تغیر أثر علي، بن بلعزوز:   4
 267 ص ، 2003 ،)الجزائر ،جامعة منشورة التسییر،غیر .
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، 1995ماي21-1994 ماي 22 من الھیكلي التثبیت مرحلة : مرحلتین على الذي یمتد الھیكلي التعدیل برنامج
على  الجزائر تحصل االتفاقیة ھذه اثر على ، و1998ماي 21-1995 ماي 22 الھیكلي برنامج التعدیل ومرحلة
 1. الخارجیة دیونھاا جدولة إعادة إلى باإلضافة مشروطة مساعدات و قروض

 ألمانیا، إیطالیا، فرنسا، الیابان،( الدائنة الرئیسیة والدول الجزائریة السلطات بین اجتماع عقد وقد
 ملیار 17 ب المقدرة الخارجیة الدیون جدولة إلعادة باریس نادي برئاسة )األمریكیة الوالیات المتحدة بریطانیا،

 مع سنوات أربع مدتھا الدفع من سماح فترة منھا عاما عشر ستة مدى على السداد ترتیب آجال وإعادة دوالر،
 2.الرسمي الدین من أولى كمرحلة مالییر دوالر خمسة جدولة إعادة

 اإلصالحات تحقیق إلى تھدف التي االقتصادیة السیاسات مجموعة"عن  الھیكلي التعدیل ویعبر
 على السیاسات ھذه الدولي،وتقوم والبنك الدولي النقد صندوق طرف من المسطر ضمن البرنامج االقتصادیة

 السیاسات تعدیل وكذلك الخارجي، العجز لتقلیص األسعار ورفع الواردات بتقلیص الطلب االجتماعي من الحد
 كما المصرفي، للنظام الصافیة الخارجیة والموجودات المدفوعات میزان وعجز التضخم المنعكسة على المالیة
 بأسعار المتعلقة وتلك والمالیة النقدیة السیاسات خالل من الكلیة االقتصادیات في إعادة التوازن إلى یھدف

 وكذا األجنبي، النقد من وفرة تحقق التي األنشطة نحو توجیھھ مع اإلنفاق سعیا لتخفیض والدخل، الصرف
 3.والزراعة الصناعة وتنمیة الصادرات لزیادة معین نمو معدل والحفاظ على الخارجي العجز تقلیص

 العجز إلى تخفیض أساسا الدولي النقد صندوق طرف من المفروض الھیكلي التعدیل برنامج حیث یھدف
 4:وھذا من خالل العمل على تحقیق االھداف التالیة الكلي، االقتصادي التوازن إعادة كذلك و المیزاني

  .العمومیة وألشغال ا البناء قطاع تطویر على والعمل الفالحي للقطاع االعتبار إعادة -
 % 6و  3 بین متوقع نمو معدل تحقیق -
 .االستھالكیة المواد عن الدعم ورفع األسعار تحریر عملیة تسریع -
 .التضخم معدل تخفیض مع %14 حدود في النقدیة الكتلة تزاید من الحد على العمل -

 للمدى فبالنسبة والطویل، المتوسط القصیر، المدى على تمتد برامج الھیكلي للتعدیل أن وبذلك نجد
 أساس على اإلجمالي الطلب إدارة على فیھ یرتكز الذي االقتصادي االستقرار تحقیق إلى تھدف فإنھا القصیر

 واستمرار ،)واستیراد تصدیر( الخارجي الطلب وكذلك االستثمار لالستھالك، بالنظر الداخلي نمو الطلب وتیرة
 عرض من الرفع ھو ھدفھا فیكون المتوسط المستوى على أما القصیر، المدى على السلع والخدمات عرض

 عن الناتجة التشوھات بعض عن االبتعاد وكذلك الطاقات،استغالل  من للرفع اإلنتاج وتكثیف السلع والخدمات،
 ھناك ذلك إلى إضافة الجبائي، النظام صالحیة التجاریة وعدم والقیود االحتكارات ووجود األسعار مرونة عدم

 فإن الطویل المدى على أما الخاص، واالستثمار االستثمار العمومي بین الخیار وحسن الخارجیة التجارة تحریر
 لالستھالك بالنسبة االدخار وزیادة اإلنتاج إنتاجیة عوامل لدعم االقتصاد في الفعالیة زیادة المقاییس ھو ھدف ھذه

 5.االقتصادي االستقرار على المحافظة وكذا
الھیكلي،  والتكییف أو التعدیل التثبیت برنامج في المتمثلة اإلصالحیة السیاسات وبصفة عامة تھدف

 من للحد وذلك الداخلي والخارجي، المالي التوازن استعادة إلى العالمي، والبنك الدولي الصندوق قبل من المدعمة
االقتصادي  النمو تحقیق وبالتالي التنافسیة لالقتصاد، القدرة ورفع المدفوعات، میزان وتحسین التضخم

 توزیع تحقیق إلى ترمي التي اإلجراءات المنظومة االقتصادیة بإتخاذ في جذریة تغیرات واالجتماعي،وإحداث
 6:تشوھات األسعار،وذلك من خالل  وإزالة للموارد عقالني
 .تطبیق األسعار الحقیقیة  -.      ترشید القطاع العام وتحجمیھ وھي دعوة إلى الخصوصة -
 .اإلستثمار الوطني و األجنبيتشجیع  -

                                                           
 10،مرجع سابق،صدراسة لتقییم إنعكاس االصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیةبلعزوز بن علي، كتوش عاشور،:  1
جامعة ، منشورة االقتصاد�ةغیر العلوم في دولة دكتوراه أطروحة( ،2004-1992الفترة في اإلصالح تحد�ات و الجزائري  الضر�بي النظام، حمیدة بوز�د:  2

 .134ص، ) 2006 الجزائر
  اقتصاد�ة دراسة مثال الجزائر –االقتصادي النشاط على اله�كلي التعدیل برنامج أثر في نظر وجهة فكرون، السعید و ال�عقو�ي دمحم عزي، الخضر:  3

  : www.iraqcp.org: االلكتروني الموقع ،-اجتماع�ة
4   : Hocine Benissad , l’Ajustement structural ,(Ed O.P.U, Algérie ,1999) p p 63-64. 

 .79،صمرجع سابقعلیواش أمین عبد االقادر،:  5
 .08،ص)2005،الجزائر،08االنسانیة،العددمجلة العلوم (،نظرة عامة على التحوالت اإلقتصادیة في الجزائركربالي بغداد، :  6
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 : التسعینات في الجزائري االقتصاد واقع  1-3-3
 من ینطلق بسرعة التغییر، تتمیز اقتصادیة ظروف في الجزائري لالقتصاد التنموي التصور رسم إن

 تحقیق وكذلك الوطني، لالقتصاد التوازنات الكلیة یخص فیما أھدافھ تحقیق إلى الھیكلي التعدیل برنامج وصول
 .جدید من عملیة النمو بعث إعادة و االنتعاش یخص فیما أھدافھ

 ، 1996 سنة في حقق فائضا و ، 1995 سنة في الدولة لمیزانیة التوازن إعادة من التعدیل مكن لقد و
 و 1997 مابین الفترة في %5 یساوي متوسط للنمو معدل توقع مع ،%4 یساوي سنویا معدال تقدیر تم كما

 كان قد ما وھو ، 1998 سنة من انطالقا التجاري المیزان في تحقیق فائض على التوقعات دلت حیث  2000
 حال الفترة تلك في البترول أسعار انخفاض لكن و الخام، المحلي الناتج نمو الدیون بمساعدة بمعالجة سیسمح

 للركود حد تم وضع حیث الوطني، االقتصاد اختالالت امتصاص من التثبیت ببرنامج العمل مكن دون ذلك، و
 النقدي االستقرار تدعیم اجل من ، و) 0.9-(  عند الخام المحلي الناتج تراجع نسبة توقیف خالل من االقتصادي

 مسند المتوسط للمدى تعدیل برنامج خاللھا من صارمة وضعت سیاسة الجزائر انتھجت النمو، عملیة تحفیز و
 من الفترة ھذه في الجزائري االقتصادي النمو انعكس لقد بقوة، و االقتصادي لتدعیم النمو الموسع التسھیل باتفاق
 1 :خالل

 بحوالي التي قدرت و 1994 سنة الفالحي القطاع حققھا التي المضافة القیمة حجم في معتبرة زیادة -
 تراجع مع والخدمات، العمومیة  البناء واألشغال لقطاع 2.7 %نسبة و للمحروقات،  4.4 %نسبة مقابل %15

 ).% 1.4-(الصناعي للقطاع حاد
 .الدولة خزینة في العجز انخفاض  -
 .1994 سنة % 14 ب قدر توقع مقابل  10.5 %إلى النقدیة الكتلة توسع معدل تراجع  -
 .البنك الجزائري طرف من المنتھجة التثبیت آلیات وفق 1995 سنة صرف تعدیل مواصلة -
 آلیات استحداث الصادرات و تحفیز خالل من الوطني لالقتصاد الخارجي التنافس مستوى تحسین  -

 .التصدیر لقروض مالئمة تأمین
 .السوق تنظیم و االجتماعیة الحمایة تحسین  -
 .1993 لسنة االستثمار قانون علیھ نص ما ھو و الخاص للقطاع محفز محیط تنمیة  -
 جذب االستثمارات وكذا االقتصادي، النشاط حفز مع یتوافق بما والجمركي الضریبي النظام إصالح  -

 .المحلیة و األجنبیة
 .العمومیة للمؤسسات المالي التطھیر و الخوصصة برنامج تدعیم  -

 مؤشرات التوازن مستوى على بالمقبولة وصفھا یمكن نتائج الھیكلي التعدیل برنامج عرف فقد وعلیھ
 إلدارة واقتصادي وكسیاسة مالي ضبط كوسیلة النقدیة السیاسة تفعیل إعادة الى ،باإلضافة الكلي االقتصادي

 2:التالیة المؤشرات الشأن ھذا في سجل وقد الطلب،
 .العامة الخزینة عن الجزائري البنك باستقالل النقدیة السیاسة تنشیط إعادة -
 M2.خاصة النقدیة الكتلة في التحكم -
 .  1994 سنة 29% .بلغ  بعدما ، 2000 سنة في % 0,34 ممكن مستوى أدنى إلى التضخم معدل انخفاض -
 .1994 سنة % 21 وصل بعدما 2000 سنة في%6 إلى) الخصم معدل(الفائدة  سعر انخفاض  -
 .2002 سنة دوالر ملیار 22 من أكثر إلى الصرف سعر احتیاطي ارتفاع -
 . 1996ملیار سنة 33 من اكثر بلغت بعدما دوالر 2001 سنة ملیارنھایة 24 من القل الخارجیة الدیون انخفاض  -

  %93مقداره  ما 1994 سنة في بلغت بعدما ، 2002 نھایة في 25 %من القل الدین خدمات انخفاض  -
 .2000-1996 الفترة  من الصعبة للعمالت بالقیاس الدینار صرف سعر استقرار -

 :وفیمایلي الجدول الذي یبین أھم مؤشرات التوازن اإلقتصادي الكلي خالل فترة برنامج التعدیل الھیكلي

                                                           
 .179،صمرجع سابقزرنوخ یاسمینة، :  1
 .14،مرجع سابق،صدراسة لتقییم إنعكاس اإلصالحات اإلقتصادیة على السیاسة النقدیةبلعزوز بن علي،كتوش عاشور،:  2
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 :2001-1993أھم مؤشرات التوازن اإلقتصادي الكلي خالل ): 76(رقم  الجدول
 ملیار دوالر أمریكي: الوحدة

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 المؤشر

 2.1 2.4 3.2 4.5 1.1 4 3.9 0.9- 2.2- %نمو اإلقتصادي

M2 2072 1659 1468 1288 1082 920 800 724 627 دج 

Pib 4222 4079 3215 2810 2780 2565 2003 1487 1189 دج 

 19.1 21.6 13.1 10.1 13.8 13.2 10.2 8.9 10.41 صادرات دوالر

 9.5 9.3 8.9 8.6 8.1 9.1 10.1 9.2 7.99 واردات

 24.9 28.5 17.9 12.9 19.5 21.7 17.6 16.3 16.26 سعر البترول

 77.7 75.3 66.6 58.8 57.6 54.7 47.6 36 22.5 دوالر/سعر الصرف دج

 4.2 0.3 2.6 5.0 5.7 18.7 29.8 29.04 25.9 %معدل التضخم

 22.6 25.3 28.3 30.5 31.2 33.7 31.6 29.5 25.7 )دوالر(الخارجیة  الدیون

 4.50 5.11 5.08 4.46 4.24 4.52 4.37 4.53 9.05 )دوالر(الخارجي الدین خدمات

 22.2 19.8 39.1 47.5 30.3 30.9 38.8 47.1 82.2 %الصادرات إلى الدین خدمات نسبة

 27.3 28.89-  29.8 26.41 25.9 28.1 24.4 23.2 معدل البطالة

 1997،2002لتقریر السنوي لبنك الجزائر -ا: المصدر
- Evolution De la Dette Exterieure De L’Algerie 1994-2004,Etude De La Banque D’Algerie,Sur le 
Site Officiel : http://www.bank-of-algeria.dz/docs 

 على حافظت ،والتي النقدیة السیاسة متغیرات مستوى على تحققت التي اإلیجابیة النتائج ھذه أن إال
 :یلي فیما نوجزھا التي السلبیة الحقائق بعض تخفي یمكن أن ال ، الكلیة االقتصادیة التوازنات

 النتائج ھذه تكن لم بالتالي و المحروقات أسعار تحسن بسبب كان المحققة النتائج من الكثیر إن -
 الطلب بجانب عامة بصفة یتعلق إنما نتائج من تحقق ما إن المالي للرشاد نتیجة أو االقتصاد األداء بسبب تحسن

 االقتصادي األداء ضعف حیث ، التفاؤل إلى تدعو ال المؤشرات فإن العرض الكلي بجانب تعلق ما أما ، الكلي
 :1الخدمات قطاع و المحروقات قطاع ما عدا– القطاعات لمختلف

 والمال�ة النقد�ة الكم�ة، االقتصاد�ة التوازنات استعادة ورغم أ�ًضا أنه، إل�ه اإلشارة یجب ما -

وغ�اب  االقتصادي الركود استمرار من عنها انجر وما) 1998-1994(خالل  اله�كلي التعدیل نتیجة س�اسات

 تكلفة االقتصاد�ة اإلصالحات مرحلة ، حیث صاحب االجتماع�ة األوضاع فإن االقتصادي، للنمو فعلي

 من الكثیر تصف�ة و إفالس نتیجة ال�طالة معدالت تمع فارتفعتلمجا شرائح مختلف مست �اهضة اجتماع�ة

وحوالي  %5أي بزبادة تقارب حوالي  1997سنة  %29.8إلى أكثر من 1993سنة  % 24المؤسسات من 
P50F.االجتماعیة واآلفات الحرمان انتشار الفقر و ذلك إلى أضف ،2000سنة  30%

2 
 
 

                                                           
 .15المرجع نفسھ،،ص: 1
السیاسات :"حول الملتقى الوطنيمداخلة مقدمة ضمن (، بین خلق البطالة ومكافحتھااإلقتصادیة في الجزائر ھواري عامر،قاسم حیزیة، السیاسات :  2

 .04،ص) 2013نوفمبر ،جامعة سوق أھراس،  12/13،أیام االقتصادیة الراھنة في الجزائر الواقع و التحدیات
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 2014-2000الجزائریة خالل الفترة   التنمیة إستراتیجیة 1-4
بدأت الجزائر بالشروع في تجربة تنمویة جدیدة بتنفیذ سیاسة إقتصادیة جدیدة مختلفة عن  2001منذ سنة 

سابقاتھا  تعرف بسیاسة االنعاش االقتصادي من خالل تنشیط الطلب الكلي وھي سیاسة مالیة توسعي ذات 
توجھ كینزي تھدف أساًسا إلى رفع معدل النمو االقتصادي عن طریق زیادة االنفاق الحكومي 

تشجیع المؤسسات على االستثمار لتلبیة الزیادة في الطلب (قصد تحفیز االنتاج ) االستثماري،االستھالكي(
،وقد تم تجسید ھذه السیاسة من خالل تنفیذ ثالثة برامج تنمویة )وبالتالي دعم النمو وامتصاص البطالة

ت البترول غیر المتوقعة متتالیة، وممولة حصریًا من طرف میزانیة الدولة من خالل استخدام عائدا
،والتي ساھمت في ازدیاد 2001یاالستفادة من الطفرة النفطیة واالسعار المرتفعة للبترول إبتداًءا من سنة 

 1:االیرادات الضریبیة من المحروقات،وھذه المخططات أو البرامج ھي كاآلتي
خصص لھ  2004-2001خالل الفترة  )PSRE( برنامج دعم االنعاش االقتصادي :البرنامج األول -

 .ملیار دوالر أمریكي 7ملیار دج أي حوالي  525مبلغ 
،خصص لھ 2009-2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي نفذ في الفترة  :البرنامج الثاني -
 .ملیار دوالر أمریكي 150مبلغ یفوق 
م برنامج تنموي طبق في الجزائر ، ویعد أضخ 2014 – 2010البرنامج الخماسي  :البرنامج الثالث -

 . ملیار دوالر أمریكي 286منذ االستقالل بمبلغ یصل 
 :والشكل التالي یوضح مختلف البرامج االستثماریة العمومیة والمبالغ المخصصة لكل منھا

 
 2) 2014-2001(تطور مختلف برامج االنعاش المعتمدة في الجزائر ): 59(الشكل رقم 

 )أمریكي ملیار دوالر:( الوحدة

 
Source : Programme Quinquennal des Investissements Publics 2010 – 2014, AGENCE NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT,2010,Sur le Site : www.andi.dz,visité le : 21/05/2014 a 22h43. 
 

                                                           
1  :  SEDDIKI MALIKA ,Investissements Publics Et Gouvernance En Algerie : Quelle Relaion ;( Collloque 
International : Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombées sur 
l’emploi , l’investissement et la croissance économique,11et 12 mars 2013,Faculté Des Sciences 
Economiques,Commerciales Et Sciences  de gestion université Sétif 1) ,P10 
2 : Programme Quinquennal des Investissements Publics 2010 – 2014, AGENCE NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT,2010,Sur le Site : www.andi.dz,visité le : 21/05/2014 a 22h43 

http://www.andi.dz,visit%C3%A9
http://www.andi.dz,visit%C3%A9
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 :PSRE( 2001-2004(االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج 1-4-1
 : محتوى وأهداف البرنامج 1-4-1-1

جاء هذا البرنامج في مرحلة ما �عد التصح�ح اله�كلي المتزامنة مع االرتفاع الكبیر والمتواصل ألسعار 
 لیتمحور حول األنشطة أساًسا 2004 -2001الفترة على �متد االقتصادي الذي اإلنعاش برنامج النفط، لقد وجه

 وتقویة الخدمات العمومیة في مجاالت الري، الفالحیة اإلنتاجیة األنشطة و المؤسسات والمشاریع الخاصة بدعم
 .البشریة الموارد وتنمیة المحلیة المعیشي، وتحقیق التنمیة المستوى تتحسین و الھیاكل القاعدیة، و النقل

 وجھ على الوطني و التراب كل عبر االقتصادیة باألنشطة یدفع فإنھ الحكومة، لبرنامج تطبیقا و
الشرائیة،  القدرة تحسین و شغل خلق مناصب إلى األنشطة تلك ترمي كما حرمانا األكثر المناطق في الخصوص

 ما و الداخلي التوازن عدم من إلى التقلیص الرامیة العمرانیة التھیئة سیاسة و الفقر مكافحة إطار في تندرج فھي
 1. الجھوي بین

 2:ھذا البرنامج یھدف إلىوبذلك فإن 
 للمواطنین؛ المعیشي المستوى تحسین -
 النائیة؛ المناطق عن العزلة فك -
 وتطویرھا؛ للشرب الصالحة بالمیاه التزوید شبكة وتوسیع إصالح -
 الصحیة؛ المنشات تطویر -
 للتالمیذ؛ التمدرس ظروف تحسین -
 االجتماعیة؛ المرافق تأھیل إعادة -
 الجواریة؛ والمرافق المنشات تطویر -
 البریدیة؛ والخدمات والالسلكیة السلكیة االتصال شبكات توسیع -
 المرتفعة؛ البطالة من والتقلیل العمل مناصب توفیر -
 القطاع؛ ھذا إلى األموال ھذه من كبیر جزء بتوجیھ السكن أزمة تخفیض -
 على باالعتماد وھذا الغذائیة التبعیة من التخفیض اجل من الزراعي القطاع وتنمیة تطویر -
 .الجنوب في خاصة األراضي إصالح -

وقد تزامنت ھذه العملیات مع سلسلة من االجراءات الخاصة باإلصالحات المؤسساتیة ودعم المؤسسات 
االنتاجیة الوطنیة،وضمن ھذا االطار یمكن تقسیم برنامج االنعاش االقتصادي إلى أربع برامج رئیسیة، كل      

 :یتكون من قطاعات فرعیة، والجدول التالي یبین ذلكبرنامج یخص قطاع رئیسي 
 3)ملیار دج: الوحدة(التوزیع القطاعي لبرنامج دعم االنعاش االقتصادي): 76(الجدول رقم 

 السنوات           
 القطاع

 المجموع 2004 2003 2002 2001
 "مبالغ"

نسبة "المجموع 
 "مئویة

 %40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كبرى وھیاكل قاعدیة
 38.8% 204.1 6.5 53.1 72.7 71.8 تنمیة محلیة وبشریة

 12.4% 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 قطاع الفالحة والصید البحري
 8.6% 45.0 - - 15.0 30.0 دعم االصالحات االقتصادیة

 100% 525.0 20.5 113.2 178.2 213.1 المجموع
واالجتماعي،تقریر حول الوضعیة االقتصادیة واالجتماعیة للجزائر خالل المجلس الوطني االقتصادي : المصدر

 .87، ص2001السداسي الثاني من سنة 
 

                                                           
1    : Services du chef du gouvernement, Le plan de la relance économique 2001 - 2004, les composantes du 
programme, P4 

تقی�م آثار برامج االستثمارات مداخلة مقدمة ضمن  المؤتمر الدولي حول (، آثار االستثمارات العمومیة على األداء اإلقتصادي في الجزائرعمار عماري،:  2
،كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة 2013مارس  11،12،أ�ام 2014-2001العامة وانعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

 .09،ص)1وعلوم التسییر،جامعة سطیف
 87، ص2001قتصادیة واالجتماعیة للجزائر خالل السداسي الثاني من سنة ،تقریر حول الوضعیة االالمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي:  3
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 1: من خالل الجدول یمكن استخالص مایلي

لقطاع األشغال الكبرى أنھ قد تم تخصیص أكبر نسبة من إجمالي المبالغ المخصصة للبرنامج   -
دج ملیار دج على مدى أربع سنوات، أي ما  210.5: حیث استفاد من برنامج خاص یقدر بــ والھیاكل القاعدیة 

من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، وذلك لتدارك العجز والتأخر الحاصل في ھذا القطاع  % 40.1یعادل 
المطبقة في فترة واالصالحات  1986نتیجة لتأثیرات كل من االزمة االقتصادیة التي شھدتھا البالد منذ سنة 

التسعینات أین أجبرت الدولة على تقلیص حجم اإلنفاق الحكومي الموجھ لالستثمار بغیة استعادة التوازن المالي 
للموازنة العامة، ھذا باإلضافة إلى أن دعم ھذا القطاع سیساھم في إنعاش المؤسسات االنتاجیة الوطنیة العامة 

جدیدة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، وبالتالي تقلیص نسبة البطالة، والخاصة ما یساھم في توفیر مناصب عمل 
 .وتوفیر الظروف المالئمة لالستثمار، وبالتالي رفع معدالت االستثمار المحلیة واألجنبیة

من  % 38.8فقد بلغت نسبة المبالغ المخصصة لھ بالنسبة لقطاع التنمیة المحلیة والبشریة أما    -
لبرنامج، ما یدل على سعي الحكومة لتحقیق أھداف البرنامج المتمثلة في تحقیق إجمالي المبلغ المخصص ل

التوازن الجھوي بین مناطق الوطن وتحسین االطار المعیشي للسكان خاصة في المناطق الریفیة المعزولة، كما 
 .ن ألفراد المجتمعیساعد دعم الموارد البشریة على رفع معدالت التنمیة البشریة، وبالتالي تخفیض نسبة الفقر بی

 % 12.4ملیار دج أي ما نسبتھ  65.4فلم ینل إال مبلغ  قطاع الفالحة والصید البحريفیما یخص   -
" البرنامج الوطني للتنمیة للفالحیةمن إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج، وذلك لكون أن القطاع قد استفاد من 

PNDA"  وھو برنامج خاص ومستقل عن برنامج دعم االنعاش االقتصادي، وبذلك فإن 2000إبتدًءا من سنة ،
 .المبلغ المخصص لھذا القطاع یعتبر بمثابة دعم للبرنامج السابق الذكر

 % 8.6ملیار دج،أي ما نسبتھ  45یقدر بــ لدعم االصالحات  وفي األخیر نجد أن المبلغ المخصص -
المخصص للبرنامج،وتم توجیھھ أساًسا لتمویل اإلجراءات والسیاسات المصاحبة لھذا البرنامج من إجمالي المبلغ 

 .التي تھدف إلى دعم القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة العامة والخاصة
 أنھ قد تركز أساًسا أن فیالحظ أما فیما بتعلق بالتوزیع السنوي لبرنامج دعم االنعاش االقتصادي،  -

ملیار دج على التوالي،  113.2ملیار دج، 185.9ملیار دج، 205.4بقیمة  2001،2002،2003خالل سنوات 
لم  2004قیمة المبلغ المخصص للبرنامج في حین أن سنة من  % 27.76،  %35.4،  % 39.12أي بنسة 

مر الذي یدل من قیمة المبلغ المخصص للبرنامج، األ % 3.9ملیار دج أي مانسبتھ  20.5تخصص لھا سوى 
على سعي الحكومة على تنفیذ عملیات ومشاریع البرنامج خالل أقصر فترة بھدف تحسین الظروف االقتصادیة 
واالجتماعیة ألفراد المجتمع المتدھورة بعد األزمة االقتصادیة التي شھدتھا البالد واالصالحات التي تلتھا خالل 

 . ى المستوى المعیشي للسكان فترة التسعینات والتي كان لھا تأثیرات سلبیة عل
 :2004-2001 االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج نتائج  1-4-1-2

 من جملة تحقیق االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج " البرنامج ھذا استطاع المسطرة األھداف على بناءا
 2: أبرزھا من كان اإلنجازات
 2003 سنة  % 6.9إلى 2001 نةس  2.6 من االقتصادي النمو معدل ارتفاع -
 ساھم حیث ، 2003 سنة %23.7 إلى 2001 سنة % 27.3 من البطالة معدالت انخفاض -

 .عمل فرصة 817000 خلق في البرنامج ھذا
  %6.8إلى 12.5%  من أي 2004 و 2000 سنتي بین النصف اليوبح الفقر نسبة انخفاض -
 2003 سنة % 2.6 إلى 20001 سنة %4.2 من انتقلت التي التضخم معدالت خفاضان -

                                                           
مجلة أبحاث إقتصادیة وإداریة، (، 2010-200دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبیل بوفلیح، :  1

 .252،253ص -،ص)2012،دیسمبر12العدد
مداخلة مقدمة ضمن  المؤتمر الدولي حول تقی�م آثار برامج (،االقتصادي على تدفق االستثمار االجنبي أثر برامج االنعاشجدیدي روضة،  : 2

،كل�ة العلوم 2013مارس  11،12،أ�ام 2014-2001االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 
 .09،ص)1معة سطیفاالقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر،جا
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 .مسكن 700.000 تسلیم و بناء كذلك و التحتیة، والبنى القاعدیة المنشآت من العدید إنجاز - -
 أي (دوالر ملیار30 حوالي منھا ،)دینار ملیار 3.700 أي (دوالر ملیار 46 بحوالي إجمالي استثمار -

 العمومي؛ اإلنفاق من )دینار ملیار 2.350
 

 الضرائب، إدارة عصرنة( واإلجراءات التدابیر من مجموعة باتخاذ الدولة قیام البرنامج ھذا صاحب وقد
 بالشكل األعمال مناخ اإلنتاج وتحسین االستثمار تشجیع إلى خاللھا من تھدف ، والتي ) الصناعیة المناطق تھیئة
 موارد تجنید یتطلب االقتصادي اإلنعاش برنامج تطبیقاألجنبیة حیث أن  األموال رؤوس بدخول یسمح الذي

 التعدیالت المؤسسیة ھذه تطبیق وجب مرضیة، نتائج على والحصول تكلفة بأقل و أجل إنجازه ومن ھامة،
 یمكن تلخیص اإلطار ھذا بصفة فعالة، وفي السوق قوى تطبیق یسھل محیط بإنشاء تسمح التي والھیكلیة
 1.  :التالي الجدول التي تم اتخاذھا في المالیة األحكام و الجبائیة التدابیر مجموعة

 2004-2001 االقتصادي اإلنعاش لبرنامج المصاحبة السیاسات ):78(رقم  جدول
 دج ملیار الوحدة

 المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات
 20 9.8 7.5 2.5 0.2 عصرنة إدارة الضرائب

 22.5 5 5 7 5.5 صندوق المساھمة والشراكة
 2 0.4 0.5 0.8 0.3 تھیئة المناطق الصناعیة

 2-  0.7 1 0.3 صندوق ترقیة المنافسة الصناعیة
 0.08- -  0.05 0.03 نموذج التنبأ على المدى المتوسط والطویل 

 46.58 15.2 13.7 11.35 6.33 المجموع
CIT,P20 . -: Programme de soutien à la relance économique appui aux réformes, OP  Source 

 
 تغیرات عدة البرنامج، ثمة في المسطرة األھداف إلى الوصول أجل من أعاله، الجدول من لنا یتبین

 بتبني الحكومة قامت ذلك اجل من االقتصاد العالمي، مع یتالءم االقتصادي المحیط لجعل إلیھا التطرق وجب
 إلى ترمي التي مالیة موارد تخصیص أي االقتصادي اإلنعاش لبرنامج دعم المصاحبة السیاسات من مجموعة

 باإلضافة إلى المال، راس فتح و الشراكة إجراءات في اإلسراع و المؤسسة عمل تحسین االستثمار و تشجیع
 .األوروبي االتحاد مع الشراكة و للتجارة العالمیة للمنظمة لإلنضمام التحضیر
 
                      المال،وكانت مسددة، إتجاه مقرضي الصع�ة التجر�ة هذه من �سالم الجزائر ذلك خرجت�و 
   6,8% قدرها اقتصادي نمو نس�ة 2003سنة  في الجزائر حققت الكل�ة،حیث اإلقتصاد�ة التوازنات واسترجعت
  .مستمرة ز�ادة دوالر في مل�ار 32,9 قدرها صرف واحت�اطات
 بینما الر،دو  مل�ار 22 إلى مل�ار دوالر 28,3 من انخفضت قد الخارج�ة الجزائر دیون  فان �المقابل، و

 2.سنة في دج ملیون  911 الى 1999 سنة في دج مل�ار1.059من  للدولة الداخل�ة العموم�ة الدیون  تقلصت
 3: كالتالي المشاریع حصیلة كانت ، 2003 دیسمبر شھر أواخر وعند 
 
 
 
 
 

                                                           
رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة (، 2000-1990الجزائر حالة دراسة مع تسییرھا و النامیة للدول الخارجیة المدیونیة تطور سمیر، حبارك:  1

 .238، ص)2002-2001 الجامعیة السنة لتسییر،ا علوم و االقتصادیة العلوم لیةالماجستیر،ك
  4ص ،  2005جویلیة العشرون، و السادسة العادیة العامة الدورة ، 2004 سنة من الثاني للسداسي االجتماعي و االقتصادي الظرف:  2

3   : Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 à Décembre 2003, P 1. 
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 2003 دیسمبر شھر أواخر عند المشاریع عدد ):79( رقم جدول

 المشاریع القطاعات
 4386 المائیةالموارد 

 2448 السكن والعمران
 1868 األشغال العمومیة

 1596 الفالحة
 1134 البنى التحتیة للشباب

 1046 التعلیم
 564 االتصاالت

 545 الصحة
 339 الصید

 223 الحمایة االجتماعیة
 247 الطاقة

 162 البنى التحتیة للثقافة
TUP HIMO 982 والبنى التحتیة لإلدارة 

 149 التعلیم العالي والبحث العلمي
 174 التكوین المھني

 99 البیئة 
 59 الصناعة

 33 التعلیم عن بعد
 9 النقل

 16063 مجموع المشاریع
Source : Bilan du programme de soutien de la relance économique, Septembre 2001 àDécembre 2003, P 2. 

 :المنفذة فھي المشاریع نسبة عن أما
 ).% 73( منجز مشروع 11.811 -
 ) % 26( اإلنجاز طور في مشروع 4.093 -
 )%1( اإلنطالق طور في مشروع 159 -

 :2005-2009 (PCSC) االقتصادي اإلنعاش لدعم التكمیلي البرنامج 1-4-2
 :2009-2005 االقتصادي اإلنعاش لدعم التكمیلي مضمون وأھداف  البرنامج 1-4-2-1

 إطار وتنفیذھافي إقرارھا سبق التي والمشاریع البرامج وتیرة مواصلة إطار في البرنامج ھذاجاء 
وإلى  السابقة الفترة في المحققة اإلنجازات تثبیت ھدف، ب2004-2001 للفترة االقتصادي اإلنعاش دعم مخطط
 جھة ،ومنجھة  من ھذا معتبرة لموارد بتوفیره االجتماعي للرفاه مولد مستدیم لنمو المناسبة الشروط وضع
 ،األشغال النقل شبكات (السیما للبالد التحتیة البنیة بتنمیة السكان معیشة مستوى تحسین على یساعد أخرى

 1).الریفیة التنمیة و الرّي، الفالحة العمومیة،
 2 :األھداف یمكن إجمالھا فیمایلي من جملة لتحقیق النمو لدعم التكمیلي البرنامج وضع

كانت  سواء التسعینات فترة خالل الجزائر بھ مّرت ما أنّ  حیث  :العامة الخدمات وتوسیع تحدیث -
 تحدیثھا جعل من بشكل العامة، الخدمات حجم و نوع على سلبا أثّر االقتصادیة األزمة أو السیاسیة األزمة

 في الخاص القطاع كتكملة لنشاط جھة ومن جھة، من المعیشي اإلطار تحسین قصد ملّحة ضرورة وتوسیعھا
 . الوطني االقتصاد ازدھار سبیل

                                                           
 .09جدیدي روضة، مرجع سابق، ص:  1
-2001(برنامج االنعاش االقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو وبرنامج التنمیة الخماسي على النمو االقتصادي أثرصالحي ناجیة،مخناش فتیحة، 2

مداخلة مقدمة ضمن  المؤتمر الدولي حول تقی�م آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها (،نحو تحدیات آفاق النمو االقتصادي الفعلي والمستدیم) 2014
،كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر،جامعة 2013مارس  11،12،أ�ام 2014-2001ل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة على التشغی

 06،ص)1سطیف
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 األفراد، معیشة نمط على المؤثرة الجوانب تحسین خالل من وذلك : اإلفراد معیشة مستوى تحسین -
 تطویر مھم في عامل السكان معیشة ظروف تحسین یعتبر التعلیمي، و أو األمني الصحي، الجانب كان سواء
. االقتصادي حركیةالنشاط على ثم ومن العمل  عنر أداء على انعكاساتھ خالل من االقتصادي األداء

 البشریة الموارد من كل یلعبھ الذي للدور راجع وذلك : التحتیة والبنى البشریة الموارد تطویر -
 في الوقت االقتصادیة الموارد أھم من البشریة الموارد تعتبر إذ االقتصادي، النشاط تطویر في التحتیة والبنى

 ترقیة عن طریق التقلیدیة الموارد بھا تتمیّز التي الندرة مشكلة یجنّب المتواصل تطویرھا أنّ  إذا الحالي،
 في جدا ھام دور لھا البنى التحتیة أنّ  كما ذلك، في بالتكنولوجیا واالستعانة لألفراد والمعرفي التعلیمي المستوى

 المواصالت عملیة تسھیل خالل الخاص من القطاع إنتاجیة دعم في وبالخصوص اإلنتاجي النشاط تطویر
 .اإلنتاج وعوامل والخدمات السلع وانتقال

 للبرنامج التكمیلي النھائي الھدف االقتصادي النمو معدالت رفع یعتبر: االقتصادي النمو معدالت رفع -
 .الذكر السابقة األھداف كل فیھ تصب الذي الھدف وھو النمو، لدعم

 النمو القاعدیة، دعم المنشآت تطویر المعیشة، ظروف تحسین: ھي محاور خمسة البرنامج ھذا ویشمل
الجدیدة،أخذ قطاع التنمیة المحلیة والبشریة  االتصال تكنولوجیات ترقیة العمومیة، الخدمة تحدیث االقتصادي،

 1% 86وقطاع األشغال العمومیة و الھیاكل القاعدیة حصة األسد من الغالف المالي المخصص للبرنامج بنسبة 
 :المخصصات المالیة لھذا البرنامج كما ھو مبین في الجدول التالي وقد تم توزیع 

 )2009-2005(توزیع البرنامج التكمیلي لدعم النمو ) : 80(الجدول رقم 

 )%(النسبة  )ملیاردج(المبالغ  القطاعات
 السكان معیشة ظروف تحسین
 األساسیة المنشآت تطویر

 االقتصادیة التنمیة دعم
 تحدیثھا العمومیة الخدمة تطویر
 لالتصال الجدیدة التكنولوجیات تطویر برنامج

1908.5 
1703.15 

337.2 
203.9 
50.0 

45.5 
40.5 

8 
4.8 
1.1 

 % 100 4202.75 2009-2005 الخماسي البرنامج مجموع
Source : www.premier.ministre.gov.dz consulté le 21/08/2013 à 21h45. 

 :من خالل الجدول نجد أنھ
السكن، (من المبلغ اإلجمالي للبرنامج لتحسین ظروف معیشة السكان  % 45.5تخصیصقد تم  -

 إنجاز سكنیة، وحدة ملیون بإنجاز البرنامج ھذا إطار في الدولة قامت حیث ،...)الصحة ،الماء،الغاز،والكھرباء،
 بھ جاء لما تكملة یعتبر ، وھو....واسع نطاق على والكھرباء الغاز توزیع الشروب، بالماء للتزوید محطة 1280
 والبشریة، المحلیة التنمیة برنامج في اإلنعاش االقتصادي دعم مخطط
 قطاع و�ل�ه ،)دج مل�ار 555(السكن لقطاع فیها األكبر النصیب كان قطاعات، عدة على الحصة هذه وُوزعت

 ظروف تحسین قصد المدرس�ة األقساموالمطاعم من مز�د إنشاء شكل في )دج مل�ار 100 ( الوطن�ة التر��ة
 )دج ملیار 626 ( العالي التعلیم قطاع یأتي ثم ، الریاضیة والثقافیة والمنشآت التربویة المرافق وتأھیل التمدرس،

  . الجزائریة الجامعة مستوى المعرفي على التحصیل ظروف أفضل لتوفیر

من المبلغ اإلجمالي للبرنامج نحو إنجاز المشاریع الكبرى في مجال المنشآت  % 40.5وتوجیھ  -
 : 2یلي كما فرعیة قطاعات أربعة على )دج ملیار 1703.1(القیمة  وزعت ھذه حیثالقاعدیة ، 

1   :  SEDDIKI MALIKA ,Investissements Publics Et Gouvernance En Algerie : Quelle Relaion ; (Collloque 
International : Evaluation des effets des programmes d’investissements publics 2001-2014 et leurs retombées sur 
l’emploi , l’investissement et la croissance économique,11et 12 mars 2013,Faculté Des Sciences 
Economiques,Commerciales Et Sciences  de gestion université Sétif 1) ,P11 

 www. Premier _ ministre . you . dz / avabe / media / pdf /textere E األول الوزیر بوابة ، النمو لدعم التكمیلي البرنامج : 2
ssentiels /progpilar /progcroissance . pdf . 

http://www.premier.ministre.gov.dz/
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  )تحویالت و سدود( الماء ، )دج ملیار600 ( العمومیة األشغال ، )دج ملیار700 ( النقل-
 . )دج ملیار10.15(اإلقلیم  تھیئة ،)دج ملیار393
 %8ملیار دج ما نسبتھ  337.2وبالنسبة لدعم التنمیة االقتصادیة فقد خصصت لھا الدولة مبلغ  -

 1:من الغالف المالي المخصص للبرنامج، وقد تم توزیعھ كالتالي
 : توزیع المبالغ المالیة الموجھة لدعم التنمیة االقتصادیة) : 81(الجدول رقم 

برنامج دعم التنمیة 
 االقتصادیة

الفالحة والتنمیة 
 الریفیة

المؤسسات الصغیرة  السیاحة ترقیة االستثمار الصیبد البحري الصناعة
 والمتوسطة

4.0 3.2 4.5 12.0 13.5 300 )ملیار دج(المبالغ

Source : www.premier-ministre.gov.dz 
 :إذَا سعیًا لتطبیق برنامج دعم التنمیة االقتصادیة یتضح لنا من خالل الجدول

األمر الذي  ملیاردج300مبلغ الذي خصصت لھ  بقطاع الفالحة والتنمیة الریفیةإھتمام الدولة   -
یعكس أھمیة القطاع الفالحي في االقتصاد الوطني حیث یعتبر أكثر القطاعات مساھمة في الناتج المحلي خارج 

 قطاع المحروقات بعد قطاع الخدمات ،
قصد تحسین التنافسیة بین المؤسسات الصناعیة،  ملیاردج لقطاع الصناعة 13.5مبلغ تخصیص  -

وتھیئة المناخ المناسب  بترقیة االستثمارالبحري ، باإلضافة إلى االھتمام  ملیار لدعم عملیات الصید12ومبلغ 
 .ملیاردج4.5 لجلب االستثمارات المحلیة واألجنبیة حیث خصص لذلك ما یقارب

منطقة توسع سیاحي،كما  42بھدف إنشاء  ملیاردج 3.2تم تخصیص ما قیمتھ  السیاحة ولتشجیع  -
نظًرا للدور الذي  مؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیةملیاردج لدعم ال4مقدار  خصصت الدولة

. تلعبھ ھذه األخیرة في تطویر النشاط اإلقتصادي وتوفیر مناصب العمل ما یدعم النمو والتنمیة االقتصادیة للدولة
 بلغت والتي''ق�مته  حیث من الجزائر تار�خ في مسبوق  غیر برنامجا النمو لدعم التكمیلي البرنامج �عتبر

 الجنوب �مناطق أحدهما خاصین ، برنامجین إقراره �عد له أضیف حیث ، مل�اردج 4203 األصلي شكله في
 من المتبقیة الموارد على زیادة ، ملیاردج 668 بقیمة العلیا الھضاب بمناطق آخر و ملیاردج 432 بقیمة

 ملیاردج 191 ب المقدرة اإلضافیة ،والصنادیق دج ملیار 1071 ب والمقدر االقتصادي اإلنعاش دعم مخطط
 8705 یصبح لقیمتھ النھائي المجموع وعلیھ ،دج ملیار 1140بقیمة الخزینة بحسابات الخاصة والتحویالت

 2. دج ملیار
 ):2009-2005(نتائج البرنامج التكمیلي لدعم النمو االقتصادي  1-4-2-2

 3:النتائج أھمھا من مجموعة النمو لدعم التكمیلي البرنامج تطبیق عن نتج وقد
 .للشرب الصالحة المیاه بشبكة السكان من % 95تزوید-
 . التطھیر بشبكة%  86إیصال تم-
 .االتصال اإلعالم تكنولوجیات إلى الوصول -
 .)صحیة منشأة 800 إنجاز( الصحیة المنشآت إقامة مجال في تطور -
 % 98 بنسبة الكھرباء إیصال تمّ -
 .كلم 110000 ب تقدر طرقات شبكة إنجاز -
 .االستثماري المناخ في تحسن حدوث -
بناء،المناجم،  مواد( بھا المرتبطة واألنشطة العمومیة األشغال البناء كقطاع القطاعات بعض نمو -

 .والطاقة الماء )...المقالع
 ملیون 6.2ب قدر 2009-2008 لسنتي الفالحي المحصول ( الفالحي القطاع في تحسن حدوث - -

%  19.7بــ  قدر نمو الفالحي القطاع حقق بذلك ) قنطار

1  :  www.premier-ministre.gov.dz,OpCit. 
 06،صمرجع سابقصالحي ناجیة،مخناش فتیحة،:  2
 .12-11،ص،صمرجع سابقجدیدي روضة،:  3

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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 وذلك نتیجة 2009 في % 9.3إلى 2005 في %  4.7من المحروقات خارج النمو معدل ارتفاع -
 .العموم�ة األشغال ، والبناء الفالحة قطاع من كل في النمو نس�ة الرتفاع

 .للسكان المع�شي المستوى  في تحسن -
 .2008 في دوالر 4746 بلغ الذي الفردي الدخل متوسط ارتفاع . -

 مؤسسة 455000الى  2005 سنة مؤسسة 329338 من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات عدد ارتفاع -
 .مؤسسة 180000 عددھا كان 2001 سنة في انھا العلم مع 2009 سنة

 ):PCCE()2010-2014(برنامج توطید النمو أو مخطط التنمیة الخماسي 1-4-3
 :المحتوى واألھداف 1-4-3-1

البرنامج الثالث لالنتعاش االقتصادي في ظل محیط دولي سجل وجود  2009قدمت الحكومة في سنة 
األزمة المالیة واالقتصادیة التي مست جمیع االقتصادیات وجعلت العالم في تراجع كبیر،وفي حین أن 

-2010ت عن برنامجھا الخماسي الثاني العدید من الدول وضعت قیود مالیة صارمة فإن الجزائر أعلن
مجند بغالف مالي إجمالي قدره ) 2009-2001(الذي یمثل مواصلة لمخططي االنعاش السابقین 2014

ملیار دوالر من أجل دعم عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التي شرع  286ملیاردج مایعادل 21124
     1.فیھا منذ عشر سنوات

   2: وبذلك فإن ھذا البرنامج الخماسي یھدف إلى مایلي
 واالجتماعي؛ االقتصادي للبرنامج األساسیة الركیزة تعتبر التي البشریة التنمیة دعم -
 واالجتماعیة؛ االقتصادیة للفعالیات المحركة العمومیة، الخدمات تحسین -
 المناطق؛ كل عن العزلة لفك العمومیة األشغال قطاع دفع -
 للشرب الصالحة بالمیاه التزود تحسین إلى الرامیة الجھود تحسین إلى الرامیة الجھود مواصلة -
 الجاریة؛ المشاریع واستكمال -
 المدنیة؛ والحمایة واألمن المحلیة الجماعات دعم -
 العمراني؛ للنسیج االعتبار وإعادة السكن قاعدة توسیع في االستمرار -
 الصحي؛ للقطاع قویة دفعة وإعطاء للسكان الصحي المستوى تحسین -
 واالتصال؛ لإلعالم الجدیدة والتكنولوجیات العلمي بالبحث النھوض -
 .قاعدتھما وتوسیع العالیین والتكوین التعلیم أھمیة على التأكید -
 

 2014-2010مضمون برنامج توطید النمو  1-4-3-2

مل�اردج إلى ثالثة برامج فرع�ة �مكن  21214تم تقس�م المبلغ المالي المخصص للبرنامج الخماسي والمقدر�ــ  
 3: توض�حها في الجدول الموالي

 
 
 
 
 
 

                                                           
1  :  Seddiki Malika,OpCit,P12. 

 09، صمرجع سابقعمار عماري، محمادي ولید، :  2
 255جع سابق،ص،مر2010-2000دراسة تفییمیة لسیاسة االنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبیل بوفلیح،:  3
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 2014-2010التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي ): 82(الجدول رقم 
 %النسبة المئویة  المبالغ المخصصة للبرنامج البرنامج

:تحسین ظروف معیشة السكانبرنامج  -1
 السكن -
 التربیة،التعلیم العالي،التكوین المھني -
 الصحة -
 تحسین وسائل وخدمات اإلدرات العمومیة -
 ∗باقي القطاعات-

9903 
3700 
1890 
619 

1800 
1886 

45.42 % 

:برنامج تطویر الھیاكل القاعدیة -2
 قطاع األشغال العمومیة والنقل -
 قطاع المیاه -
 العمرانیةقطاع التھیئة -

8400 
5900 
2000 
500 

38.52% 

برنامج دعم التنمیة االقتصادیة -3
 الفالحة والتنمیة الریفیة -
 دعم القطاع الصناعي العمومي -
 دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتشغیل-

3500 
1000 
2000 
500 

16.05% 

مجلة أبحاث إقتصادیة(، 2010-200في الجزائر في الفترة دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة نبیل بوفلیح، : : المصدر
255،ص)2012،دیسمبر12وإداریة، العدد

 إرساء قواعد سبیل مایمكن مالحظتھ حول ھذا البرنامج ھو مواصلة الحكومة لجھودھا التي بذلتھا في
 اقتصادیة یاسةس ألي النھائي الھدف تعتبر التي البشریة التنمیة یخص ما خالل دعم كل من النمو توطید

 %45.42ما نسبتھ ...)السكن،الصحة،التعلیم،(واجتماعیة حیث خصصت لبرنامج تحسین ظروف معیشة السكان
والتطور مع االھتمام  التوسع إلى العمومیة األشغال قطاع وترقیة من القیمة االجمالیة للبرنامج، وكذا دفع

والقطاع الصناعي ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  بمواصلة تنمیة وتطویر قطاع الفالحة والتنمیة الریفیة
األمر الذي یعكس رغبة الحكومة في إستھداف أھم القطاعات المؤثرة بصفة مباشرة في معدالت النمو 

 :اإلقتصادي ومستویات التشغیل،والشكل الموالي یبین مختلف القطاعات المعنیة بھذا البرنامج االستثماري
 2014-2010القطاعات المعنیة بالبرنامج االستثماري العمومي حصص أھم): 60(الشكل رقم 

Source : Programme Quinquennal des Investissements Publics 2010 – 2014, AGENCE NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT,2010,Sur le Site : www.andi.dz,visité le : 21/05/2014 a 22h43. 

إذًا مایؤكده الشكل السابق ھو إعطاء الدولة األولویة لقطاع السكن واألشغال العمومیة من أجل مواصلة 
تنمیة وتطویر قاعدة البنى التحتیة األساسیة وتحسین الخدمات العامة،مع االھتمام  بمشاریع الموارد المائیة، 

ة،باإلضافة إلى قطاع الشباب والریاضة،دون إھمال قطاعات التعلیم العالي والتربیة الوطنیة والتنمیة الریفی
 .والصحة لما لھا من دور في تفعیل التنمیة الشاملة لإلقتصاد الوطني

 قطاع الشباب والریاضة،الثقافة،قطاع الصحة العمومیة،عملیات التھیئة العمرانیة وتطویر وسائل اإلعالم،الشؤون الدینیة:  ∗

http://www.andi.dz,visit%C3%A9
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 ):2014-2010(نتائج برنامج توطید النمو  1-4-3-2
 1:التالیة النتائج تحقق أن البرنامج ھذا تبني من سنوات 03 بعد الدولة استطاعت لقد 

 % 9.7الى  2012 سنة وصلت التي البطالة نسبة انخفاض التشغیل و نسبة ارتفاع -
 مؤسسة 642913الى 2011 سنة عددھا وصل التي المتوسطة و الصغیرة المؤسسات عدد ارتفاع -

  .عمل منصب  1.676.196 یقارب ما توفر ومتوسطة صغیرة
 2011سنة دوالر ملیار 1.22 بلغت حیث %  25.77بنسبة المحروقات خارج الصادرات حجم ارتفاع -

 .2010 سنة دوالر ملیار 0.97 مقابل
 األجنبیة االستثمارات عدد في ارتفاع -
 المجاالت عن من العدید في االستثمار على الشباب إقبال نتیجة االستثماریة المشاریع عدد ارتفاع -

 .االقتصادي االنعاش خالل برامج من الدولة وفرتھا التي االستثماریة الفرص بفضل التشغیل دعم أجھزة طریق
 القاعدیة الھیاكل في ملحوظ تحسن -
تقییم استراتحیة التنمیة الجزائریة من مخططات التنمیة إلى سیاسة االنعاش االقتصادي  1-5

2001-2014: 
اإلقتصاد�ة كتدخل سر�ع رات اإًذا غداة االستقالل قامت الحكومة الجزائر�ة بوضع مجموعة من القر 

لمعالجة الوضع�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة المتدهورة التي خلفها االستعمار الفرنسي، و�دأت مجهودها التنموي 
مبن�ة على النهج االشتراكي ومبدأ التخط�ط المركزي ) 1989-1967(بخطط تنمو�ة متتال�ة طو�لة المدى 

 .نتاج�ةوالتدخل الم�اشر للدولة في االستثمارات اال
ونظًرا لكون أن إنجاز مجمل ھذه المشاریع واالصالحات التي تتضمنھا ھذه المخططات متعلقة بإیرادت 
الدولة المرتبطة أساًسا بأسعار النفط ووضعیة السوق النفطیة العالمیة، فإن الدولة عجزت عن تحقیق مجمل 

زمة النفطیة التي عرفتھا الجزائر في بسبب األ) 1989-1985(االھداف التي أقرھا المخطط الخماسي الثاني
،األمر الذي أدى إلى إعتماد برنامج مكثف لالصالحات  من خالل كل من إتفاقیات االستعداد االئتماني، 1986

 .برنامج االستقرار االقتصادي وبرنامج التعدیل الھیكلي
نقدیة وإغفال جانب إال أن نتائج ھذه اإلصالحات كانت محدودة واقتصرت على تحسین بعض الجوانب ال

النمو االقتصادي الفعلي،ومن ھنا جاءت برامج االنعاش االقتصادي الثالثة لدعم ومواصلة النمو 
، وھنا سنحاول تقییم النتائج التي حققتھا ھذه االستراتجیة التنمویة التي اتبعتھا )2014-2001(االقتصادي

 :،وذلك كمایليالجزائر من مخططات التنمیة إلى سیاسة االنعاش االقتصادي
 
 ):1989-1967(تقییم المخططات التنمویة الخمسة -1-5-1

عرفت االستراتجیة التنمویة التي إتبعتھا الجزائر عقب االستقالل من خالل المخططات التنمویة نتائج 
متباینة من مخطط إلى آخر بسبب إختالف الظرفیة االقتصادیة واالمكانیات المتاحة،وعلى العموم یمكن تسجیل 
بعض النتائج االیجابیة ،رغم الفشل النسبي الذي عرفتھ ھذه المخططات في مسار التنمیة االقتصادیة 

 : الجزائریة،ومن ھنا قمنا بالفصل بین النتائج االیجابیة و السلبیة في عملیة التقییم،وذلك كمایلي
 
 :النتائج اإلیجابیة 1-5-1-1

إلى نتائج جدیرة بالمالحظة في عدة ) 1989-1967(لقد أدت مخططات التنمیة الخمسة خالل الفترة 
 : میادین وإلى إحداث تحوالت عمیقة في االقتصاد الجزائري منھا

إقامة مؤسسات وطنیة عمالقة سخرت لھا إمكانیات تأمیم األراضي الزراعیة وقطاع المحروقات و -
تمثلت في المخطط الثالثي األول ) 1980-1967(مالیة ضخمة،وذلك من خالل خطة تنمویة طویلة المدى 

،وكان )1977-1974(،والمخطط الرباعي الثاني)1973-1970(،المخطط الرباعي االول )1967-1969(

                                                           
 .15، ،صمرجع سابقجدیدي روضة،:  1
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 ، الوطني االستقالل الماستك ھو )1976( الوطني المیثاق حسب التنمویة السیاسة ھذهالھدف االستراتیجي من 
 1 . متحرر مجتمع وبناء الفرد بترقیة اممواالھت

بتأمیم المشاریع األجنبیة في القطاعات الصناعیة األساسیة،  1967قیام الحكومة الجزائریة في عام  -
وتم في ھذا اإلطار تأمیم قطاع توزیع مواد ومشتقات المحروقات ،وأسست شركات وطنیة أسندت لھا مھام 

 .تجسید سیاسة التصنیع
 .%75تغطیة اإلستثمارات الصناعیة بحوالي االستثمار في قطاع المحروقات لرفع الصادرات ألجل  -
 في ضمان المحروقات محل تحل صناعیة بقدرات البالد لتزوید الصناعي القطاع في االستثمار -

 2.الجزائر في واالجتماعیة االقتصادیة للتنمیة الضروریة الدفع وسائل
الدخل الوطني حیث تمیزت ھذه المرحلة من مسیرة االقتصاد الجزائري بتخصیص جزء كبیر من 

لإلستثمار في القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات األخرى،وأعطیت األولویة لفروع المواد الوسیطة 
والتجھیز،ولقد كان الھدف ھو التصنیع وبسرعة كبیرة من خالل اإلعتماد على القطاع العمومي ومن ثم المؤسسة 

ث التصنیع الذي كان لھ الدور الرئیسي في اإلنتاج الوطنیة، وبالتالي فقد لعبت الدولة دوًرا جوھریًا في إحدا
والعمالة وخلق القیمة المضافة، ولقد ترتب على ھذه السیاسة أداء إقتصادي البأس بھ حیث بلغ متوسط النمو 

،كما انخفضت معدالت البطالة خالل ھذه الفترة لنصل إلى )1979-1967(خالل الفترة  %7اإلقتصادي السنوي
رتفع كل من الناتج الداخلي اإلجمالي،وكذا نسبة االستثمارات إلى الناتج الداخلي اإلجمالي ،وا1978سنة  22.3%

 3:كما ھو موضح في الجدول التالي
 

 4)1979-1967(تطور كل من الناتج الداخلي اإلجمالي واالستثمارات خالل الفترة): 83(الجدول رقم 
ملیاردج   : الوحدة  

 البیان 1967-1969 1970-1973 1974-1977 1978-1979
 الناتج الداخلي اإلجمالي 56.8 114 158.5 115.8
 االستثمارات 9.16 36.31 121.23 54.78
 %نسبة االستثمارات إلى الناتج الداخلي االجمالي  16 31.8 76.5 47.4

 186،ص)1993دحلب،الجزائر،مطبعة (،الجزائر بین األزمة اإلقتصادیة واألزمة السیاسةدمحم بلقاسم حسن بھلول، : المصدر  
 

ونالحظ من خالل الجدول االتجاه المستمر في االرتفاع في نسبة االستثمارات إلى الناتج الداخلي اإلجمالي 
من مخطط إلى آخر،خاصة بانسبة لمخطط الرباعي الثاني أین شھد االستثمار في قطاع الصناعة المصنعة 

ملیاردج في المخطط الثالثي إلى  56.8الناتج الداخلي اإلجمالي من إھتماًما كبیًرا، باإلضافة إلى إرتفاع حجم 
 .ملیاردج خالل المخطط الرباعي الثاني وذلك نتیجة لإلرتفاع في أسعار البترول خالل ھذه الفترة158.5

  : بإقامة وذلك األخرى االقتصادي النشاط قطاعات تنمیة عملیة لتحفیز "النمو أقطاب " خلق  -
 )أرزیو، سكیكدة( البتروكمیاویة للصناعة قطبان  -
 .والصلب والمعادن في عنابة الحدید لصناعة قطب -
 5 . )رویبة ،المدیة(المیكانیكیة للصناعة قطبان  -
في  ودائع، كثالث بنك) BEA(الجزائري  الخارجي البنك إنشاء تم المصرفي القطاع مستوى  على -

 وكالة تا�عة لها23أجنب�ة بإجمالي بنوك  05، لیخلف204-67�موجب المرسوم رقم  1967أكتو�ر01
القرض اللیوني،الشركة العامة،قرض الشمال،البنك الصناعي للجزائر والبحر االبیض المتوسط، بنك :وھي

باركالي، أما دوره فتمثل في اسھیل وإدارة العالقات التجاریة والمالیة مع الخارج والعمل على تطویر التجارة 
المخطط،تشجیع الصادرات من المنتوجات الصناعیة،واإلشراف على  وتوجیھھا لخدمة أھداف اإلقتصاد

                                                           
 .02ص ،مرجع سابقبوعشة مبارك، : 1
 .53ص ، )03،3198،عدد الكو�ت ، العر�ي والتعاون  النفط ةجلم( ، )الجزائري  المثال (والتنم�ة النفط ، أحمد سید القادر عبد : 2
، -دراسة حالة الجزائر-تحلیل أثر السیاسات اإلقتصادیة على تنمیة اإلستثمارات األجنبیة المبائرة في ظل اإلصالحات اإلقتصادیةدالل ین سمینة، :  3
-207،ص،ص)2013-2012العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة یسكرة،أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم اإلقتصادیة،كلیة (

215 
 186،صمرجع سابقدمحم بلقاسم حسن بهلول،  : 4
  116ص ، )1999 ، الجامع�ة الدار ، مصر(، االقتصاد علم م�ادئ ، م�ارك دمحم النع�م عبد:  5
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القروض الخارجیة وتقدیم القروض لقطاعات ھامة كقطاع المحروقات،الصناعات الثقیلة،النقل البحري،الصناعة 
 .االلكترونیة والكیماویة

 المؤرخ في 68/35وبناًءا على األمر رقم 1968تم في سنة :وفي مجال التجارة الخارجیة -
وضع تعریفة جدیدة جاءت لمراجعة نظام التعریفة السابقة في محاولة منھا لبناء إقتصاد مستقل  02/02/1968

وتوجیھ الواردات لخدمة إستراتجیة التنمیة الوطنیة وتحقیق أھداف المخطط التنموي،وقد بنیت ھذه التعریفة على 
ھذه التعریفة فئتین من البلدان للتعامل التجاري أساس مفھوم اإلنتقاء عند االستیراد وإحالل الواردات،وأقرت 

 :وھي
 .البلدان التي أبرمت معھا الجزائر عقود وإتفاقیات تجاریة-المجموعة اإلقتصادیة األوربیة،  -

وقد میزت ھذه التعریفة بین المنتجات المحولة والمنتجات غیر المحولة بغیة توجیھ الواردات لخدمة 
تجلى ذلك من خالل رفع قیمة التعریفة الجمركیة المطبقة على المواد المحولة دون إستراتجیة التنمیة الوطنیة،وی

المواد غیر المحولة التي تفرض علیھا تعریفة جمركیة أقل،كما میزت ھذه التعریفة الجمركیة بین المواد 
بغرض حمایة االنتاج اإلستھالكیة ذات األولویة،والمواد أو المنتجات الكمالیة ذات الرسوم االكثر ارتفاًعا،وذلك 

 1.الوطني من المنافسة األجنبیة والحد من إستیراد السلع التي التخدم التنمیة من جھة أخرى
ورغم ھذه الجھود التنمویة إال أن النتائج المتحصل علیھا لم تكن في المستوى المطلوب وفي مستوى 

وزیادة تكالیف استھالك االستثمارات مما االستثمارات المالیة المخصصة لھا،وذلك راجع للتأخر في اإلنجاز 
كان الباقي تحقیقھ من المخطط الجاري  1978أدى إلى خلق آثار اقتصادیة محدودة ومشاریع مؤجلة،ففي نھایة 

 من المحققة ، أي أن النتائج1978ملیاردج أي مایعادل أربعة سنوات من التخطیط على وتیرة 210یقدر بــ 
 مستوى في تكن لم الماضي القرن والثمانینات من السبعینات في الجزائر حققتھا التي الضخمة االستثمارات

 :فیمایلي السلبیة النتائج توضیح ویمكن المنتظرة الطموحات
 
 :النتائج السلبیة 1-5-1-2

 مطلع حتى الجزائري االقتصاد على المتراكمة واإلختالالت الفجوات حدة تفاقم الستمرار نظرا
 على االعتماد أن الوقت مع اتضح وأمنیة، واجتماعیة وسیاسیة اقتصادیة :األزمة جوانبوتعدد  التسعینات،

 شاملة، تكون االقتصادي لإلصالح إستراتیجیة إتباع من البد مجدیا،وأنھ لن یكون الجزئیة المعالجات أسلوب
 البنیاني التحول خطى تسریع في ،وتسھم)والخارجیة الداخلیة( االختالالت والفجوات معظم معالجة إلى ترمي
 أفراد لمعظم المعیشة مستویات وتحسین االقتصادي النضج بلوغ مرحلة من االقتصادیة التنمیة مسیرة لتأھیل

أكدت مختلف البرامج واالستراتجیات التنمویة المتبعة من طرف الجزائر خالل ھذه  الجزائري حیث المجتمع
 :وجود مایلي) 1989-1967(الفترة 

 :التنم�ة تسییر في خلل -
 من األولى المرحلة في التركیز وتم الصناعي، القطاع على الجزائر في التنم�ة إستراتیج�ة بنیت فلقد
 التسییر قواعد لحساب االقتصادي التسییر قواعد وٕاهمال الموسع االستثمار على) 1979-1967(التخط�ط 

 من طاقتھا اإلنتاجیة بسبب ضعف األخذ بقواعد التسییر، %50إلى %40  نسبة التنمیة أفقد مما االجتماعي،
 لحركة واضح كبح مع التسییر، مستوى تحسین على التركیز تم) 1989-1980(الثانیة  المرحلة وفي

 أساسي كمصدر المحروقات بقطاع الرتباطھا نظرا الصناعي، القطاع في اإلنتاجي خصوصا االستثمار
 الوطنیة الموارد تعبئة مجال في المطبقة التنمیة إستراتیجیات في توازنيخلل  ھناك لذلك للتراكم،باإلضافة

 2.إمكانیاتھ وتھمیش التنمیة خدمة في الخاص ودوره القطاع أھمیة تقدیر سوء بسبب المتاحة،
 مع فیھ شرعت الذي البنیاني التحول عملیة بطء بالجزائر، الداخلیة السیاسات في القصور أوجھ بین فمن

 التنمیة،   عملیة لتمویل المحروقات قطاع على الكلي شبھ واالعتماد 1967 عام االقتصادیة التنمیة خطط بدایة
 المفرط التوسع ارتكزت على داخلي توجھ ذات تنمویة إستراتیجیة تبنیھا و المتبعة، التوسعیة المالیة والسیاسات

 التوجیھ اإلستراتیجیة ھذه إطار في ساد كما الزراعي، لقطاع دورا وتھمیش الصناعي العام القطاع مشاریع في
                                                           

 208-207دالل ین سمینة،مرجع سابق، ص،ص:  1
 ،)1999،الثاني الجزء ،الجامع�ة المطبوعات ،دیوان الجزائر( ،الجزائر في مسارها تنظ�م وٕاعادة التنم�ة تخط�ط س�اسة بهلول، حسن بلقاسم دمحم:  2

 210ص
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 ظل الذي العام القطاع یخدم بما االقتصادیة األنشطة ممارسة على المختلفة فرض القیود و لالقتصاد المركزي
 1.أداتھ كفاءة ضعف من یعاني

 :الخلل في تسییر التجارة الخارجیة -
 السیاسة وعجز ، 97 %من بأكثر الوطنیة الصادرات على المحروقات قطاع ھیمنة إلى الخلل ھذا یرجع

 تقلص إلى یؤدي المحروقات ألسعار المفاجئ االنخفاض جعل ما الوطني، وھو اإلنتاج عن تنویع االقتصادیة
 ومس ، 1987 سنة %34 إلى للواردات اإلجمالیة القیمة عنھ انخفاض فنجم الصعبة، العملة من عائدات الدولة

 48 %عن یزید بما انخفضت والتي المصنعة، ونصف األولیة بالمواد القائم اإلنتاجي الجھاز تموین أقوى بشكل
 إلى 1979 سنة % 15,9 من الغذائیة قیمة الواردات ارتفعت المقابل وفي ، 1984، بعام مقارنة 1987 عام

 2. االقتصادیة التنمیة أثر سلبًا على مستوى مما ، 1985 سنة % 19,6
 :الوطني االستثمار إنجاز معدل ضعف -

) 1979-1967(مرحلة  حیث عرفت المركزیة اإلدارات في البیروقراطیة وتفشي اإلنجاز في التأخر
 فمثالً  ، الصناعیة مثیالتھا بالدول آنذاك وفاقت تكالیفھا بارتفاع تمیزت لالستثمارات، ضخمة مبالغ تخصیص

 التكلفة تتجاوز لم في حین ، للطن دوالر 2500 ب تقدر بالحجار والصلب الحدید بمركب االستثمار تكلفة كانت
 بالنسبة االستثمارات إنجاز وتیرة في الخلل كان الحجم، كما بنفس ولمركب بكندا للطن دوالر 1200 آنذاك

3. المحددة لألھداف

 أما ،)1969-67(المخططة خالل المخطط الثالثي  االستثمارات من فقط% 82نفذتإالّ أنھ ھذه المرحلة 
في  التوسع إلى راجع ، وذلك ملیاردج 154 بمقدار المخطط تكالیف فیھ فزادت الرباعي الثاني المخطط

 وذلك تنفذ، لم قیمة االستثمارات من % 35أن إال 1973 سنة في البترول ارتقاع أسعار عن الناتجة االستثمارات
 أسعار انخفاض بسبب توقفت فإنھا الثاني المخطط الخماسي مشاریع اإلنجاز أما مؤسسات لمحدودیة یرجع

 مست التي الندرة وظاھرة البطالة مشكلة عقد مما ، للبرمیل دوالرات 10 أقل من 1986 سنة بلغت التي البترول
 4 .الغذائیة والمواد كاألدویة المواد الضروریة

إذ  ، المكان ھاًما في فعال نفذت التي تلك وبین المسجلة الصناعیة المشروعات بین وبذلك كان الفارق
 منھا للتخطیط، المركزي الجھاز قائمة في مسجلة المحلیة للصناعة مشروعا975، 1979سنة  نجد في نھایة

 1979-1974 بین مسجلة صغیرا مشروعا 434 ضمن ومن ، األول الرباعي المخطط عن ورث مشروع144
 5.تلزیم دون باقیة النصف من أكثر نجد

 االستثمارات إلجمالي نسبة بالجزائر الصناعیة اإلستثمارات ھیاكل تطور ): 84(رقم جدول
 Iالرباعي  1969-67الثالثي المخططات

70-1973 
 IIالرباعي 

74-1977 
 سنة

1979 
 Iالخماسي 

80-1984 
 IIالخماسي 

85-1989 

 32 39 72.4 43.5 44.7 60 % المنتظر الھیكل
 23.4 28 77 61.2 53.3 72 % مالیة اإلنجازات ھیكل

Source : Abdelhamid Brahimi , Sstratégie de développement pour l’Algérie, Défis et enjeuxU , 
économica ,Paris, 1991 , P269 

 ، % 32 إلى % 39 من الصناعیة االستثمارات في نسبي انخفاض سجل) 1989-80(مرحلة  في بینما
 محققا ، ج.د ملیار 74 للدولة الفعلي السنوي االستثمار متوسط كان) 1989-85(الثاني  الخماسي فخالل المخطط
 فعالیة ضعف عن تعبر عالیة استثماریة تكلفة وھي ، جدید منصب 75.400 بـ فعلي سنوي متوسط تشغیل

 الداخلي للناتج بالنسبة االستثمار إنتاجیة وعملیة،وانخفضت علمیة معالجة یتطلب وھدر لألموال ما التسییر
 الداخلي الناتج لزیادة أنھ ، أي% 14.8 إنتاجیة وبمعدل دج ملیار 11 السنوي كان متوسطھ والذي اإلجمالي،
 6.دج 6.7 من قریبة استثماریة تكلفة دج یستوجب 1 :ب PIBاإلجمالي 

في العلوم  أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه(،-دراسة حالة الجزائر–متطلبات تنمیة القطاع الخاص بالدول النامیة موالي لخضر عبد الرزاق، :   1
 .206،ص)2010-2009اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر،والعلوم التجاریة،تخصص إقتصاد التنمیة،جامعة تلمسان،

.211مرجع سابق،ص،الجزائر في مسارها تنظ�م وٕاعادة التنم�ة تخط�ط س�اسة ،،بهلول حسن بلقاسم دمحم:  2
 .207سابق، صموالي، لخضر عبد الرزاق،مرجع :  3

4 : Abdelhamid Brahimi , Stratégie de développement pour l’Algérie (Défis et enjeux ), (économica , Paris,1991) , 
PP : 152-153 

 .09ص ،مرجع سابقبوعشة مبارك، :  5
 .207، صمرجع سابقموالي، لخضر عبد الرزاق،:  6
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  :النمو معدالت في التراجع -
 سنة تراجعا عرفت والتي المحرقات، بإیرادات تمویلھ في المرتبط االستثمار وتیرة النخفاض نتیجة

 1 :االقتصادیة كما یوضحھ الجدول التالي القطاعات أغلب في االقتصادي النمو في أدى النكماش مما  1986
 1988-85 عامي بین الصناعي لإلنتاج النمو معدل تطور: یوضح) 85(  رقم الجدول

 1988 1987 1986 1985 السنوات
 -2.7% -1.4% +0.6% +5.2% اإلنتاج لحجم السنوي النمو معدل
 -1.4% -4.6% -2.6% +4.6% المحروقات خارج الصناعي اإلنتاج نمو معدل

     
  214ص سابق، مرجع ،الجزائر في مسارھا تنظیم وإعادة التنمیة تخطیط سیاسة بھلول، حسن بلقاسم دمحم :المصدر

 
 فترة أن حتى ، ولوحظ سنوات 3-2یقدر  المتوسط في الصناعیة المشاریع إنجاز في التأخیر ویقدر

 2. معتبرة التأخیر بھذا المتعلقة والخسائر الزائدة سنوات،فالتكالیف 7-5من  امتدت المشاریع لبعض اإلنجاز
 :عوامل إلى عدة إرجاعھا یمكن معقدة ظاھرة الجزائریة الصناعة في التكلفة زیادة مسألة وتعتبر

 أما خاصة بالجزائر األولى فالعوامل ، الھندسیة الشركات وتدخل الدولي للمحیط تعود :خارجیة - 
 أمریكا في وباألخص المتعددة الجنسیات الشركات تدخل حیث نجد ، النامیة الدول كل في توجد فإنھا األخرى
 الالتینیة

 باالقتصاد عالقة لھا ال لكن بقوة متكاملة مركبات( المختار التصنیع ونمط نموذج نتاج ھي :داخلیة
من ناحیة  وأظھرت سلیمة غیر بطریقة صممت قد الصناعیة المشروعات وحجم طبیعة حیث أن ،3،)الوطني

 الظروف مع بالتالؤم من االھتمام أكثر الوطنیة المؤسسات مشروعات محاكاة في رغبة اإلنجاز أو التكنولوجیا
 المشاریع إنجاز شروط تحضیر في الملحوظ اللنقص ،ونظرا لھذا  العاملة والید األساسیة للمرافق المحلیة
 تھیئة ( المحیط نقاط عاتقھا على تأخذ أن على المؤسسات أجبرت ، المؤسساتمختلف  بین التنسیق وانعدام

 المفرطة الزیادات إلى الحال أدى بطبیعة ما وھذا ،....)، التكوین ، السكن ، األساسیة المنشآت المناطق،الري،
  التكالیف في

 جدید من االستثمار تطرح ألعمال المتباینة اإلنجاز ودرجة الباھضة والتكالیف اآلجال امتداد وبھذا فإن
 لھذه االقتصادیة المردودیة من المتبعة ویقلل االقتصادیة للسیاسة والخارج بالداخل اإلجمالي الترابط مشكل

 4.الوطنیة  الجماعات على األعمال
      حوالي 1980 سنة الوطنیة اإلنتاجیة الطاقة استغالل نسبة بلغت حیث :اإلنتاجیة الطاقة ضعف -

 القطاع في التسییر،خصوًصا في التحكم نسبة التشغیل صعید قطاع على وتمثل ضعیفة نسبة وھي ، %40
 والصیانة، التجھیز ومواد األولیة كالمواد بوسائل اإلنتاج التموین مستوى تدھور من عانى الذي الصناعي

 1982.5 سنة من للمؤسسات بدءا الھیكلة إعادة تطبیق بعد التنظیمي، بالجانب كثیرا وانشغل
 المطلوبة المعروضة والكمیات الكمیات بین واسعة ھوة أحدث االستثمارات لجبھة السریع التوسع كما أن

 حتى جدیدة لمشروعات االقتصادیة التقنیة تتم الدراسة تكاد فما ، لالستثمار الالزمة والمادیة البشریة الطاقات من
 تلك تعمیق بدوره ساعد ما وھذا السابقة المشروعات إنجاز تقدم لحالة اعتبار  دون تنفیذھا في الشروع یقرر
 6 .الھوة

 على منھا اإلداریة والتخطیط األجھزة تدبیر سوء إلى المشروعات تنفیذ في العجز حاالت تفسیر و یمكن
 العام لھیكل التوازن اختالل إلى أدى ، الوسائل وتخصیص المشاریع تسییر في التحكم الخصوص، فعدم وجھ

 تخصیص في وأھمیتھا المشاریع بعض في المستویات جمیع األخطاء على زیادة إلى أدى كما ، االستثمارات
 .المنشآت األساسیة إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة الھادفة الموارد

                                                           
 .214،مرجع سابق،صالجزائر في مسارها تنظ�م وٕاعادة التنم�ة تخط�ط س�اسة بهلول،، حسن بلقاسم دمحم:  1

2   : Abdelhamid Brahimi , OpCit ,15 
 104ص ،)  1984 ،2 ج بیروت،والنشر للدراسات العر��ة المؤسسة (، )1954 العام منذ التنم�ة (العر�ي العالم اقتصاد�ات ، صا�غ هللا عبد یوسف : 3
 .09ص ،مرجع سابقبوعشة مبارك، :  4
 .214،مرجع سابق،صالجزائر في مسارها تنظ�م وٕاعادة التنم�ة تخط�ط س�اسة بهلول،، حسن بلقاسم دمحم:  5

6  :  Abdelhamid Brahimi , OPECIT , P : 153. 
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 مخططات إبطال على كلھا عملت اآلجال وتمدید الباھضة التكالیف إن : المالیة الوضعیة تأزم -
استعمال  قبل القروض تسدید إلى المؤسسات األحیان بعض في فأجبرت ، جودتھا مھما كانت التمویل

 التوازن على سلبا انعكس المحروقات،مما أسعار انھیار بعد 1986 منذ المالیة األزمة ثم تفاقمت 1االستثمارات،
الدین،  وخدمات الواردات من الخارجیة المستحقات تغطیة عن عجزه فتضاعف ، الموارد الخارجیة لمیزان العام
 .التضخم و المدیونیة حجم ارتفاع المالیة األزمة ھذه مظاھر من وكان

 ارتفع وقد الجزائر، في المالیة األزمة مظاھر أھم من یعتبر والذي :والتضخم النقدیة الكتلة زیادة -
 المشاریع لتمویل )النقود خلق(السھلة  إلى الوسائل اللجوء نتیجة 1995 سنة % 29,8 إلى معدلھ

 85.3 إلى 1966 سنة دج ملیار 6.239من  تضاعفت حیث الخارجیة، العائدات انخفاض عند الصناعیة،خاصة
-81عامي بین التضخم معدالت تطور مرة،والجدول الموالي یبین 13,75 بـــ أي ، 1979 سنة دج ملیار

1988:2 
 1988-1981 عامي بین التضخم معدالت تطور ): 86( رقم الجدول

 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 السنوات
 5.88 7.28 12.57 10.24 8.5 5.52 6.62 14.29 معدل التضخم
 الباحث،جامعة ،مجلة ()والتحدیات الواقع(الجزائر  في االقتصادي والنمو الصادرات تنمیة سعیدي، وصاف:   :المصدر

 15،ص)2002-01 العدد ورقلة،
 3: الخارجیة المدیونیة حجم ارتفاع -

 استغالل في العالم بلدان أكبر بین من الجزائر وتعد الجزائري، لالقتصاد كبیًرا عبًئا المدیون�ة شكلت
 .قصیرة فترات في تسدیدها صعو�ة إلى المدیون�ة تزاید أدى وقد لدفع دیونها اإلجمالي الناتج

 انخفاض إلى 1986 سنة للبرمیل دوالر 15 إلى دوالر 30 من الخام البترول سعر انخفاض وأدى
 43% بنسبة أي ، دوالر ملیار 7.26 من أقل إلى دوالر ملیار 12.27 من المحروقات  إیرادات

 للمؤسسات المالیة األزمة لحل الدولیة المالیة الھیئات إلى اضطراریا الجزائر لجوء سبب ما وھو
 الوطنیة السوق تموین وضمان ، الوطني االقتصاد إنعاش أعاق وخدماتھاا تطورالدیون أن إال ، االقتصادیة

 .االقتصادیة اإلصالحات منطق في الدخول على أجبر مما القائم، الجھاز اإلنتاجي لتشغیل الالزمة بالوسائل
 لعقد كمقدمة وھذا الحكومات، تعاقب ظل في الدولي النقد صندوق مع اتفاقیات مجموعة إبرام تم وقد

 ماي ،وفي 1994 من اعتبارا جدولتھا إعادة ثم السابقة، الدیون من جزء ھیكلة بإعادة تتعلق لھا اتفاقیات مكملة
 .سنتین لمدة العالمي البنك مع الھیكلي التعدیل برنامج اتفاق تم إمضاء 1996

 الصندوق قبل من تمویل توفیر على وساعدت الجدولة إعادة اتفاقیات لعقد االتفاقیات ھذه مھدت وقد
 ملیار 16 من ألكثر الجدولة إعادة عن فضال ، دوالر ملیار 3 إلى وصل 1998 و 1994 بین عامي والبنك
 ھذه خالل دوالر ملیار 19 قیمتھ تتجاوز مشروط تمویل إتاحة یعني وھذا ، والخاصة الدیون العامة من دوالر
 .الفترة

 دوالر ملیار 8.57 إلى خدماتھا ووصلت بالدنا، على ثقیال عبؤھا أصبح التي الخارجیة المدیونیة أدت
 النیة رسالة على المصادقة على الدولة أجبر مما الصادرات، قیمة من % 96,4 نحو یمثل أي ما ، 1994 سنة

 ھیكلة إعادة شروط قبول وتتضمن ، الجدولة إعادة طلب مع ، 1994 أفریل في النقد الدولي لصندوق الموجھة
 .سیاسة الخوصصة باعتماد العام القطاع

وبصفة عامة نجد فإن عدمم نجاح وفشل ھذه المخططات یرجع إلى كونھا قرارات سیاسیة لم تأخذ بعین 
اإلعتبار اإلمكانیات االستثماریة واإلحتیاجات الالزمة لتنفیذ مجمل ھذه المخططات،األمر الذي ساھم في إحداث 

 4:، ھذا باالضافة إلىفجوة  على مستوى التنفیذ 
 إلعتماداتعدم إحترام إجراءات ا -
 ...).تاریخ االنطالق، المدة،(عدم إحترام  مدة المخططات وآجالھا  -

 )فبعض المشاریع كلفت أكثر من  ثالثة أضعاف تكلفتھا المبدئیة(عدم إحترام التكالیف المبدئیة المتوقعة -
                                                           

 .09ص مرجع سابق،بوعشة مبارك، :  1
 15،ص)2002- 01العدد ورقلة، ال�احث،جامعة ،مجلة ()والتحد�ات الواقع(ر الجزائ في االقتصادي والنمو الصادرات تنم�ة سعیدي، وصاف:   2
 .209موالي، لخضر عبد الرزاق،مرجع سابق، ص:  3

4  :  Hamid Bali, Infalation Et Mal-Developpement En Algérie, (O.P.U,Algérie,1993) ,P-P :29-30. 
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 ...عدم إحترام األولویات عند إطالق المشاریع، -
 ):2014-2001(تقییم سیاسة اإلنعاش االقتصادي  1-5-2

سنة من مباشرة الحكومة الجزائریة لسیاسة االنعاش االقتصادي من خالل ھذه  14بعد مرور 
المخططات الثالثة المتتالیة ومع الظروف الداخلیة والخارجیة المالئمة،حیث أنھ بالنسبة للظروف الداخلیة تم 

 العوامل الخارجیة االقتصادیة،أما اآللة كلتحری كافیة نقدیة سیولة ووجود العامة المیزانیة في تسجیل فوائض
 ثقة وتزاید الجزائر في تاریخ مسبوقة غیر نقدیة احتیاطات وتسجیل البترول أسعار ارتفاع في اختصارھا فیمكن

 لألوضاع طبیعیة كنتیجة في الجزائر االستثمار فرص وزیادة الجزائري االقتصاد في األجانب المتعاملین
  .الداخلیة االقتصادیة

وفي ظل ھذه الظروف والبرامج االصالحیة واالنعاشیة لالقتصاد الجزائري یرى بعض االقتصادیون أن 
الجزائر حققت نتائج ایجابیة على مستوى األداء الكلي لالقتصاد الجزائري حیث تحسنت معظم المؤشرات 

 .االقتصادیة الكلیة،واسترجعت التوازنات الكلیة الداخلیة والخارجیة
جدول التالي یمكن دراسة وتحلیل أثر سیاسة االنعاش االقتصادي على األداء الكلي ومن خالل ال

 :لمؤشرات االقتصاد الوطني كمایلي
 2014-2000بعض مؤشرات األداء الكلي لإلقتصاد الجزائري خالل الفترة ): 87(الجدول رقم 

                             
 السنوات

 لمؤشراتا

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 

 16569.3 16115.4 14526.6 11991.6 11043.7 8520.6 5520.60 4042.458 3698.68 الناتج الداخلي الخام
 2.8 2.70 3.30 3.60 2.00 1.70 4.30 5.60 2.20 )%(معدل النمو

 2.92 4.15 8.89 4.71 4.4 2.53 3.60 2.58 4.22 )%(معدل التضخم 
 10.6 9.8 9.7 10 11.3 12.3 17.7 25.7 28.83 )%(معدل ال�طالة 

 17.31 8.4 10.9 15.41 15.67 18.7 11.4 17.3 13 )%(نمو الكتلة النقد�ة 
 33.45 744.52 1549.97 1354.4 2589.79 1942.31 1029.36 5.52 10.86 )مل�اردج(رصید المیزان التجاري 

 3.07 3.39 3.64 5.68 5.92 5.72 22.18 22.83 25.38 )مل�اردوالر(الدین الخارجي
- - -  0.68 1.24 13.41 5.73 4.16 4.46 )مل�اردج(خدمة الدین 

 3908.36 6092.1 7058.1 4466.9 4191.0 2428.5 1891.8 1550.65 1178.12 )مل�اردج(النفقات العامة
 6980.25 5940.9 6393.3 4392.9 5190.5 3582.3 2229.7 1603.2 1124.93 )مل�اردج(االیرادات العامة 

 .2012 سبتمبر اإلحصائیة النشرة ، الجزائر بنك -:     المصدر
-banque d’Algérie : rapport annuel de la banque d’Algérie 2002, 2004 ; 2008,2012,2013 

  18/10/2012في  زیارتھ تمت الدولي، البنك بیانات - --
 2012اإلحصائیة  النشرة الجزائر، بنك -
 .2012 الضرائب مدیریة المالیة، وزارة  -
     . ONSالدیوان الوطني لالحصاءات  -

 :من خالل االحصائیات المبینة في الجدول أعاله یمكن مالحظة مایلي
كأدنى  % 1.70تم تسجیل معدالت نمو متذبذبة تراوحت بین  :بالنسبة لمعدل النمو االقتصادي -

، وذلك راجع لتذبذب معدل نمو القیمة المضافة 2002كأعلى مستوى في سنة  %5.60و 2006مستوى في سنة 
  . % 40لقطاع المحروقات باعتباره أحد المكونات الرئیسیة للناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة تفوق 

للقطاعات  2014-2001ونظًرا للدعم المالي الذي خصصتھ برامج سیاسة االنعاش االقتصادي 
لمحروقات تنامى دورھا في تحقیق ھذه النتائج من سنة ألخرى، حیث برزت مساھمة كل من األخرى خارج ا

 %10.92،و 2007كأدنى مستوى في سنة  %7.46قطاع البناء واألشغال العمومیة بنسبة تراوحت بین 
، وذلك نتیجة إلرتفاع حجم اإلنفاق العام المخصص لھذا القطاع سواء في شكل برنامج الھیاكل 2009سنة

القاعدیة والمنشآت األساسیة،أوبرنامج الملیون سكن،ویعود ھذا التذبدب إلى  عدم التحكم في تكالیف اإلنتاج 
 بسبب تغیرات معدالت إنتاج االسمنت والتموین بمواد البناء األمر الذي یعرقل وتیرة اإلنجاز

ا وانخفاًضا حسب الظروف باإلضافة إلى القطاع الفالحي الذي سجل معدالت متذبذبة طیلة الفترة ارتفاعً 
وبقیت متذبذبة لتعرف  2001سنة  %9.74المناخیة حیث كانت نسبة مساھمتھ في الناتج الداخلي الخام مقدرة بــ 

، أما قطاع الخدمات فقد كانت لھ أكبر حصة في تكوین الناتج الداخلي الخام بعد قطاع  2009تحسنًا في سنة 
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،وھذا راجع  2009سنة  % 23.80إلى  2001سنة  % 21.80من المحروقات حیث انتقلت نسبة مساھمتھ 
أدخلت  التوزیع تطویر و ، االتصاالت و النقل وسائل وزیادة المبادالت تحریر و مختلف األسواق النفتاح

والجدول الموالي یبین مساھمة ،الوطنیة الثروة في الثانیة الركیزة یمثل الذي الخدمات قطاع في جدیدة دینامیكیة
 :2014-2001القطاعات في تكوین الناتج الداخلي الخام خالل الفترة  مختلف

 2014-2001مساھمة مختلف القطاعات في تكوین الناتج الداخلي الخام باألسعار الجاریة خالل الفترة ):  88(الجدول رقم  
 )%الوحدة (

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 القطاعات

 27.1 29.8 34.4 36.1 34.86 31.03 45.14 43.67 45.59 44.33 37.72 35.56 32.65 34.15 المحروقات

 10.6 9.9 8.8 8.1 8.5 9.24 6.43 7.52 7.53 7.69 9.44 9.81 9.22 9.74 الزراعة

 5 4.6 4.5 4.6 5.14 5.72 4.69 5.12 5.27 5.53 6.31 6.76 7.46 7.45 المحروقات خارج الصناعة

 10.8 9.8 9.2 9.1 10.48 10.92 8.64 8.81 7.91 7.46 8.26 8.47 9.06 8.49 العمومیة واألشغال البناء

 25.2 23.1 19.9 19.7 21.57 23.80 19.39 20.64 19.94 20.08 21.19 21.17 22.24 21.80 الخدمات

 16.3 22.7 23.1 22.3 19.49 19.29 15.71 14.24 13.91 14.91 17.08 18.23 19.37 18.37 القطاعات باقي

 :من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر
 - banque d’Algérie : rapport annuel de la banque d’Algérie 2002, 2004 ; 2008,2012,2013 ;2014 

 .،واحصائیات وزارة المالیةONSالدیوان الوطني لالحصاءات احصائیات   -  
�الرغم من أن معدالت التضخم عرفت تحسًنا خالل نها�ة التسعینات  : �النس�ة لمعدالت التضخم -

نتیجة لإلصالحات االقتصاد�ة والنقد�ة أین تم ات�اع س�اسة مال�ة  1999سنة  %0.34حیث بلغ هذا المعدل 
وسیاسة نقدیة صارمة، ومع بدایة تطبیق سیاسة االنعاش االقتصادي بدأت ھذه المعدالت باالرتفاع  انكماش�ة

سنة نتیجة للتوسع في اإلنفاق وضخ المزید من الكتلة النقدیة  لینخفض المعدل  2000سنة  %  4.22لتصل إلى 
ي لدعم النمو  واتباع سیاسة ، لكن مع االستمرار في برامج االستثمار والبرنامج التكمیل%2.53إلى  2006

 %8.89انفاقیة توسعیة،وكذا انطالق البرنامج االستثماري لتوطید النمو استمر المعدل في االرتفاع لیصل إلى 
نتیجة للتوسع في االصدار النقدي لتغدیة المیزانیة العامة لالرتفاعات المستمرة في أجور العمال   2012سنة 

 .2014سنة  %2.92 ك انخفض المعدل إلى وموظفي الوظیف العمومي، ومع ذل
مع االشارة إلى أن أسباب التضخم في الجزائر لیست نقدیة بالكامل، فمشكلة فائض السیولة ناتج عن  

اختالالت عمیقة في ھیكل االقتصاد الوطني بسبب ضخامة إیرادات الصادرات من المحروقات وعدم القدرة على 
من تعطیل وتراكم ھذه السیولة  ھذا من جھة ، باإلضافة إلى التضخم المستورد استثمارھا محلیًا األمر الذي یزید 

الناتج عن تضخم أسعار الواردات الغذائیة،والذي یعبر مدى عن مدى التبعیة للخارج، وضعف االقتصاد الوطني 
  1.على تلبیة احتیاجاتھ من السلع األساسیة،وھذا الخلل اإلنتاجي ھو سبب المشكلة النقدیة

 ا ما یبینھ الشكل الموالي اللذي یوضح تطور متوسط التضخم السنوي حسب فئة المنتجات  خالل الفترة وھذ
2003-2012: 

 
 
 

 
 

 
 

   
 
 

للمواد المشكلة لمؤشر ) 08(وعند النطر إلى التضخم من زاویة المجموعات الثمانیةمن خالل الشكل 
، في حین  %12.22األسعار عند االستھالك  نجد أن المواد الغذائیة قد سجلت أقوى االرتفاعات بمعدل تضخم 

الخاصة باستثناء مجموعة المنتجات  %5.7أن زیادة األسعار بالنسبة للمجموعات األخرى كانت أقل من 
                                                           

 15عمار عماري،محمادي ولید،مرجع سابق،ص:   1

 .66، ص2012التقر�ر السنوي لبنك الجزائر : المصدر
 

متوسط التضخم السنوي ) : 61(الشكل رقم 
 )2012-2003(حسب فئات المنتجات 
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،كما )2011في  %4.4مقابل  %4.3(بالنظافة والعنایة بالجسم والصحة التي عرفت أسعارھا زیادة مستقرة نسبیًا
تولّد " المواد المتنوعة"و " المواد الغذائیة"یشیر تحلیل مساھمة مجموعات ھذه المواد إلى أن مجموعتي 

   1.نقاط من متوسط التضخم السنوي 8.9نقاط من التضخم من أصل  6.9من التضخم الكلي،أي  77.7%
نجد البرامج الثالثة لالنعاش االقتصادي  )86(الجدول رقم من خالل   :بالنسبة لمعدالت البطالة -

لتستمر  2000سنة % 28.83ساھمت بوضوح في تخفیض معدالت البطالة أین انخفضت من) 2001-2014(
ویصبح  2014كأدنى مستوى لیرتفع قلیال سنة  2012سنة  9.7%في االنخفاض سنة بعد أخرى لتصل إلى 

،وھذا راجع باألساس إلى نمو حجم العمالة في مختلف القطاعات االقتصادیة التي حضیت بمخصصات  10.6%
مالیة ضخمة من خالل ھذه البرامج، وخاصة نمو حجم العمالة في قطاع البناء واألشغال العمومیة وقطاع 

الحة والصناعة فقد كان متوسط معدل النمو متذبذبًا بسبب تأثیر الظروف الخدمات ،أما بالنسبة لقطاعي الف
  . المناخیة وضعف أداء القطاع الصناعي وعدم االستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المحلیة

 :وذلك حسب ما یوضحھ الجدول التالي الذي یبین توزیع حجم السكان المشتغلون حسب قطاع النشاط
 توزیع السكان المشتغلون حسب قطاع النشاط االقتصادي): 89(الجدول رقم 

السنوات      
       
 القطاعات

2001 2004 2005 2009 2010 2014 

النسبة المشتغلون %النسبة المشتغلون %النسبة المشتغلون %النسبة المشتغلون %النسبة المشتغلون %النسبة المشتغلون
% 

 9.5 1007000 11.67 1136000 13.11 1242000 17.16 1380520 20.74 1617125 21.06 1312069 الفالحة

 12.6 1329000 13.73 1337000 12.61 1194000 13.16 10585835 13.60 1060785 13.82 816119 الصناعة

بناء وأشغال 
 عمومیة

650012 10.44 967568 12.41 1212022 15.07 1718000 18.14 1886000 19.37 1743000 16.5 

 التجارة
 والخدمات

3405572 54.68 4152934 53.25 4392843 54.61 5318000 56.14 5377000 55.23 6486000 61.4 

 .ONSالدیوان الوطني لإلحصاءات : المصدر
 

نجد أن نسبة نمو الكتلة النقدیة ) 87(من خالل الجدول رقم : بالنسبة لمعدل نمو الكتلة النقدیة -
للسیاسة االنفاقیة التوسعیة تنفیذًا لبرامج إنعاش ودعم وتوطید النمو  عرفت ارتفاًعا في بعض السنوات نتیجة

االقتصادي، وارتفاع نسبة السیولة االقتصادیة أین تمكن بنك الجزائر من تشكیل فوائض نقدیة كبیرة من خالل 
 .2014-2001الموجودات الخارجیة المعتبرة والناتجة عن ارتفاع ایرادات المحروقات خالل الفترة 

 
عرف  2014-2001طیلة ھذه الفترة االنعاشیة لالقتصاد الوطني  :انسبة لرصید المیزان التجاريب -

المیزان التجاري رصید موجب باستمرار نتیجة الرتفاع صادرات المحروقات وسعر برمیل النفط أین تشكل 
ي وتخفیف عبء من ھیكل الصادرات،باالضافة إلى تحسن االنتاج الفالح %96الصادرات النفطیة ما نسبتھ 

 .االستیراد في میزان السلع والخدمات
نتیجة لتحسن األوضاع المالیة للجزائر وتحقیق فائض سیولة معتبر  :بالنسبة للمدیونیة الخارجیة -

ناتج عن ایرادات صادرات المحروقات التي عرفت ارتفاًعا متواصال بدایة من  2014-2001خالل ھذه الفترة 
لینخفض إلى    2011برمیل سنة /دوالر 112.94یل وصوال إلى برم/دوالر 28.5من 2000سنة 

األمر الذي ساعد الجزائر على زیادة عائداتھا من النقد األجنبي والتمكن من  2014برمیل سنة /دوالر111.4
ملیاردوالر في  3.99إلى  2000ملیار دوالر سنة  25.38التسدید المسبق للدیون وتخفیضھا بصفة تدریجیة من 

2012. 
ھو استمرار ) 87(ما نجده من خالل الجدول رقم  :لنسبة للنفقات العامة واالیرادات العامةبا -

االتجاه التصاعدي لكل من النفقات العامة واالیرادات العامة، حیث  تمیزت السیاسة االنفاقیة العامة للجزائر 
ش النشاط االقتصادي تنفیذًا  بالتوسع والزیادة المستمرة في النفقات العامة إلنعا 2014-2001خالل الفترة 

،حیث تمیزت بنمو االنفاق العام وارتفاع معدالتھ 2014-2001لبرامج انعاش ودعم وتوطید النمو االقتصادي
 .سواء نفقات التسییر  أوالتجھیز

                                                           
 .65،ص2012التقر�ر السنوي لبنك الجزائر :  1
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كما عرفت االیردات العامة في الجانب اآلخر من المیزانیة زیادات مماثلة نتیجة إلعتمادھا على عائدات 
من االیرادات  %60ت البترولیة التي تمیزت بإرتفاع أسعارھا حیث تشكل الجبایة البترولیة أكثر من الصادرا

االجمالیة، ھذا باالضافة إلى أن الجبایة العادیة عرفت نوًعا من التحسن، ومع ذلك فإن نسبة الزیادة في االیرادات 
حقیق التوازن الداخلي وحدوث عجز في المیزانیة العامة كانت أقل من نسبة الزیادة في النفقات، وبالتالي عدم ت

،ومنھ أصبح التوازن الداخلي مختال لتأثره بالمتغیرات الخارجیة وإعتماده 2014-2001في أغلب تللك الفترة 
على اإلیرادات البترولیة غیر أن مثل ھذه العجوزات ال تشكل خطًرا على الوضع االقتصادي واالجتماعي لكون 

رادات أكیدة، وھذا مایؤكده الشكل الموالي الذي یوضح مختلف مؤشرات المالیة العامة أن إمكانیات االی
 :2013-2009واألرصدة االجمالیة السالبة التي تحققھا المیزانیة والخزینة العامة للدولة خالل الفترة 

 مؤشــــــرات المــالیة العـــــامة): 62(الشكل رقم 

 
 71،ص2015الجزائر، جویلیة التقریر السنوي لبنك : المصدر

 
من خالل الشكل السابق یتضح أن الجزائر سجلت وضعیة عجز للسنة الخامسة على التوالي تقدر بــ 

، وھو عجز یقل ذلك العجز المسجل في السنوات السابقة 2013في سنة  ملیاردج 151.2
ناتج عن  2013في سنة  لكن یختلف عنھا في كون أن العجز المیزاني المسجل) 2009،2010،2011،2012(

انخفاض إیرادات الجبایة البترولیة، وبالتالي اإلیرادات الكلیة بالرغم من االنخفاض المعتبر في النفقات الجاریة 
 . ورأس المال

من  2012إلى 2009وبالرغم من ھذه الوضعیة المسجلة إالّ أنھ تّم تمویل عجوزات ھذه السنوات من 
باستثناء عجز   )FRR(موارد الخزینة العمومیة دون اللجوء إلى االقتطاعات الفعلیة من صندوق ضبط الموارد 

 .من ھذا الصندوق الذي تمثل موارده قدرة تمویل ھامة ملیار دج70.2حیث تّم إقتطاع  2013سنة 
 اإلصالح برامج أفرزته ذيو�ذلك یرى إقتصادیون آخرون أن هذا الواقع االقتصادي الجزائري الجدید  ال

أداة  ول�ست ظرف�ة حاالت سوى  هي ما رأیهم الخارج�ة في و الداخل�ة التوازنات أن تلك العموم�ة واالستثمارات

 الموضوع�ة لإلقالع الضرور�ة الشروط وخلق النمو تحفیز في تساهم ولم قاعد�ة  وأساس�ة أهداف لتحقیق

 .المرجوة تحقیق األهداف و�التالي
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 .واقع وتحد�ات قطاع المحروقات في االقتصاد الجزائري    -2
ونظًرا للدور المحوري لقطاع المحروقات في تمویل مشاریع التنمیة االقتصادیة الوطنیة باعتبار أن أكثر 

من ایرادات الجزائر من العملة الصعبة مصدرھا الصادرات البترولیة، ومساھمتھ عموًما في تحدید  %90من 
المؤشرات االقتصادیة الكلیة والمركز العربي والعالمي لالقتصاد الجزائري ككل، ارتئینا من خالل ھذا المبحث 

ي تحقیق التنمیة االقتصادیة وتحدید دراسة ھذه األھمیة االستراتجیة لقطاع المحروقات لمعرفة مدى مساھمتھ ف
 :األداء العام لمؤشرات االقتصاد الجزائري ككل،وذلك من خالل المطالب التالیة

 : التطور التاریخي لقطاع المحروقات  2-1
التي عرفھا قطاع المحروقات  ومن خالل ھذا المطلب سنحاول التعرض ألھم المراحل التاریخیة

الجزائري منذ اكتشاف البترول فیھ وعصر جزائر ما قبل البترول إلى غایة التطورات األخیرة التي تعرفھا 
 : األلفیة الحالیة ،وذلك كمایلي

 :(1962-1971)الجزائر ما قبل النفط  2-1-1
 :االكتشاف البترولي 2-1-1-1

 البالد تسییر مھمة األخیرة ھذه وتولي الفرنسي، االحتالل قبضة في الجزائر وقوع بعد
 لھا التي فرنسا على حتم البترول، أھمیة وظھور العالمي الصناعي ومع التطور ثرواتھ، في والتحكم

 أثار ظھور فكان لھا، الطاقویة المصادر عن تبحث وأن  ثرواتھا الطبیعیة باستغالل تقوم أن واسعة مستعمرات
 .الثمینة الثروة ھذه عن والتنقیب البحث عملیات علىبدایة محفزا الجزائر في مختلفة في مناطق النفط وجود

 وتحدیدا عشر التاسع القرن من األخیر الربع إلى الجزائري النفط على النقیب عملیات بدایات ترجع
 الشركات وتولت الجزائر، بغرب غیلیزان قرب الزفت عین بمنطقة التنقیب عملیات بدأت حیث ، 1877عام

 ھذه توصلت .وبریطانیة أمریكیة شركات إلى باإلضافة األولى، المراحل في والكشف التنقیب الفرنسیة عملیات
 عام صالح عین من بالقرب برقة حقل ثم قطریني واد في بترولي حقل أول اكتشاف إلى 1946 .عام  الشركات

1952.1 
عندما بلغ مسامع اإلدارة االستعماریة أن شخصا في  1956یعود اكتشاف البترول بالجزائر إلى سنة 

الصحراء حفر بئرا، وصعد منھ مادة ورائحة كریھة مختلفة اللون، فقامت السلطات الفرنسیة بإحاطة مكان البئر 
 )2(.بسیاج، وھذه الروایة أعطتھا أصل ألكبر ثروة تزخر بھا الجزائر بصفة عامة وحاسي مسعود بصفة خاصة

الشركة  اكتشفت السنة ھذه في حیث الجزائري، للنفط الفعلي اإلنتاج بدایة 1956 سنة وبذلك تعد
 الحكومة رأت لذا العالم، في الكبرى الحقول من الحقل ھذا یعد .مسعود حاسي حقل SNREALالفرنسیة 
 تحقیق سبیل وفي ،23 النفطیة الثروات من المزید الكتشاف بالصحراء والتنقیب البحث عملیات تشجیع الفرنسیة

 تضمن وقد .البترولي االمتیاز رخص منح عملیات لتسھیل 1958 عام الصحراوي البترول صدر قانون ذلك
 جعلت التسھیالت من العدید تضمن كما الصحراء، على الكاملة السیادة تضمن التي من النصوص العدید القانون

 إلى السیادة وانتقال 1962 عام وبعد االكتشافات لتتوالى .الجزائر صحراء امتیازات تتسابق على الشركات
 مباشرة التركیز تم الجزائر

 ":سونطراك"تأسیس الشركة الوطنیة لنقل المحروقات وتسویقھا  2-1-1-2
�قیت مواز�ن القوى االقتصاد�ة  في الجزائر منذ االستقالل ،و ألكثر من ثالث سنوات من دون  

أن تسمح �اعطاء للتنم�ة االقتصاد�ة في الجزائر اتجاًها مطا�ًقا لمصالحها الخاصة،ف�الرغم من استقالل الجزائر 
تس�طر على الصحراء الجزائر�ة،  ،إال أنها �قیت في ت�ع�ة خارج�ة لفرنسا، حیث كانت هذه األخیرة1962سنة 

أي أن الحقول ،)4( حیث حددت اتفاق�ات ا�ف�ان ضمنً�ا للشركات الفرنس�ة احتكار النشاط في قطاع المحروقات
، حیث كانت هذه الشركات "شركة ر��ال وكر��سي"البترول�ة كانت مشغلة من طرف الشركات األجنب�ة مثل 

                                                           
 .437ص ، ،مرجع سابقالمأمول والمستقبل الواقع ضوء في والتطبیق التشریع بین البترول نظریة العال، أبو یسري:  1

snimedamine.maktoobblog.com  consulté le 10/03/2010 à 17h54.):2(  
 435سابق،ص مرجع ،والتطبیق التشریع بین البترول نظریة العال، أبو یسري:   3
 . 21صمرجع سابق، عبد اللطیف بن أشنھو،): 4(
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ضع ألحكام تعدیل قانون التعدین الفرنسي، والذي لم تكن أحكامه العاملة في صناعة البترول الجزائري تخ
 .تتضمن تسه�الت كاف�ة في میدان االستكشاف البترولي

وأول ما قامت بھ الحكومة الجزائریة من أجل تحقیق السیطرة واسترجاع حقھا في سیادتھا الوطنیة ھو 
، 1963/12/31في  63/491المرسوم بموجب " سونطراك"إنشاء للشركة وطنیة لنقل وتسویق المحروقات 

ملیون دج،  400ملیون دج إلى  40والتي ساعدت على تشجیع قطاع المحروقات  فقد ارتفع رأسمالھا من 
ومصفاة  (camel)و (SN Repel)والمتكون من دفعات نقدیة وقیم وأسھم الحكومة الجزائریة في الشركة  

الشركة المختلطة  1967/09/01الجزائر، إلى جانب ذلك تم إنشاء علنیا ورسمیا اثر مرسومین بتاریخ 
 )SONALGAZ".)1"الجزائریة للغاز 

 2: أھدافھا التالیة" سونطراك"الذي یقضي بإنشاء الشركة الوطنیة  63/491وقد  حدد ھذا المرسوم 
 .للمحروقات والبحریة البریة النقل وسائل ببناء المتعلقة التمھیدیة بدراسات القیام -
 .النقل وسائل بناء -
 .المحروقات وبیع شراء -
 .بالبترول المتعلقة المشروعات كافة إلنجاز االتفاقیات وتوقیع البترولیة التراخیص على الحصول -
 .بالشركة المتعلقة العقاریة وغیر العقاریة العملیات تنفیذ -
 .المحروقات وتسویق والنقل اإلنتاج التنقیب أنشطة بجمیع القیام -

 :التأمیم 2-1-1-3
، قامت الجزائر بتأم�م جم�ع الشركات البیتروك�ماو�ة، إضافة إلى تأم�م القطاعات 1968عام في أما 

إلى منظمة  1968/06/22األخرى، مما أعطى دفعا قو�ا لتأم�م قطاع المحروقات خاصة �انضمامها في 
، طالبت الجزائر بإعادة النظر في 1969المصدرة للبترول في المؤتمر الثامن عشر، و مع بدایة عام  األقطار

، والتي تم فیھا اعتبار البترول اللیبي كمرجع لتحدید سعر البترول الجزائري، 1965السعر المرجعي المحدد في 
 2,85إال أن المفاوضات باءت بالفشل، مما استوجب على الجزائر تحدید السعر الضریبي للبترول الجزائري بـ 

 .دوالر للبرمیل
ي مفاوضات جدیدة في إن ھذا اإلجراء قوبل بالرفض من الجانب الفرنسي، فتدخل الطرفان مرة أخرى ف

، لكن فشلت من جدید المفاوضات بسبب التباین الكبیر بین أھداف الطرفین، وأسفر ھذا الفشل 1970أوت  28
 .  1971/02/04عن انسحاب فرنسا من المفاوضات في 

ھواري "، تم اإلعالن عن تأمیم المحروقات من طرف الرئیس الجزائري الراحل 1971فبرایر  24وفي 
من الشركات البترولیة الفرنسیة، وبالتالي  51%ابتداء من الیوم، یجب أن نأخذ : "لذي صرح قائالا" بومدین

، وابتداء من ھذا التاریخ "سونطراك"حولت ممتلكات الشركات الفرنسیة واألجنبیة لصالح الشركة الوطنیة 
 )3( :أصبح لسونطراك الحق في (1970-1974)وضمن إطار المخطط الرباعي األول 

 .من التكریر 50%من اإلنتاج وأكثر من  %30 -
 .من الصناعة البتروكیماویة، ومجموع التوزیع %100 -
 .تأمیم حقول الغاز -
 :كما قدمت الجزائر مقابل ھذه القرارات الضمانات التالیة 

 .تمویل السوق الفرنسي بالبترول الجزائري مضمونا بسعر السوق* 
 .فیدفع لھا التعویض بالنفط الخام" جیتي"نقدا باستثناء شركة تقدیم تعویضات الشركات األجنبیة * 

 :وفي األخیر یمكن تلخیص المراحل التي مرت بھا عملیة التأمیم من خالل الجدول التالي
 
 
 

                                                           
(1): Abedelatif Rebah,Sonatrach “Une Entreprise pas Comme Les Autres, (Casbah Ed,Algerie,2006),P69. 

 693 .ص سابق، مرجع ،والتطبیق التشریع بین البترول نظریة العال، أبو یسري:  2
 .151، ص )1992الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، (، 1985-1830االقتصاد الجزائري ماضیھ وحاضره العزیز وطبان  عبد):3(
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 مراحل تأمیم قطاع المحروقات الجزائري): 90(الجدول رقم 
 الرقابة على شركتین أمریكیتین للتوزیع والتكریرتأمیم شركة البیع التابعة لشركة بریتش بترولیوم وفرض  1967

 صدور أمر یقضي بالتأمیم الكامل للشركات األجنبیة التي تعمل في مجال التسویق والتخزین والنقل 1986ماي13
 الطبیعيأبرمت اتفاقیة جیتي،نتج عنھما قیام سونطراك بدور المتعھد الرئیسي لألعمال وملكیة الدولة للغاز  1968أكتوبر 19

 .العاملة في مجال إنتاج البترول) بإستثناء الفرنسیة(صدرت قرارات تقضي بتأمیم الشركات األجنبیة  1970
صدر قرار بالتأمیم الشامل للصناعة البترولیة،تأمیم منابع الغاز الطبیعي وإلغاء عقود اإلمتیاز،منح شركة  1971فیفري24

 . على األقل %51العملیات البترولیة ورفع نسبة مشاركتھا إلى سونطراك دور المنفذ الرئیسي لجمیع 
التنمیة  لتحقیق الراشد الحكم ضوابط ظل في النفط لعوائد االستخدامیة الكفاءة ترقیة استراتیجیة نبیلة، نوري: المصدر

 ،)غیر منشورة( ماجیستیر رسالة النرویجي، التقاعد وصندوق الجزائر في الموارد ضبط صندوق بین مقارنة دراسة ،المستدامة
 62، ص2012، 1سطیف جامعة العلوم االقتصادیة، كلیة

 ) oapec(واألوابك ) opec(األوبك  منظمة إلى االنضمام 1-1-2-4
 بھدف توحید المنظمة فأنشئت النفط، ألسعار األجنبیة للنفط الشركات المصدرة الدول منظمة أنشئت

 .1969سنة المنظمة إلى الجزائر انضمت .وحمایة مصالحھا األعضاء الدول بین النفطیة السیاسات
 جھود الدول توحید بھدف 7417 سنة جانفي في فأنشئت للنفط المصدرة العربیة األقطار منظمة أما

 إلقامة مواردھا من واالستفادة مجاالتھا، شتى في النفطیة الصناعات لتطویر السبل أفضل األعضاء لتحقیق
 لھذه الجزائر انضمت وقد العربي، االقتصادي التكامل طریق عن متكاملة نفطیة صناعة مشتركة،وإقامة مشاریع
 1. 1970عام المنظمة

 :(1971-2014)تطور قطاع المحروقات في الفترة   2-1-2
حیث تمیزت بثروة تنمویة حاسمة في  (1970-1973)تنطلق ھذه الفترة مع بدایة تنفیذ المخطط الرباعي 

 .قطاع الغاز بالخصوص
إلى تخفیض تدریجي  OPECفشھدت اندالع الحرب العربیة اإلسرائیلیة مما دفع بـ  1973أما سنة 

إلنتاجھا البترولي والذي أدى إلى زیادات كبیرة في أسعار البترول الخام كما أن ھذه الفترة تمیزت بارتفاع 
ل على إیرادات وفوائد ھامة العوائد لقطاع المحروقات نظرا الرتفاع األسعار، الشيء الذي أدى إلى الحصو

كانت تعتبر الحل األمثل لتمویل مشاریع التنمیة االقتصادیة المعتمدة على الصناعات الثقیلة، وھذا ما أكسب ھذا 
 .القطاع أھمیة كبرى في تجدید إستراتیجیة التنمیة في الجزائر

س�اسة تتعلق �البترول الخام والغاز أما في الثمانینات فقد فرضت السوق البترول�ة العالم�ة على الجزائر 
 .الطب�عي وهذا راجع لضعف مخططات الخماسي األول ثم تدعمت خالل المخطط الخماسي الثاني

فقد شھدت أحداث اقتصادیة صعبة، المتمثلة في الصدمة البترولیة األولى التي  1986-1989لكن فترة 
أما في سنة  0,8%بـ  1993الي بالخزینة في نھایة سنة كان لھا األثر السلبي على االقتصاد حیث قدر العجز الم

 1991/12/04فقد میز قطاع المحروقات إدخال تعدیالت على قانون االستغالل وإنتاج المحروقات في  1991
 )2( :وھذه التعدیالت أھمھا

 .partage de productionتسھیالت فیما یخص أقسام المنتوج  -
 .تشجیع التنقیب -
 .تدخل االستثمارات األجنبیةتوسیع میدان  -
 .تسھیالت فیما یخص منھجیة إبرام العقود -

فقد كان نشاط قطاع المحروقات مكثف وذلك في مختلف الم�ادین  (2000-2014)أما عن الفترة 
مصفاة تكر�ر "إلى جانب إبرام العدید من االتفاق�ات وٕانجاز المشار�ع مثل ) ال�حث، التنقیب، انتقال المحروقات(

اع ، إلى جانب ارتفاع العوائد البترول�ة نتیجة االرتف2005أولي للنفط الخام والتكثیف �سك�كدة، في مارس 

                                                           
 صندوق  بین مقارنة دراسة ،المستدامة التنم�ة لتحقیق الراشد الحكم ضوا�ط ظل في النفط لعوائد االستخدام�ة الكفاءة ترق�ة استراتیج�ة نبیلة، نوري :  1

 62، ص2012، 1سطیف جامعة العلوم االقتصاد�ة، كل�ة ،)منشورة غیر( ماج�ستیر رسالة النرو�جي، التقاعد وصندوق  الجزائر في الموارد ض�ط
(2):http://www.jps-dir.com,OpCit.  
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دوالر، مما مكن من التسدید وتخف�ض  100]إلى  [90المتزاید لألسعار الذي یبلغ في الوقت الحالي من 
 .المدیون�ة

ملیار دوالر أمریكي من اإلیرادات البترولیة خالل 13.5ولقد تمكنت الجزائر من تحقیق أكثر من 
 2009في األسواق الدولیة خالل  ،وذلك بفضل مستوى أسعار البترول2009األشھر األربعة األولى من سنة 

 80-70(، التي تسمح بتحسین مداخیلھا و ایرداتھا الغازیة،أما بالنسبة لمستوى األسعار)دوالر للبرمیل 57-58(
و للعلم تبلغ القدرة اإلنتاجیة .فیعتبر مناسبًا بالنسبة لسونطراك لمتابعة برامج االستثمارات) دوالر للبرمیل

ملیون  1.2الیوم،إال أن منظمة األوبك خفضت ھذه النسبة إلى /ملیون برمیل1.45للبترول في الجزائر 
 )1(.الیوم،تطبیقًا لقرارات تخفیض إنتاج البترول/للبرمیل

 %4.1، مقارنة مع 2009خالل سنة  %3.9ومع ذلك فإن نسبة نمو االقتصاد الجزائري تراجعت إلى 
ملیار  160.52ملیار دوالر،من 31.5، مع تراجع ھو األكبر من نوعھ للناتج الداخلي الخام بقیمة 2008سنة 

،وھو دلیل االرتباط 2001ملیار دوالر،وھو أول تراجع للناتج الداخلي الخام للجزائر منذ العام 128.7دوالر إلى 
وارد استقراًرا عند الوضعیة التي كان علیھا الخطیر القتصاد البالد بالمحروقات،وبذلك سجل صندوق ضبط الم

وتم تعویض جزء من الخسائر المترتبة عن ذلك من خالل التحسن .ملیار دوالر 64.5،أي عند 2008نھایة سنة
الطفیف المسجل في مداخیل الجبایة العادیة، باإلضافة إلى قرار تخفیض الدینار الجزائري مقابل الدوالر 

دج في إطار اإلجراءات التي أقرتھا الحكومة الجزائریة للحد من فاتورة  73دج إلى  66األمریكي من 
   )2(.االستیراد

 17.8بلغت صادرات الجزائر من النفط والغاز  ،فلقد  )2010(خالل األشھر األربعة األولى من عام أما
، وذلك  2010عامخالل الثالثي األول من % 36وسجلت بذلك الصادرات النفطیة ارتفاعا بنسبة .ملیار دوالر

حیث بلغت الصادرات النفطیة بكافة أنواعھا خالل الربع األول ).2009(مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
بینما بلغت مبیعات السوق  2009مقارنة بنفس الفترة من عام  %4ملیون طن بارتفاع نسبتھ  32، 2010من عام

ملیار متر مكعب  162ملیون برمیل یومیا ، و 1.45جزائر كمابلغ اإلنتاج النفطي لل. ملیون طن 10.7الداخلي 
 2000عقدا للتنقیب والستغالل النفط والغاز في الفترة ما بین عام  47سنویا من الغاز الطبیعي،حیث أنھا أبرمت 

 )3(.2010و
سبعة اكتشافات نفطیة  2010منذ بدایة" سونطراك"إضافة إلى ذلك حققت الشركة الجزائریة للمحروقات 

ملیار دوالر خالل العام  8.1في وقت وصلت فیھ قیمة االستثمارات في قطاع المحروقات إلى أكثر من 
.(2009) 

، السیما على 2014و 1999إنجازات ھامة في الفترة الممتدة بین  شھد الجزائر وعلى العموم فإن اقتصاد
سنة  15المستوى الكلي، إذ لم یسبق وأن سجلت المؤشرات االقتصادیة تحسنا وإیجابیة مثل  تلك المسجلة في 

من مسح دیونھا الخارجیة وكذا  الجزائر نفط وھو ما مكنالماضیة، بفضل االرتفاع غیر المسبوق في أسعار ال
مضاعفة استثماراتھا العمومیة السیما في الھیاكل القاعدیة، مما أدى إلى ارتفاع نسب النمو االقتصادي خالل 

 ذات الفترة
 4: خالل العشریة األخیرة بــ  الجزائر سمح االرتفاع الكبیر في مداخیلوبذلك 

ملیار دوالر بعد أن كانت  200التي قاربت ال  الجزائریة إرتفاع ھام في احتیاطات الصرف -
 .2013إلى  2000من % 15.30أي بتطور نسبتھ  1999مالییر دوالر سنة  4،4التتجاوز 

مالییر دوالر خالل الفترة الممتدة من جانفي  3ر47بالموازاة تراجع مستوى الدیون الخارجیة إلى  -
 .بالمائة 73بنسبة تطور  1999ملیار دوالر سنة  25,11انت أكثر من بعد أن ك 2013إلى سبتمبر 

وتم تحقیق استقرار النمو المتوسط خارج المحروقات خالل السنوات العشر الماضیة في حدود نسبة  -
 .2013في % 4، 6قبل بلوغ نسبة  2009في % 9إلى  2000في سنة % 2بالمائة، منتقال من  5

(1):Mohamed Meziani,Plus de 13.5Melliard de dollars de recettes pétrolières entre janvier et avril2009,9ème 
Conférence annuelle de groupe Sonatrach1, 15-16-17juin2009,Oran ,Algerie,P4. 

 .للتطور االقتصادي والنقدي لینك الجزائر 2011التقریر السنوي ): 2(
http://www.moheet.com/ consulté le 03/05/2010 à 16h37. ):3(

4  : fmi 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 المحروقات قطاع في للجزائر اإلمكانیات والسیاسة الطاقویة العامة   2-2

 قدرات االقتصاد من الرفع في محوریا را دو الجزائر في )الطبیعي والغاز النفط(الطاقة لعبت 
 العملة على والحصول التنمیة، احتیاجات لتلبیة المحروقات على كبیرا اعتمادا یكاد یعتمد الذي الوطني

 .الجزائر صادرات عائدات غالبیة بذلك الصعبة،محققة
 إمكانیات قطاع المحروقات الجزائري  2-2-1
  :المحروقات من الجزائري االحتیاطي 2-2-1-1
 2012 عام في المؤكدة النفطیة االحتیاطات قدرت :الطبیعي والغاز النفط من الجزائر احتیاطات  -أ

 ملیار 9509 ب 2012 عام خالل قدرت فقد الطبیعي الغاز الحتیاطات بالنسبة أما برمیل، ملیار 12.20بحوالي
 55 ال یتجاوز لن الجزائري للغاز االحتیاطي العمر أن إحصاءاتھا أخر في بترولیوم بریتش شركة ،وقدرت 3م

 المبرمجة رات واالستثما الحالي اإلنتاج ومعدل المؤكدة االحتیاطات على بناءا للنفط بالنسبة 1سنة 20و ،2 سنة
 الطویل، المدى على

 تعتبر وھي اإلنتاج، حیث من والتاسعة االحتیاطي، حیث من عالمیا العاشرة المرتبة الجزائر وتحتل
 .الترتیب على كندا، قطر؛ النرویج؛ روسیا؛ من كل للغاز بعد مصدر خامس

 الشرقي الجنوب ناحیة من تتواجد معظمھا حقل 200 على بالجزائر والغاز النفط احتیاطي یتوزعو
 :الحقول ھذه ومن بین للبالد

  الیزي؛ حوض في 73 -
 .الوسطى الصحراء حوض في 57-
    النوس ورود بركین حوض في 34 -
 .میة واد حوض في 31-
 سنة عشر ثالثة خالل النفط من الجزائر احتیاطات لتطور نظرنا إذا أما :النفطي االحتیاطي تطور-أ

 أكبر حققت قد الجزائر أن بالرغم الفترة تلك طوال االحتیاطات حجم في استقرار شبھ ھناك مضت،فإن
 .للنفط المصدرة العربیة األقطار منظمة حسب والغاز النفط مجال في مصر بعد العربیة في المنطقة االكتشافات

 عالمیا 12 والمرتبة ونیجیریا، لیبیا من كل بعد النفط احتیاطیات حیث من إفریقیة دولة ثالث  الجزائر وتعتبر
 2013-2000 الفترة خالل النفط من الجزائر احتیاطي تطور)91( رقم الجدول ویوضح

 
 2013-2000 بین الجزائر في النفط من المؤكدة االحتیاطیات تطور:  ) 91(رقم جدولال
 )برمیل ملیون :الوحدة(  
 **2013 ***2012 **2010 **2008 **2006 *2005 *2004 *2002 *2000 السنوات
االحتیاطي 
 النفطي

11314 11314 11350 12270 12200 12200 12200 12200 12200 

Source :* OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2006 ,P17 
            ** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2010 ,P22 
           *** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2013 ,P22 

  2013 سنة 12.20 إلى 2000 سنة برمیل ملیار 11.314 من انتقلت االحتیاطات أن الجدول من نالحظ
 7,8 %.نسبتھ بلغت تطور ھناك أنھ أي 

-2000 بین ما الفترة في الغاز احتیاطات تمیزت :الجزائري الطبیعي الغاز احتیاطي تطور - ب
 الرصید ترك مما االستكشاف عملیة في انخفاض إلى یشیر وھو ،3م 4504 حجم عند االحتیاطي بثبات 2013
 2013-2000 للفترة الطبیعي الغاز من االحتیاطي تطور یظھر ) 92(رقم والجدول .ثابت،

 
 
 
 
 

                                                           
1   : BP,Statistical Review Of World Energy, 2013.p.20. 
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 2013-2000االحتیاطات المؤكدة من الغاز الطبیعي الجزائري ) 92(الجدول رقم 
 3ملیار م: الوحدة

 **2013 ***2012 **2010 **2008 **2006 *2005 *2004 *2002 *2000 السنوات
االحتیاطي 

 من الغاز
4523 4523 4545 4504 4504 4504 4504 4504 4504 

Source :* OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2006 ,P18 
            ** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2010 ,P23 
           *** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2013 ,P23 

 1:الجزائر في المحروقات إنتاج 2-2-2-1
 المحروقات السائلة وھي الجزائر، في الطاقة مصادر أھم من المحروقات، من المستخرجة المنتجات تعد

 .للتصدیر موجھ اإلنتاج والغازیة وأغلبیة
 المرحلة مرحلتین، 2013 إلى 2002 الفترة خالل الخام النفط إنتاج عرف :الخام النفط إنتاج - أ

 برمیل ملیون 1.371 إلى 2002 سنة یومیا برمیل ألف 729 من انتقل حیث ارتفاعا اإلنتاج فیھا شھد األولى
 والجدول 2013 سنة یومیا برمیل ملیون 1,161 وصل تراجعا الخام النفط إنتاج عرف ، بعدھا2007 سنة
  :ذلك یوضح) 91(رقم

 2013-2002 الفترة خالل الجزائر في الخام النفط إنتاج): 93(رقم جدول
 **2013 ***2012 **2010 **2008 **2006 *2005 *2004 *2002 *2000 السنوات

 1203.0 1199.8 1161.6 1189.8 1356 1371.6 1368.8 1311.4 729.9 ألف برمیل

Source :* OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2006 ,P61 
            ** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2010 ,P30 
           *** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2013 ,P30 

 
ملیون  175.19 بلغ األخیرة السنوات في تذبذبا الطبیعي الغاز إنتاج عرف :الطبیعي الغاز إنتاج - ب

 لیسجل االنخفاض عاود ثم ، 2008 سنة 3ملیون م 201.18  بلغ أن إلى االرتفاع وواصل ،2002 سنة 3م
 :الموالي الجدول یوضحھ ما وھذا 2013 سنة  3ملیون م 182,59
 

 2013-2002إنتاج الجزائر من الغاز الطبیعي خالل الفترة ): 94(الجدول رقم
 **2013 ***2012 **2010 **2008 **2006 *2005 *2004 *2002 *2000 السنوات

 182.59 190.89 192.2 201.18 198.18 194.78 183.87 175.19  3ملیون م
Source :* OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2006 ,P63 
            ** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2010 ,P23 
           *** OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2013 ,P31 

 

 :والغاز النفط من الجزائر صادرات 2-2-1-3
االلتزام  األول لسببین، ذلك في مردھا كبیرة تذبذبات والغاز، النفط من الجزائریة الصادرات عرفت

 عملیات الثاني والسبب مرتفعة النفط أسعار على للمحافظة)  OPEC(للنفط  المصدرة األقطار بقرارات منظمة
 انخفاض الى یؤدي الذي األمر النفطیة للمشتقات اإلنتاجیة وحداتھا مستوى على الجزائر بھا التي تقوم الصیانة

 : 2013-2002الفترة خالل والغاز النفط من الجزائریة الصادرات یوضح الموالي والجدول األخیرة، ھذه إنتاج
 
 

                                                           
 OPEC, Rapport Statistique Annuelle 2006,2010,2013: باالعتماد على التقاریر التالیة: 1
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 2013-2002الفترة خالل والغاز النفط من الجزائر صادرات) : 95(رقم الجدول
 **2013 **2012 **2011 **2010 2009** **2008 2007 **2006 *2005 *2004 *2002 السنوات

صادرات 
النفط ألف 

 یوم/برمیل

566 893.0 970.0 947.2 1253.5 840.9 747.4 708.8 697.6 685.9 608.0 

صادرات 
الغاز 

 3ملیار م

57.8 60.9 64.8 61.6 58.7 59.4 55.37 57.36 52.56 52.34 47.00 

Source :* OAPEC, Rapport Statistique Annuelle 2007.2009 
               * OAPEC, Rapport Statistique Annuelle 2014 

 :السیاسة الطاقویة العامة لقطاع المحروقات في الجزائر 2-2-2
 خالل من بالدنا في المحروقات قطاع لسیاسة العامة التوجھات من لجملة التطرق سنحاول ومن خاللھا

 یخص فیما التنمیة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة،السیما تحدید الخیارات األساسیةتحقیق  في یلعبھ الدور الذي
 من المتزاید الطلب ،فلقد أدى الطاقویة السلسلة مستویات جمیع على للطاقة والخارجي الداخلي االستعمال

 المدى في الوطني الطاقوي التموین ناجحة تضمن سیاسة وضع ضرورة إلى الوطنیة الطاقویة االحتیاجات
 لذا المستدامة، التنمیة مفھوم تكریس اجل من التمویل المستمر  بحاجیات والتكفل جھة، من الطویل و المتوسط
 مجال في واإلقلیمي الدولي وأخیرا التعاون البیئة، على المحافظة أجل من القطاع مرتكزات على الضوء سنسلط
 :الطاقة

 :المحروقات قطاع رھانات -)1
الوطني،  االقتصاد فروع لباقي المحركة األداة ویعتبر التنمیة في رئیسا دورا المحروقات قطاع یلعب

 من %36 بحوالي تساھم المحروقات حیث وذلك بفضل الموارد الھامة من المحروقات والثروات الطبیعیة،
 من %97  نحو یشكل كما البترولیة، الجبایة خالل من العامة المیزانیة في % 60من وبأكثر المحلي الناتج

 بلغ االستھالك حیث الطاقة من الوطنیة االحتیاجات كامل تلبیة في ھذه األخیرة كما تساھم الصادرات، عائدات
 1. ن م ط ملیون 52 یعادل ما 2013 لسنة

 مكن الشاملة الوطنیة التنمیة استراتیجیة في یزال وال المحروقات قطاع بھ یضطلع الذي الھام الدور إن
 2: ھي رئیسیة، محاور أربعة على ترتكز المحروقات لقطاع وطنیة سیاسة وضع ورسم من

 الطاقة، بموارد الوطنیة السوق إمداد أجل من القاعدیة والمنشآت المحروقات تنمیة -
 .التنمویة المشاریع تدعیم بغیة المحروقات صادرات تطویر  -
 .ومتنوع متكامل صناعي نسیج بناء في المساھمة -
 .)والنقیة الفعالة التكنولوجیات المتجددة، الطاقات (المتناوبة الفروع وتنمیة للطاقة العقالني االستخدام -
 .الوطني االقتصاد لتنمیة المضافة القیمة خلق -
 .الطاقة مجال في الدولي التعاون -

إلى  �الجزائر دفع ، الدولي الصعید على الجار�ة التحوالت وكذا الوطن في االقتصادي التطور إن
 3:عبر وذلك حر وتنافسي، اقتصاد تسییر لشروط القطاع لتكییف ضرور�ة ه�كل�ة إصالحات إجراء في اإلسراع

 الستثمارات ومحافظة محفزة المنجمي، للعقار مالكة كونها في المتمثل الثالثي لدورها الدولة تعز�ز  -
 العامة، المصلحة على

 كإنشاء ثالثة أجلھا، من أنشأت التي والمھن االقتصادیة النشاطات إلى العمومیة المؤسسات توجیھ -
 :رئیسیة مجمعات

 للمحروقات، طراك سونا مجمع -
 الغاز، و للكھرباء سونلغاز مجمع -

                                                           
1  :  Ministère de l’énergie et des mines, bilan des réalisations du secteur de l’énergie et des mines, 2011, 2012. P.39. 

 02.ص ، 2006 ماي األردن، ، الثامن، العربي الطاقة مؤتمر :الشعبیة الدیموقراطیة الجزائریة للجمھوریة القطریة الورقة والتعاون العربي،الطاقة  2
اإلمارات العربیة دولة -، مؤتمر الطاقة العربي العاشر،أبوطبي الشعبیة الدیموقراطیة،الورقة القطریة للجمھوریة الجزائریة الطاقة والتعاون العربي :   3

 .04،ص 2014المتحدة،دیسمبر،
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 .للمناجم منال مجمع  -
 اجل مساھمة من والخاص العام قطاعیھا في األجنبیة االستثمارات تشجیع على الجزائر عملت كما

 .الالزمة المھارات و التكنولوجیات اكتساب و الطاقة قطاع في فعالة
 :البیئة على للحفاظ المحروقات قطاع في المنتهجة الس�اسة -)2
 عدة اتخاذ تم فقد العموم�ة، والصحة البیئة على م�اشرة سلب�ة تأثیرات المحروقات قطاع لنشاطات إن

 :شملت التأثیرات، حدة من االنقاص من أجل إجراءات
 الخالي البنز�ن المسال، البترول غاز الطب�عي، الغاز ( تلوثا األقل الطاقات استعمال وتطو�ر ترق�ة  -

 .)من الرصاص
 .المتخصصة لالستعماالت وتوجیھھ الطبیعي الغاز من  95% بنسبة الكھربائیة الطاقة إنتاج  -
 .للتصدیر توجیھھا یتم والتي الطاقة میزان في الطبیعیة المواد لحصة التدریجي التخفیض -
 تھدف مشاریع بسلسلة سوناطراك تقوم حیث المشاعل، غازات استرجاع أجل من خاصة جھود بذل -

 المكامن مستوى على حرقھ یتم الذي المصاحب الغاز حجم إنقاص أو الغاز حجم انقاص أو الى استرجاع
 نتیجة 1980 سنة في %  26مقابل % 7مستوى إلى المحروقة الغاز كمیة تخفیض تم 2007 سنة البترولیة، ففي

F).2005-2002(الفترة خالل أمریكي دوالر ملیون225 یقارب ما  استثمار

1 
حقل  في حقنھ إعادة عملیة خالل ، من)CO2(الكربون  أكسید ثاني غاز وتخزین حجز تقنیات تطویر -

قدره  باستثمار STATOILو BPشركتي  مع بالتعاون سوناطراك شركة المشروع ھذا وتنجز صالح، عین
 F2.العالمي الصعید على النوع ھذا من المشاریع أھم من واحدا المشروع ھذ ویعتبر أمریكي، دوالر ملیون 130

 أطلقھا التي) GGFR(المحروق الغاز كمیة انقاص أجل من للشراكة الشاملة المبادرة في االنخراط -
 مبادرة إلى ، إضافة2004في  انعقد والذي الثاني الدولي المؤتمر باستضافة الجزائر قامت حیث البنك العالمي،

 الكوارث عن الناتجة التلوثات من والمحیطات البحار لحمایة البیئة میدان في مختلطة شركة بفكرة إنشاء الجزائر
 .مجال المحروقات في البیئیة

 نظام ووضع المعالجة، وحدات وتحدیث تدعیم إلى یرمي المصافي تأھیل إلعادة خاص برنامج إدراج -
 توافق بھدف العطریة والمواد الكبریت نسبة بخفض الوقود نوعیة وتحسین الھوائیة لإلفرازات المرافقة الذاتي

 .البترولیة المنتجات نوعیة وتحسین النظم العالمیة مع المنشآت
وذلك  واإلنتاج التحویل عملیات عن الناتجة والخطرة السامة الفضالت إلزالة جذري تسییر نظام إدراج -
 .)..الحفر طین المستعملة، المیاه (السائلة النفایات بمعالجة

 
 :االستثمارات في قطاع الطاقة -)3

 األجنبیة المباشرة لالستثمارات ھاما تدفقا) 2013-2000(المرحلة خالل المناجم و الطاقة قطاع سجل
 االستثمارات یلي تدفق فیما .أمریكي دوالر ملیار 30 حوالي أي ، سنویا أمریكي دوالر ملیار 2.3 بمعدل

 :الجغرافیة المناطق حسب األجنبیة
 و %10 األمریكیة بــ الشركات ثم ،% 14.7 ب األسیویة تلیھا ،% 74.2 ب األوروبیة الشركات  -

 .األخرى العالم دول على موزعة 1.1%  الباقي
 الطاقات لتطویر طموح برنامج بوضع الجزائر قامت فقد المتجددة، الطاقات مجال یخص فیما أما
 .2011 سنة ھذا و الطاقویة والفعالیة المتجددة

 10000 منھا ، 2030 آفاق میغاواط 22000 إنتاج المتجددة،إلى الطاقات لتنمیة الوطني البرنامج یھدف
 .المناسبة الظروف توفرت إذا للتصدیر، موجھة میغاواط

 3: وھي مراحل ثالث خالل من البرنامج ھذا إنجاز یتم سوف

                                                           
 14 .ص ، 2008 السنوي، التقریر سوناطراك،:  1
 17.ص المرجع، نفس:  2
دولة اإلمارات العربیة -، مؤتمر الطاقة العربي العاشر،أبوطبي الشعبیة الدیموقراطیة،الورقة القطریة للجمھوریة الجزائریة الطاقة والتعاون العربي :  3

 .27-26،ص،ص 2014المتحدة،دیسمبر،



 ألثر األموال البترولية على التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية و قطاع المحروقـات في االقتصاد الجزائري وبناء نموذج قياسي  : الفصل الرابع

284 
 

) النموذجیة( الریادیة المشاریع إلنجاز وتخصص ، 2013 و 2011 بین ما :األولى المرحلة    -
 المتوفرة، التكنولوجیات مختلف الختبار
 البرنامج، نشر في بالمباشرة تتمیز سوف ، 2015 و 2014 بین ما :الثانیة المرحلة -
 الواسع المستوى على باالنجاز خاصة تكون سوف ، 2030 و 2016 بین ما :األخیرة المرحلة -
 .الشمسیة للمحطات

شمسیة  محطات منھا مشروع ( 60 ) ستون إنجاز على 2030 غایة وإلى اآلن من البرنامج یشتمل
 أالف البرنامج، بخلق ھذا ویسمح .مختلطة ومحطات الریاح لطاقة ومزارع حراریة وشمسیة كھروضوئیة

 .المباشرة والغیر المباشرة الشغل مناصب
 الوطني للطاقات البرنامج من األولى المرحلة في المدرجة االستثمار�ة �المشار�ع یتعلق ف�ما أما

 : هامة،منها مشار�ع عدة إنجاز في الشروع تم ، فإنه)2013-2011(المتجددة
 سنویا، میغاواط 140 اإلنتاجیة قدرتھا تبلغ الشمسیة، األلواح إلنتاج مصنع -
 بغردایة، میغاواط 1.1 قدرة ذات (Photovoltaic)كھروضوئیة  شمسیة محطة -
  (Photovoltaic) الكھروضوئیة الجنوب الشمسیة بالطاقة (منزل 2554 ) قریة 16 تزوید -

 العلیا، والھضاب
 بإلیزي،تندوف میغاواط 19 إجمالیة قدرة ذات (Photovoltaic)كھروضوئیة  شمسیة محطات 05 -

 وتمنراست،
 ، البیض و بخنشلة میغاواط 20 و بأدرار میغاواط 10 ریاح، مزارع02 -
 ).الدراسة قید المشروع( میغاواط 5 تبلغ إنتاجیة بطاقة جوفیة حراریة محطة -
 تندرج میغاواط،343 تبلغ قدرة ذات الكھروضوئیة الشمسیة المشاریع من مجموعة انجاز في الشروع -

 سیتم التي اإلجمالیة القدرة بذلك لتبلغ.على الكھرباء المتزاید الطلب لتلبیة 2014 الطوارئ مخطط إطار في
 .الكھروضوئیة األنظمة الشمسیة من میغاواط 3200 عتبة تركیبھا

 میغاواط 50بقدرة  غاز-شمسي الھجینة المحطة انجاز تم ، الذكر األنفة المشاریع ھذه إلى باإلضافة -
 . میغاواط 30 منھا الرمل، بحاسي

 :والدولي اإلقل�مي التعاون  -)4
 قطاع أهم�ة :هما أساسین، اعت�ار�ن على الدولي التعاون  مجال في الجزائر استراتیج�ة ترتكز

 في الدولیة التحوالت وكذا بتطوره المرتبطة والتكنولوجیة المالیة والواجبات االقتصاد الوطني في المحروقات
 تخول التي االقتصاد وعولمة البیئیة االھتمامات عن فضال إقلیمیة تشكیل مجموعات ظل في األخیرة، السنوات

 توافق أساسھا عالقات تكوین في بارزا دورا البترول یلعب الدولیة، حیث العالقات في محركا دورا للطاقة
 1:والمستھلكین المنتجین بین المصالح وتقارب

 أجل من التعاون لتطویر ھامة اتجاھات والكھرباء الطبیعي الغاز یشكل :اإلقلیمي المستوى على -
 :عبر الحر، للتبادل متوسطیة -أورو منطقة لخلق السعي ثم ومن متكاملة، ربیة مغا مجموعةتحقیق 

 .وكھربائیة غازیة روابط خالل من المتوسط ضفتي بین الطاقویة المبادالت تطویر -
 والصناعة واألسمدة البتروكیمیاء مجال في إقلیمیا النطاق واسعة مشاریع إنجاز خالل من التصنیع -

 .شبھ طاقویة
 .البیئة على ومحافظة طاقویة نجاعة ذات مشتركة مشاریع تنفیذ -
 الدولیة والھیئات المنظمات مستوى على حضورھا من الجزائر تستفید :الدولي الصعید على -
 األمن مجال في الھتماماتھم واالستجابة الدولیین الشركاء مع تعاون محاور عرض من أجل واإلقلیمیة

 :إلى األوبك، منظمة إطار في الدؤوب عملھا خالل الجزائر من وتسعى .واإلمدادات
 استقرار ضرورة حول إجماع إلى الوصول بھدف والمستھلكین المنتجین بین الحوار وتعمیق متابعة -

 .لألسعار متوازن ومستوى السوق البترولیة

                                                           
 16،ص)2005-2000(والمناجم  الطاقة قطاع حوصلة الجزائر، والمناجم، الطاقة وزارة:  1
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 والغاز للبترول المنتجة البلدان مداخیل استقرار یحقق بما دولیا البیئیة باالنشغاالت المنصف التكفل -
 .البلدان لھذه التنمویة الجھود الطبیعي وتعزیز

 
 قطاع المحروقات واألداء العام للمؤشرات االقتصادیة الكلیة  2-3

مادتین  والغاز النفط من كل أن باعتبار الجزائري االقتصاد في كبرى أھمیة المحروقات قطاع یحتل
 الصعبة وبالتالي العملة لتوفیر األساسي المصدر تشكالن و للجزائر، ضخمة مالیة عوائد تحققان إستراتیجیتین

 من % 40یمثل نسبة فھو المجاالت شتى في التنمیة علیھ تعتمد الذي الفعال المصدر المحروقات قطاع یمثل
 ، البترولیة الجبایة طریق عن تمول للدولة العامة المیزانیة من %  60من أكثر و ، المحلي الوطني الناتج

 1. الجزائریة الصادرات إیرادات من % 97بـ  ویساھم
كما أنھ یلعب دور غیر مباشر في دعم أجور ورواتب العمل، وتمویل االستھالك العام والخاص ودعم نشاطات 
اإلنتاج من زراعة وصناعة تحویلیة، ودعم الصناعة البترولیة ومنتجاتھا المكررة،ویمكن توضیح أھمیة قطاع 

صاد الجزائري من خالل مساھمتھ في تحدید قیمة المؤشرات االقتصادیة الكلیة وأداء المحروقات بالنسبة لالقت
 :االقتصادي ككل،وذلك كاآلتي

 :المحروقات والجبایة البترولیة والتجارة الدولیة 2-3-1
من  97,5%تتمیز التجارة الخارجیة للجزائر باالعتماد على قطاع المحروقات الذي یمثل أكثر من 

من إیرادات الدولة، ومن  (60%)الصادرات الجزائریة، والذي یعتبر المورد األساسي للعملة الصعبة،یمثل 
من إجمالي الناتج المحلي ما یجعل المیزان التجاري جد متأثر بأسعار البترول، أما بالنسبة  (30%)إلى  (%25)

قتصاد الوطني، وتوجیھ ودفع األنشطة االجتماعیة للجبایة البترولیة والتي تعتبر طرف مھم في عملیة تطویر اال
من مداخیل  66%مثال ساھمت بـ  2001واالقتصادیة،فإن أھمیتھا تتضح في تمویل نفقات التجھیز، ففي سنة 

الدولة الضریبیة، فھذه الحصة تعكس عدم استقرار اإلنتاج الزراعي وھشاشة الخدمات والصناعة الحدیثة، كما 
ولیة في إنعاش االقتصاد الوطني خاصة من خالل االستثمارات المحققة في مجال تساھم الجبایة البتر

 الجدول یوضح كما العمومیة للمیزانیة المورد األساسي البترولیة الجبایة شكلت لذلك نتیجة)  2( .المحروقات
 :التالي

 المیزانیة تمثیل في البترولیة الجبایة أھمیة) :  96(لجدول  رقم ا
 *2013 *2012 2011 2010 2009 2008 2004 2003 2001 2000 السنة

ایرادات جبائیة 
)1( 

1213.2 1001.4 1350.0 1570.7 4088.6 2412.7 2905.0 3979.7 4192.0 4399.0 

اجمالي 
 )2(االیرادات 

1562.7 1399.6 1874.9 2151.1 5053.8 3559.3 4203.0 5428.6 6055.0 6371.0 

نسبة االیرادات 
إلى الجبائیة 

إجمالي 
االیرادات 

)1)/(2( 

%77.4 %71.55 %72.01 %73.02 %86.25 %67.79 %69.12 %73.01 %69.93 %69.05 

Source 3: - le rapport de la banque d’Algérie, année, 2003, 2007, 2011,2012. 
 - *IMF, IMF country report n°13/24,1023  

 من خالل الجدول نالحظ أن عوائد 
خالل  % 86و % 67تمثل نسبة عالیة في اجمالي ایرادات الجبایة الكلیة، بمساھمة تراوحت بین البترول

 )14أنظر الملحق رقم( 2013-2000الفترة
 :ویمكن توضیح تطور المیزان التجاري الجزائري من خالل الشكل البیاني التالي

 
 
 

                                                           
1:  Hilel Hamadache, ″ Rente pétrolière et évolution du secteur agricole en Algérie- Syndrome hollandais et 
échangeabilité ″ (Thèse de Master of science, CIHEAM – IAMM n° 103 - Montpellier, 2010) ,p.34. 
2: ,(éditée par la direction communication et stratégie d’image, N49,Mars2006),P6.   Sonatrach la revue 
3   le rapport de la banque d’Algérie, année, 2003, 2007, 2011,2012. 
 - *IMF, IMF country report n°13/24,1023 
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 2014-2010الفترة  التجاري المیزان تطور ) :  63(رقم الشكل

 .2008،2014التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي لبنك الجزائر :المصدر

بفائض تجاري مستمر  تمیزت الجزائریة الخارجیة التجارة أن السابقین الشكلین خالل من واضحا یبدو 
 ثم الفائض ھذا تقلص  2008سنة  عرفتھ الذي النفط لسعر الشدید اإلنخفاض بعد و ، 2014-2000خالل الفترة 

 كان 2013-2000الفترة  خالل للجزائر التجاري المیزان رصید أن أیضا یتبین و ،2010 عام للتطور عاد
 االرتفاع بسبب 2010 و 2009 السنتین في ملحوظ بشكل إنخفضت التغطیة نسبة أن إال ، العموم على إیجابیا

ملیون  40473إلى  2000 سنة في دوالر ملیون  39173من  انتقل الذي اإلیرادات لحجم المتصاعد و المستمر
 من متتالیة سنوات أربعة خالل الفت بشكل الجزائري التجاري المیزان تطور قد ،و 2010دوالر في سنة 

 السوق تحسن إثر ذلك ، و2008ملیون دوالر في سنة  39819إلى  2005ملیون دوالر في سنة  25644
ملیون دوالر  16580، و 2009ملیون دوالر في  5900األخریین  العامین في لھ إلى مستوى لیتراجع النفطیة

ملیون  39419 بـ  2008 عام في فكان الجزائري التجاري المیزتن إلیھ وصل مستوى أقصى ، أما 2010في 
 المحروقات صادرات في الكبیرة الزیادة و جھة من النفط أسعار في مسبوق الغیر لإلرتفاع دوالر، ویرجع ذلك

 39479بـ  مستویاتھا أقصى إلى بدورھا قفزت اإلیرادات أن مع ، أخرى جھة من األخرى ھي ي تعتبر قیاسیةالت
 1 .ملیون دوالر

:المحروقات والقطاع المالي الجزائري 2-3-2
بالنسبة لدور المحروقات في تحدید قیمة اإلیرادات المالیة الجزائریة سنوضحھ من خالل أثر تقلبات 

الذي یوضح حجم  كل من االیرادات  )07-04(الشكل رقم أسعار النفط على القطاع المالي ،وذلك اعتمادًا على 
 :  2010-1990الفترة  العامة واالیردات النفطیة،وكذا االیرادات غیر النفطیة في الجزائر خالل

 .2008،2014ر السنوي لبنك الجزائرالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقری:  1
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 الناتج المحلي االجمالي النفطیة إلى غیر و النفطیة العامة اإلیرادات نسبة ) : 64 ( الشكل

 
 Source : IMF, staff country reports N 96/71, august 1996 - October, 2000 – February 2005 – 
march 2006 –march 2007, January 2012, Country Report No. 12/21 1 

 
 

ومن خالل الشكل یتضح لنا تراجع نسبة النمو في االیرادات النفطیة وذلك إثر التراجع الواضح  الذي 
 التسعینات عقد في للدولة العامة اإلیرادات متوسط اقتصر ،ولذلك التسعینات الخام في عقد النفط أسعارشھدتھ 

-1974الفترة خالل المتوسط في % 36.48حدود  في كانت أنبعد  المحلي الناتج من فقط % 29.8 حوالي على
وعدم  أیضا النفطیة غیر العامة اإلیرادات ھشاشة للدولة العامة اإلیرادات نسبة في التراجع ھذا ویعكس 1989

 اإلیرادات في وتراجع النفط  أسعار في صدمة أي حدوث حالة في للدولة قدرتھا على تعویض االیرادات العامة
 .النفطیة

 المطلقة الناحیة من سواء كبیر نحو على الجزائر في العامة اإلیرادات ومع نھایة التسعینات تطورت
حوالي  فقط تمثل للدولة العامة اإلیرادات إجمالي ،كانت 1990 عام ففي اإلجمالي، المحلي الناتج من أونسبة

 إیرادات عن عبارة % 11.2 و نفطیة، إیرادات عن عبارة % 18.2 منھا اإلجمالي، المحلي الناتج من %29.4
 التحسن، في الجزائر في العامة اإلیرادات غیر أنھ مع فورة أسعار النفط وارتفاعھا مع نھایة التسعینات أخذت

 سنة من الناتج كنسبة % 37.2 بلغت حیث جوھریة بصورة فیھا النمو كان حیث النفطیة اإلیرادات خاصة بصفة
 خالل النفطي القطاع  على اإلجمالي المحلي الناتج لھیكل الشدید التركیز تعكس ة،للغای مرتفعة نسبة وھي 2008

 2.العقد ھذا
األمر الذي  النفطیة، اإلیرادات على الجزائر في اإلجمالي المحلي االعتماد الكبیر للناتج  یعكس وھذا ما 

الحادة التي تعرفھا االیرادات النفطیة للبلد نتیجة للتقلبات  العامة المالیة في المطلوب ال یوفر االستقرار
 ھو و للجزائر العامة لإلیرادات الحالي الھیكل في دائم ومقلق خطر مصدر وبذلك فھي واالیردات المالیة عموًما،

 .للنفط المصدرة العربیة الدول معظم تعاني ما
 مع طردیا تتناسب اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة النفطیة اإلیرادات نسبة أن ھو وخالصة القول 

 اإلیرادات نسبة تتزاید النفطیة، اإلیرادات وزیادة النفط أسعار ارتفاع فمع الناتج، إلى العامة نسبة اإلیرادات
 نسبة ترتفع الناتج إلى نسبتھا وارتفاع النفطیة اإلیرادات نمو مع أنھ إذ .متوقع أمر وھو إلى الناتج العامة

 .الناتج إلى بالتبعیةالعامة  اإلیرادات
 

                                                           
1   : IMF, staff country reports N 96/71, august 1996 - October, 2000 – February 2005 – march 2006 –march 2007, 
January 2012, Country Report No. 12/21 

 في دولة دكتوراه درجة لنیل أطروحة مقدمة(،2004-1990الجزائر حالة االقتصادي التوازن تحقیق في ودورھا المالیة السیاسة مسعود، دراوسي. :  2
 .371-369  ص ،2005 )الجزائر، جامعة االقتصادیة، العلوم
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 تساعد أخرى عناصر عن بجدیة والبحث جیّدة بصورة العامة اإلیرادات تقییم ضرورة یستدعي ھذا كل

 االستقرار من قدر أكبر لتحقیق اإلیرادات مصادر تنویع أي الجزائر في العامة اإلیرادات تكوین ھیكل في
 والتطورات تتماشى   لكي المختلفة الضرائب و الرسوم من كثیر في النظر وإعادة البلد فیھا، في االقتصادي

    .الدولیة األسواق في النفط أسعار في التقلبات المفاجئة كذا و العالمیة
 :سیطرة المحروقات على حجم الصادرات والقطاع الصناعي  2-3-3
تكمن أھمیة المحروقات في المساھمة في خلق وحدات صناعیة والتموین بالتجھیزات الالزمة  

في إطار الوظیفة المالیة لقطاع المحروقات، وفي التحویالت البتروكیماویة، كما تستعمل المحروقات كمادة أولیة 
طویلة من المنتجات النھائیة وسیطة في الكیمیاء العضویة، كتكریر البترول الذي یمكن من الحصول على قائمة 

 )1( ). كالبنزین، البوتان، الزیوت(

 :أما بالنسبة لسیطرة حجم الصادرات النفطیة على اجمالي الصادرات فیمكن تبیینھ من خالل الجدول التالي
 )2014-2000(الجزائر في اإلجمالیة الصادرات من المحروقات صادرات نسبة ):  97(رقم الجدول

 ):ملیون دوالر(
 قیمة الصادرات االجمالیة السنوات

 )ملیون دوالر(
قیمة الصادرات من 

 قطاع المحروقات
 )ملیون دوالر(

قیمة الصادرات 
خارج قطاع 

 المحروقات
 )ملیون دوالر(

صادرات ) %(نسبى 
المحروقات من الصادرات 

 االجمالیة

2000 22301 21419 882 96.04 
2001 19132 18484 648 96.61 
2002 18827 18091 736 96.100 
2003 24612 23939 673 97.26 
2004 32083 31302 781 97.56 
2005 46001 45094 907 98.03 
2006 54613 53429 1184 97.83 
2007 59518 58206 1312 97.79 
2008 78230 76340 1890 97.58 
2009 43216 41775 1441 97.35 
2010* 57091 56121 9877 97.16 
2011* 72888 71661 1227 98.3 
2012* 71736 70583 1153 98.4 
2013* 64713 63663 1050 98.4 
2014* 59996 58362 1634 97.3 

 2010-2000حصیلة )   C.N.I.S( المركز الوطني لالعالم اآللي و االحصائیات  -: المصدر
 2014التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي لبنك الجزائر* -

االقتصاد  في المحروقات قطاع یحتلھا التي الخاصة المكانة مالحظة الجدول ھذا خالل من یمكننا
 المحروقات على قطاع علیھ یسیطر الذي الكبیر للحجم نظًرا الوقت نفس في والمخیفة القویة األرقام و الوطني

   97المحروقات معدل  من الجزائر صادرات تمثل حیث ، للخارج الجزائریة الصادرات حجم على و العائدات
 الصادرات في فھي تتمثل %  3بحوالي  والمقدرة المتبقیة والمساھمة ،2000 عام منذ الصادرات إجمالي من %

 دوالر ملیون 1890 اآلن قیمتھا القیاسیة لحد بلغت حیث ، محدودة وجد ثانویة تزال ال التي و المحروقات خارج
  . 2008سنة في

 2: بمرحلتین المرور للمحروقات الجزائر صادرات قیمة وبذلك عرفت
  سنة،/بالمائة 18 ب قدر محسوس بارتفاع تمیزت حیث ):2008-2000(بین  الممتدة الفترة -
 نتیجةسنویًا،وھذا  %2بـ  قدر طفیفا ارتفاعا شھدت حیث ):2014-2008(بین ما الممتدة الفترة -

  .العالمیة االقتصادیةاألزمة  نتیجة المحروقات على الطلب وكذا 2008 بسنة مقارنة البترول أسعار انخفاض

                                                           
 .155،ص)2005، 02مجلة اقتصادیات شمال ایفریقیا،العدد(،الغازیةالغاز الطبیعي و رھانات السوق كتوش عاشور،بلعزوز بن علي،): 1(
 )2014دولة اإلمارات العربیة المتحدة،دیسمبر،-الورقة القطریة للجمھوریة الجزائریة ، مؤتمر الطاقة العربي العاشر،أبوطبي(،الطاقة والتعاون العربي : 2

 ..10،ص
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ملیار دوالر  600ما یقارب ) 2012-2000(الفترة  خالل المحروقات صادرات مداخیل وقدرت -
 .أمریكي
لیصل إلى  %11بنسبة  محسوسا انخفاضا الجزائر عرفت فقد المحروقات، صادرات لحجم بالنسبة أما -

 2000 سنة ن م ط ملیون 124 مقابل 2012 سنة ن م ط ملیون  110
 

 مساھمة الجزائر تقدر ، الخارجیة بالتجارة المتعلق الخارجي لألداء فبالنسبة العالمي المستوى على أما و
 سنة في الواردات العالمیة إجمالي في بالمائة 0,17 ب و بالمائة 0,45 ب العالمیة السلعیة الصادرات إجمالي في

 الضعیف النسبي یعكس الوزن ما ھو و ، 12007 لعام للتجارة العامیة للمنظمة تقریر في جاء ما حسب 2006
 .عالمیا الجزائري لالقتصاد

 :قطاع المحروقات واتجاه البطالة في الجزائر  2-3-4
یمكن تتبع درجة تأثیر قطاع المحروقات على اتجاه معدالت البطالة في الجزائر من خالل دراسة العوائد 

،         2010-1970المحققة وتقلبات أسعار البترول وتتبع مختلف األزمات البترولیة خالل الفترة  المالیة البترولیة
 :بالموازاة مع تغیر معدل البطالة خالل نفس الفترة،وذلك اعتمادًا على الشكل الموالي

 
 2010-1970 الجزائر في البطالة اتجاه و النفط أسعار تطور):  65(  رقم  الشكل

 
Source2 :http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1970.gif,consultéle 12/05/2013 à 20h05 
 

 عام في للبرمیل دوالرات 3 من أضعاف، أربعة الخام النفط أسعار ارتفعت ، 1973 لحرب نتیجة
 األمر الذي العربي النفط إلى حظر االرتفاع ،ویعود ھذا1974دوالًرا للبرمیل بحلول نھایة عام  12إلى 1972

 إیرادات على الحصول إلى أدى الذي الشيء ، ارتفاع العوائد المالیة لقطاع المحروقات على بعد فیما ساعد
 ھذا كل .الثقیلة الصناعات على المعتمدة االقتصادیة التنمیة مشاریع لتمویل الحل األمثل تعتبر كانت ھامة وفوائد

 ما وھذا .شغل مناصب الجزائر بھدف خلق في للتنمیة إستراتیجیة وضع أھمیة كبرى  في القطاع أكسب قد
 ).65(الشكل أعاله رقم  خالل من یالحظ

   16.33إلى 1972 سنة  %   24.83من  البطالة معدّالت انخفاض النفط في أسعار ارتفاع حیث ساھم
 فقد استمر  1980اقیة سنة ،وكذا الحرب االیرانیة العر1979، ومع اندالع الثورة االیرانیة سنة  1979سنة %

                                                           
1 :World Trade Organization, Trade Profiles 2007, p.5.  :  
2 ; http://www.wtrg.com/oil_graphs/oilprice1970.gif,consulté le 12/05/2013 à 20h05 



 ألثر األموال البترولية على التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية و قطاع المحروقـات في االقتصاد الجزائري وبناء نموذج قياسي  : الفصل الرابع

290 
 

 
 35.41رغم تراجعھا من  1985-1979معدل أسعار البترول في الحفاظ على مستویات مرتفعة خالل الفترة 

 واصلت البطالة معدّالت إال أن 1985دوالر للبرمیل بحلول  26.48إلى  1981دوالر للبرمیل في بدایة    سنة 
كما یوضحھ الشكل  . 1985 سنة % 13.59 حدود في بقیت و  1984 سنة % 13.29إلى مستویات تراجعھا

 .أعاله
دوالرات وحدوث الصدمة النفطیة سنة  10دوالر إلى ما دون  27أما مع انھیار أسعار النفط من 

تراجعًا في أدائھا االقتصادي الكلي بما في ذلك معدالت البطالة  1989-1986عرفت الجزائر خالل الفترة 1986
 1 .1990سنة   %  20.04إلى  1986سنة  %  16.14التي ارتفعت من 

أن  إال 1990 سنة الثانیة الخلیجیة الحرب بعد خاصة النفط أسعار في الطفیف التحسن من بالرغم و
، ثم بدأت باالرتفاع 1995 -1990 الفترة خالل 22.25 % بمعدل متوسط قدر بـ مستقرة مستویات البطالة بقیت

وذلك تزامنًا مع انخفاض أسعار البترول  2000سنة  %  29.50بعد ھذه السنة لتصل إلى أعلى مستوى لھا عند 
 . 1998دوالر سنة  12.16التي بلغت أدنى مستوى لھا 

زة كبرى لتحقق قف2000 باالرتفاع منذ عام النفط أسعار استمرت العالمي، االقتصاد نمو استمرار ومع �
 سرعان ، لكنھ2008دوالر سنة   147.27لتصل إلى أعلى سعر لھا بـ  1981تتجاوز أعلى مستویاتھا منذ سنة 

 االقتصادي العالمي للركود العالمي نتیجة  الطلب على المخاوف بسبب وذلك الھبوط نحو األسعار اتجھت ما
دوالر للبرمیل  60 إلى النفط وصل أین  2008عام  من أكتوبر شھر في العقاري الرھن أزمة سببھ كان والذي

 لتستقر البطالة معدّالت في كبیرا تراجعا عرفت الجزائر) 2011-2000(، وخالل ھذه الفترة 2008مع نھایة 
خبراء من صندوق النقد حیث أكد  ،2000سنة  % 27.7مقابل  2 2011  سنة % 9.8 بـ لھا مستوى أدنى عند

السیما في اوساط الشباب بأكثر من النصف في  2000بة البطالة في الجزائر منذ سنة الدولي استمرار تراجع نس
بالمائة  54ر07سنة من  24-16 سنة، حیث تراجع معدل البطالة عند الشباب لفئة ما بین 11مدة زمنیة ال تتعدى 

ین ھي االخرى ، كما سجلت نسبة البطالة لدى الجامعی) 2011-2000(بالمائة خالل ذات الفترة  22.4الى 
 2010.3بالمائة سنة  21ر4بالمائة مقابل  16.1حیث انخفضت الى  2011تراجعا ملحوظا في 

 قیمتھا من %  45 نحو فقدت حیث 2014 عام من الثاني السداسي خالل النفط أسعار إنھیار ومع
 ، 42014  دیسمبر منتصف حتى للبرمیل دوالر 62 إلى 2014 جوان في للبرمیل دوالر115 من بتراجعھا

 1,214 نحو یعادل ما أي 2014سبتمبر خالل %10,6  إلى  بإرتفاعھا تراجعًا األخرى ھي البطالة نسبة عرفت
مسجلة بذلك   الجامعیین لدى %16 من أزید و الشباب لدى % 25 تفوق نسبة مع  العمل عن عاطل ملیون

 %.9,8الذي بلغت فیھ عند 2011نقاط مقارنة بسنة  0,8ارتفاعا بــ 

 :أسعار البترول وحجم احتیاطات الصرف األجنبي وسعر الصرف 2-3-5
تعزیز  ، للنفط المصدرة الدول اقتصادیات على النفط أسعار الرتفاع االیجابیة التأثیرات بین من

 وثیق بین إرتباط ھناك أن فیھ شك ال مما و ، األساس ھذا المركزیة،وعلى البنوك لدى الدولیة االحتیاطیات
 یبینھ مثلما 5.في الجزائر خصوصا و للنفط المصدرة الدول في األجنبي الصرف احتیاطي مستوى و النفط أسعار
 :الموالي الشكل

                                                           
1 : Cherifa Bouchaour & Hussein Ali Al-Zeaud (2012). Oil Price Distortion and Their Impact on Algerian 
Macroeconomic, (International Journal of Business and Management; Vol.7,No. 18), P 102-103 

 الملك جامعة إدارة األعمال، كلیة .عمل،  أوراق (، 2008 عام إلى  1970عام من النفط أسعار وانخفاض ارتفاع الیوسف، الرحمن عبد بنت نورة:  2
 2008 جوان ،)السعودیة العربیة المملكة سعود،

http://faculty.ksu.edu.sa/NourahAlyousef/Power%20Point%20Presentatio ns/Forms/AllItems.aspx 
 / /http://www.imf.org:  تقریر صندوق النقد الدولي حول التطورات االقتصادیة العالمیة، على الموقع االلكتروني: 3
 الدیوان الوطني لالحصاءات:  4
 219 ص ،)2008، .ئراالجز  الجامع�ة، المطبوعات دیوان (،"النقد�ة الس�اسات و النظر�ات في تامحاضر  "،بلعزوز علي بن:  5

http://faculty.ksu.edu.sa/NourahAlyousef/Power%20Point%20Presentatio
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 2010-1993ارتباط حجم احتیاطي الصرف األجنبي بتغیرات أسعار النفط خالل الفترة ): 66(الشكل رقم 

 

 
 .2010 إلى 2000 سنوات حصیلة .،  (C.N.I.S)اإلحصائیات  و اآللي لإلعالم الوطني المركز معطیات: المصدر

سنة   ملیار 4,40 ثم 1993 سنة دوالر ملیار 1,50 تبلغ كانت التي للجزائر الدولیة االحتیاطیات إن
ترتفع  بدأت ،التي االحتیاطیات مستوى تخفیض إلى أدت التي 1999-1998 لسنة البترولیة الصدمة إثر   1999

ملیارفي  110 تجاوزت مسبوقة غیر أرقاما لتصل البترول أسعار ارتفاع مع تدعم و ،2000 سنة منذ تدریجیا
 .2010عام دوالر  ملیار 162 من بأكثر و 2007سنة 

وبزیادة الحجم االجمالي إلحتیاطات الصرف تتدعم قیمة العملة الوطنیة تجاه العمالت األجنبیة ،ویالنسبة 
یقدر بــ  2015-1960لسعر صرف العملة المحلیة مقابل الدوالر األمریكي سجل معدل سنوي طلیة الفترة 

،وأدنى مستوى )80.58(2014لھ في عام حسب دراسات البنك العالمي،كما أنھ قد سجل أعلى مستوى  30.08
 )14أنظر الملحق رقم () .   3.84(1980تم تسجیلھ في عام 

 :ویمكن توضیح أسعار البترول على سعر الصرف من خالل الشكل التالي
 

 )دوالر/أورو(تطور أسعار البترول مقارنة بسعر الصرف):67(الشكل رقم 

  
 :االجماليقطاع المحروقات ومستویات الناتج المحلي  2-3-6

االقتصاد  في المحروقات قطاع یحتلھا التي الخاصة المكانة الشكل الموالي مالحظة ھذا خالل من یمكننا
 المحروقات على قطاع علیھ یسیطر الذي الكبیر للحجم نظًرا الوقت نفس في والمخیفة القویة األرقام و الوطني

 كمصدر البترولیة الموارد على اإلقتصاد الوطني اعتماد جیث أن الناتج المحلي االجمالي، حجم على و العائدات
 مرھونا الحقیقي المحلي الناتج إجمالي نمو جعلت من الكلي االقتصاد على آثار عنھ ترتب الصعبة للعملة رئیسي
 توفر مدى و العمومیة واإلیرادات الصادرات مقابلة لقیمة فروقات لھا كان التي ، الدولیة النفط أسعار بتقلبات
 .األجنبیة العملة
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 2011-1970والشكل التالي یوضح بیانات الناتج المحلي االجمالي من الناحیة الحقیقیة خالل الفترة 
 

 2011-1970بیانات الناتج المحلي االجمالي من الناحیة الحقیقیة خالل الفترة ) :  68( الشكل رقم 
 

 
 

كان الناتج  1970 عام في أنھ إلى الجزائر في الحقیقیة الناحیة من اإلجمالي المحلي الناتج بیانات تشیر
 النفطیة للطفرة بعد ارتفاع أسعار النفط نتیجة  جزائري،و دینار ملیار 90.8 الحقیقیة اإلجمالي باألسعار المحلي
 ،حصلت 1973 الغربیة مع نھایة سنة الدول إلى الخام النفط العربي لصادرات الحظر عن نتجت التي و األولى،

 استمرار االرتفاع في ومع ، 1975 في دینار ملیار 120.39 إلى الحقیقي اإلجمالي الناتج المحلي في زیادة
 مستویاتھ أعلى بلغ حیث ، 1986 في قیاسیة مستویات الثابتة باألسعار اإلجمالي الناتج المحلي سّجل النفط أسعار

 التراجع في النفط أسعار أخذت 1987عام  من دءاب أنھ غیر .دینار ملیار 206.37بـ  والمقدرة الفترة تلك في
 السنة في الحقیقي الناتج تراجع حیث الحقیقیة، باألسعار الناتج مستویات في حدوث تقلبات علیھ ترتب ما وھو

 المستویات الجزائري االقتصاد یسترجع ولم 1995 غایة إلى مستقر شبھ نسبیا،وبقي محدودة بصورة الموالیة
 الوفرة وبدأت أخرى، مرة التعافي في النفط أسعار بدأت عندما ، 1996 عام بحلول إال الحقیقي الناتج من المھمة
 الجزائر في الحقیقیة باألسعار المحلي الناتج ر قدّ  2011عام  في أنھ لدرجة 1999الثانیة بعد نھایة  النفطیة
 1.دینار ملیار 373.36 بحوالي

الخام حیث أن  النفط سعر مستویات الناتج المحلي االجمالي تقلباتما یوضح االرتباط الوثیق بین  وھو 
دوریة  و كبیرة بصورة و آلخر وقت من یتعرض البلد اقتصاد أن إلى تشیر في الجزائر الناتج نمو الت معدّ 

 والثمانینات، السبعینات عشریتي خالل االقتصادي النمو عرفھا التي فدورات االنتعاش .خارجیة لصدمات
 حیث التسعینات، منتصف غایة إلى ، 1986 سنة النفط أسعار ھبوط مع إلى انكماش وتحولت تالشت ما سرعان

 بدایة الدولیة األسواق في البترول أسعار ارتفاع عودة مع االقتصادي،و النمو أداء متغیر في طفیف تحّسن سجل
 خالل من االقتصادي النشاط بعث في استغاللھا تم قد و المالیة الراحة من الجزائر نوع عرفت 1998 سنة من

مخططات إنعاش ودعم وتوطید النمو اإلقتصادي  خالل من اإلنفاق حجم بارتفاع عنھا  عبّر تنمویة، مالیة سیاسة
)2001-2014(2 

 2011- 1975 الفترة في االقتصادي النمو معّدالت تحلیل ): 98(الجدول رقم 
 

 )2011-2001(المرحلة الثالثة )2000-1986(الثانیةالمرحلة  )1985-1970(المرحلة األولى  
النمو  معدل

االقتصادي 
 الحقیقي

أعلى 
 قیمة

أدنى 
 قیمة

Mean Std 
Dev 

أعلى 
 قیمة

أدنى 
 قیمة

Mean Std 
Dev 

أعلى 
 قیمة

أدنى 
 قیمة

Mean Std 
Dev 

27.4 -11.3 6.03 7.46 5.10 -2.1 1.4 2.32 6.9 2 3.64 1.58 
 ).WDI(احصائیات البنك الدولي : المصدر 
 

                                                           
الموقع  من كذا و )الجزائري  الدینار( المحلیة بالعملة ھي البیانات WDIالعالمي، البنك بیانات من الحقیقي اإلجمالي المحلي الناتج بیانات على الحصول تم :1
 http://www.indexmundi.com/facts/algeria/gdp#NY.GDP.MKTP.KN:  اإلحصائي :
 .، جامعة الجزائر2004-1999الفترة  خالل الجزائر في االقتصادي النمو اتجاھات عائشة، مسلم حشمان، مولود:  2
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 النمو أن معدّالت ھي المتوفرة، اإلحصائیة المعطیات تحلیل من إلیھا التوصل التي یمكن الخالصة إن

 النمو استراتیجیات أن حقیقة یعكس ما وھو واضح، بشكل بالتقلّب تتّسم الجزائري االقتصاد في الحقیقي المسجلة
 التعرض خطر یقلل من الذي الالزم القطاعي التنویع الجزائري لالقتصاد تؤمن لم الیوم، حتى التي اتبعت

 إلى یؤمن لم الذي و النفطي، القطاع على الوطني لالقتصاد المفرط لالعتماد ذلك یرجع للصدمات الخارجیة، و
 . الماضیة عقود ثالثة المنحى خالل ھذا على ظل الذي و الحقیقي الناتج في المستقر فرص للنمو الیوم

 
 :مدى استفادة الجزائر من الفوائض البترولیة ودور صندوق ضبط الموارد في استثمارھا 2-4

بعد الطفرتین عرف االقتصاد الجزائري خالل السنوات األخیرة طفرة نفطیة كبیرة ھي الثالثة من نوعھا 
شھدت أسعار النفط ارتفاعا األولى والثانیة اللتان امتدتا من منتصف السبعینات إلى منتصف الثمانینات، حیث 

، سمحت للجزائر إلى بتحقیق مداخیل مالیة ضخمة وغیر مسبوقة في تاریخ 2002كبیرا ومتصاعدا منذ عام 
 36،  2003دوالرا عام  28، و1999دوالرا للبرمیل عام  17فبعد أن كان متوسط السعر السنوي " الجزائر، 

كیفیة تعامل ، وعلى ھذا األساس  سنحاول معرفة 2008 دوالر سنة 140لیتجاوز  )1("2004دوالرا في عام 
الجزائر مع ھذه الفوائض المالیة الضخمة التي أوجدھا االرتفاع الكبیر في أسعار النفط خاصة أن الطفرة بقیت  

األمر الذي أتاح الفرصة أمام الجزائر من أجل استثمار ھذه الفوائض،وفیمایلي   2015∗مستمرة  إلى غایة 
 :ة تعامل الجزائر مع ھذه الطفرات الثالثة التي عرفھا االقتصاد الوطنيسنوضح كفی

 
 :تعامل الجزائر مع الطفرتین األولى والثانیة 2-4-1

إذًا یمكن أن یكون لإلیرادات والفوائض المالیة النفطیة المحققة آثاًرا ایجابیة أو سلبیة على االقتصادیات 
ھذه العوائد النفطیة من طرف االقتصاد الوطني أو عدم قدرتھ على النفطیة، وذلك بناًءا على قدرة استیعاب 

استیعابھا، حیث أن الدول التي تقوم بإعتماد أنماط تنمویة طموحھ ال تعاني من عدم القدرة على استیعاب العوائد 
كل من النفطیة بالعكس، فھي قادرة على امتصاص أي مبلغ أو فائض نتیجة الخطط التنمویة المتعمدة، ونجد أن 

الجزائر والعراق من بین الدول العربیة المنتجة للبترول التي تملك طاقة استیعابیة البأس بھا خاصة أثناء الطفرة 
ویؤكد  )2("النفطیة الثالثة نتیجة لبرامج التنمیة الطموحة فیھما،والتي تستنفذ الجزء األكبر من عوائدھما النفطیة

فرصة الطفرتین األولى والثانیة حیث لم تتمكن من استغالل الجید  الواقع االقتصادي للجزائر أنھا قد فوتت
للعوائد المالیة الكبیرة التي حققتھا نتیجة االرتفاع الكبیر في أسعار، ولم تتمكن في استثمارھا في بناء اقتصاد 

 . قوي
 

 : تعامل الجزائر مع الطفرة النفطیة األولى 2-4-1-1
إلى تكریس ظاھرة اعتماد الجزائر على  1973قد أدت الطفرة الھائلة في عوائد النفط في خریف عام 

عائدات النفط في تكوین حصیلة الصادرات وفي تمویل اإلنفاق العام فقد بلغت النسبة التي ساھمت بھا عائدات 
 %.  93للجزائر  1975النفط في إجمالي اإلیرادات العامة عام 

 : 1976إلى غایة  1971والي یوضح تطور االحتیاطي المالي للجزائر للفترة ما بین والجدول الم
 
 

                                                           
،ص  )، مصر2008، ینایر 43، المجلد 171مجلة الس�اسة الدول�ة، العدد " (أولو�ات اإلنفاق... الخلیج والطفرة النفط�ة الثان�ة " دمحم ناصر شحاتة، : ) 1( 

103. 
مجرد  االسواق النفط�ة الحادث في راجع،ومع ذلك أكد خبراء النفط أن ھذا الت2015برمیل خالل سنة /دوالر50حیث تراجعت أسعار النفط إلى أقل من : ∗

وتتعلق هذه   ،"رالثار العوامل على المدى القصی" 2014نه على المدى الطو�ل س�عرف سوق النفط العالمي ارتفاعا �عد ان تعرض منذ حالة ظرف�ة وأ
اضافة الى " او�ك"رة للنفط االمصد االمر�كي واالرتفاع الكبیر للدوالر و االنتاج المفرط لدول منظمة البلدان العوامل �فائض في العرض الس�ما النفط الصخري 

 .االقتصادات الكبرى  انخفاض الطلب العالمي �سبب ت�اطؤ نمو
، ص )1977مط�عة األدیب ال�غداد�ة، �غداد، ( ، العوائد النفط�ة العر��ة واستخدامها في صناعات وسائل اإلنتاج النفط والتنم�ةحسین خلف فل�ح، : ) 2( 

89 . 
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 )1( ):بمالیین الدوالرات األمریكیة( تطور االحتیاطي المالي للدولة الجزائریة ): 99(الجدول رقم 

 

  1976  1975  1974  1973 1972 1971 السنة 
  1538  1353  1689  1143  493  507 قیمة االحتیاطي 

سلسلة كتب ثقافیة شعریة تصدر عن (، "النفط والمشكالت المعاصرة للتنمیة العربیة" محمود عبد الفضیل، : المصدر
 119، ص )1979المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكویت، أفریل 

 
الطموح تغطي ونتیجة للزیادة الھائلة لعائدات النفط وضعت الجزائر برامج وخطط استثماریة شدیدة 

إلى   1973-1970بلغت جملة االستثمارات المخططة للسنوات األربعة" النصف الثاني من السبعینات، حیث 
 . 1977-1974ملیاردج خالل المخطط الموالي  110.257ملیاردج،وإلى  27.577

ربیة بالدوالر إال أن  السیولة المالیة التي تولدت عن ھذه الطفرة النفطیة وجھت كودائع في البنوك األو
   )2("األمریكي مما نتج عنھ مجرد تراكم لسیولة مالیة كبیرة من البتر ودوالرات ، والتي لم تجد من یستأجرھا

وقد یبدو " قامت الجزائر بالحصول على أول قرض في السوق الدولیة لرؤوس األموال،  1974وفي سنة 
ائر زیادة معتبرة في المداخیل الخارجیة، كما تم تحدید ذلك غریبا، حیث أن الصدمة البترولیة األولى جلبت للجز

 )3("على أساس األسعار الجدیدة للنفط الخام 1977 -1974المخطط الرباعي الثاني 
من أجل سد  1976و  1975وارتفعت بشكل محسوس القروض الخارجیة التي تم تعبئتھا في سنتي 

ملیون دوالر في  1965أن مداخیل الصادرات ارتفعت من بالرغم من " حاجات المشاریع االستثماریة المختلفة، 
 " 1976ملیون دوالر في عام  5589، ثم 1975ملیون دوالر في عام  5022إلى  1974عام 

، ومن جدید بنحو 1977وارتفع اللجوء إلى تمویل الخارجي بنحو واحد ملیار دوالر أمریكي في عام 
الذي  (VALHYD )المخطط الخاص بتثمین المحروقات  ، وشرعت الجزائر في1978ملیاري دوالر في عام 

 . تضمن تكثیف الصادرات من المحروقات ال سیما الغاز الطبیعي
وفي تلك السنة بلغت مرحلة التراكم المكثف للدیون أوجھا، حیث بلغ التدفق الصافي ألصل رؤوس 

یار دوالر، وتجاوز مخزون الدیون مل 3.8األموال الذي تحصلت علیھ الجزائر من الخارج، في نفس السنة، نحو 
 . ملیار دوالر أمریكي 15حینئذ 

تراجع اللجوء إلى القروض الخارجیة بسبب التخلي جزئیا عن مخطط تثمین المحروقات  1979وفي سنة 
ملیار دوالر في  19والزیادة المعتبرة في مداخیل تصدیر المحروقات، ومع ذلك فقد تجاوز مخزون المدیونیة 

 )4(. نفس السنة
 : تعامل الجزائر مع الطفرة النفطیة الثانیة 2-4-1-2

" ، إال أن الجزائر 1980صدمة النفطیة الثانیة إلى زیادة معتبرة في اإلیرادات الخارجیة في سنة أدت ال
ملیار دوالر إضافیة، إلنجاز منشآت في قطاع المحروقات ھو الذي أتاح لھا فرصة ذلك، ولم تكن  3.4حشدت 

في القروض الخارجیة في عام  الجزائر في حاجة إلى تعبئة مثل المبالغ من القروض الخارجیة، إذ أن الزیادة
احتیاطات  1981و  1980كانت موجودة في مستوى احتیاطات الصرف، وقد خزنت الجزائر في سنتي  1978

 ". من الصرف تفوق بكثیر حجم األموال التي حشدتھا
إن تقلیص تدفق القروض التي تم تعبئتھا قد تم تعویضھ جیدا بفضل زیادة مداخیل التصدیر، بحیث أنھ "

 11.5إلى  1978ملیار دوالر في  5.5لرغم من تسارع عملیات التسدید، انتقلت اإلیرادات الصافیة للدیون من با
ملیار  10.3ملیار دوالر، وفي نفس الوقت قامت الجزائر بطلب  9.5، تقلصت االحتیاطات بمبلغ 1980في 

  )5(".دوالر من القروض

                                                           
سلسلة كتب ثقاف�ة شعر�ة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، (، "النفط والمشكالت المعاصرة للتنم�ة العر��ة" محمود عبد الفضیل،  :) 1( 

 . 119، ص )1979الكو�ت، أفر�ل 
، تار�خ النشر جانفي 2000ماي  16و  15، الدورة الخامس عشر المنعقدة یومي 09النشرة الرسم�ة رقم : المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي  :) 2( 

 . 227،278، ص،ص 2001
 156رف�قة بن  ع�شو�ة، مرجع سابق،ص: ) 3( 
 156المرجع نفسه ،ص:) 4( 
 . 158المرجع نفسه، ص  :) 5( 
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، وبینما استدانت الجزائر من اجل المساھمة بشكل عال في ضمان تموین البلدان المتطورة وھكذا

 . بالمحروقات، فإنھا تضررت فیما یخص معدالت التبادل
من مداخیل التصدي خالل % 11و  10ومن جھة أخرى، فإن االقتطاع في إطار فوائد الدیوان تراوح بین 

 %. 9، حیث بلغ االقتطاع حوالي 1981ستثناء عام ، با1985إلى  1979الفترة الممتدة من 
وأقل ما مكن أن یقال في األخیر أن الجزائر قد تضررت جراء تقلبات أسعار المحروقات، لم تستطع 

 . استغالل الطفرتین األولى والثانیة
 :الطفرة النفطیة الثالثة وإمكانیات استغالل الفائض المالیة 2-4-2

وفرة مالیة استثنائیة، لم تعرف مثلھا إال خالل الصدمتین النفطیتین لسنتي  األلفیةعرفت الجزائر خالل ھذه 
، حیث ارتفع سعر النفط لیصل مستویات قیاسیة ألسباب سیاسیة مرتبطة بالوضع في الشرق 1979و  1973

یة صرفة، األمر األوسط، لكن ارتفاع سعر برمیل النفط أثناء ھذه الطفرة الثالثة كانت أسبابھ ھذه المرة اقتصاد
،أین بدأت ھذه األسعار بالتراجع لتصل  في شھر 2014الذي جعلھا تدوم لفترة طویلة من الزمن إلى غایة نھایة 

برمیل بالنسبة لنفط /دوالر48.46دوالر للبرمیل بالنسبة للبترول الخام،و 46.04إلى  2015أكتوبر 
صعودًا وإنخفاًضا مع تأكید الخبراء بأن ھذا  2015برمیل طیلة سنة/دوالر 60-40،ویذلك تبقى بین حدود ∗برنت

 . التراجع یعتبر تراجعًا ظرفیًا راجع بالدرجة إلى تباطؤ النمو اإلقتصادي لإلقتصادیات العالمیة
 
 : تأثیر الطفرة النفطیة الثالثة على االقتصاد الجزائري 2-4-2-1

ة الدولة على تحقیق معدالت نمو اقتصادي كانت إلیرادات مشاریع النفط والغاز دوًرا أساسیًا وراء قدر
جیدة، فقد انعكست على نمو حصة االستثمارت العمومیة التي أنجزتھا الجزائر خالل ھذه الفترة، وعلى أرقام 
الناتج المحلي اإلجمالي، نمو االحتیاطات الخارجیة الرسمیة ومدى تغطیتھا للواردات الشھریة، وفیمایلي 

 :الجوانبسنحاول توضیح مختللف ھذه 
 :بانسبة لنمو حصة االستثمارات العامة من إجمالي االستثمارات -)أ

یمكن توضیح تطور مدى مساھمة الدولة في إنجاز المشاریع االستثماریة العمومیة والمتعلقة بجمیع 
القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والثقافیة،وكذا مشاریع البنیة التحتیة،أي مجمل المشاریع 
االستثماریة القادرة على تلبیة حاجات أفراد المجتمع وتحسین مستواھم المعیشي،وبالتالي المساھمة في الرفع من 
مستوى التنمیة االقتصادیة،وھذا من خالل البیانات التي یمثلھا كل من الجدول و الشكل التالیین،حیث تعبر ھذه 

مة مقارنة باالستثمارات الخاصة،وما نالحظھ ھو تزاید ھذه البیانات عن النسبة المئویة إلجمالي اإلستثمارات العا
إلى  1986لتنخفض مجددًا بعد األزمة العكسیة لسنة  1985سنة  %47.90إلى 1970سنة  %24.40النسبة من 

 %61.30إلى 2002سنة  %40.80،لتعاود اإلرتفاع مجددًا بعد الطفرة النفطیة الثالثة من 1995سنة 24.90%
 La Banque mondial/perspective(لموقع الخاص التابع للبنك الدولي ب بیانات ا،وھذا حس2010سنة 

monde, université sher brooke(،1أرقام الجدول والمبینة من خالل الشكل  والموضحة في: 
 
 
 
 

                                                           
األورو��ة واألفر�ق�ة، و�تكون برنت من  لتسعیر ثلثي إنتاج النفط العالمي، خاصة في األسواق �ستخدم كمع�ار نفطي هو خام أو مز�ج برنت خام برنت:  ∗

، و�شكل عام ی�اع �سعر أعلى من )ج�النرو  �عضها �قع في المملكة المتحدة وال�عض اآلخر في(منطقتي برنت وتین�ان  حقال مختلفا في 15مز�ج نفطي من 
ق�مته لتسعیر ثلثي واردات العالم المتداول بها من النفط  بنحو دوالر للبرمیل، و�سعر اقل من خام غرب تكساس بنحو دوالر أ�ضا، وتستخدم 'او�ك' سلة نفط

�التحقق منه في منطقة �حر الشمال ن�ا�ة عن شركتي إ�كسون  قامت الخام،و اشتق اسم برنت من لقب أطلقته شركة شل الستكشاف النفط على حقل نفط
 .الحالة فقد سمیت المنطقة على اسم إوز برنت وقد قامت شركة شل بتسم�ة جم�ع الحقول النفط�ة �أسماء طیور، وفي هذه.شل مو�ایل ورو�ال دوتس

 :بیانات البنك العالمي على الموقع اإللكتروني:  1
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consulté le 12/09/2014 à22h35 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%83
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consult%C3%A9
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 )2010-1970(تطور حصة االستثمارات العامة من إجمالي االستثمارات في الجزائر):100(الجدول رقم 

من خالل أرقام الجدول والشكل المقابل نجد أن الدولة تتسع في العملیة االستثماریة كلما حدثت وفرة مالیة ناتجة  
عن إرتفاع أسعار البترول،والعكس في حالة إنخفاض األسعار حیث وصلت نسبة مساھمة الدولة في المشاریع 

ت أسعار النفط أعلى مستویاتھا، ما یدل على أین عرف %63.5بــ  2007االستثماریة إلى أعلى نسبة لھا سنة 
 .إعتماد الجزائر شبھ كلي على العوائد النفطیة في عملیاتھا االستثماریة والتنمویة

 :بالنسبة للنمو في الناتج المحلي الجزائري -)ب
بإعتبار أن الناتج المحلي االجمالي أحسن مؤشر معبر عن النمو اإلقتصادي الحادث داخل االقتصاد 

. وطني،فإننا من خالل الجدول الموالي سنتتبع نمو الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر نتیجة للطفرة النفطیة الثالثةال
 1 ):2017-2002(اإلجمالي خالل الطفرة النفطیة الثالثة) الداخلي(الناتج المحلي): 101(الجدول رقم

PIB constant 
(%) 

PIB ($US constant 
2000)  PIB ($US courant) السنة 

5,6 87 155 970 208 56 760 288 962 2002 
7,2 93 431 200 063 67 863 832 648 2003 
4,3 97 448 741 666 85 324 997 370 2004 
5,9 103 198 000 000 103 198 000 000 2005 
1,7 104 953 000 000 117 027 000 000 2006 
3,4 108 521 000 000 134 977 000 000 2007 
2.0 110 691 000 000 171 001 000 000 2008 
1,6 112 462 000 000 137 211 000 000 2009 
3,6 116 511 000 000 161 207 000 000 2010 
2,8 119 774 000 000 199 071 000 000 2011 

 :بیانات البنك العالمي على الموقع اإللكتروني  : 1
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consulté le 12/09/2014 à22h35 

 النسبة السنة
1970 24.40 
1975 23.70 
1980 32.50 
1985 47.90 
1990 30.40 
1995 24.90 
2000 37.80 
2001 37.00 
2002 40.80 
2003 45.10 
2004 43.80 
2005 48.40 
2006 52.20 
2007 63.50 
2008 61.30 
2009 61.30 
2010 61.30 

تطور حصة االستثمارات العامة من إجمالي االستثمارات في الجزائر ): 69(لشكل رقم ا
)1970-2010( 

Source : http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consulté le 12/09/2014 à22h35 

بیانات البنك العالمي على : المصدر
 :الموقع اإللكتروني

http://perspective.usherbrooke.ca/b
le 12/09/2014  ilan/servlet/,consulté

à22h35 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consult%C3%A9
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consult%C3%A9
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consult%C3%A9
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/,consult%C3%A9


 ألثر األموال البترولية على التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية و قطاع المحروقـات في االقتصاد الجزائري وبناء نموذج قياسي  : الفصل الرابع

297 

3,3 123 726 000 000 204 331 000 000 2012 
2,8 127 190 000 000 210 183 000 000 2013 
4,1 132 405 000 000 214 063 000 000 2014 
4,1 136 113 000 448 219 619 000 320 2015* 

4,44 140 248 700 518 224 701 798 810 2016* 
4,78 144 384 400 589 229 784 597 299 2017* 
لیبلغ  %7.20من خالل معطیات الجدول نجد أن الجزائر حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الحقیقي بلغت

، من ناحیة 2002ملیار دوالر أمریكي في العام  87.155، مقارنة مع 2003ملیار دوالر أمریكي في  93.431
في العام ذاتھ حیث  % 11.10الناتج المحلي االجمالي االسمي، بلغت نسبة النمو االسمیة للناتج المحلي اإلجمالي 

ملیار دوالر أمریكي في العام السابق، والجدیر بالذكر  56.760ملیار دوالر أمریكي ، مقارنة مع  67.863بلغ 
مسجال بذلك  2015ملیار دوالر أمریكي العام  219.619أن من المتوقع أن یبلغ الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

فمن المتوقع أن ینمو بنسبة  الحقیقي ، وأما الناتج المحلي اإلجمالي2014مقارنة بالعام  5.55%نموا بنسبة 
 ملیار دوالر أمریكي، 136.113في العام ذاتھ، لیبلغ  4.10%

 1:ویمكن ترجمة معطیات الجدول إلى الشكلین البیانیین التالیین

یأخذ ) 2000أساس(وبالتالي كان معدل النمو السنوي الحقیقي للناتج الداخلي االجمالي باألسعار الثابتة 
 :الشكل التالي

1  : Ibid 
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ھو أن الجزائر استطاعت أن تحافظ على معدالت نمو مستقرة نسبیًا بعد مایمكن استنتاجھ من خالل الشكل 
،وقد وجدنا أن المتوسط الحسابي لمعدالت النمو خالل الفترة )%5-3(حدوث الطفرة النفطیة الثالثة تراوحت بین 

جزائر على المدى المتوسط، ، ما یدل على إستقرار الوضعیة اإلقتصادیة لل%3.85یساوي ) 2003-2017(
كس التذبذب الذي عرفتھ معدالت النمو في الناتج المحلي الحقیقي خالل الفترات السابقة خصوًصا عند ع

اإلرتفاع أو اإلنخفاض المفاجئ ألسعار البترول األمر الذي ساھم في تحقیق التوازنات الكلیة الداخلیة والخارجیة 
ملیار دوالر  132.405قیمة  2014الحقیقي في  ،وقد بلغ الناتج المحلي ) 15أنظر الملحق رقم(طیلة ذات الفترة 

 .2017ملیاردوالر أمریكي سنة 144.384،ویتوقع أن یصل إلى 2003في ملیاردج  93.431قابل أمریكي 

 :بالنسبة لإلحتیاطات الخارجیة -)ج
تجاھا تصاعدیا الثالثة إأما فیما یخص االحتیاطات الخارجیة الرسمیة فلقد اتخذت خالل الطفرة النفطیة 

 32.92وذلك في ظل التطورات اإلیجابیة في میزان المدفوعات الجاري، فقد ارتفع إجمالي ھذه االحتیاطات إلى 
ملیار دوالر أمریكي في  23.11مباشرة بعد حدوث الطفرة النفطیة في حین كان  2003ملیار دوالر أمریكي في 

ملیاردوالر لینخفض إلى ما یقارب 194.012بقیمة  2013السنة السابقة لھا  لتصل إلى أقصى مستوى لھا في 
،مع مالحظة نوع من التباطئ في النمو عند حدوث األزمة العالمیة حیث 2014ملیار دوالر في عام  178.938

 )1(.2009ملیار دوالر فقط في  148.91إلى  2008ملیار دوالر في 143.1إرتفع من 
 : والجدول الموالي یبین النمو في االحتیاطات الدولیة خالل الطفرة الثالثة

)2014 -2002(االحتیاطات الخارجیة الرسمیة ): 102(الجدول رقم 
 ملیار دوالر: الوحدة

 تغطیة الواردات باألشھر )ملیار دوالر (قیمة الواردات  إجمالي االحتیاطات السنة
2002 23.11 12.01 19.14 
2003 32.92 13.32 24.32 
2004 43.11 17.95 23.72 
2005 56.18 20.357 27.36 
2006 77.78 19.86 31.31 
2007 110.8 26.35 27.36 
2008 143.1 37.99 36.66 
2009 148.91 37.40 39.73 
2010 162.221 38.885 38326 
2011 182.224 46.927 36.765 
2012 190.661 51.569 36.667 
2013 194.012 54.987 35.401 
2014 178.938 59.67 30.084 

Source: Rapport Banque D’Algérie 2004,2009,2014 
وفیما یتعلق بمستوى االحتیاطات المحققة فھناك من یرى أن مستوى االحتیاطي الحالي قد تجاوز الحدود 
اآلمنة المعقولة، ویظھر ذلك من خالل معرفة مدى تغطیة االحتیاطات الخارجیة الرسمیة للواردات، ومن الجدیر 

اضیة، مستوى یعادل تغطیة ثالث سنوات اإلشارة إلى أن احتیاطیات الصرف قد بلغت خالل السنوات الثالثة الم
دراستان قام بھما " من واردات السلع والخدمات، وھو ما یعني مستوى أعلى من المستوى األمثلي وھذا حسب 

لتحدید المستوى المثل الحتیاطات الصرف قد تم بلوغھ من طرف الجزائر  2008و  2007بنك الجزائر في 
)2(" 2001ابتداءا من سنة 

1:  Rapport Banque D’Algérie 2004,2009,2014 
تدخل محافظ بنك الجزائر الدكتور دمحم لكصاسي أمام المجلس الشعبي الوطني، سنة  (،"في الجزائرتطورات الوضع�ة المال�ة والنقد�ة " دمحم لكصاسي،  :) 2(

 http : // www. Bank – of – Alegria . dz / persent. Htm: الموقع اإللكتروني ، على 2012 -03 -20: ، تار�خ االطالع)2009
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شھر في  19.14خالل الجدول یظھر أن الجزائر قد استمرت في تحقیق أعلى النسب، إذا ارتفعت من  من

إلى غایة  2008شھرا إبتداًءا من  35، لیصل إلى مستو یفوق 2003شھر في عام  24.32إلى  2002عام 
لرغم من ،وھذا با2014شھر في  30.084إلى 2013شھر في  35.401،حیث إنخفضت نسبة التغطیة من 2014

إلى الیوم، وكل ما سبق یؤكد  2010الزیادات الكبیرة في حجم االستیراد في السنوات الخمس األخیرة أي منذ 
على أن مستوى االحتیاطات الدولیة للجزائر حالیا في وضع، وعلى الجزائر أن تستفید من ھذه االحتیاطات من 

 . االت أقل أھمیةخالل استثمارھا، وھذا لتفادي استنزاف ھذا الرصید في مج
 
 :األسباب التي تستدعي استثمار أفضل للطفرة النفطیة الثالثة  2-4-2-2

 : ھناك العدید من األسباب التي تستدعي استثمارا أفضل للطفرة النفطیة الثالثة،وأھم ھذه األسباب ھي
میة حقیقة یجب إن ھذه ھي الطفرة الثالثة، وھذا یعني أن ثمة فرصة أخرى أتیحت للجزائر إلحداث تن -

مؤشرات عدیدة في العالم تقول أن أزمة الطاقة تدفع إلى التفكیر الجدي في " عدم إھدارھا، خاصة وأن ھناك 
البحث عن مصادر بدیلة للنفط، وھناك خطط و استراتیجیات كبیرة في الوالیات المتحدة أوروبا من أجل ذلك كما 

وویة لألغراض السلمیة، وھذا یعني أن األمر یتعلق بمستقبل أن ھناك توسعا ملحوظ في بناء محطات الطاقة الن
باإلضافة إلى كون احتیاطات الجزائر  )1("النفط كمصدر للطاقة، وما یشیر إلیھ البعض من انتھاء عصر النفط

 . سنة 16.8المؤكدة من النفط مرشحة للنضوب خالل فترة ال تتجاوز 
 
ولكون ھذه الطفرة ھي الثالثة من نوعھا من المفترض أن تكون الجزائر قد وعت تجربة الطفرتین  -

السابقتین، واستوعبت دروسھا وأخطائھا، وما أدت إلیھ ھذه األخطاء من أثار سلبیة، ففي الطفرة األولى والثانیة 
ستیعاب الفوائض المالیة بشكل سلیم، وھذا ما كانت الجزائر تفتقر إلى الھیاكل االقتصادیة والمادیة القادرة على ا

 . یبرز اندفاع الجزائر نحو الصرف على البنیة التحتیة بشكل كبیر
جاءت الطفرة النفطیة الثالثة بعد فترة تعثر اقتصادي شھدتھا الجزائر وبروز مشكلة المدیونیة، نظرا  -

لبا بمجرد انخفاض أسعار النفط وتوقفت النخفاض أسعار النفط، أي أن الجزائر رأت كیف تأثر اقتصادھا س
إلخ، حیث واجھ االقتصاد الجزائري اختالالت ... المشروعات واختلت المیزانیة ومیزان التجارة الخارجیة 

ملیار  61.90فقد تدھور الناتج المحلي اإلجمالي من " اقتصادیة، تجلت في تراجع معدالت األداء االقتصادي، 
تسارعت معدالت التضخم في اتجاه تصاعدي " ، كما )2("1999ملیار دوالر سنة  48.60إلى  1990دوالر سنة 

، وتعتبر مشكلة التمویل إحدى المشاكل الرئیسیة )3(%"25.95، نسبة )1993 -1990( لتبلغ في متوسط الفترة 
التي تواجھ الحكومات عامة والسلطات االقتصادیة خاصة، عند إعدادھا للسیاسة المالیة، التي من شأنھا تحقیق 

في شكل ضرائب ورسوم ) محلي(التنمیة واالستقرار االقتصادیین، ذلك أن التمویل یتخذ مصدرین داخلي 
 . خارجي یشمل القروض الخارجیة والھبات والمساعداتوقروض وإصدار نقدي، و

 
عجز " وقد انعكست مشكلة التمویل بالجزائر على اختالل التوازن االقتصادي الداخلي متمثال في 

         %) 4.44 -(ملیار دوالر، أي بنسبتي ) 4.84 -(ملیار دوالر، و) 1.86 -(المیزانیة العامة الذي قدر بـ 
 .)4("على التوالي 1998و  1994اتج المحلي اإلجمالي لسنتي من الن%) 3.89-( و

وھذا الوضع من المفترض أن یدفع الجزائر إلى االستخدام السلیم لفوائض النفط لبناء اقتصاد ال یتأثر  
بتقلبات األسعار، حیث الفورة النفطیة الثالثة وضعیة لیست دائمة مھما كانت المؤشرات تشیر إلى استمرارھا 

 )5("یل، كما أنھ علیھا أن تستغلھا في بناء اقتصاد متحرر من االرتھان لسلعة واحدة متقلبة األسعارلوقت طو

 

                                                           
 . 65، ص مرجع سابقدمحم ناصر شحاتة،  :) 1( 
 . 246، ص 2004التقر�ر االقتصادي العر�ي الموحد لعام : ق النقد العر�يصندو  :) 2( 
 . 32، ص 2003تقر�ر التنم�ة ال�شر�ة : التقر�ر الوطني االقتصادي واالجتماعي :) 3( 
 .353، ص 2000التقر�ر االقتصادي العر�ي الموحد لعام : صندوق النقد العر�ي:) 4( 
 . 66، ص مرجع سابقدمحم ناصر شحاتة،  :) 5( 
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یقدر العدد اإلجمالي " جاءت الطفرة النفطیة الثالثة في ظل تزاید ملحوظ في عدد السكان حیث  -
، وفي )1("2008 -1998خالل الفترة % 1.6ملیون نسمة بمعدل ارتفاع سنوي یساوي  34.8للسكان القاطنین بـ 

برزت اإلختالالت في سوق العمل وتفاقمت مشكلة "ظل مشاكل اقتصادیة یأتي على قمتھا مشكلة البطالة، حیث 
   )2("2000سنة % 28.89و  1995سنة % 28.9و  1966سنة % 32.9البطالة التي قدرت بـ

. وھذا یعني أن المجتمع الجزائري محتاج بشكل كبیر إلى تنمیة اقتصادیة وبشریة حقیقیة طویلة األمد
:صندوق ضبط اإلیرادات كأحد آلیات إدارة عوائد المحروقات 2-4-3

لقد عمدت الجزائر إلى استغالل الفوائض النفطیة الناتجة عن الطفرة النفطیة الثالثة عن طریق إنشاء ثالث 
، وصندوق احتیاطي التقاعد الذي تم إنشائھ سنة 2000ق، حیث أنشأت صندوق ضبط اإلیرادات سنة صنادی
، و تصنف الصنادیق الثالث ضمن الصنادیق 2009، والصندوق الوطني لالستثمار الذي تأسس سنة 2006

یون وتطویر القطاع السیادیة، كما تم استخدام الموارد النفطیة في مجاالت أخرى من أھمھا التسدید المسبق للد
. النفطي

:صندوق ضبط اإلیرادات 2-4-3-1
قد اتبعت الجزائر بوصفھا دولة نفطیة سیاسات مختلفة لتجنب أثار التذبذب والالیقین بالنسبة إلى اإلیرادات 
النفطیة، منھا تبني أسعار متحفظة للنفط في تقدیرات إیرادات المیزانیة المالیة للدولة، وإنشاء صندوق ضبط 

. اإلیرادات والذي یعد من صنادیق االستقرار العائدات النفطیة
:نشأة صندوق ضبط اإلیرادات. 2-4-3-1-1

إن فكرة إنشاء صندوق ضبط اإلیرادات ظھرت في ظرف مواتي تمیز بارتفاع في إیرادات النفط المسجلة 
 .، وھذا استجابة للحاجة في التسییر الجید للمالیة العمومیة2000منذ مطلع سنة 

، 10، ال سیما في مادتھا رقم 2000یلي لسنة أنشئ صندوق ضبط اإلیرادات في إطار قانون المالیة التكم
بعنوان صندوق  302 -103یفتح في كتابات الخزینة حساب تخصیص خاص رقم " والتي نصت على ما یلي 

  )3(".ضبط الموارد

 :الصندوقبتعریف  -)أ
ھو صندوق ینتمي إلى الحسابات الخاصة للخزینة و بالضبط إلى حسابات التخصیص الخاصة ورقمھ 

،أي أن ھذا الحساب الخاص بالخزینة غیر مسجل في المیزانیة وأنھ4، ھو مستقل عن الموزانة العامة 302-103
ضع لرقابة السلطة التشریعیة ال یخضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفیذ الموازنة العامة، وھذا ما یعني أنھ ال یخ
 المتمثلة في البرلمان، وال نجده إال في لوحة المؤشرات الخاصة باالقتصاد الوطني

ومنذ إنشاء صندوق ضبط الموارد صدرت عدة مراسیم وتعلیمات حددت مكونات الصندوق وكیفیة 
ذلك من خالل قانون المالیة تسییره وقد تم تعدیل بعض القواعد واألسس التي أنشأ من خاللھا ھذا الصندوق و

فبالنسبة لإلیرادات التي تدخل الصندوق قد أضیف إلیھا تسبیقات بنك الجزائر الموجھة لتسییر  2004لسنة 
النشاط للمدیونیة الخارجیة ویعود ذلك أساسا إلى تحسن الوضع المالي لبنك الجزائر نتیجة الرتفاع احتیاطاتھ من 

،لتنخفض قلیال وألول مرة منذ إنشاء 2013ملیار دوالر في سنة  194.012حیث بلغت  5العملة الصعبة،
الصندوق حیث أخذت ھذه االحتیاطت إتجاًھا تصاعدیًا كما أشرنا سابقُا منذ حدوث الطفرة النفطیة الثالثة في 

 .ملیار دوالر أمریكي 178.938إلى 2014

 المالیة قانون نص حیث الصندوق، بتسییر المكلفة الھیئة ھي المالیة وزارة إن: تسییر الصندوق -)ب
 .الصندوق لھذا الرئیسي اآلمر ھو المالیة وزیر على أن التكمیلي

 ، 2009، قسم الدراسات االقتصادیة، دیسمبر 2008ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لألمة لسنة : المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي :) 1(
2  : O.N.S : Rétrospective Statistique ( 1970- 2002), édition 2005.p :58.  

، والمتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2000یونیو سنة  27ھـ الموافق  1421ربیع األول عام  24المؤرخ في  02-2000القانون رقم : 10 المادة ):3(
2000 . 

المؤرخة  37الرسمیة،العدد، الجریدة 2000، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 27/07/2000المؤرخ في ،02-2000، من قانون رقم 10للمادة وفقا:  4
 28/07/2000: في

 .241،صسابق مرجع, القادر عبد ولعاطف نبیل بوفیلج:    5
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 :أھداف الصندوق -)ج

من جانب النفقات، یخصص ھذا الصندوق لتعویض النقص في القیمة الناتج عن الفارق السلبي بین 
 . مستوى المداخیل الجبائیة النفطیة وما كان مقررا في قانون المالیة، باإلضافة إلى التكفل بالدیون العمومیة

 :وبذلك فإن الصندوق قد أنشأ لھدفین رئیسیین ھما
إما لمعالجة المشكالت الناشئة عن تقلب إیرادات النفط وعدم القدرة على التكھن بھا ، وبالتالي فھي  -أ

 .تمثل صنادیق تثبیت أو ضبط
 )1( .أو من أجل ادخار جزء من إیرادات النفط لألجیال المقبلة وبالتالي فھي تمثل صنادیق ادخار - أ

تّم تعدیل قانون المالیة التكمیلي الھدف من إنشاء الصندوق، لیصبح یتتمثل في  2006وفي سنة   - ج
 عجز أن یبین التعدیل ھذا ، إن2ملیار دج 740عن  الصندوق رصید یقل أن دون العمومیة الخزینة تمویل

 الصندوق ھدف أن یعني ما وھو یحدد، لم سبب العجز أن كما∗ العمومیة الخزینة تمویل لیشمل وسع قد الموازنة
 الحكومة رغبة یؤكد ما وھو للدولة، الموازنة العامة وبالتالي العمومیة الخزینة یشمل عجز أي تمویل في یتمثل
 .البعید المدى الموازنة على وضبط لتعدیل مستدامة أداة اإلیرادات ضبط صندوق جعل على

 إلى أدى الذي األمر للتنمیة االقتصادیة، برامج بتنفیذالجزائر تقوم  في كون التعدیل ھذا مبررات وتتمثل
 المالیة قانون واعتماد العمومي االستثمار برامج مبالغ ارتفاع بسبب 2001 منذ الموازنة في رصید عجز تسجیل

 الحكومة اجبر ما وھذ أخرى جھة من ذلك دوالر للبرمیل بعد 37دوالر للبرمیل ثم  19مرجعي قدره سعر على
 .العجز موارد الصندوق لتمویل الاستعم على

 :الصندوق تمویل مصادر -)د
في البدایة تم تمویل ھذا الصندوق انطالقا من فائض القیم الجبائیة الناتجة عن الزیادة في مستوى أسعار 
المحروقات مقارنة بالمداخیل المقررة في قانون المالیة المبنیة على أساس سعر برمیل مرجعي، من الفارق بین 

كانت " بعدما  2008دوالرا حالیا وفقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة  37برمیل النفط الخام المرجعي وھو  سعر
دوالر في قانون المالیة  19و  2000دوالر في قانون المالیة لسنة  15التقدیرات حددت سعر البرمیل الخام بمبلغ 

دوالر، من مداخیل أخرى  90السنوات األخیرة الـ  ، وسعره في السوق الذي یتجاوز في)3("التكمیلي لنفس السنة
   .مرتبطة بتسییر الصندوق

  :أي أن مصادر تمویل الصندوق تتمثل في
 .المالیة قانون لتقدیرات األخیرة ھذه تجاوز عن الناتج البترولیة الجبایة قیمة فائض  -
 4 .الصندوق بسیر المتعلقة األخرى اإلیرادات كل  -
 لتكون للمدیونیة النشط لتسییر الجزائر الموجھة بنك تسبیقات 2004 لسنة المالیة قانون أضاف وقد  -

شروع   مع تزامن التعدیل ھذا أن العلم الصندوق مع لتمویل آخر مصدرا الصندوق لتكون لتمویل آخر مصدرا
 .5الخارجیة العمومیة للمدیونیة المسبق الدفع سیاسة تنفیذ في الحكومة

 
 
 
 
 

                                                           
,consulté le 26/04/212 à 22h45.chlef.dz-http://www.univ):1( 

، 47العدد الرسم�ة، الجر�دة ،2006 لسنة التكمیلي المل�ة قانون  المتضمن، 05/06/2006:المؤرخ في 04-06 رقم األمر من ، 25 للمادة وفقا:  2
 .9/06/2006المؤرخة في 

 �اإلضافة الدولة العامة الموازنة رصید العموم�ة الخز�نة رصید �ضم حیث العامة الموازنة رصید مفهوم من أوسع العموم�ة الخز�نة رصید مفهوم إن:  ∗
 .للخز�نة الخاصة الحسا�ات أرصدة الس�ما العموم�ة الخز�نة ا تقوم التي العمل�ات مختلف إلى أرصدة

 . 88، ص 2001، والدورة السا�عة عشر، 11النشرة الرسم�ة رقم : المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي :)3( 
 .240،صسابق مرجع, القادر عبد ولعاطف نبیل بوفیلج 4
مذكرة مقدمة (، )2014-2001(دور الجبایة البترولیة في تحقیق النمو اإلقتصادي المستدام في الجزائر من خالل البرامج التنمویة  عصماني مختار،:  5

 178، ص)2014-2013ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر،جامعة سطیف،

http://www.univ-chlef.dz/
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 : 2014إلى  2000األموال الجاھزة للصندوق من عام   2-4-3-1-2

  )1( :من الجدول أدناه الخاص بالعملیات التي تتم على صندوق ضبط اإلیرادات، نستنتج ما یلي
فوائض القیمة على إیرادات الجبایة النفطیة أكبر من الحجم المقرر في قانون المالیة، المحققة في الفترة -

ملیار دینار،وذلك إثر االرتفاع المذھل لسعر المحروقات على  7000، تتجاوز 2014ونھایة  2000ما بین سنة 
 .ملیاردج 2534.30بقیمة  2012المستوى الدولي،وقد تًم تحقیق أكبر فائض في سنة 

حیث  اإلیرادات، ضبط صندوق تمویل في ساھمت التي الوحیدة ھي البترولیة الجبایةویذلك نجد أن   -
 لقیمة الجبایة فائض أول أن ملیاردج ،ونالحظ 19270,78قدره  مبلغ الصندوق إنشاء منذ مساھمتھا قیمة بلغت

 بسبب ملیاردج،وھذا 26.50بلغ  2002سنة  كبیرا انخفاضا عرف ثمملیاردج، 453.24بلغ  إنشائھ سنة البترولیة
 إلعدادمیزانیة المرجعي والسعر باألسعار الجبایة فائض الرتباط وھذا العالمیة السوق في النفط أسعار انخفاض
ملیار دج على 623.50و 448.91مبلغي  2004و 2003سنتي  البترولیة الجبایة مساھمة ارتفعت ثم الدولة،
وھو أكبر مبلغ  2008سنة  2288.16قیمة  البترولیة الجبایة بفائض الصندوق ھذا تمویل وصل أن إلى التوالي
 37إلى المیزانیة إلعداد المرجعي السعر رفع رغم ھذا الصندوق، ھذا إنشاء منذ البترولیة الجبایة بھ تساھم
 .للبرمیل/دوالر

یاردج، بسبب إنخفاض مل 400.88إلى 2009سنة حادة بصورة البترولیة الجبایة فائض انخفض وقد
 ذات الدول وخاصة العالمي االقتصاد مست التي االقتصادیة األزمة بسبب وھذا قیاسیة أسعار إلى أسعار النفط

 الفائض مساھمة بلغت حیث 2011و 2010سنتي االرتفاع عاود ذلك بعد للنفط، االستھالك الكبیر
 2012ملیاردج على التوالي،وإرتفع لیصل إلى أعلى قیمة لھ على اإلطالق سنة  2300.32و 1318.31مبلغي

ما قیمتھ  2014،و2013ملیار دج، لیتراجع قلیالً في السنوات الموالیة حیث بلغت في  2534.30حیث بلغت 
   .ملیاردج على التوالي 1810.62ملیاردج،و 2062.23

متبادل بین رصید المیزانیة ورصید صندوق ضبط الموارد من خالل الشكل ویمكن توضیح التناسب ال
 :الذي یوضح تطور ھذین الرصیدین كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 
 2011-2000تطور رصید المیزانیة ورصید صندوق ضبط الموارد كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي): 70(الشكل رقم 

 
Source : RAPPORT SUR L ’ É V O L U T I O N D E L’ÉCONOMIE NATIONALE, Ministère de la Prospective e t 
de s S t a t i s t i q u e s, A N N É E 2 0 1 1,P45 

أما فیما یخص التسدید المسبق للدین الخارجي، فإن الصندوق لم یطالب سوى بعملیة محددة واحدة  -
 . ملیار دج 57بمبلغ  2004أجراھا عام 

في  2008 -2000، استخدم الصندوق لتمویل عجز الخزینة،في حین استعمل خالل الفترة 2006منذ  -
 .ملیاردج 607.96بقیمة  2008سداد الدین العمومي،باالضافة إلى تسدید تسبیقات لبنك الجزائر مرة واحدة في 

 
 

                                                           
(1: Situation du Fonds de Régulation des Recettes, Ministère des finances , Mis à jour le mardi 7 avril 2015 06:35,Sur 
le site : http://www.mf.gov.dz/ 
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 )1(العلمیات المنجزة على صندوق ضبط اإلیرادات): 103(الجدول رقم 
. ملیار دج: الوحدة

 :الموارد السنة
رصید 

31/12 

قیمة  فائض
∗الجبایة

 البترولیة

 تسبیقات
بنك 

 الجزائر

مجموع
 الموارد

 :االستخدامات
 الدین سداد

 العمومي

تمویل
عجز 

 الخزینة

التسدید 
المسبق 

لدین 
 الخارجیة

تسدید 
تسبیقات

بنك 
 الجزائر

 مجموع
 االستخدامات

الرصید
 النھائي

2000  -453.24  -453.24 221.10  - - -221.10 232.14 
2001 232.14 123.86  -356.00 184.47  - - -184.47 171.53 
2002 171.53 26.50  -198.03 170.06  - - -170.06 27.97 
2003 27.53 448.91  -476.89 156.00  - - -156.00 320.89 
2004 320.89 623.50  -944.39 222.70  -57.00 -222.70 721.69 
2005 712.69 1368.84  -2090.53 247.84  - - -247.84 1842.69 
2006 1842.69 1798.00  -3640.69 618.11 91.53  --709.64 2931.04 
2007 2931.05 1738.84  -4669.89 314.46 531.95  --1454.36 3215.53 
2008 3215.53 2288.16  -5503.69 465.44 758.18 -607.96 1223.62 4280.07 
2009 4280.07 400.68  -4680.75 0 364.28  --364.28 4316.47 
2010 4316.47 1318.31  -5634.78 0 791.94  --791.94 4842.84 
2011 4842.84 2300.32 -7143.16 0 1761.4

6 
 --1761.46 5381.70 

2012 5381.70 2534.30 -7917.01 0 2283.2
6 

 --2283.26 5633.75 

2013 5633.75 2062.23 -7695.98 0 2132.4
7 

 --2132.47 5563.51 

2014 5563.51 1810.62 -7374.13 0 2965.6
7 

-0 2965.67 4408.46 

Source : Situation du Fonds de Régulation des Recettes, Ministère des finances , Mis à jour le mardi 7 
avril 2015 06:35,Sur le site : http://www.mf.gov.dz/ 

:مساھمة صندوق ضبط الموارد في عملیة التنمیة اإلقتصادیة ومدى تحقیقھ ألھدافھ  2-4-3-1-3
للدولة أو عجز  العامة الموازنة عجز تمویل في تتمثل للصندوق المحددة األھداف أن سبق فیما رأینا

 المقدر المستوى عن العامة اإلیرادات حصیلة انخفاض أو الحكومي اإلنفاق ارتفاع عن الناتج الخزینة العمومیة
للبرمیل إضافة إلى الھدف  أمریكي دوالر 37ثّم  19من  أقل إلى النفط أسعار انخفاض بسب المالیة قانون ضمن

والخارجیة،وفیمایلي سنحاول معرفة مدى نجاح  العمومیة  الداخلیة المدیونیة حجم تخفیضالثاني والمتمثل في 
الصندوق في عملیة التنمیة االقتصادیة وتحقیق األھداف التي أنشأ من أجلھا،ومن خالل الجدول السابق یمكن 

 2: تقسیم العملیات التي قام بھا الصندوق إلى مرحلتین
 الدین سداد على فقط اإلیرادات ضبط الصندوق دور اقتصر الفترة ھذه في و :2005-2000الفترة  -)أ

 المیزانیة عجز تمویل إنشاءه من الرئیسي الھدف أن رغم الموازني، العجز تمویل في استخدامھ یتم العمومي ولم
 صندوق،ال إلى تحویلھا تم الموازنة مستوى على ھامة موارد تسجیل إلى البترول أسعار أدى ارتفاع وقد العامة

 .2005 و  2000بین ما الفترة في الدیون من دج ملیار 1200 ما قیمتھ بتسدید ساھم وقد
 الخزینة عجز تمویل لتصبح الصندوق، دور على تعدیال بإدخال تمیزت: 2014-2006الفترة  -)ب

 في الحكومة شرعت حیث المدیونیة، وتخفیض دج ملیار 420 عن الصندوق رصید یقل دون أن العمومیة
 الضخمة للمبالغ نتیجة ألخرى سنة من المتزایدة العمومیة الخزینة عجز تمویل في موارد الصندوق استخدام

 عملیات فیھا بما العمومي الدین سداد عملیة في االستمرار إلى باإلضافة التنمیة االقتصادیة، لبرامج المرصودة
 الدین تسدید عملیات تمت أنھ علما ، 2004 سنة من فیھا شرع التي الخارجیة للمدیونیة العمومیة المسبقة التسدید

 قدرت حیث العمومیة الخزینة عجز تغطیة في اإلیرادات ضبط صندوق ساھم ، وقد 2009عام  من العمومي
بلغت  أن إلى االرتفاع ، وواصلت2007ملیاردج سنة  513.95ملیاردج ارتفعت إلى  91.53بــــ  2006سنة

 .2014ملیاردج سنة  2965.67

(1  –) Ministère des finances , noted’information : fonds se régulation des recettes ( FRR), 2008 : p :02.
 المالیة لقانون وفقا المقدرة البترولیة الجبایة قیمة - الفعلیة البترولیة الجبایة قیمة = البترولیة الجبایة قیمة فائض إن:   ∗
. 180-179عصماني مختار،مرجع سابق،ص،ص:  2

http://www.mf.gov.dz/


 ألثر األموال البترولية على التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية و قطاع المحروقـات في االقتصاد الجزائري وبناء نموذج قياسي  : الفصل الرابع

304 
 

 
 الموازنة عجز من الحد في فعالة بصورة ساھم قد اإلیرادات، ضبط صندوق أن القول یمكن سبق ومما

 الصندوق مساھمة أن علما االقتصادیة، التنمیة برامج تمویل في ساھم وبالتالي 2014-2000خالل الفترة  العامة
 :وفقا لطریقتین تمت

تمویل  في الداخلي العام الدین استخدام أدى حیث 2005-2000الفترة  تشمل :مباشرة غیر طریقة -
حجم  تخفیض في مساھمتھ خالل من الصندوق دور یظھر وھنا الداخلي، الدین حجم ارتفاع إلى الموازني العجز

 في مباشرة غیر بطریقة الصندوق صندوق ساھم وبالتالي لھ المحددة األھداف أحد باعتبارھا العمومیة المدیونیة
 .منخفضة تضخم معدالت على الحفاظ مع الموازني تمویل العجز

االقتصادیة خالل ھذه الفترة  التنمیة برامج وكان تمویل 2014 -2006تشمل الفترة : مباشرة طریقة -
 عجز اآلن، مع تمویل حد إلى 2006 من العامة ابتداء الموازنة عجز تمویل في المباشرة مساھمتھ طریق عن

 أو الجاري اإلنفاق ارتفاع وكذلك لالستثمار العمومي المخصصة المبالغ ارتفاع عن الناتج للدولة العامة الخزینة
 للصندوق أدنى برصید االحتفاظ قانون المالیة مع ضمن المقدر المستوى على العامة اإلیرادات حصیلة انخفاض

 الصندوق یلعب كما والخارجیة الداخلیة المدیونیة العمومیة حجم تخفیض إلى باإلضافة دج ملیار 740یقل عن  ال
 .التضخم معدالت تخفیض في دورا أیضا

بالنظر إلى حجم األرصدة المخزونة في ھذا الصندوق، من الطبیعي أن اللجوء إلیھ سیزداد مع ازدیاد 
 . الحاجة إلى التمویل في السنوات المقبلة

رامة في من جانب آخر، ال شك أن اللجوء إلى صندوق ضبط اإلیرادات نتج عنھ مزید من الشفافیة والص
تسییر المال العمومي، فأصبح من السھل مثال تحدید مصدر وتخصیص الفوائض المحققة على اإلیرادات الناتجة 

 .  عن الجبایة النفطیة أكبر من السعر المرجعي المطبق أثناء إعداد قانون المالیة
 عبر تلخیصھ یمكن لھ المحددة األھداف ضمن الموارد ضبط صندوق ألداء تقییمنا فإن سبق مما       

 :التالیة النقاط
 حجم تخفیض في المركزي البنك مع وبالتنسیق وفعالة مباشرة بصفة الموارد ضبط صندوق ساھم  -

 .2006-2000 الفترة خالل الخارجیة العمومیة المدیونیة
 من البترولیة اإلیرادات قیمة لفائض امتصاص كأداة للصندوق ضبط الموارد  الحكومة استخدام إن  -

 الحفاظ في ساھم أخرى جھة من العامة الموازنة عجز تمویل في مباشرة وغیر مباشرة بصفة جھة ومساھمتھ
"  النفط أسعار ارتفاع" الخارجیة  الصدمات لمختلف تعرضھا من والحد للدولة العامة الموازنة على استقرار

 یمكن اعتبار وبالتالي"  االقتصادي اإلنعاش سیاسة تنفیذ بسبب الحكومي اإلنفاق حجم ارتفاع"والداخلیة 
 األوضاع على التأثیر في علیھا االعتماد للحكومة یمكن المالیة السیاسة أدوات من حدیثة كأداة الصندوق

 .األھداف المرغوبة نحو االقتصادیة
إذ أن  2006-2000الفترة  خالل التضخم معدالت تخفیض في الموارد ضبط صندوق ساھم   -
 المتداولة داخل النقدیة السیولة حجم ارتفاع من الحد إلى أدى البترولیة الجبایة إیرادات قیمة لفائض امتصاصھ

 على الموازني واعتمادھا للعجز المباشر التمویل في الصندوق لموارد الحكومة استخدام عدم أن كما البلد،
 لدى المتداولة النقدیة السیولةحجم  تخفیض في ساھم 2005-2000الفترة  خالل التمویل في الداخلي االقتراض

 خالل الحكومي اإلنفاق حجم ارتفاع رغم التضخم معدالت انخفاض إلى أدى مما البلد داخل االقتصادیة األعوان
 لتخفیض للحفاظ استخدامھا للحكومة یمكن فعالة أداة الموارد ضبط صندوق اعتبار یمكن وبالتالي ، الفترة نفس

 .األسعار استقرار على والحفاظ التضخم معدل
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 : االستعماالت األخرى للفوائض المالیة في الجزائر  2-4-3-2

  )1(: لقد تم استخدام الموارد النفطي في مجاالت أخرى، یمكن أن نرصد ذلك من خالل
 : تطویر القطاع النفطي -)أ

یتطلب القطاع النفطي ضخ رؤوس أموال كبیرة على أساس منتظم قصد االستثمار في عملیات التطویر، 
اإلنتاج، الصیانة إلحالل النفط المنتج والمحافظة على سالمة اآلبار، صحیح أن جزءا من ھذه الموارد یتأتى من 

األساسي في المجال ولقد ساھم اإلنفاق  االستثمار األجنبي المباشر، لكن شركات النفط الوطنیة تعتبر ھي الفاعل
 . على ھذا القطاع في تطور حصة إنتاج الجزائر ضمن منظمة األوبك وتعزیز قدرتھا التصدیریة

وفي إطار سعي الجزائر لتطویر قدراتھا أعلنت عن بناء مصفاة تكریر متطور للتصدیر بطاقة إنتاج تبلغ 
ألف برمیل، ویتوقع لھذه  450لتكریریة الحالیة والبالغة ألف برمیل كجزء من خطة لمضاعفة الطاقة ا 300

، كما تعمل الجزائر على توسیع أنبوب العابر لتونس نحو ایطالیا، وبناء 2011المصفاة الشروع في العمل سنة 
 . سنویا نحو اسبانیا على أمل مضاعفة طاقتھ مستقبال/ ملیار متر مكعب 08خط غاز بطاقة 

 : لتطویر القطاع النفطي إلىوتھدف السیاسة الحكومیة 
رفع االحتیاطات من المحروقات وتحسین شروط وظروف استغاللھا بإنعاش وتكثیف جھود البحث -

 . واالستكشاف
 .تطویر المكامن المكتشفة وغیر المستغل، وتحسین معدالت االسترجاع في المكامن المستغلة -

ملیار دوالر أمریكي منھا  10حوالي  2005 -2000لقد شكلت االستثمارات األجنبیة المباشرة ما بین سنة 
 . لتطویر المكامن البترولیة%  87

 . التسدید المسبق للمدیونیة -)ب
وھذا انطالقا من كون المدیونیة مثلت في التسعینات من القرن العشریة عبئا كبیرا على االقتصاد 

رات، ولھذا قررت السلطات الجزائریة الجزائري، فلقد كادت أن تمتص خدمات المدیونیة مجمل عوائد الصاد
التسدید المسبق للدیون الخارجیة، باإلضافة إلى الدیون التي بلغت آجال استحقاقھا، إذ كان مخزون  2004سنة 

ملیار تمت إعادة جدولتھا مع نادیي  12.2ملیار دوالر منھا  23.4في حدود  2003المدیونیة الخارجیة في نھایة 
 .باریس ولندن

ملیار دوالر، وھذا ما جعل  3.3تسدید بشكل مسبق  2005-2004السلطات العمومیة ما بین  واستطاعت
٪ في نھایة  4.5إلى أقل من  2003٪ في نھایة  34نسبة الدین الخارجي من الناتج المحلي الخام تنتقل من 

 .2006٪ من الصادرات لسنة  4.16، وانخفض معدل خدمة الدین إلى مستوى 2006
ھذا المسعى إال انھ طرح أكثر من عالمة استفھام بخصوص مدى قدرة السلطات العمومیة ورغم أھمیة 

على توظیف ما لدیھا من أموال في الوقت الذي تعمل فیھ جاھدة على استقطاب االستثمارات األجنبیة المباشرة 
 .إلى الحد الذي كادت أن تجعل منھا رھان التنمیة االقتصادیة

توى االحتیاطي من العمالت األجنبیة الذي جعل الجزائر في المرتبة الخامسة عشر والمفارقة الثانیة أن مس
دولیا من حیث االحتیاطات یتم توظیفھ بمعدالت فائدة منخفضة في سندات الخزانة األمریكیة، وھذا ما یجعل 

 .االقتصاد الجزائري في خدمة االقتصادیات األخرى في الوقت الذي یشكو فیھ من التمویل
 
 

                                                           
مداخلة في ملتقى التنم�ة المستدامة والكفاءة االستخدام�ة للموارد المتاحة، كلي (، "فرص أم تهدیدات: االقتصاد الجزائري والنفط" عبد المجید قدي، : ) 1( 

سطیف �التعاون مع مخبر الشراكة واالستثمار في المؤسسات الصغیرة المتوسط في الفضاء األورو  -العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، جامعة فرحات ع�اس

  10،ص)2008أفر�ل  08-07مغار�ي، لفترة 
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وعلى المؤسسات ) فالحین، شباب( كثرة اإللغاءات وإعادة شراء الدیون المستحقة على بعض الفئات  •

غیر الناجعة، ھذا الوضع ھو الذي أثر على المدیونیة العمومیة الداخلیة إذ أن مصدرا مھما لنموھا یكمن في 
 .إعادة شراء بعض الدیون لتتحملھا الخزینة العمومیة بدال من أصحابھا

القروض من دون فوائد لإلطارات القادرة على االقتراض لتمویل الحصول على السكنات منح  •
 .والسیارات

إسقاط الفواتیر والضرائب عن بعض المناطق التي دخلت في حمالت من االحتجاج كمؤشر على أن  •
رسات حالة من الحكومة تكافئ مخالفي القانون في الوقت الذي یعاقب فیھ الملتزمون بھ، ولقد تركت ھذه المما

االستنساخ الذي إذا لم یسفر عن إلغاء الضرائب أو فواتیر أو قروض فانھ یولد على األقل التزامات مالیة للتكفل 
 .بنتائج التخریب

عدم اختیار أسواق االستیراد بشكل متناسب مع العملة التي یتم بھا تسعیر البترول، ذلك أن البترول  •
 .اس من األسواق األوروبیة التي تتعامل بالیورویسعر بالدوالر، یتم االستیراد أس

دوالر للیورو الواحد في الوقت  1.5والمشكلة ھي أن الیورو ما فتئت قیمتھ تتعز حتى تجاوزت مستوى  •
الذي كان یقدر للیورو أن یكون مكافئا لدوالر من حیث القیمة عند إطالقھ، وھذا یعني أنھ كلما تحسنت قیمة 

لما كان االقتصاد الجزائري في حاجة إلى دوالرات اكبر لمحافظة على نفس المستوى من الیورو أمام الدوالر ك
الواردات، لقد عانى االقتصاد الجزائري من نفس المشكلة وھو یدیر المدیونیة الخارجیة؛ إذ كانت تتشكل في 

الجزائر ھي جزء كبیر منھا من عمالت أوروبیة في الوقت الذي كان المصدر األساسي لعملة الصعبة في 
 .صادرات النفط المسعرة بالدوالر الضعیف والمتقلب
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.دراسة قیاسیة ألثر إعادة تدویر األموال البترولیة على تحقیق التنمیة االقتصادیة -3
النفطی�ة عل�ى باإلضافة إلى الجوانب النظریة والتحلیالت االقتصادیة السابقة لفعالیة إعادة تدویر االم�وال 

تحقیق التنمیة االقتصادیة سواء بالنسبة للدول العربیة النفطیة أوالجزائر بصفة خاصة ،فإنھ یمكن قیاس و صیاغة 
ھذا األثر في صورة نموذج قیاسي اقتصادي بالنسبة للجزائر یقدَّر من واقع بیان�ات فعلی�ة خاص�ة بالظ�اھرة مح�ل 

 .لقیاسيالدراسة،وذلك في إطار ما یعرف باالقتصاد ا
وم��ن ھ��ذا المنطل��ق س��نتطرق م��ن خ��الل ھ��ذا المبح��ث إل��ى بع��ض المف��اھیم و المب��ادئ األساس��یة الخاص��ة 
باالقتص��اد القیاس��ي،قبل ع��رض المتغی��رات المح��ددة للظ��اھرة مح��ل الدراس��ة والنم��اذج الممكن��ة للدال��ة،مع اختی��ار 

. النموذج األمثل في األخیر
:د القیاسيمبادئ و مفاھیم أساسیة حول االقتصا -3-1

س���نحاول م���ن خ���الل ھ���ذا المطل���ب اإللم���ام ب���بعض المب���ادئ و المف���اھیم األساس���یة لبن���اء نم���وذج قیاس���ي 
 الخ...اقتصادي،بدًءا بتعریف االقتصاد القیاسي و النموذج،أھدافھ،وممیزاتھ

:تعریف االقتصاد القیاسي 3-1-1
بن�اء النم�اذج الت�ي تس�اعد ف�ي عملی�ة  یعتبر االقتصاد القیاسي أحد فروع عل�م االقتص�اد،الذي یس�تخدم ف�ي

التنبؤ بمختلف الظواھر االقتصادیة، واتخاذ بعض اإلجراءات التصحیحیة المناسبة،وذلك باستخدام التحلیل الكمي 
للظ��واھر االقتص��ادیة الواقعی��ة المبنی��ة عل��ى أس��اس التكام��ل ب��ین النظری��ة و المش��اھدة ،بإتب��اع أس��الیب االس��تقراء 

 )1(.المالئمة
االقتصاد القیاسي بأنھ القیاس في االقتصاد، أو القیاس االقتصادي، وبص�ورة أكث�ر تفص�یالً، ھ�و ویعرف 

العلم الذي یھتم بقیاس العالقات االقتصادیة من خالل بیانات واقعیة، بغرض اختبار مدى صحة ھذه العالقات كما 
ؤ بس���لوك بع���ض المتغی���رات تق���دمھا النظری���ة، أو تفس���یر بع���ض الظ���واھر، أو رس���م بع���ض السیاس���ات، أو التنب���

 )2(.االقتصادیة

:یمكن التعرف على ثالث أھداف أساسیة لالقتصاد القیاسي ھي: أھداف االقتصاد القیاسي 3-1-2
تحلی��ل و اختب��ار النظری��ات االقتص��ادیة المختلف��ة، إذ ال یمك��ن اعتب��ار النظری��ة االقتص��ادیة ص��حیحة  -1

 .یوضح قوة النموذج ویفسر قوة العالقة بین المتغیرات االقتصادیة "عددیًا"ومقبولة،ما لم تجتاز اختباًرا كمیًا 
رس��م السیاس��ات و اتخ��اذ الق��رارات، وذل��ك ع��ن طری��ق الحص��ول عل��ى ق��یم عددی��ة لمعلم��ات العالق��ات  -2

االقتصادیة بین المتغیرات، لتساعد رجال األعمال و الحكومات في اتخاذ القرارات الحالیة المناس�بة ،س�واء عل�ى 
 .المؤسسة أو الدولةمستوى 

التنب��ؤات بق��یم المتغی��رات ف��ي المس��تقبل،التي تمك��ن واض��عي السیاس��ة و متخ��ذي الق��رار عل��ى تنظ��یم الحی��اة -3
)3(.االقتصادیة و اتخاذ إجراءات معینة للتأثیر في متغیرات اقتصادیة معینة 

:االقتصاد القیاسي وعالقتھ بالعلوم األخرى 3-1-3
فروع من العلوم ھي اإلحصاء، النظریة االقتصادیة واالقتصاد الریاضي، ھذا یعني یعتبر محصلة لثالثة 

 )4(:أن االقتصاد القیاسي یحاول االستعانة بـ
أوالً بالنظریة االقتصادیة لتحدید المشكلة المراد دراستھا،و ألھم المتغیرات االقتصادیة و االجتماعیة   -

 .التي تؤثر فیھا
 .ثَم باالقتصاد الریاضي لتوصیف العالقات القائمة بین المتغیرات في شكل رموز و معادالت  -
وأخی��ًرا یس��تعین بعل��م اإلحص��اء بنوعی��ھ االقتص��ادي والریاض��ي،حیث یقتص��ر اإلحص��اء االقتص��ادي   -

م��ادة  عل��ى تجمی��ع البیان��ات اإلحص��ائیة الخاص��ة ب��المتغیرات االقتصادیة،وتس��جیلھا وج��دولتھا أو رس��مھا، أم��ا

 .7،ص)1981،الجزائر،الجامعیة المطبوعات دیوان(،القیاسي االقتصاد مقدمةالشریف، عزیز عصام): 1(

 .4ص ،)2005 ،الجامعیة، مصر الدار( ، والتطبیق النظریة بین القیاسي االقتصاد عطیة، القادر عبد دمحم القادر عبد):2(
 .23،ص)1998دار وائل للنشر،األردن،(،)النظریة و التطبیق(االقتصاد القیاسيمجید علي حسین،عفاف عبد الجبار سعید،: )3(
 .20،ص)2009دار الیازوري للنشر و التوزیع،األردن،(،االقتصاد القیاسيحسین علي بخیت،سحر فتح هللا،): 4(
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اإلحص���اء الریاض���ي فھ���ي تجھ���ز الباح���ث ب���أدوات تحلیلی���ة یس���تخدمھا ف���ي دراس���ة العالق���ات ب���ین المتغی���رات 
 .االقتصادیة،وبطرق خاصة لمعالجة أخطاء التقدیر تمھیدًا الستخدامھا في تحقیق أھداف القیاس االقتصادي

لنظریة االقتصادیة مع الریاض�یات وبذلك یمكن القول بأن االقتصادي القیاسي ھو تكامل أو نقطة التقاء  ل
و األس����الیب اإلحص����ائیة بھ����دف اختب����ار الف����روض ع����ن الظ����اھرة االقتص����ادیة،وتقدیر مع����امالت العالق����ات 

:    االقتصادیة،والتنبؤ بالقیم المستقبلیة للظواھر االقتصادیة،كماھو مبین في الشكل

 االقتصاد القیاسي و عالقتھ بالعلوم األخرى) : 71(الشكل رقم 

قتصاد القیاسي یمكن التمییز بین فرعین لعلم اإلقتصاد القیاسي،وھما اإلقتصاد القیاسي النظري واال كما
 1: التطبیقي

عبارة عن الفرع الذي یختص بتطویر طرق وأسالیب إحصائیة لقیاس وھو : االقتصاد القیاسي النظري -
 من جھة أخرىنات االقتصادیة من جھة،والعالقات اإلقتصادیة یاطبیعة الب مع العالقات االقتصادیة بحیث تتناسب

بتطبیق طرق اإلقتصاد القیاسي على مجاالت  یُعنىھو الفرع الذي و: االقتصاد القیاسي التطبیقي -
،والھدف منھاھنا .....واالستھالك ة من النطریة اإلقتصادیة،مثل مشكالت الطلب والعرض واالنتاجوفروع معین

ھو قیاس ھذه العالقة إلختبار مدى إتفاقھا مع الواقع أو التعرف على مدى قدرتھا على تفسیر ھذا الواقع، 
   .العالقة في المستقبل ھذه ومحاولة الحصول على تنبؤات خاصة بتطور

.بناء النموذج االقتصادي القیاسي والصیغ الریاضیة لنماذج االنحدار  3-2
یتم بناء النموذج االقتصادي وفق خطوات ومراحل محددة، سنحاول على التعرف علیھا من خالل ھذا 

 .المطلب الذي یتناول التعریف بالنموذج االقتصادي، مراحل،مع بیان مواصفات نماذج االنحدار
:االقتصادي و مكوناتھتعریف النموذج  3-2-1
 :تعریف النموذج االقتصادي -)1

النموذج عبارة عن صورة مصغرة و بسیطة للواقع المعقد، یأخذ عند دراسة ظاھرة اقتصادیة ما العوامل 
و المتغیرات األساسیة ذات األھمیة والتأثیر األكبر على تغیرات تلك الظاھرة،مع إھمال المتغیرات الفرعیة ذات 

قل،و التي لیس لدیھا تأثیر كبیر على النموذج،وبالتالي فإن النموذج ال یمثل ظاھرة بكل تعقیداتھا،و األھمیة األ
إنما یمثلھا في عدد قلیل من المتغیرات ذات التأثیر الجوھري،كما یعتبر أداة توفیقیة بین كل من النظریة 

.االقتصادیة،الریاضیات،و اإلحصاء
 :تكون النموذج االقتصادي من اآلتيی: مكونات النموذج االقتصادي -)2 
یتكون النموذج االقتصادي من مجموعة المعادالت، التي تسمى بالمعادالت  :معادالت النموذج -)أ

الھیكلیة ألنھا توضح الھیكل األساس للنموذج المراد بناؤه، ویختلف عدد المعادالت من نموذج إلى آخر تبعًا لنوع 
)2(: سم المعادالت الھیكلیة إلىالنموذج و الھدف من بنائھ، وتنق

المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، دار (، )Eviews 7بإستخدام برنامج (االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیقحسام علي داود،خالد دمحم السواعي،:  1
 .21،ص)2013

 .28،صسابق مرجعسعید، الجبار عبد حسین،عفاف علي مجید):2(

 دار(،القیاسي االقتصادهللا، فتح بخیت،سحر علي حسین :المصدر
.21،ص)2009التوزیع،األردن، و للنشر الیازوري



 ألثر األموال البترولية على التنمية االقتصاديةالتنمية االقتصادية و قطاع المحروقـات في االقتصاد الجزائري وبناء نموذج قياسي  : الفصل الرابع

309 

 .ھي المعادالت التي تعبر عن العالقات الدالیة بین المتغیرات االقتصادیة: المعادالت السلوكیة  -
وھي تعبر عن عالقة اقتصادیة ناتجة عن تعاریف متفق  :المعادالت التعریفیة أو المتطابقات  -

 .علیھا، أو ھي العالقة التي تحدد قیمة المتغیر التابع بتحدید تعریف لھ في صورة عالقة مساواة
،بحیث تحدد و بدقة )مثال دالة كوب دوغالس(وتتعلق عادة بدوال االنتاج :المعادالت الفنیة -

ة،وتھتم المعادالت الفنیة بتوضیح طبیعة العالقة بین مستوى االنتاج من سلعة العالقة الفنیة بین مكونات ھذه الدال
 .معینة،وبین عنصري العمل و رأسمال

تتكون معادالت النموذج من متغیرات یمكن تصنیفھا إلى عدة أنواع، إال أنھ : متغیرات النموذج -)ب
 :یمكن تصنیفھا إلى صنفین أساسین ھما

 :التي تنقسم بدورھا إلى: المتغیرات المنتظمة -)1ب
تمثل الظاھرة المدروسة،وتتحدد قیمتھا من داخل النموذج عن ): التابعة،المفسَّرة(المتغیرات الداخلیة 

متغیرات أو مكونات  طریق المعامالت وقیم المتغیرات الخارجیة،وال یمكن حسابھا إال بعد حساب جمیع
  1. النموذج،كما أنھا تتغیر بتغیر ھذه المكونات

وھي المتغیرات التي تؤثر في النموذج وال تتأثر بھ، وھي  ):المستقلة،المفًسرة(المتغیرات الخارجیة  -
 )2( .عبارة عن ثوابت معطاة تضاف جاھزة للنموذج،یتم حسابھا في جھة مختصة خارجة عن النموذج

أو تقارن مع وھي متغیرة داخلیة تم حسابھا سابقًا،وتستخدم  :المتغیرات الداخلیة المحددة سلفًا -
 3:تغیرات المستقلة والمتغیر التابع من خالل الجدول التالي، ویمكن توضیح العالقة بین االممتغیرة داخلیة جدیدة

 العالقة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل): 104(الجدول رقم 
 المتغیر التابع المتغیر المستقل

 )Effect(النتیجة  )Cause(السبب 
 )Reponse(االستجابة  )Stimlulus(المثیر 

 )Predicted(المتنبأ بھ  )Predictor (المتنبئ 
إثراء للنشر والتوزیع،(، )SPSS(االحصاء االستداللي وتطبیقاتھ في الحاسوب بإستخدام الرزم االحصائیةعبد هللا فالح المنزیل،: المصدر

 .20،ص ،)2007األردن،

وھي عبارة عن مجاھیل دورھا ربط المتغیرات من خالل ):الخطأمتغیرات (المتغیرات العشوائیة -)2ب
نسب محددة في الدالة،وھي متغیرات ال تنتظم على خط واحد بل ھي متذبذبة و تتحرك بطریقة عشوائیة،وتجعل 

 .من الصعوبة التحكم في الظاھرة المدروسة،ویجب جعل تأثیرھا أقل ما یمكن على الظاھرة المدروسة
 : نموذج االقتصادي القیاسيمراحل بناء ال-)3

 :تمر الدراسة القیاسیة ألي ظاھرة اقتصادیة بعدة مراحل یمكن إیجازھا فیمایلي
ویقصد بتعیین النموذج صیاغة العالقات االقتصادیة محل البحث : أو صیاغة النموذج تعیین النموذج-)أ

قیاسیة،وتنطوي ھذه المرحلة على في صورة ریاضیة،حتى یمكن قیاس معامالتھا باستخدام ما یسمى بالطرق ال
 4:عدد من الخطوات أھمھا

وذلك باالستعانة بكل من النظریة االقتصادیة، المعلومات المتاحة من : تحدید متغیرات النموذج* 
 .دراسات قیاسیة سابقة،و المعلومات المتاحة عن الظاھرة بوجھ خاص

 .تجانس كل معادلة،ودرجة خطیة النموذجأي عدد المعادالت،ودرجة :تحدید الشكل الریاضي للنموذج* 
أي تحدید توقعات نظریة مسبقة عن إشارة و قیم معلمات العالقات  :تحدید التوقعات القبلیة* 

 .االقتصادیة محل القیاس،بناًءا على ما تقدمھ المصادر السابقة من معلومات

 ،)2007إثراء للنشر والتوزیع، األردن،(، )SPSS(االحصاء االستداللي وتطبیقاتھ في الحاسوب بإستخدام الرزم االحصائیةعبد هللا فالح المنزیل،): 1(
 .19،ص

 .27صمرجع سابق،علي بخیت،سحر فتح هللا،  حسین):2(
 20، صمرجع سابقعبد هللا فالح المنزیل،  ): 3(
 21،صمرجع سابقحسام علي داود،خالد دمحم السواعي،):4(
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البیانات المتعلقة بالظاھرة ویتم في ھذه المرحلة جمع : جمع البیانات و تقدیر معلمات النموذج-)ب
 )1(. االقتصادیة،ومن ثَم تقدیر معلمات النموذج بعد اختیار طریقة القیاس المالئمة

یتم اختبار معلمات النموذج القیاسي باستخدام األسالیب  :مرحلة االختبار و تقییم النموذج المقدر -)ج
حیث یقبل النموذج عن تطابق اإلشارات .د أو عدمھاإلحصائیة، ومن ثَم الحكم على جودة النموذج القیاسي المعتم

)2(.و القیم المقدرة لمعلمات النموذج لمثیلتھا في النظریة االقتصادیة

 :ویوجد ھناك عدد من المعاییر التي تمكننا من إتمام عملیة التقییم أھمھا
المعلمات من خالل وتتحدد المعاییر االقتصادیة التي تستخدم في تقییم : المعاییر االقتصادیة .1

مبادئ النظریة االقتصادیة، وتتعلق ھذه المعاییر بحجم و إشارة المعلمات المقدرة، فإذا ما جاءت المعلمات 
المقدرة على عكس ما تقرره النظریة مسبقًا،ترفض ھذه المعلمات ما لم یكن ھناك مبررات منطقیة تؤدي للتسلیم 

 .بصحة التقدیرات ورفض ما تقرره النظریة
وتھدف إلى اختبار مدى الثقة اإلحصائیة في التقدیرات الخاصة بمعلمات :لمعاییر اإلحصائیةا  .2

 .   النموذج، ومن ثم أھمھا معامل التحدید، واختبارات المعنویة، وسنتعرض لھا بنوع من التفصیل الحقًا
یھا المعاییر وتھدف ھذه المعاییر إلى التأكد من أن االفتراضات التي تقوم عل:المعاییر القیاسیة .3

اإلحصائیة منطبقة في الواقع،وھذا یعني أن المعاییر القیاسیة تستخدم في اختبار المعاییر االحصائیة نفسھا،ولذا 
معاییر االرتباط الذاتي،ومعاییر االمتداد الخطي المتعدد،ومعاییر ثبات :تسمى اختبارات الرتبة الثانیة،ومن بینھا

    )3(...التباین،
و یتم في ھذه المرحلة إعداد تقدیرات مستقبلیة للمتغیرات المدروسة،ولكن قبل  :بؤمرحلة التن -)د

استخدام النموذج المقدر في التنبؤ یجب التأكد من جودة اآلداء العام  للنموذج المقدر،وبعدئذ یتم تطبیق النتائج 
مراحل بناء النموذج القیاسي  و یمكن توضیح مختلف4.المتوصل إلیھا على الواقع و استخدامھا في عملیة التنبؤ

:  االقتصادي في الشكل التالي
 مراحل بناء النموذج االقتصادي القیاسي): 72(الشكل رقم

 

 .42صمرجع سابق،عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، ):1(
 .32،صمرجع سابقحسین علي بخیت،سحر فتح هللا، ):2(
 .44،صمرجع سابق القادر دمحم عبد القادر عط�ة، عبد):3(
 .33مجید علي حسین،عفاف عبد الجبار سعید،مرجع سابق،ص):4(

 التنبؤ

.قبول النظریة  

.تجمیع البیانات  

.تقدیر و تقییم النموذج القیاسي  

نظریة اقتصادیة  رفض أو تعدیل
قائمة أو التوصل إلى نظریة 

.اقتصادیة جدیدة  

.النظریة االقتصادیة  

 .بناء النموذج القیاسي
 دار(،القیاسي االقتصادهللا، فتح بخیت،سحر علي حسین: المصدر

 .30،ص)2009 ، األردن التوزیع، و للنشر الیازوري
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:الصیغ الریاضیة لنماذج االنحدار واختبار النماذج 2-2 -3
 :الصیغ الریاضیة لنماذج االنحدار -)1
تنقسم نماذج االنحدار إلى عدة أنواع فھناك االنحدار الخطي واالنح�دار غی�ر الخط�ي، وھن�اك االنح�دار   

اد قیاس�ھا، فف�ي حال�ة االنح�دار البسیط واالنحدار المتع�دد، وتح�دد درج�ة الخطی�ة عل�ى أس�اس درج�ة العالق�ة الم�ر
الخطي تكون المعادلة الممثلة للعالقة من الدرجة األولى، وفي حالة االنحدار غیر الخط�ي تك�ون المعادل�ة الممثل�ة 
للعالق��ة م��ن الدرج��ة غی��ر األول��ى، أم��ا ع��ن ص��فتي بس��یط ومتع��دد فإنھم��ا یتح��ددان بع��دد المتغی��رات التفس��یریة 

قة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل أو المتغیرات المستقلة، یجب أوال البحث عن أوالمستقلة،و  قبل تقدیر العال
 )1(:أنسب الصیغ الریاضیة التي تعبر عن ھذه العالقة تعبیرا دقیقا ولتحقیق ذلك یجب إجراء اآلتي

معرف��ة وج��ود أو ع��دم وج��ود عالق��ة ب��ین المتغی��رین  ھ��ل ھ��ي خطی��ة أو غی��ر خطی��ة، ھ��ل ھنال��ك  -1
 .بین المتغیرین ومدى قوتھإرتباط 

إن كان ھناك عالقة بین المتغیرین یجب البحث عن المعادلة التي تعبر عن طبیع�ة ھ�ذه العالق�ة ،  -2
ویتم ذلك بواسطة النظریة االقتصادیة أو الدراسات التطبیقی�ة الس�ابقة أو الرس�م البی�اني للتغی�ر الت�ابع وك�ل متغی�ر 

 .مستقل على حدى
.ضیة التي تتالءم مع الشكل البیاني الحقیقي للعالقة محل الدراسةاختیار أنسب الصیغ الریا -3
ویھدف الجدول الت�الي إل�ى التعری�ف بالص�یغ الریاض�یة المختلف�ة الت�ي یمك�ن للباح�ث القیاس�ي االختی�ار   

 .ذات متغیر مستقل واحد لعرض ست صیغ ریاضیة مختلفة) دالة( منھا، وسوف یتم استخدام معادلة 

 .مقارنة بین الصیغ الریاضیة المختلفة لنماذج االنحدار): 105(الجدول رقم
 الصیغة الخطیة الصیغة غیر الخطیة  نوع الصیغة

المیل 
X
Y

∆
االثر النسبي∆

X
Y

X
Y

∆
∆

XY .......................... الصیغة الخطیة 10 ββ += 1β







X
Y

1β

 ........................ الصیغة العكسیة






+=

X
Y 1

10 ββ





−

XY
1

1β 

2 ....................... الصیغة التربیعیة
210 XXY βββ ++= X21 2ββ + ( ) 






+

Y
XX21 2ββ 

الصیغة اللوغارتمیة 
 المزدوجة

tXY ββ += 0LnXLnLnY 10 ββ +=1β

10 الصیغة نصف لوغارتیة ββ Xeey = LnXY 10 ββ += 








X
1

1β







Y
1

1β

xeY الصیغة االسیة 10 ββ += XLnY 10 ββ +=Xe 10
1

βββ + X1β
 .60، ص)2002دار وائل للنشر، عمان، ( ،طرق القیاس االقتصاديأموري ھادي كاظم الحسناوي، : المصدر

 :  حیث
0β : معامل ثابت، وھو عبارة عن مقدارY  0عندما=X

1β : معامل انحدار العالقة بینX  كمتغیر مستقل وY  میل العالقة بین ( متغیر تابع( )YX ، وھو یقیس األثر ),
 بوحدة واحدة Xنتیجة تغیرYالتغیر في ، ومن ثم فھو عبارة عنYعلى  Xل الحدي 

یجب تحویل الصیغة الریاضیة غیر الخطیة المختارة إلى خطیة باس�تخدام وح�دات اللوغ�ارتمي : مالحظة
 .الطبیعي وذلك حتى یمكن إجراء التقدیر

 .405-404،ص،)2009دار الیازوري، األردن،(، الطرق اإلحصائیةدمحم صبحي أبوصالح، : )1(
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 :قیاسیًا اختبار النماذج االختبارات الخاصة بقبول النموذج -)2
یشیر معامل التحدید إلى النس�بة المئوی�ة م�ن التغی�ر الكل�ي ف�ي المتغی�ر الت�ابع،التي : R2معامل التحدید -)أ

المدرجة بالدالة محل القیاس،ویستعمل كمقیاس لج�ودة ) المتغیرات المستقلة(یمكن تفسیرھا بداللة المتغیر المستقل
ر مس�تقل، وتبق�ى نف�س الطریق�ة المس�تعملة إذا ك�ان النم�وذج متغی� Kالتوفیق في نم�وذج االنح�دار المحت�وي عل�ى 

)1(:خطي بسیط، ویعطى معامل بالعالقة التالیة

∑تمثالن:  حیث 𝐞𝐭𝟐𝐓
𝐭=𝟏 ∑و   (𝐘𝐭 − 𝐘)���𝟐𝐓

𝐭=𝟏 مجموع مربعات البواقي،ومجموع انحرافات قیم المتغیر التابع   
 .على أوساطھا الحسابیة على التوالي

،فیكون النموذج مفضالً كلما اقترب من الواحد، وتقل قوة االرتباط 1و 0بین R2المقیاسوتنحصر قیم ھذا 
ونظًرا لكون ھذا المعیار مغلًطا حیث یزداد بزیادة المتغی�رات ف�إن اإلحص�ائیین یفض�لون اس�تخدام .كلما ابتعد عنھ

)2(:التالي جودة التوفیق المعدل

 .تمثل عدد المشاھدات و المعالم على التوالي،ویستخدم بنفس طریقة االختبار السابق k وN حیث أن 
 Student( :3( t اختبار التوزیع -)ب

،أي أن��ھ یس��مح ب��الحكم إذا ك��ان المتغی��ر )Bi(یس��تخدم الختب��ار المعنوی��ة اإلحص��ائیة لمع��امالت االنح��دار
 :الفرضیتین التالیتینیفسر فعال الظاھرة المدروسة،حیث توضع )Xi(المفسر

:0فرضیة العدم    11 ≠βH
:0        فرضیة البدیل 10 =βH

ومستوى ) n-2(عند درجة الحریة   )الجدولیة( Ttو )الحسابیة( Tcثم نقوم على أساس المقارنة بین 
 :إحدى الفرضیتین و رفض األخرى حیثبقبول ) α/2(المعنویة 

<  𝑇𝑐إذا كان   - 𝑇𝑡  بالقیمة المطلقة فإننا نرفض فرضیة العدم و نقبل الفرضیة البدیلة، أي أن المعلمة
Biمقبولة إحصائیا. 

> Tc إذا كان   -  Tt  بالقیمة المطلقة فإننا نقبل فرضیة العدم،ونرفض الفرضیة البدیلة، أي أن المعلمة
Bi مرفوضة إحصائیا. 

 :لإلشارة فإن قیمة ستیودنت الحسابیة تعطى بالعالقة التالیة
i=1……n 

( ) cn t
SE

t =
−

=−
1

11
2 ˆ

ˆ

β
ββ 

 .154مرجع سابق،ص عبد القادر دمحم عبد القادر عط�ة،):1(
 ،)2000 أطروحة دوكتوره الدولةه غیر منشورة،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،جامعة الجزائر،(،راألجر في الجزائمحددات مولود حشمان،):2(

 .233ص
 .21عبد هللا فالح المنزیل،مرجع سابق،):  3(
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 ):Fisher(اختبار المعنویة الكلیة لالنحدار -)جـ
،كون اختبار المعنویة الكلیة )N،)K(بدرجات حریة ،Fیكون ھذا النوع من االختبار باستخدام توزیع فیشر

 )1(:عن طریق الفرضیتین التالیتینللنموذج 
𝐻0 : β1 = 𝛽2 … … … βj =. . . . . βk = 0

𝐻1 : ∃ 𝛽𝑗 ≠ 0  𝑗 = 1 … … …𝑘 یوجد على األقل معامل انحدار واحد غیر معدوم       (  )
 إعطاء قیم صفریة لمعامالت االنحدار لكل متغی�ر مفس�ر،مما یعن�ي أن�ھ ال H0=0 م العد فرضیة تمثل و

،وج�ود معام�ل ak : H1 ≠ 0 تأثیًرا معینًا على المتغیر التابع،ویعكس الف�رض الب�دیل یوجد متغیر مستقل یمارس
 F حس�اب إذ یتم.انحدار واحد على األقل یؤثر في المتغیر التابع،وتمكن احصاءات فیشر من اختبار ھذه الفروض

)2(:بالصیغة التالیة

 .معامل التحدید :R2 .                     عدد المعالم المقدرة :K :    حیث أن 
n          :                    عدد المشاھدات       e: البواقي. 

نجد أن قیم�ة  ) α(و مستوى المعنویة ) k-1(و ) n-k(عند درجتي الحریة " Fفیشر"وبالعودة إلى جدول 
Fα )فإذا كان  ،)16 انظر الملحق رقم)(القیمة المجدولة: 

• 𝐹𝑐 > 𝐹∝   : ی�دل عل�ى وج�ود معنوی�ة،وبناًءا عل�ى ذل�ك ن�رفض فرض�یة الع�دم،و نأخ�ذ بالفرض��یة
 . یمارس تأثیره على المتغیر التابع )Xi( البدیلة القائلة بأنھ ھناك على األقل متغیًرا مفسًرا واحدًا من المتغیرات

• 𝐹𝑐 < 𝐹∝ : تغی�رات المفس�رة نقبل فرضیة العدم القائلة بأنھ لیس ھناك ت�أثیر م�ن أي متغی�ر م�ن الم
 .على المتغیر التابع

ھو مقیاس حول المعلم�ة الحقیقی�ة،وكلما كب�ر الخط�أ المعی�اري  ):Se(االنحراف المعیاري للمقدرات  -)د
 .للمعلمة كلما كانت معنویة المقدرة غیر جدیة،وكلما قل أصبح للمعلمة المقدرة معنویة احصائیة

 :تستعمل عدة اختبارات للكشف على ھذا االختالل منھا ما یلي : اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء -)ھـ
 Durbin et Watsonاختبار دیربین واتسون  -)1ھـ

من أھم االختبارات الشائعة المستخدمة في اكتشاف االرتباط الذاتي م�ن  Durbin et watsonیعتبر اختبار 
االرتباط الذاتي،ولكنھ بالرغم من اشتقاقھ عل�ى الدرجة األولى،حیث یصلح ھذا االختبار لنظام المرتبة األولى من 

.                    حجم العینة الكبیرة،فإنھ ینطبق على العینات صغیرة الحجم

:               ویھدف إلى اختبار الفرضیات التالیة 




≠
=

0:
0:

1

0

ρ
ρ

H
H

 )3(:من الصیغة التالیة  DWیجب حساب إحصائیة دیربین واتسون 0Hومن أجل اختبار فرضیة العدم  

( )

∑

∑

=

=
−−

= n

t
t

n

t
tt

e

ee
DW

1

2

1

2
1

)أو  )ρ−≅ 12DW،  حیث أنDW  ویتضح من المعادلة  4و 0تمثل القیمة المحسوبة لالختبار وتأخذ بین
DW≅2فإن  p = 0السابقة أنھ إذا كانت 

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة(،القیاسي واالقتصاد م نظریات ومسائل في اإلحصاء شو ملخصات سلسلة،سعدیة حافظ منصور: ،ترجمة سلفادور دومینك):1(
 .168،ص)1993الجزائر،

 .236ص ،)2003 األردن، التوزیع، و للنشر مجدالوي دار(،والتطبیق النظریة بین التحلیلي القیاسي االقتصادمشعل، دمحم السیفو،أحمد اسماعیل ولید): 2(
 .54،ص)1999الجامعیة،الجزء الثاني،الجزائر،دیوان المطبوعات (،مدخل لنظریة القیاس االقتصاديتومي صالح،): 3(
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إلى وجود أو ع�دم وج�ود االرتب�اط ال�ذاتي  ،التي تشیر)لالختبار dالقیم الجدولیة(ویوضح الشكل التالي  
السالب،أو نتیجة االختبار غیر محددة،وتوجد قیم ك�ل م�ن الح�دین األعل�ى واألدن�ى من الدرجة األولى الموجب أو 

uL(ل dd  )17أنظر للملحق رقم ( في الجدول اإلحصائي) ,
Durbin et Watsonمناطق القبول والرفض الختبار ) : 73(الشكل رقم 

 0ρ   Ld−4        ؟Ud−4     0=ρ    2     0=ρ        Ud            Ld          0ρ    0 

 عدم وجود ارتباط          عدم وجود ارتباط                   غیر محدد     ارتباط ذاتي موجب       ارتباط ذاتي سالب         غیر محدد     

 .Régis Bourbonnais,Econométrie,(Dunod Ed,5ème ed,Paris ;2003) ,P123: المصدر

: كالتالي DWیمكن أن نستخرج نتیجة اختبار ) 32(باالعتماد على الشكل رقم  
LdDWإذا كانت *  أوLdDW −4 0یرفضH)وجود ارتباط ذاتي موجب أو سالب.( 
UUإذا كانت * dDWd −4  0یقبلH )عدم وجود ارتباط ذاتي.( 
LUإذا كانت * dDWd −≤≤− ULأو  44 dDWd . تكون نتیجة االختبار غیر محددة≥≥

 :Durbinلـــ  hاختبار  -)2ھـ
أن�ھ ال یمك�ن تطبیق�ھ ف��ي حال�ة إذا ك�ان نم�وذج االنح��دار   DWم�ن ب�ین  االنتق�ادات الموجھ�ة إل��ى اختب�ار  

ب�اقتراح اختب�ار آخ�ر لیس�د  Durbinالمقدر یتضمن متغیرات تابعة ذات فترات إبطاء كمتغیرات مس�تقلة،ولھذا ق�ام 
یس��تخدم ف��ي حال��ة إذا ك��ان ع��دد  hم��ن ھ��ذه الزاوی��ة، ویس��مى االختب��ار الجدی��د باختب��ار  DWقص ف��ي اختب��ار ال��ن

 .المشاھدات كبیرا
3322110:ویف���رض أن نم���وذج االنح���دار المق���در ھ���و

ˆˆˆˆˆ
−−− +++= tttt YYYY ββββ ف���إن ص���یغة االختب���ار

):المقترح ھي )[ ]1
ˆ1 β

ρ
VarN
Nh

−
= 

)حیث أن  )1β̂Varعبارة عن تباین معامل االنحدار المقدر الخ�اص ب�المتغیر الت�ابع ذو فت�رة إبط�اء واح�دة
( )1−tY،  ویالحظ أن ھذا االختبار ال یمكن حسابھ إذا كانت( )[ ] 1ˆ

1 ≥βVarN
)موزع�ة توزیع�ا طبیعی�ا hوتجدر اإلشارة ھنا إلى أن قیمة    ){ }1,0Nh  h،وم�ن ث�م یج�ب مقارن�ة قیم�ة ≈

الموجودة في الجدول التوزیع الطبیعي عند مستوى معنویة معین  Zلــ ) الحرجة(بالقیمة الجدولیة 

:من جانب واحد في اآلتي h ویتلخص اختبار     




>
≤

0:
0:

1

0

ρ
ρ

H
H

 .أي یوجد ھناك ارتباط ذاتي موجب من الدرجة األولى1Hیقبل h >Zإذا كانت  •

 :معاییر اختیار أحسن نموذج-)3 •
نتحص���ل بع���د إج���راء االختب���ارات االقتص���ادیة و االحص���ائیة عل���ى النم���اذج القیاس���یة عل���ى ع���دة نم���اذج 

 1:مقبولة،ونختار أحسن نموذج اعتمادًا على معاییر األداء  التالیة

 .445،صمرجع سابقدمحم صبحي أبوصالح،):1(
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 )SSR(Sun Squared Resid : مجموع مربعات البواقي -)أ
 1: و صیغتھ ) SSR(ویرمز لھ بالرمز بـ 

 :حیث أن 
n:عدد المشاھدات      .𝐘𝐭�  :القیم المقدرة. 

yt :البواقي              .et:القیم المشاھدة. 
 .من الصفر كلما كان النموذج أحسن و أصلح للتنبؤ )SSR(كلما اقترب و  

 ):AIC( )تحدید المرتبة المقرب لالنحدار الذاتي (Akaikeمعیار  -)ب
عن طریق استعمال معیار المعلومات للباحث ) المرتبة المقربة لالنحدار الذاتي ( Sیكون تحدید القیمة المناسبة لـ

Akaike)1969(،أي نختار قیمةSالتي تحقق اصغر قیمة للعبارة التالیة : 
sLognAIC s 2ˆ. 2 += σ: 

ھو عدد المعالم ، أما إذا استعملنا عدة عینات مختلفة S، و Akaikeھي معیار المعلومات لـ  AICحیث أن
:         ،فإننا نستعمل معیار المعلومات المرجح والذي یعطي اصغر قیمة للمقدارtWأو  tYبالنسبة لنفس السلسلةالحجم 

nsLogNAIC s /2ˆ 2 += σ
ˆ2حیث أن  sσ و یك�ون االختی�ار عل�ى أس�اس .االنح�دارات الذاتی�ة المق�درةھو مق�دار تباین�ات األخط�ار م�ن

 .NAIC أو AICأصغر قیمة للمعیار،أي نفضل النموذج الذي یحقق أصغر
 ):  1969(SC)( Schwarzمعیار  -)جـ

 :التعدیل التالي Schwarzورغبة في تحقیق خصائص تقاربیة، اقترح 

( ) ( )nLn
n

qpLnAIC 





 +

+= 2σ̂

اللوغ��اریتم الطبیع��ي ویك��ون اختی��ار : Lnإل��ى ع��دد مع��الم النم��وذج المق��در،  ) p+q(حی��ث یش��یر المق��دار 
النموذج على أساس أصغر قیمة لھذا المعیار، فالمعاییر الثالثة السابقة تستخدم في اختیار أحسن نموذج من خالل 

 ).SSR,AIC,SC(اختیار النموذج الذي لدیھ أصغر 

 :االختبارات الخاصة بتشخیص النموذج-)4
 األحس�ن،یمكن النم�وذج اختیار النتائج،فبعد مضمون غیر األولى المرحلة في المختار النموذج یكون عملیًا

 )2(: منھا الممیز النموذج لتشخیص اختبارات عدة میدانیًا،وھناك صالحیتھ مناقشة عند العكس یظھر أن
 :اختبار دالة االرتباط الذاتي للنموذج -)أ

، ف�إذا ل�وحظ )المق�در(االرتباط الذاتي للسلسلة األصلیة م�ع تل�ك المتول�دة ع�ن النم�وذج وذلك بمقارنة دالة 
وجود اختالف جوھري بینھما، فانھ یكون دلیال قاطعًا على فشل عملیة التحدید، وھذا یستدعي إعادة بناء النموذج 

الش�كلین أدن�اه، فإنن�ا ننتق�ل إل�ى أم�ا إذا تش�ابھت ال�دالتان كم�ا ھ�و ف�ي الح�ال عن�د مقارن�ة دالت�ي . وتقدیره من جدید
 .دراسة وتحلیل بواقي النموذج، وھذه العملیة تتطلب حساب ورسم دالة االرتباط الذاتي لھذه البواقي

 230،ص، مرجع سابقحسام علي دواد، خالد دمحم السواعي):   1(

 .170 -169، ص،ص)2002دیوان المطبوعات الجامع�ة،الجزائر، (،نماذج و تقن�ات التنبؤ قصیر المدىمولود حشمان،:)2(
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       المقدر الذاتي للنموذج االرتباط دالة): 2-74(رقم الشكل             ياألصل للنموذج الذاتي االرتباط دالة): 1-74( رقم الشكل

.169،ص)2002 الجامعیة،الجزائر، المطبوعات دیوان(،المدى قصیر التنبؤ تقنیات و نماذجحشمان، مولود: المصدر 

 ) : Box Pierce اختبار( للبواقي الذاتي االرتباط دالة تحلیل -)ب    
 والجزئیة الكلیة الذاتي االرتباط دالتي معالم -)2-26( و) 1-26( الشكلین في مبین ھو كما تقع  أن یجب

 :بـ ریاضیا أو متوازیین بخطیین بیانیا عنھ المعبر المعنویة مجال داخل البواقي لھذه

        الجزئیة الذاتي االرتباط دالة): 2-75(رقم الشكل        للبواقي الذاتي االرتباط دالة): 1-75(رقم الشكل
 للبواقي        

 .170، ص )2002دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، (،نماذج و تقنیات التنبؤ قصیر المدىمولود حشمان،: المصدر  
 .مستقرة البواقي سلسلة بذلك الثقة،تكون مجال داخل كلھا تقع للبواقي الذاتي االرتباط دالة معامالت كانت فإذا

 :اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي -)جـ
م���ن ب���ین فرض���یات االنح���دار ھ���و أن سلس���لة الب���واقي ذات توزی���ع :  Jaque-Beraاختب���ار -)1ج���ـ

طبیعي،ومن أجل اختبار ذلك نقوم بوضع فرضیة العدم  القائل�ة ب�أن سلس�لة الب�واقي تتب�ع التوزی�ع الطبیع�ي،و ی�تم 
قب��ول أو رف��ض فرض��یة الع��دم انطالقً��ا م��ن المقارن��ة إحص��ائیة ج��اك بی��را و القیم��ة الجدولی��ة لتوزی��ع ك��اي مرب��ع 

)     1(:إحصائیة جاك بیرا تأخذ الصیغة Sعند مستوى معنویة معینة حیث أن  2حریة  بدرجات

:فإذا كان 
𝑺 > 𝑿𝜶𝟐(𝟐)  :فإننا نرفض فرضیة العدم،أي أن سلسلة البواقي ال تتبع التوزیع الطبیعي. 
𝑺 < 𝑿𝜶𝟐(𝟐) :  فإننا نقبل فرضیة العدم،أي التوزیع الطبیعي لألخطاء بمعنویةα. 
 :األخطاء تباین تجانس اختبار -)2جـ

 :افتراضات نموذج االنحدار الخطي تباین تجانس الخطأ أيمن بین 

ویترتب على إسقاط ھذا االفتراض حدوث عدم تجانس تباین األخطاء، و تكون مترابط�ة فیم�ا بینھ�ا مم�ا  
)2(:یقلل من نجاعة النماذج المقدرة، حیث یترتب على وجود عدم تجانس تباین األخطاء عدد من اآلثار في 

,P230. ;2003) ed,Paris ème,(Dunod Ed,5eEconométriBourbonnais,Régis ):1( 
 .216،صمرجع سابقدومینك سالفاتور، ):2(
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 .العادیة،رغم اتصافھا بعدم التحیز واالتساقعدم كفاءة المعلمات المقدرة باستخدام طریقة المربعات الصغرى  -
 تصبح تقدیرات التباین متحیزة مما یؤدي إلى اختبارات إحصائیة غیر صحیحة ،وفترات ثقة متحیزة -
بالرغم من بقاء التنبؤات القائمة على أساس المعلمات المقدرة باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة غی�ر  -

ة،وھو ما یعني أنھا تكون أقل مصداقیة من تنبؤات أخرى تبن�ى عل�ى ط�رق تخل�و م�ن متحیزة،إال تفقد صفة الكفاء
 .مشكلة عدم تجانس التباین

)1( :وھناك عدة اختبارات للكشف عن مشكلة عدم تجانس التباین من بینھا 

مض�اعف  2Xاختبار یعتم�د عل�ى احص�ائیة ) 1980( Whiteاقترح    :)White(اختبار وایت  •
 :، وتتمثل خطوات اجراء ھذا االختبار فیما یلي)الغرانج
 .تقدیر دالة االنحدار األصلیة باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة  -

𝜺𝒕𝟐 حساب مربعات البواقي-

 .R2حساب معامل التحدید -
 :نقوم باختبار فرض العدم  -

تس��اوي ع��دد ) k(عن��د مس��توى معنوی��ة معین،ودرج��ات حری��ة X2م��ع  LM nR2 =و ذل��ك بمقارن��ة القیم��ة 
:  المعلمات االنحداریة في صیغة االنحدار،حیث أنھ

𝑳𝑴إذاكان  – ≤ 𝒙∝𝟐  :فإننا نقبل فرض العدم،و الذي مفاده ثبات تباین حد الخطأ.   
𝑳𝑴 كان إذا - ≥ 𝒙∝𝟐:التباین ثبات عدم مشكلة ھناك توجد أي العدم، فرضیة نرفض فإننا .

و الھ���دف من���ھ ھ���و معرف���ة م���ا إذا ك���ان ھن���اك ارتب���اط ب���ین مربع���ات : LM-ARCHاختب���ار   •
 :حیث یكون النموذج العام الخطي من الشكل.)X2إحصائیة (البواقي،ویعتمد على مضاعف الغرانج 

:و تتمثل خطوات إجراء ھذا االختبار فیمایلي
 تقدیر النموذج العام بطریقة المربعات الصغرى ثم حساب -
- 

 .R2حساب معامل التحدید   -
 :نقوم باختبار فرضیة العدم   -

𝑳𝑴إذا كان   - ≤ 𝒙∝𝟐  : ثابت(فإننا نقبل فرضیة العدم،أي أن تباین األخطاء متجانس.( 
𝑳𝑴إذا كان   - ≥ 𝒙∝𝟐  : فإننا نرفض فرضیة العدم، ونقبلH1 )تباین األخطاء غیر متجانس.( 

 .447صمرجع سابق،عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة،):1(
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 :دراسة استقراریة السالسل الزمنیة واختبار التكامل المشترك 3-2-3
 :دراسة استقراریة السالسل الزمنیة 3-2-3-1
 التي األعمال أھم أحد االستقراریة دراسة تعتبر: المستقرة الزمنیة للسالسل اإلحصائیة الخصائص -)أ

 ھي المستقرة الزمنیة السلسلة و ، الزمنیة على السالسل تعتمد التي القیاسیة الدراسات في بھا القیام ینبغي
 تعرضت فإذا ، الزمن عن مستقلة و منتھیة المشترك تباینھا وتباینھا ، الحسابي وسطھا یكون التي السلسلة
 . لقیمتھا المتوسطة دائما تعود فإنھا لصدمة

 أنها ، نقول عن ھذه السلسلة الزمنیةT = R,Z ou Nحیث أن   t∈Tو    xt الزمن�ة السلسلة لدینا كانت إذا
 1:  كان إذا الواسع �المعنى �استقرار تتمیز أنها أي الثان�ة الدرجة من مستقرة

 
 الشرط أما ، الزمنیة السلسلة تباین و متوسط من كل ثبات إلى الثاني و األول الشرطین من كل یشیر

 على ولیس القیمتین بین الزمنیة الفجوة على یعتمد المتغیر لنفس قیمتین بین المشترك التباین أن فیبین الثالث
 . المشترك التباین عند یحسب الذي للزمن الفعلیة القیمة

، )منتھیان(تباینھا  ، متوسطھا كان إذا الواسع بالمعنى مستقرة Xtالزمنیة  السلسلة تكون باختصار و
 . الزمن عن مستقل المشترك وتباینھا

 
 صفة اإلستقرار، اإلقتصادیة المتغیرات في تتحقق ما نادًرا مستقرة الغیر الزمنیة السالسل أنواع . -)ب

 إستقرار عدم على كاف للحكم الثالث الشروط من شرط تحقق عدم فإن اإلستقرار، فرضیة ضرورة ومع
 : مستقرة الغیر الزمنیة السالسل من نوعین بین التمییز یمكن، والسلسلة

هي سالسل �كون فیها ):   Trend Stationnary(   TS نوع  من مستقرة الغیر الزمنیة السالسل -)1ب
 تعتبر و xt = a0 + a1t +ετt   الشكل الخطي التالي TSوتأخذ  السالسل من نوع ،  االتجاه ذو عالقة واضحة

 المعلمات تقدیر خالل من مستقرة سالسل إلى تحول و ، بالزمن یرتبط الحسابي ن وسطھاولك مستقرة غیر

 .    xt من   aˆ0 + aˆ1t   المقدار طرح و الصغرى المربعات بطریقة 

 ھذه تسمى ) : Differency Stationnary( DSنوع  من مستقرة الغیر الزمنیة السالسل -)2ب
 باستخدام مستقرة سالسل إلى تحول و،     xt = xt−1 +β +ε tالشكل  تأخذ و ، العشوائي السیر بسالسل السالسل

 . الفروقات طریقة
 ): الوحد�ة الجذور اخت�ارات(االستقرار�ة اخت�ارات -)جـ 

 العالقات االقتصادیة، تقدیر في مستقرة غیر سالسل استخدمنا لوأنھ  Newboldو  Grangerیرى 
، )Spurious régression( الزائف أو الوھمي باإلنحدار یوصف ما أو مضللة و خاطئة المحققة النتائج تكون

 :حدا، باستخدام أحد االختبارات التالیة على متغیر لكل السالسل ھذه سكون من التأكد من البد لذا
 
 
 
 

                                                           
1   : Bourbounnais R . et Terrraza M. , Analyse des séries temporelles en économie ,( presse universitaires de France , 
premiere édition , 1998) , p . 80 .  
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):Dickey Fuller 1979-1981(فوالر-لدیكي ةالوحد جذور إختبار. -)1جـ
 م�ن ال�ذاتي اإلنح�دار عملی�ة متول�دة بواس�طة الزمنی�ة السلس�لة ن أ مفادھ�ا فرض�یة عل�ى ق�ائم إختب�ار ھو 

 1 :التالیة النماذج بتقدیر اإلختبار نقوم إلجراء و،   (AR) (Auto regressive)األولى  الدرجة
∆𝒚 =  𝜹 𝒚𝒕−𝟏 +  𝜺𝒕………………………………………..…………(1) 

∆𝐲 =  𝛂 + 𝛅 𝐲𝐭−𝟏 +  𝛆𝐭........................................................................(2) 

∆𝒚 =  𝜶 + 𝜷𝒕 + 𝜹 𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 ………………………………………(3) 

 :�حیث لدینا الفرض�ات التال�ة
H0 :   𝜹السلسلة أو السیرورة غیر مستقرة                          = 𝟎R   
H1 :   𝜹السلسلة أو السیرورة مستقرة                                ≠ 𝟎R 

-Monte�استخدام طر�قة المحاكاة لـ  وهذا،    𝜹𝒊 للمقدرالتوز�ع االحصائي Dickey Fuller  درس وقد

Carlo  ّجدوًال للق�م الحرجة  وأعد𝜹�𝒋−𝟏 أي :Ttab لیتم مقارنتها مع  Tcal المحسو�ة، حیث أن :

𝐓𝐜𝐚𝐥 =  
𝜹�𝟏 − 𝟏
𝛔𝜹�𝟏

: حیث أن   

𝛔 :تمثل الخطأ المع�اري للمعلمات المقدرة 
 𝜹�𝒋 :مثل الجذر األحادي� 

أن السلسـلة  معنـى� ، H0الع�دم  فرض�یة قب�ول أي الوح�دة ج�ذور وج�ود یعن�ي فھ�ذا  Tcal ≥ Ttabكانت  فإذا
 .مستقرة الزمنیة السلسلة أن یعني فھذاTcal < Ttabكانت  إذاالزمن�ة غیر مستقرة، والعكس 

 )Augmented Dickey Fuller( فوالر-لدیكي الوحدة العلیا أو الموسع جذور إختبار -)2جـ 
اإلرتباط  من یعاني أعالھا النماذج في العشوائي الحد كان إذا للتطبیق صالح غیر DFإختیار  یصبح

، pمن الدرجة  األخطاء بین الخطي اإلرتباط اإلعتبار بعین یأخذ ADF، فاختبار  Auto correlationالذاتي 
أن  مفادھا فرضیة على قائم إختبار ھو إذ المؤخرة، الفروق حدود من مناسب عدد بإضافة یصحح أن فیمكن

 تصبح و) (p،AR(p),Auto regressive p  الدرجة من الذاتي االنحدار عملیة بواسطة متولدة الزمنیة السلسلة
 :كالتالي الثالث النماذج

∆𝒚 =  𝜹 𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝒑𝒋 ∆𝒚𝒕−𝟏
𝒑
𝒋=𝟐 +  𝜺𝒕……………………………..…………(4) 

∆𝐲 =  𝛂 + 𝛅 𝐲𝐭−𝟏 + ∑ 𝒑𝒋 ∆𝒚𝒕−𝟏
𝒑
𝒋=𝟐 + 𝛆𝐭......................................................(5) 

∆𝒚 =  𝜶 + 𝜷𝒕 + 𝜹 𝒚𝒕−𝟏 + ∑ 𝒑𝒋 ∆𝒚𝒕−𝟏
𝒑
𝒋=𝟐 +  𝜺𝒕 ……………………………(6) 

 الفج�وات الزمنی�ة لتحدی�د ذاتی�اً،و مرتبط�ة غی�ر 𝛆𝐭حی�ث تص�بح  ADFبإختب�ار توص�ف النم�اذج وھ�ذه
 نأخ�ذ حی�ث Schwarz criterionأو  Akaike Info Criterionمث�ل  مع�اییر إس�تخدام عادة یتم (P)المناسبة 

 :حیث أنlikelihood logالعظمى  المعقولیة لمعامل إحتمال أعظم نأخذ أو للمعیارین قیمة أدنى

1 Bourbonnais R. , Econométrie , Manuel et Exercices Corrigés , (Dunod , Paris , 4 me édition, 2002), P.234  :
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 :علًما أن 
 𝝈𝒆�𝒕

 تباین األخطاء العشوائیة بعد عملیة التقدیر: 𝟐
n  :عدد المشاھدات 

 .DFاختبار  خطوات نفس بإتباع الوحدة جذر وجود أي الصفریة فرضیة إختیار یتم و

 ):Philips et Perron 1988(اختبار فیلبس وبیرون  -)3جـ
ثب�ات  ع�دم و للب�واقي ال�ذاتي االرتب�اط مش�كلتي بتج�اوز  )Philips et Perron 1988( اختب�ار یسمح

أربع�ة مراح�ل  ف�ي االختب�ار ھ�ذا یج�ري و ، الع�ادي ف�والر دیك�ي اختب�ار منھا یعاني التي العشوائي للخطأ التباین
 1:ھي

حساب  و فوالر دیكي الختبار القاعدیة الثالثة النماذج الصغرى المربعات طریقة بواسطة التقدیر  -
 .المرافقة اإلحصائیات
=  𝛔𝟐 :حیث القصیر األجل تباین تقدیر  - 𝟏

𝒏
∑ 𝐞𝐭𝟐𝐧
𝐭=  .یمثل الباقي المقدر et  ، حیث أن 

التباین�ات  ھیكل�ة م�ن المس�تخرج والمس�مى بالتب�این طوی�ل األج�ل،   𝑠t2المص�حح  المعام�ل تق�دیر -
𝒔𝒕𝟐 : حی�ث ، الس�ابقة النم�اذج لب�واقي المشتركة =  𝟏

𝒏
  ∑ 𝒆𝒕𝟐𝒏

𝒕=𝟏 + 𝟐 ∑ �𝟏 −  𝒊
𝒍+𝟏
� 𝟏
𝒏
∑  𝒏
𝒕=𝒊+𝟏 𝒆𝒕 𝒆𝒕−𝟏𝒊

𝒊=𝟏 ،وم�ن
 :n بداللة عدد المشاھدات المقدرة 𝒍 تعریف عدد التأخراتتقدیر ھذا التباین طویل األجل من الضروري  أجل

𝒕𝜹�𝟏: المساو�ة إلىو  (pp)بیرون  و فیلیبس إحصائیة حساب -
∗ = √𝒌 ×  (𝜹�𝟏−𝟏)

𝛔𝜹�𝟏
+

𝒏(𝒌−𝟏)𝛔𝜹�𝟏
√𝒌

 

𝒌: مع العلم أن  =  𝝈
𝟐

𝒔𝒕𝟐
 یتمثم ) یمثل تشویًشا أبیًضا etإذا كان  -في الحالة التقریبیة –الذي یساوي الواحد ( 

MacKinnon. لجدول   الحرجة القیم مع اإلحصائیة ھذه مقارنة

 عل�ى یعتم�د ھ�و و : ) 1992 Kwiatkowski , Phillips , Schmidt et shin(KPSSاختب�ار -)4ج�ـ
 الثالث، وإختبار و الثاني النموذج تقدیر على یرتكز، )LM،Multiplicateur de lagrange(مضاعف الغرانج

 2: جذور وحدیة لوجود البدیلة الفرضیة مقابل الوحدیة الجذور وجود لعدم العدمیة الفرضیة

𝐿𝑀: الشكل على المعطاة LMإحصائیة  بحساب نقوم ثم = ∑ 𝑠𝑡2
𝑡
𝑡=1

𝜎𝜀2�
 :حیث أن.

𝒔𝐭𝟐�:اختبار في الصیغة نفس لھ للمجموع الجزئي للبواقي الطویل المدى في المقدر التباین ھوPhillip – 
Perron. 
𝜎𝜀2�  :الخطأ  لتباین مقدرet. 

1  :  Bourbonnais R. , Econométrie , Manuel et Exercices Corrigés ,  OpCit, P 234 
2  :  Lardic. S, Mignon. V, "Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financière", (Economica , Paris 
, 2002),p 182-183. 

l = 4 (n/100)2/9 
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الق�یم  م�ن أكب�ر LMالمحس�وبة  اإلحص�ائیة كان�ت إذا ) االس�تقرار فرض�یة(العدمی�ة  الفرض�یة رف�ض ی�تم
 إذا العدمی�ة الفرض�یة قب�ول ،و ی�تمKwiatkowski et al 1992(ط�رف من المعد الجدول من المستخرجة الحرجة

 .الحرجة القیم من أصغر LMاإلحصائیة  كانت

:إختبارات التكامل المشترك 3-2-3-2
 مستقرة زمنیة كل سلسلة أن تبین التوازن، نظریة تدرس والتي الكلي لإلقتصاد الحالیة الدراسات إن

 kبین  المشترك التكامل دراسة وتكون غیر المستقرة، المتغیرات من عدد بین لتوفیقة نتیجة تكون یمكن أن
 .المشترك التكامل عالقة عن تعبر أشعة عدة إلحتمال وجود وذلك جدا، معقدة متغیرة

 :التالیان الشرطان تحقق إذا متزامن، تكامل في  Ytو    Xtالسلسلتین أن و نقول
 ". d "التكامل   رتبة نفس من عشوائي عام إتجاه لھما  Ytو  Xtالسلسلتان   -
السلس�لتین،  تكام�ل رتب�ة م�ن أقل تكامل رتبة ذات سلسلة تعطي السلسلتین لھاتین الخطیة التوفیقة -

: كان إذا أي
-  

d ≥ b ≥ 0 

1:التالیتین نتبع المرحلتین االختبار ھذا إلجراء:  Engel Grangerلـ  المشترك التكامل اختبار  - أ

 حیث نفس الدرجة من متكاملة الزمنیة السالسل كون ھو و :المشترك للتكامل الضروري الشرط  -)1أ
  .المشترك بالتكامل تتصف یمكن أن ال الدرجة، نفس من لیست الدراسة محل الزمنیة السالسل كانت إذا

 بین بتقدیر العالقة نقوم محقق، الضروري الشرط كان إذا : الطویل المدى في العالقة تقدیر -)2أ
 تكامل وجود نقبل لكي منھ و .المربعات الصغرى بواسطة البعید المدى في المستقلة المتغیرات و التابع المتغیر
 .صفر الدرجة من المقدر مستقرة النموذج بواقي تكون أن یجب مشترك

یمكن إستخدامھ  سریع و بدیل اإلختبار ھذا و Durbin Waston:لـ  المشترك التكامل إختبار - ب
 نقوم (DW Test)إختبار  لتطبیق و المستقلة المتغیرة و التابع المتغیر بین المشترك التكامل تحقق مدى لمعرفة

العدم  فرضیة نختبر و المدى الطویل، معادلة أو المشترك التكامل إنحدار معادلة في المقدرة DWقیمة  باستخدام
)d = 0 (بدالً من )d = 2( ،المعنویة مستوى عند الجدولیة من القیم أقل المحسوبة القیمة كانت إذا منھ و 

 قدم قد و مشترك تكامل وجود فرضیة فإننا نقبل تجاوزتھا إذا و المشترك، التكامل فرضیة نرفض فإننا المحدد،
 DW.القیم الجدولیة لــ ) (Sargan Phargava  1983من  كل

 التكام�ل بخاص�یة تتص�رف م�ا ظ�اھرة منھ�ا تتكون المتغیرات كانت إذا: نموذج تصحیح الخطأ 3-2-3-3
 بھ�ذه تتص�ف ال المتغی�رات كان�ت إذا الطب�ع ، و (ECM)الخط�أ  تص�حیح تطبی�ق نم�وذج یمك�ن فإّنن�ا المش�ترك،
ً  ال یصبح النموذج فإن الخاصیة  .الظاھرة ھذه لتفسیر صالحا

للعالقات  األجل طویل السلوك و األجل القصیر السلوك بین للتوفیق عادةً  النموذج ھذا یستخدم و
 اإلقتصاد وضع في علیھا یطلق اإلستقرار من حالة نحو الطویل األجل في تتجھ أنھا یفترض اإلقتصادیة، حیث

 علیھا یطلق ال ولكن مؤقتة، ألسباب إلیھ المتجھ المسار عن تنحرف قد الوضع لھذا طریقھا في ھي و التوازن،
 2 . األجل طویل التوازن لوضع متجھة أنھا ثبت إذا إالّ  اإلستقرار صفة

1   Régis BOURBONNAIS, OpCit, page 283: 
 .686ص ،)  2005مصر، لجامعیة، ا الدار (،القیاسي االقتصاد في الحدیث عطیة، القادر عبد دمحم القادر عبد:  2

Xt               I(d) 

Yt                     I(b) 

α Xt  + β Yt                   I(d-b) 
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 فقد ثمّ  من و تتحقق، أن النادر من أنھ إالّ  الطویل، المدى على التوازنیة العالقة ھذه وجود بالرغم من و

ً  التابعة تأخذ المتغیرة  خطأ زمنیة فترة كلّ  عند القیمتین بین الفرق یمثل التوازنیة،و قیمتھا عن مختلفة قیما
 ھذا تسمیة  جاءت لذلك و الطویل المدى في األقل على منھ جزء أو الخطأ ھذا تصحیح أو تعدیل یتم و التوازن،
 . الخطأ تصحیح بنموذج النموذج

 األجل وھي قصیرة و األجل طویلة العالقة من كلّ  اإلعتبار في الخطأ تصحیح نموذج صیغة تأخذ
1:كمایلي

  

 :طویلة األجل التوازنیة العالقة العادیة الصغرى المربعات بواسطة بتقدیر نقوم: المدى طویلة عالقة - أ

 
 :الدینامیكي النموذج عالقة العادیة الصغرى المربعات بواسطة بالتقدیر نقوم: المدى قصیرة عالقة  - ب

 
 نتیجة المتغیر التابع في التغیر مقدار یشیر ھو و التوازن، نحو التعدیل سرعة معامل یمثل   𝜶𝟐المعامل

 أن یتوقع و واحدة، بمقدار وحدة الطویل األجل في التوازنیة قیمتھ عن القصیر األجل في المستقل قیمة إلنحراف
 2.األجل طویلة العالقة نحو قصیرة األجل العالقة بھ تتجھ الذي للمعدل یشیر ألنّھ سالب المعامل ھذا یكون

 
 .صیاغة النموذج القیاسي  ألثر األموال البترولیة على التنمیة االقتصادیة في الجزائر 3-3

سنتناول ھنا نمذجة أثر إیرادات األموال البترولیة على التنمیة االقتصادیة، وذلك من خالل عرض بعض 
المالی���ة  عائ���داتالمتغی���رات األساس���یة الت���ي ق���د تم���ارس أث���ًرا ھام���ا عل���ى التنمی���ة االقتص���ادیة، و ف���ي مق���دمتھا ال

النفطیة،الجبای��ة البترولی��ة، أس��عار ال��نفط، رص��ید ص��ندوق ض��بط الموارد،الص��ادرات البترولیة،باالض��افة إل��ى 
التضخم إلب�راز درج�ة ت�أثیر ك�ل واح�دة منھ�ا، ث�م ص�یاغة و ع�رض النم�وذج المق�در و اختب�ار م�دى إس�تقراریتھ 

ة،االحصائیةوالقیاس��یة وب��التلي إمكانی��ة وص��والً إل��ى دراس��ة م��دى ص��حة النم��وذج م��ن جمی��ع الن��واحي االقتصادی
 .  إعتماده في التقدیر

 :عرض المتغیرات االقتصادیة المحددة للنموذج و معطیاتھا 1 -3-3
 :التعریف بمتغیرات النموذج  -)1

ألث�ر االم�وال البترولی�ة عل�ى تحقی�ق  نم�وذج وض�ع القیاس�یة االقتص�ادیة الدراس�ة ھذه خالل من سنحاول
مؤشر التنمیة االقتصادیة الممثل في تغیرات الناتج الداخلي الخام الحقیق�ي المق�وم  بأخذ وذلك االقتصادیة ،التنمیة 

 قیم��ة م��ن ك��ل وتحدی��د ،)ت��ابع( كمتغیراأساس��ي مؤش��رات التنمی��ة االقتص��ادیةتعبی��ًرا ع��ن أھ��م  الحقیقی��ةباألس��عار 
الجبای��ة البترولیة،رص��ید ص��ندوق ض��بط الم��وارد، الص��ادرات البترولی��ة،  البت��رول، أس��عار النفطی��ة، العائ��دات

 الفت�رة خ�الل وھ�ذا ،)PIB(تغیرات مؤشر التنمیة االقتص�ادیة تحدید في مؤثرةمستقلة  كعوامل التضخمباإلضافة 
 )18رقم الملحق إلى أنظر(.2014 سنة إلى1970 من الممتدة

 :ویمكن صیاغة الشكل الریاضي للنموذج كاآلتي
DE(Pib)= F(RP, FP,PP, INF,XP, ,FRR,) 

 
 
 
 

                                                           
1   : Régis BOURBONNAIS, OpCit, page 284 

 . 688ص سابق، مرجع ، "القیاسي االقتصاد في لحدیثا  "عطیة، القادر عبد دمحم القادر عبد:  2
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 :حیث أن
DE)Pib( :مؤشر التنمیة االقتصادیة             .RP   : البترولیةالعائدات.             

 FRR  :رصید صندوق ضبط الموارد              . FP :الجبایة البترولیة.
INF :التضخم معدالت.                           FRR:رصید صندوق ضبط الموارد.

   Pp: أسعار البترول. 
معبًرا عنه بتغیرات الناتج الداخلي المقوم �األسعار ): مؤشر التنم�ة اإلقتصاد�ة(المتغیر التا�ع-)أ

 : البنك العالمي على الموقع اإللكترونيوالمتحصل علیها �االستعانة على ب�انات  �ةقالحق�
(http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/)

أوالدخل  الخام للفرد الداخلي اإلنتاج في �الز�ادة مرت�ط �الرغم من وجود فرق بین النمو والتنم�ة  فالنموو 
 االقتصاد�ة واالجتماع�ة المرك�ات جم�ع في اله�كلي التغییر تدخل االقتصاد�ة التنم�ة أما الحق�قي، الوطني

 النمو فهي للتنم�ة المتحدة األمم الداللة وحسب تعر�ف نفس لهم ل�س لكن مرت�طین المفهومین أن إال للمجتمع،
 منه أكثر نوعي متغیر وهو المجتمع جوانب وجم�ع االجتماعي والثقافي الجانب في �كون  والتغیر التغیر، زائد

 مستوى  في ارتفاعا �حدث الذي أساسي شرط �عتبر مازال االقتصادي النمو القول أن �مكن عامة و�صفة كمي،
 النشاط ولهذه االعت�ارات �عتبر الناتج الداخلي الخام أحسن مؤشر كمي لق�اس كان، بلد المواطنین ألي ح�اة

 .االقتصادي و�مكن إعتماده للداللة على التنم�ة اإلقتصاد�ة
 :وتتمثل في :المتغیرات المستقلة -)ب
تمثل الجزء األكبر من وهي األموال التي : )Rente Petrolière ,Rp(العائدات المال�ة البترول�ة -)1ب

للجزائر والمتحصل علیها من عائدات نشاط قطاع المحروقات �ما في ذلك  عناصر إیرادات المیزان�ة العامة
،والمتحصل علیها 2014-1970واألجنب�ة،خالل الفترة األر�اح المتحصل عیلها من الشركات البترول�ة الوطن�ة 

 .وٕاحصائ�ات بنك الجزائر http://www.mf.gov.dz /U20T:من احصائ�ات وزراة المال�ة على الموقع
المتأت�ة وهي ع�ارة عن األموال أوالمدلخیل   ):Fiscalité Pétrolière,FP(الج�ا�ة البترول�ة   -)2ب

ضر��ة(من مجموع الضرائب المفروضة على النشاط البترولي في مختلف مراحله منذ بدا�ة عمل�ة االستكشاف 
ضر��ة حق الدخول (إلى عمل�ة االستغالل من بدا�ة االنتاج إلى نهایته ) حق االستكشاف،ضر��ة حق االیجار

، وتّم الحصول على الب�انات )لضر��ة على الدخلفي االنتاج،ضر��ة حق االیجار في مرحلة االستغالل،االتاوة،ا
     .وزراة المال�ة ،وٕاحصائ�ات بنك الجزائر من احصائ�ات الدیوان الوطني لإلحصاء،

وذلك بإعت�ارها العامل األساسي لز�ادة أوٕانخفاض    ):Prix de Pétrole ,Pp(أسعار البترول  -)3ب
د الوطني،وتّم الحصول علیها إعتماَدا احصائ�ات الدیوان الوطني حجم األموال البترول�ة الموجودة �حوزة اإلقتصا

    .وٕاحصائ�ات بنك الجزائر لإلحصاء،
وقد تم إدراجه كمتغیر مؤثر في النموذج نظًرا لكون ز�ادة  ):Inflation, Inf(معدالت التضخم -)4ب

ت النهائ�ة المنتجة من طرف األسعار تلعب دوًرا في تضخ�م الق�مة النقد�ة السوق�ة لمجموع السلع والخدما
،و�التالي معرفة ما إذا كانت الز�ادة حق�ق�ة أم هي ز�ادة إسم�ة ناتجة عن إرتفاع ) Pib(االقتصاد الوطني

 .المستوى العام لألسعار،وما یهمنا هنا هي أسعار السلعة البترول�ة 

http://www.mf.gov.dz/
http://www.mf.gov.dz/
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وهي ع�ارة عن األموال المتحصل علیها  ):Exportation pétrolière,Xp(الصادرات البترول�ة-)5ب
 .الدیوان الوطني لإلحصاء بنك الجزائر،ونتیجة لتصدیر السلع البترول�ة، وتّم تجم�ع الب�انات من إحصائ�ات 

وهو ع�ارة عن   ):Fonds de Regulation des Recettes,FRR(رصید صندوق ض�ط الموارد -)6ب
فوائض الق�مة الج�ائ�ة الناتجة عن مستوى أعلى ألسعار دارة الصندوق الذي خصصته الجزائر إل  رصید أموال

احصائ�ات وزراة المال�ة المحروقات عن تلك المتوقعة ضمن قانون المال�ة، وتّم تجم�ع الب�انات الخاصة �ه من 
 .2014-2000خالل الفترة 

 :المحددة للنموذجدراسة إستقرار�ة السالسل الزمن�ة  -3-3-2  
لدراسـة اسـتقرار�ة السالسـل الزمن�ـة المدروسـة أوال یجـب : رسم المنحن�ات الخاصة �متغیـرات الدراسـة -)أ

رســـم الشــــكل الب�ـــاني الخــــاص �السالســـل الزمن�ــــة المشـــكلة للظــــاهرة المدروســـة، ومــــن خـــالل المعط�ــــات الســــنو�ة 
و�االســـتعانة  ،)18(الملحـــق رقـــم جـــودة فـــي والمو  2014إلـــى -1970مشـــاهدة  ممتـــدة مـــن  45والمتكونـــة مـــن 

والــذي یبــین لنــا إتجــاه ،) 76(الشــكل رقــم تحصــلنا علــى المنحن�ــات الب�ان�ــة التــي تظهــر فــي  Eviewsببرنــامج 
 :المتغیرات خالل فترة الدراسة وذلك كالتالي
 التمثیل البیاني للمتغیرات محل الدراسة): 76(الشكل رقم 
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من خالل ما سبق یتضح لنا أن جم�ـع السالسـل الزمن�ـة الخاصـة �متغیـرات الدراسـة أوال أنهـا ل�سـت ذات 
وأن الص�غة الخط�ة لهذه السالسل تبدو بوضوح غیر مسـتقرة األمـر الـذي �عكـس التقل�ـات الناتجـة  ص�غة خط�ة،

عــن عــدم إســتقرار االقتصــاد الجزائــري حیــث تركــت آثــاًرا واضــحة إمــا �االیجــاب أوالســلب خصوًصــا �النســ�ة للنــاتج 
ت النفط�ة االیجاب�ة والسلب�ة التـي عرفهـا الداخلي الخام الذي ارت�ط ارت�اُطا م�اشُرا بتغیرات أسعار البترول والطفرا

 .االقتصاد الجزائري،و�التالي العائدات البترول�ة المحققة من اتناج وصادرات المحروقات
لذا سنعتمد في بناء النمـوذج ودراسـة االسـقرار�ة  علـى القـ�م اللوغار�تم�ـة للمتغیـرات لتجنـب وجـود مشـاكل 

یر النمــــوذج علــــى أســــاس افتــــراض أن صــــ�غة االنحــــدار غیــــر خط�ــــة ســــنقوم اآلن بتقــــدق�اســــ�ة محتملــــة و�التــــالي 
 :،وقبل دراسة النماذج الممكنة �مكن إعطاء الشكل العام الذي تأخذه ص�غة االنحدار األسي ف�مایلي)أس�ة(

 إلـــى أوال تحو�لهـــا یجـــب) األســـ�ة( الخط�ـــة غیـــر الر�اضـــ�ة الصـــ�غة هـــذه علـــى التقـــدیر إجـــراء یـــتم وحتـــى
 :ذلك �عد العام شكلها �ص�ح النیبري،حیث اللوغار�تم وحدات �استخدام الخط�ة،وذلك الر�اض�ة الص�غة

 :نتائج اخت�ارات استقالل�ة السالسل الزمن�ة -)ب
ـــاب  ـــه �غ� ـــك ألن ـــة، وذل ـــإفتراض إســـتقرار أوســـكون السالســـل الزمن� تـــرت�ط صـــحة تقـــدیر نمـــوذج الدراســـة ب

ـــا، لـــذلك ســـنقوم أوالً  بإخت�ـــار اســـتقرار�ة االســـتقرار�ة  بـــین متغیـــرات الدراســـة �كـــون نمـــوذج االنحـــدار وهمً�ـــا أو زائًف

أننـا  إال الوحـدة، جـذر اخت�ـارات تعـدد ورغـم،  Unit Root Testالسالسـل �اسـتخذام إخت�ـار جـذر الوحـدة 
-Phillip  اخت�ـار كـذا و المطـّور Dickey and Fullerاخت�ـار  همـا و اخت�ـار�ن نسـتخدم سـوف

Perronوالجدولین التالیین یوضحان نتائج هذین االخت�ار�ن ،: 
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 Augmented Dickey-fuller (ADF) نتائج إختبار االستقراریة لمتغیرات الدراسة بإستخدام): 106(الجدول رقم 
 )مستقرة(  عند الفرق األول )غیر مستقرة(عند المستوى  النموذج المتغیرات

 القیم المجدولة القیم المحسوبة
5% 

 القیم المجدولة القیم المحسوبة القیم االحتمالیة
5% 

 القیم االحتمالیة

LPib 0.0152 1.94- 2.45- 0.999 1.94- 3.67 )4(ثابت فقط 

 0.0001 2.93- 5.32- 0.5070 2.93- 1.53- )5(ثابت وقاطع 

 0.0002 3.52- 5.64- 0.7136 3.52- 1.74- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

LRp 0.000 1.94- 4.75- 0.999 1.94- 3.57 )4(ثابت فقط 

 0.000 2.93- 6.51- 0.6581 2.93- 1.21- )5(ثابت وقاطع 

 0.000 3.52- 6.70- 0.3855 3.52- 2.37- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

LFp 0.000 1.94- 4.69- 0.996 1.94- 2.56 )4(ثابت فقط 

 0.0001 2.93- 5.39- 0.2033 2.92- 2.21- )5(ثابت وقاطع

 0.0001 3.51- 5.68- 0.3651 3.52- 2.41- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

Lpp 0.000 1.94- 5.30- 0.9485 1.94- 1.29 )4(ثابت فقط 

 0.000 2.93- 5.65- 0.2251 2.93- 2.15- )5(ثابت وقاطع 

 0.0002 3.52- 5.61- 0.4344 3.52- 2.28- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

Linf 0.000 1.94- 9.49- 0.3732 1.94- 0.77- )4(ثابت فقط 

 0.000 2.93- 9.38- 0.0802 2.93- 2.71- )5(ثابت وقاطع 

 0.000 3.52- 9.33- 0.1465 3.52- 2.98- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

LFrr 0.0003 1.97- 4.53- 0.6210 1.97- 0.126- )4(ثابت فقط 

 0.0060 3.14-- 4.43- 0.3015 2.93- 1.95- )5(ثابت وقاطع 

 0.0034 3.87- 4.22- 0.3278 3.82- 2.48- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

LXp 0.0008 1.94- 3.53- 0.9869 1.94- 1.96 )4(ثابت فقط 
 0.0116 2.93- 3.54- 0.9979 2.93- 1.23 )5(ثابت وقاطع 

 0.0085 3.52- 4.73- 0.9915 3.52- 0.18- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

 .فترات 9بحد أقصى ) Schwartz-Criterion(طول فترة اإلبطاء المناسبة محدد أتوماتیكیًا وفق معیار (): 
 Eviews8من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج : المصدر

م��ن خ��الل نت��ائج دراس��ة اس��تقراریة مختل��ف السالس��ل الزمنی��ة المش��كلة لنم��وذج الدراس��ة نالح��ظ أن الق��یم 
ثاب�ت، ثاب�ت وقاطع،ثاب�ت (ف�ي النم�اذج الثالث�ة  عن�د المس�توىمن القیم المجدول�ة لك�ل المتغی�رات  أكبر المحسوبة

والت�ي ت�نص عل�ى وج�ود ج�ذر الوح�دة عن�د درج�ة المعنوی�ة  H0، وبذلك نقبل فرضیة العدم )وقاطع وإتجاه زمني
 .أي أن السالسل الزمنیة غیر مستقرة 5%

وعند إختبار جذر الوح�دة م�رة أخ�رى باإلعتم�اد عل�ى الف�روق م�ن الدرج�ة األول�ى للمتغی�رات، أص�بحت 
من القیم المجدولة بالنس�بة أقل السالسل الزمنیة مستقرة وتخلو من الجذر األحادي،بحیث أصبحت القیم المحسوبة 

الخاص�ة  Tstudentحظ أن إحص�ائیة ، كما نال %5لكل السالسل الزمنیة لمتغیرات النموذج عند مستوى المعنویة 
تس�اوي أو تقت�رب م�ن الص�فر   حی�ث أن الق�یم االحتمالی�ة% 5عن�د  معنویةبمعلمة االتجاه العام للسالسل الزمنیة 

 ) .Prob ≈ 0 ≤ α =0.05(بالنسبة لجمیع المتغیرات 
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 Phillip-Perron (PP)باستخدام  الوحدة جذر اختبار) : 107(الجدول رقم 

 عند الفرق األول عند المستوى النموذج المتغیرات
الق��������������������������یم 

 المحسوبة
الق���������������������یم 

 المجدولة
5% 

الق�����������������������یم 
 االحتمالیة

الق�����������������������یم 
 المحسوبة

الق���������������������یم 
 المجدولة

5% 

الق�����������������������یم 
 االحتمالیة

LPib 0.0027 1.94- 2.21- 1.000 1.94- 7.17 )4(ثابت فقط 
 0.0001 2.93- 5.33- 0.5276 2.93- 1.49- )5(ثابت واتجاه 

 0.0002 3.52- 5.61- 0.8663 3.51- 1.33- )6(ثابت واتجاه وقاطع 
LRp 0.000 1.94- 4.92- 0.9998 1.94- 3.49 )4(ثابت فقط 

 0.000 2.93- 6.513- 0.6190 2.93-  1.30- )5(ثابت واتجاه 
 0.000 3.52- 6.68- 0.3558 3.52- 2.43- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

LFp 0.000 1.94- 4.69- 0.9944 1.94- 2.32 )4(ثابت فقط 
 0.0001 2.93- 5.38- 0.2287 2.93- 2.14- )5(ثابت واتجاه 

 0.0002 3.52- 5.66- 06458 3.51- 1.88- )6(ثابت واتجاه وقاطع 
Lpp 0.000 1.94- 5.30- 0.9358 1.94- 1.17 )4(ثابت فقط 

 0.000 2.93- 5.65- 0.2233 2.93- 2.16- )5(ثابت واتجاه 
 0.0002 3.52- 5.61- 0.4153 3.52- 2.31- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

Linf 0.000 1.94- 9.53- 0.2401 1.94- 1.10- )4(ثابت فقط 
 0.000 2.93- 9.42- 0.0810 2.92- 2.70- )5(ثابت واتجاه 

 0.000 3.51- 9.39- 0.1492 3.51- 2.97- )6(ثابت واتجاه وقاطع 
LFrr 0.0003 1.97- 4.53- 0.6210 1.97- 0.12- )4(ثابت فقط 

 0.0051 3.14- 4.54- 0.3015 3.11- 1.95- )5(ثابت واتجاه 
 0.0025 3.52- 4.35- 0.3160 3.82- 2.51- )6(ثابت واتجاه وقاطع 

LXp 0.0017 1.94- 3.26- 0.9869 1.94- 1.96 )4(ثابت فقط 
 0.0022 2.93- 3.27- 0.9979 2.93- 1.23 )5(ثابت واتجاه 

 0.0056 3.52- 3.18- 0.9920 3.51- 0.15- )6(ثابت واتجاه وقاطع 
 )Bartlett Kernel(باستخدام طریقة ) Newey-west Bandwidth(وفق االختیار اآللي ) PP(العدد األمثل لفترات االرتباط التسلسلي في اختبار():

 Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج : المصدر
 

وبالت�الي قب�ول فرض�یة ، ADFإلختب�ار  PPما یتضح لنا من خالل ھذا الجدول ھو مطابقة نتائج اختبار 
العدم ووجود جذر الوحدة للمتغیرات عند المستوى، ورفضھا بالنسبة للفروق األولى لنفس المتغیرات، مم�ا یعن�ي 

 . I(0)الرتبة  من لھا األول الفرق أن و I(1)رتبة متساویة  متكاملة ومنأن جمیع ھذه السالسل  
ذو ) 1987(ام اختب�ار أنج�ل غرانج�رومن ثم یمكن إج�راء اختب�ار التكام�ل المش�ترك باس�تخد

 المرحلتین
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 Two Step Test Engel-Granger For):(الم�رحلتین(اختبار التكام�ل المش�ترك ذو الخط�وتین 3-3-3

Co-integration:( 
نق��وم أوالً ف��ي المرحل��ة األول��ى بتق��دیر نم��وذج العالق��ة ) 1987(غرانج��ر –باالعتم��اد عل��ى طریق��ة أنج��ل 

الم�دى الطوی�ل ویس�مى بإنح�دار التكام�ل المش�ترك، وف�ي المرحل�ة الثانی�ة ی�تم تق�دیر نم�وذج العالق�ة التوازنیة ف�ي 
 :وذلك كمایلي )ECM(الدینامیكیة في المدى القصیر،ویسمى بنموذج تصحیح الخطأ

تحدی���د مق���درات معلم���ات نم���وذج األج���ل الطوی���ل باس���تخدام طریق���ة المربع���ات الص���غرى العادی���ة  -)أ
)MCO:( 

 :معادلة التوازن في األجل الطویل ریاضیًا على النحو التاليتكون 

 
 :ومنھ النموذج المقدر في األجل الطویل ھو

 نتائج تقدیر نموذج انحدار التكامل المشترك في األجل الطویل) : 108(الجدول رقم 
 

 :وبالتالي یمكن كتابة الصیاغة النھائیة لنموذج العالقة التوازنیة في األجل الطویل كمایلي
 
 
 

النم�وذج المق�در ف�ي األج�ل الطوی�ل ج�اءت مقبول�ة م�ن الناحی�ة االقتص�ادیة،ومعنویة إحص�ائیًا  نالحظ أن معلمات
 )سنقوم بتوضیح الدراسة االقتصادیة واالحصائیة بالتفصیل الحقًا(. 5%عند مستوى الداللة  > Prob 5%ألن

تغیرات قیمة التنمیة االقتصادي المعبر عنھا بتغی�رات قیم�ة  %97كما نالحظ من قیمة معامل التحدید أن 
یعود إل�ى متغی�رات  %3الناتج الداخلي الخام  یمكن تفسیرھا بتغیر قیمة متغیرات نموذج الدراسة،أما باقي التغیر 

 .أخرى غیر مدرجة في النموذج
 أو لتأكیده اإلحصائیة، القیاسیة راسةللد وقابال االقتصادیة للنظریة موافقًا مقبوالً  النموذج ھذا یعتبروبذلك 

  .تفسیرا أكثر اقتصادیا نموذًجا وجد ما إذا إبعاده
 
 

Dependent Variable: LPIB   
Method: Least Squares   
Date: 10/02/15   Time: 04:44   
Sample (adjusted): 2000 2014   
Included observations: 14 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LRP 0.803446 0.048136 3.237923 0.0023 

LFP 0.159964 0.114535 2.396635 0.0004 
LPP 1.786607 0.009037 3.606307 0.0154 

LINF 0.370921 0.081908 4.528520 0.0062 
LFRR 0.090598 0.032357 2.799980 0.0180 
LXP 1.590485 0.173513 3.358908 0.0201 

C 1.728146 3.069059 2.563087 0.0157 
     
     R-squared 0.971998     Mean dependent var 15.82494 

Adjusted R-squared 0.962396     S.D. dependent var 0.433347 
S.E. of regression 0.057497     Akaike info criterion 2.582987 
Sum squared resid 0.016529     Schwarz criterion 2.300125 
Log likelihood 22.49792     Hannan-Quinn criter. 2.687713 
F-statistic 103.3098     Durbin-Watson stat 2.290975 
Prob(F-statistic) 0.000045    

           

LPib = 0.80LRp +0.15LFp+1.18LPp+0.37LInf +0.090LFrr +1.59LXp +1.72 
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 )نموذج تصحیح الخطأ:(تعیین العالقة بین التنمیة االقتصادیة واألموال البترولیة في األجل القصیر -)ب

قصیر الم�دى ح�ول إتج�اه وھي تقدیر نموذج تصحیح الخطأ لیعكس العالقة في األجل القصیر أو التذبذب 
، وی�تم تق�دیر العالق�ة ف�ي االم�دى القص�یر بإدخ�ال الب�واقي المق�درة كمتغی�ر مس�تقل مبط�أ 1العالقة في المدى البعید

بفترة واح�دة ف�ي معادل�ة اإلنح�دار طوی�ل األجل،وذل�ك بع�د معرف�ة م�دى س�كون الب�واقي وإیج�اد ع�دد الت�أخیرات، 
           :يوتأخذ معادلة تصحیح الخطأ الشكل التال

 
 درجات تأخیر البواقي): 109(الجدول رقم 

  البـــــــــــواقــــــــي
-2.85 -3.09 -3.55 -3.30 Schwarz 
15.59 17.22 20.74 18.85 Log Likelihood 

3 2  0 P 
 

 )Eviews 8(من إعداد الباحثة باالستعانة ببرنامج : المصدر
 

 ، ADFتطبیق اختبار   ومنھ سنحاول P = 1: من خالل الجدول أعاله نجد أن عدد التأخیرات المناسبة ھي 
 :كما ھو موضح في الجدول أدناه

  Augmented Dickey fuller ( ADF)بإستخدام  البواقي سلسلة لسكون الوحدة جذر إختبار):110(الجدول رقم 
  المستوى في اإلختبار

 عام إتجاه ال و ثابت بدون
(none) 

 بثابت
(Intercept) 

 عام إتجاه و بثابت
( Trend and intercept) 

 النموذج

 البواقي 4.07- 3.93- 0.0041 4.12- 3.17- 0.0112 4.34- 1.97- 0.0005
P ADF test 

critical 
values 

5% 
level 

ADF 
test 

statistic 

P ADF test 
critical 
values 

5% 
level 

ADF 
test 

Statistic 

P ADF test 
critical 
values 

5% 
level 

ADF 
test 

statistic 

 

 )Eviews 8(من إعداد الباحثة باالستعانة ببرنامج : المصدر
 

 وج�ود یعن�ي ع�دم  وھ�ذا  بالنس�بة للنم�اذج للثالث�ة، Tcal ≤Ttabمن خالل نتائج الجدول أعاله نالح�ظ أن  
بمعن�ى أن السلس�لة الزمنی�ة للب�واقي   H1وقب�ول الفرض�یة البدیل�ة ، H0الع�دم  فرض�یة أي رف�ض  الوح�دة ج�ذور

تقت�رب م�ن الص�فر بالنس�بة للنم�اذج الثالث�ة   ساكنة عند المستوى ، باإلض�افة إل�ى أن الق�یم االحتمالی�ة مستقرة، أو
)Prob ≈ 0 ≤ α =0.05 ( ما یدل معنویة إحصائیةTstudent رج�ة الخاصة بمعلم�ة االتج�اه الع�ام للب�واقي عن�د د

 .% 5الثقة 
ھذا یدل على وجود تكامل مشترك بین متغیرات النم�وذج ، مم�ا   مستقرة فإن(e) وبما أن سلسلة البواقي 

والمتغی�رات المس�تقلة المفس�رة ) التنمیة االقتصادیة(یعني أن ھناك عالقة توازنیة طویلة المدى بین المتغیر التابع 
 .للنموذج محل الدراسة

المتمثل�ة  و المش�ترك التكامل في Engel and Grangerلمنھج  الثانیة بالمرحلة اآلن القیام یمكنناوبذلك 
 إض�افة ح�د یعن�ي المش�ترك التكام�ل وج�ود ن ، إError Correction Mechanismالخط�أ  تص�حیح آلی�ة ف�ي

 طویلالتوازن  إلى القصیر األجل في اإلختالالت تكیف سرعة یقیس الذي ، و ECT) -1(الخطأ المبطأ  تصحیح
 ف�ي العالق�ة الس�ببیة أث�ر یمث�ل الخط�أ تص�حیح إلى أن ح�د) Jones and Joulfaian 1991(أشار  قد األجل، و

 2.الطویل األجل
 

                                                           
 لالقتصاد كامل صالح مركز مجلة ، "الخطأ تصح�ح و المشترك التكامل إطار في السعود�ة العر��ة المملكة واردات على الطلب محددات ،العبدلي عابد:  1

  ، 26 ص ، 2007 . 32 العدد اإلسالمي،
  

1 
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 :التالي النحو على (ECM)الخطأ  تصحیح نموذج وسیتم صیاغة

 

 
البواقي  یمثل الخطأ تصحیح حد ن  أ العلم مع واحدة إبطاء بفترة الخطأ تصحیح حد بإضافة قمنا حیث

 :یلي كما موضحة ھي المقدرة الصیغة منھ و .األجل طویلة التوازنیة العالقة نموذج
 

 نتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ): 111(الجدول رقم 
Dependent Variable: DLPIB   
Method: Least Squares   
Date: 10/03/15   Time: 04:58   
Sample (adjusted): 2001 2014   
Included observations: 14 after adjustments  

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          DLRP -0.106556 0.323667 2.329214 0.0036 

DLFP -0.021184 0.050101 3.422819 0.0009 
DLPP 0.044485 0.293711 2.151460 0.0192 

DLINF -0.018252 0.111646 2.163477 0.0205 
DLFRR 0.004346 0.027264 3.159405 0.0135 
DLXP 0.370966 0.596232 4.622184 0.0179 

C 0.080835 0.021395 3.778203 0.0025 
E(-1) -0.237445 0.465687 2.050988 0.0013 

          R-squared 0.964354     Mean dependent var 0.114194 
Adjusted R-squared 0.947847     S.D. dependent var 0.090365 
S.E. of regression 0.020637     Akaike info criterion -4.768223 
Sum squared resid 0.001278     Schwarz criterion -4.478845 
Log likelihood 34.22523     Hannan-Quinn criter. -4.950636 
F-statistic 26.96341     Durbin-Watson stat 2.008784 
Prob(F-statistic) 0.010384    

      
 

د          داد  ال ن إ
   

  
 

ن     
  
 
 

 
 

 

 
 :وبالتالي یمكن صیاغة النموذج الدینامیكي في األجل القصیر كمایلي

 
 

 
أن لھ  من الجانب اإلحصائيوالذي یبدو  نتائج  تقدیر نموذج تصحیح الخطأ) 111(یوضح الجدول رقم 

قدرة تفسیریة عالیة، وأن المعنویة اإلحصائیة لكل معلمة موجودة أي أن النموذج لھ معنویة إحصائیة كلیة 
نجد أن إشارات المعلمات متوافقة مع من الناحیة االقتصادیة   ، وعند مالحظتھ%5وجزئیة عند المستوى 

نجد أنھا  𝑬𝒄𝒕𝒕−𝟏معلمة تصحیح حد الخطأ وفیما یخص  النظریة االقتصادیة أو الواقع االقتصادي الجزائري،
في  المدى طویلة توازنیة عالقة ھناك ن أ إلى السالبة تشیر اإلشارة  و،  %5معنویة أیًضا عند مستوى الداللة 

التنمیة االقتصادیة المعبر عنھا  أن إلى) 0.237-(الخطأ  تصحیح حد معامل قیمة تشیر و المقدر النموذج
بتغیرات الناتج الداخلي الخام یتعدل نحو قیمتھ التوازنیة في كل فترة زمنیة بنسبة من اختالل التوازن المتبقي من 

 . % 23.7تعادل ) T-1(الفترة 
إلى  وفیمایلي سنقوم بدراسة صحة النموذج من الناحیة االحصائیة وخلوه من المشاكل القیاسیة،باالضافة 

 .  الدراسة االقتصادیة لمعلمات النمودج
 
 

LPib =0.0808 -  -0.10 LRp -0.02LFp+0.04LPp-0.018LInf + 0.0043 LFrr +0.3LXp - 0.237 

 

 

 

من إعداد ال�احثة �االستعانة : المصدر
 )Eviews 8(ببرنامج 
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 :تقییم وتشخیص نموذج الدراسة 3-4

بعد تقدیر النموذج سنقوم فیمایلي بتقییمھ أیًضا من الناحیتین االقتصادیة و اإلحصائیة في األجلین الطویل 
مختل�ف االختب�ارات  والقصیر،ثم تشخیصھما ودراسة خلوھما أو سالمتھما من بعض المشاكل القیاس�یة باس�تخدام

 :المبینة سابقًا
یتم تقییم النموذج اقتصادیا على أساس إش�ارة المع�الم، حی�ث یج�ب أن ال    :المقاییس االقتصادیة 3-4-1

تناقض إشاراتھا النظریة االقتصادیة، رغم أنھ یمكن تكون ھ�ذه االش�ارات غی�ر متوافق�ة م�ع النظری�ة االقتص�ادیة 
ھو واضح في النموذج الدینامیكي في األجل القصیر، لذا سنقوم بتقییم كل نموذج  نظًرا لوجود عدة اعتبارات كما

 :على حدى ، وذلك كاآلتي
 : بالنسبة لنموذج انحدار التكامل المشترك في األجل الطویل -)أ

م�ن خ�الل الص�یغة النھائی�ة لنم�وذج العالق�ة التوازنی�ة ف�ي  استنتاج العالق�ة ب�ین متغی�رات النم�وذج  یمكن
 :الطویل،والتي أخذت الصیغة التالیة األجل

 
 

  
 :وبذلك یمكن أن نتوصل إلى مایلي

 : تأثیر اإلیرادات المال�ة النفط�ة على مؤشر التنم�ة االقتصاد�ة    -
𝛂𝟏 = 𝟎.𝟖 > هذا �عني أن العالقة بین تغیرات العائدات النفط�ة و مؤشـر التنم�ـة االقتصـاد�ة المعبـر عنـه فـي : 0

 النـاتج الـداخلي الخـام      ، حیـث أنـه �مكـن تفسـیر ز�ـادة هي عالقة طرد�ـةهذا ال�حث بتغیرات الناتج الداخلي الخـام  
وهـذا مـا یتوافـق تماًمـا مـع النظر�ـة االقتصـاد�ة، .، نظـًرا لز�ـادة العائـدات مـن المحروقـات بوحـدة واحـدةوحـدة 0.8بــــ

أو�ـاألحرى مـع الواقــع االقتصـادي الجزائــري الـذي تشــكل ف�ـه العائـدات النفط�ــة المصـدر األساســي لتمو�ـل مختلــف 
 . امة للدولةالمشار�ع االقتصاد�ة وأهم عنصر لإلیرادات المال�ة في المیزان�ة الع

 :تأثیر الج�ا�ة البترول�ة على مؤشر التنم�ة االقتصاد�ة  -
𝛂𝟐 = 𝟎.𝟏𝟓 > مؤشـــر تغیـــرات الج�ا�ـــة البترول�ـــة و بـــین أ�ًضـــا طرد�ـــة عالقـــة وجـــود إلـــى المعلمـــة إشـــارة تشـــیر: 0

ــة االقتصــاد�ة ــة مســتوى  ز�ــادة إلــى تــؤدي وحــدة بوحــدة الج�ا�ــة البترول�ــة  ز�ــادة أن المعتمــد، حیــث التنم� التنم�
االقتصـاد�ة،حیث أن تراجـع ق�مـة الج�ا�ـة البترول�ـة التـي  النظر�ـة و یتطـابق مـا وهذا وحدة،  0.15بــــــ االقتصاد�ة

من اإلیرادات العامة للدولة سـیؤدي إلـى تراجـع اإلمكان�ـات المال�ـة المتاحـة لإلقتصـاد الجزائـري  %60تشكل أكثر 
شــطة اإلقتصــاد�ة واإلجتماع�ــة والثقاف�ــة المســاهمة فــي التنم�ــة الشــاملة لتنم�ـة وتطــو�ر البنــى التحت�ــة ومختلــف األن

 .  لإلقتصاد الوطني
وما یمكن مالحظتھ أیًضا بإعتب�ار أن الجبای�ة البترولی�ة تش�كل أھ�م ج�زء م�ن االی�رادات المالی�ة البترولی�ة 

یمكن اس�تنتاج أن  زی�ادة  وصندوق ضبط الموارد فإنھ) سونطراك(باالضافة إلى أرباح الشركة الوطنیة البترولیة
 0.56األرب��اح  المالی��ة للش��ركة الوطنی��ة للبت��رول بوح��دة واح��دة ت��ؤدي إل��ى زی��ادة مؤش��ر التنمی��ة االقتص��ادیة بـ��ـ 

  ∗.وحدة
                                                           

،ولكونھا تحسب ضمن االیرادت المالیة البترولیة في المیزانیة العامة 2014-1970نظًرا لغیاب احصائیات كاملة ألرباح سونطراك طیلة فترة الدراسة: ∗
بسیطة لتحدید نسبة مساھمة ھذه االرباح في تحدید قیمة مؤشر التنمیة االقتصادیة یناًءا على نتائج النموذج  إلى جانب صندوق ضبط الموارد قمنا بعملیة

 ) .0.09+0.15(-0.8: المتوصل إلیھ

LPib = 0.80LRp +0.15LFp+1.78LPp+0.37LInf +0.090LFrr +1.59LXp +1.72 
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   :تأثیر أسعار البترول على مؤشر التنمیة االقتصادیة -

𝛂𝟑 = 𝟏.𝟕𝟖 > البت���رول ومؤش���ر التنمی���ة أس���عار  تغی���رات ب���ین طردی���ة أیًض���ا عالق���ة لوج���ود المعلم���ة تش���یر: 0
 وحدة،ھ�ذا 1.78 مؤشر التنمیة االقتص�ادیة ب�ـ زیادة إلى واحدة أسعار البترول بوحدة زیادة تؤدي االقتصادیة ، إذ

 تص�یب ح�ادة أزم�ات إل�ى البت�رول ألس�عار المف�اجئ االنخف�اض ی�ؤدي حی�ث االقتص�ادیة، النظری�ة م�ع یتوافق ما
 ،1986س��نوات خ��الل ح��دث كم��ا لمث��ل ھ��ذه التغی��رات الحساس��یة یدش��د الجزائ��ري ال��ذي ھ��و االقتص��ادي الھیك��ل
، فبإنخف��اض أس��عار البت��رول تتراج��ع اإلی��رادات المالی��ة البترولی��ة واإلی��رادات االجمالی��ة 1998،2014 ،1994

ككل،مما یؤدي إلى تراجع االنفاق العام وتقلص النشاطات اإلقتصادیة واإلنتاجیة ف�ي مختل�ف القطاعات،وبالت�الي 
 .   ككل تراجع مختلف مؤشرات التنمیة االقتصادیة وضعف األداء العام لالقتصاد

 
 :تأثیر التضخم على مؤشر التنمیة االقتصادیة -

𝛂𝟒 = 𝟎.𝟑𝟕 > أي أن العالق��ة طردی��ة ب��ین مع��دل التض��خم ومؤش��ر التنمی��ة االقتص��ادیة، وھ��ذا م��ایتوافق م��ع  : 0
السیاسة االقتصادیة المتبع�ة م�ن ط�رف الجزائر،ف�البرغم م�ن التحس�ن ال�ذي عرف�ھ مع�دل التض�خم ف�ي التس�عینات 

سیاس�ة مالی�ة انكماش�یة وسیاس�ة نقدی�ة ص�ارمة،إال أن ھ�ذه المع�دالت عرف�ت إرتفاع�ات متزای�دة م�ع نتیجة إلتباع 
تطبیق سیاسات إنعاش ودعم وتوطید النمو االقتصادي نتیجة  لإلستمرار في الب�رامج االس�تثماریة واتب�اع سیاس�ة 

م�ة وتغطی�ة الزی�ادات ف�ي أج�ور العم�ال إنفاقیة توسعیة ،وبالتالي التوسع في اإلصدار النقدي لتغذی�ة المیزانی�ة العا
 .وموظفي القطاع العمومي ھذا من جھة

ومن جھة أخ�رى ف�إن إی�رادات الص�ادرات النفطی�ة الض�خمة  والمتزای�دة وع�دم الق�درة عل�ى اس�تثمارھا 
لی�ة محلیًا یزید من تراكم فائض السیولة،وبالتالي حدوث زیادة في أسعار البترول ومن ث�ّم زی�ادة االی�رادات البترو

 .والتوسع في االنفاق ،كل ھذه العوامل تزید من معدالت التضخم خصوُصا في األجل الطویل
 
 :تأثیر رصید صندوق لضبط الموارد على مؤشر التنمیة االقتصادیة  -

𝛂𝟓 = 𝟎.𝟎𝟗 >  بـ مؤشر التنمیة االقتصادیة  یزداد واحدة بوحدةرصید صندوق ضبط الموارد  بزیادة أنھ أي: 0
واحصائیاتھ لم تشمل جمیع فترة الدراسة  ) 2013-2000(حیث أنھ رغم أنھ صندوق حدیث النشأة وحدة، 0.09

البترول عن  أسعار ارتفاع إال أن مساھمتھ اإلیجابیة ظھرت بوضوح في النموذج رغم صغرھا ، حیث یؤدي
ار لألجیال القادمة السعر المرجعي المحدد للبرمیل إلى توجیھھ لصندوق ضبط الموارد الذي بعتبر كصندوق إدخ

ومساھم رئیسي في تمویل عجز المیزانیة واستثمارات االقتصاد الوطني،وبالتالي المساھمة في تحقیق التنمیة 
 االقتصادي
 : تأثیر الصادرات النفطیة على مؤشر التنمیة االقتصادیة  -

𝛂𝟔 = 𝟏.𝟓𝟗 > الن�اتج ال�داخلي بوحدة واحدة ت�ؤدي إل�ى زی�ادة الصادرات النفطیة وتشیر إلى أن زیادة : 0
وحدة،وب��ذلك ف��إن إش��ارة المعلم��ة تتط��ابق و معطی��ات النظری��ة االقتص��ادیة، حی��ث تمث��ل عائ��دات  1.59ب��ـ  الخ��ام

الصادرات البترولی�ة أھ�م مص�در م�ن مص�ادر ای�رادات العمل�ة الص�عبة داخ�ل االقتص�اد الوطني،وزیادتھ�ا تس�مح 
عملة الصعبة االمر الذي یس�اعد عل�ى تعزی�ز الق�درة المالی�ة لإلقتص�اد الوطني،ویس�مح بزیادة أرصدة الدولة من ال

بتنوی���ع المص���ادر التمویلی���ة لمختل���ف المش���اریع واالس���تثمارات الوطنی���ة واألجنبی���ة لالقتص���اد الوطني،وبالت���الي 
 .  المساھمة في عملیة التنمیة االقتصادیة
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إلشارات المعلمات التي  وھنا سنحاول إیجاد تفسیر: للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر بالنسبة -)ب 

دون غیرھ�ا، حی�ث تحص�لنا عل�ى النم�وذج ال�دینامیكي الت�الي ف�ي  تغیرت ف�ي األج�ل القص�یر ع�ن األج�ل الطوی�ل
 :األجل القصیر

 
-  

 
أول ما نالحظھ ھنا ھو أنھ بعد إدخال الفروقات على مختلف السالسل الزمنیة المكونة للنموذج ھو نق�ص 
تأثیر قیمة معلمات النموذج المقدر في المتغیر التابع مع تغیر إشارات معلمات بعض المتغیرات من الموجب إل�ى 

یختل�ف عنم�ا ھ�و موج�ود ف�ي األج�ل الطوی�ل لع�دة اعتب�ارات مرتبط�ة السالب، ذلك ألن األثر ف�ي األج�ل القص�یر 
بطبیعة وھیكل كل اقتصاد رغم مخالفت�ھ للنظری�ة االقتص�ادیة ف�إن ھ�ذا األم�ر ال یمنعن�ا م�ن قب�ول النم�وذج بحج�ة 

 .اختالف بنیة االقتصاد الوطني عن غیره من اإلقتصادیات
 

اإلیردات المالیة البترولیة والجبایة البترولی�ة  ومن النموذج المتوصل إلیھ نالحظ تغیر إشارة كل من -
من الموجب إلى السالب، ما یدل على أن أثر زیادة العائدات المالیة البترولیة  والجبای�ة البترولی�ة یك�ون س�لبیًا ف�ي 
األج��ل القص��یر عل��ى منح��ى أو إتج��اه التنمی��ة اإلقتص��ادیة، ویمك��ن تفس��یر ذل��ك بس��بب السیاس��ة اإلنفاقی��ة التوس��عیة 

 2014-2001متبعة من طرف الجزائر تطبیقًا الستراتجیتھا التنمویة المعتمدة على ب�رامج االنع�اش االقتص�اديال
،حی��ث أن��ھ رغ��م الزی��ادات المتتالی��ة ف��ي اإلی��رادات العام��ة للدول��ة الناتج��ة أساًس��ا ع��ن الزی��ادة ف��ي أس��عار البت��رول 

ت بنس�بة أكب�ر األم�ر ال�ذي أدى إل�ى تحقی�ق عج�وزات واالیرادات البترولیة،إال أن الزیادة ف�ي النفق�ات العام�ة كان�
،لك�ن عل�ى )2013-2009(طیل�ة الفت�رة ) األج�ل القص�یر(متتالیة ف�ي المیزانی�ة العام�ة للدول�ة ف�ي نھای�ة ك�ل س�نة 

الم��دى المتوس��ط والطوی��ل ف��إن مختل��ف مش��اریع البنی��ة التحتی��ة و االس��تثمارات المالی��ة واالنتاجی��ة والبش��ریة ف��ي 
س��تكون ل��دیھا عوائ��دھا اإلیجابی��ة عل��ى األداء الع��ام لالقتص��اد ال��وطني وعل��ى مس��توى التنمی��ة  مختل��ف القطاع��ات

 .االقتصادیة الشاملة ككل، وھذا مایؤكده نموذج العالقة التوازنیة المتوصل إلیھ في األجل الطویل
 
إلى  كما نالحظ أیًضا تغیر العالقة بین معدالت التضخم ومؤشر التنمیة االقتصادیة من الموجب -

السالب في األجل القصیر، ذلك ألن معدالت التضخم كما أشرنا سابقًا شدیدة التقلب وتتأثر بجملة من العوامل 
النقدیة والمالیة وبطبیعة الھیكل االقتصادي الجزائري المرتبط بالقطاع النفطي حیث تستخدم الحكومة مثالً 

 األسعار من خالل امتصاصھ استقرار على والحفاظ التضخم معدل لتخفیض فعالة الموارد كأداة ضبط صندوق
 البلد المتداولة داخل النقدیة السیولة حجم ارتفاع من والحد البترولیة الجبایة إیرادات قیمة لفائض

 
و ذلك من أجل اختبار معنویة مقدرات النموذج وصحة النم�وذج المتوص�ل :المقاییس اإلحصائیة 3-4-2

لقصیر،وذلك من خالل إجراء سلسلة من الفروض و االختب�ارات المعنوی�ة، وك�ذا إلیھ ككل في األجلین الطویل وا
 :االعتماد على بعض المؤشرات األولیة والتي یمكن إجمالھا من خالل الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 

LPib =0.0808 -  -0.10 LRp -0.02LFp+0.04LPp-0.018LInf + 0.0043 LFrr +0.3LXp - 0.237 
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 بعض المقاییس االحصائیة للنموذج المقدر في األجلین الطویل والقصیر ): 112(الجدول رقم 

 ك�����ل معلم�����ة احتم����ال المتغیرات
)Prob( 

معام�������ل التحدی�������د  R2معامل التحدید 
:  الت���وفیقي المع���دل

𝐑𝟐���� 

اختب���ار س���تیودنت  Fاختبار فیشر 
)(T   

االنح���راف المعی���اري 
 )Se(للمقدرات 

االج����������ل 
 الطویل

االج������ل  األجل القصیر
 الطویل

األج������ل 
 القصیر

االج������ل 
 الطویل

األج������ل 
 القصیر

االج����������ل 
 الطویل

األج������ل 
 القصیر

االج�����ل 
 الطویل

األج������ل 
 القصیر

االج����������ل 
 الطویل

األج����������ل 
 القصیر

LRp 0.0023 0.0036 0.971 0.964 0.962 0.947 103.30 26.96 3.23 2.32 0.0574 0.0206 
LFp 0.0004 0.0009 2.39 3.42 
LPp 0.0154 0.0192 3.60 2.15 
LInf 0.0062 0.0205 4.52 2.16 
LFrr 0.0180 0.0135 2..79 3.15 
LXp 0.0201 0.0179 3.35 4.62 

C 0.0157 0.0025 2.56 3.77 
E(-1) - 0.0013 - 2.05- 

 
 )Eviews 8(برنامج  على نتائج النماذج المقدرة باساتخدام من إعداد الباحثة باالستعانة: المصدر

 
مسـتوى  ر مـنأصـغنالحظ أن احتمال كل معلمة من معلمـات النمـوذجین : (prob)احتمال كل معلمة  -
مؤشـــــر التنم�ـــــة (هـــــذا �عنـــــي أن كـــــل العوامـــــل المختـــــارة لهـــــا تـــــأثیر كبیـــــر علـــــى المتغیـــــر التـــــا�ع 0.05 المعنو�ـــــة

 .،وأن لها معنو�ة إحصائ�ة فرد�ة جد مقبولة على النموذجین المتوصل إلیهما)اإلقتصاد�ة
 : 2Rمعامل التحدید  -
هـذا �عنـي أن التغیـر الكلـي فـي ق�مـة مؤشـر التنم�ـة اإلقتصـاد�ة �مكـن                     :      لـدینا 

�سبب تغیر المتغیرات المستقلة المحددة في النموذج �النس�ة لنمـوذج العالقـة التوازن�ـة فـي  %97.1تفسیره بنس�ة 
العائدات  :أي بتغیر كل من  ، للنموذج الدینام�كي في األجل القصیر �النس�ة % 96.2األجل الطو�ل، و�نس�ة 

ندوق ضــ�ط الموارد،الصــادرات المال�ــة النفط�ــة، الج�ا�ــة البترول�ــة، أســعار البتــرول، معــدالت التضــخم، رصــید صــ
)          مؤشـــر التنم�ـــة االقتصـــاد�ة(البترول�ة،وهـــذا دلیـــل علـــى قـــوة االرت�ـــاط بـــین الظـــاهرة المدروســـة أو المتغیـــر التـــا�ع 

 .والعوامل المفسرة
و�ـــذلك فـــإن للنمـــوذج قـــدرة تفســـیر�ة عال�ـــة جـــًدا حیـــث أن المتغیـــرات المختـــارة تفســـر تغیـــر مؤشـــر التنم�ـــة 

تفســـرها �ـــاقي العوامـــل أو المتغیـــرات األخـــرى المهملـــة  % 2.9بینمـــا تظـــل نســـ�ة  %97.1بنســـ�ة    االقتصـــاد�ة
 .أوغیر المأخوذة �عین االعت�ار  وهي نس�ة ضع�فة، و�ذلك فإن للنموذج معنو�ة إحصائ�ة كل�ة

 
 
 
 
 
 
 

R2=0.971/0.962 
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 ����𝐑2:  معامل التحدید التوفیقي المعدل -

مل التحدید مغلًطا أحیانًا حیث یزداد بزیادة المتغیرات ومن معایفضل اإلحصائیون استخدام ھذا المؤشر لكون 

       :  خالل الجدول نجد أن
 

بالنس��بة  %96.2بنس��بة وذل��ك الص��دفة، نتیج��ة یك��ن ل��م ذل��ك وأن االرتب��اط ومعنوی��ة دق��ة عل��ى ی��دل ھ��ذا  
 للنم�وذج ال�دینامیكي ف�ي األج�ل القص�یر بالنس�بة % 96.2لنموذج العالقة التوازنی�ة ف�ي األج�ل الطوی�ل، وبنس�بة 

 .وھي جد مقبولة
 )المعنویة الكلیة للنموذج:( Fاختبار فیشر  -

 : ، و ذلكαFومقارنتھا مع قیمة فیشر الجد ولیة  Fc ویتم اختبار النموذج من خالل حساب كل من
αو مستوى معنویة (k-1) و(n-k)درجتي الحریة  عندFبالعودة إلى جدول فیشر  - = 5% 

𝑭(𝟓,𝟑𝟗) :نجد  =  ) المتحصل علیھا من خالل البرنامج االحصائي(ولدینا قیمة فیشر المحسوبة ، 𝟐.𝟒𝟓
𝑭𝒄تس��اوي  = 𝑭𝒄بالنس��بة لنم��وذج العالق��ة التوازنی��ة ف��ي األج��ل الطوی��ل،و   𝟏𝟎𝟑.𝟑𝟎 =  بالنس��بة 𝟐𝟔.𝟗𝟔

 . للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر
 : أي أن

 𝐹𝛼<𝐹𝐶    : ومنھ نقبل الفرض البدیل أي وجود على األقل متغیر واحد یؤثر الظاھرة المدروسة، و أن معالم
النموذج مجتمعة تؤثر على النموذج، وھذا یعني أن المتغیرات المستقلة المختارة ذات تأثیرات معنویة على 

 .لمقدرة معنویة إحصائیة كلیةمستوى التنمیة االقتصادیة  الذي یمكن أن تحقیقھ ، وأن لمعادلة االنحدار ا
 
  )المعنویة الفردیة لإلحصائیة:(  T)(اختبار ستیودنت  -

 عل�ى المتغی�رات المفس�رة ت�أثیر تقییم ثم ومن النموذج، معالم لتقییم معنویة 𝑇ستودنت  إحصائیة تستخدم
 :التالي النحو على المقدرة بالمعلمات الخاصة الفرضیات باختبار التابع المتغیر

  H0 :  B0= B1= …….=B6 = 0:  العدم فرضیة -
 H1:  B0= B1= …….=B6 ≠ 0: البدیلة الفرضیة  -

 القیم من خاللھ نوضح الذي الموالي الجدول خالل من األول للنموذج ستودنت اختبار نتائج توضیح یمكن
معنویة         مستوى عند وذلك Probمعنویة  مستوى وأدنى  𝑻𝒕𝒂𝒃الجدولیة  والقیم المقدرة للمعلمات  𝑻𝒄𝒂𝒍المحسوبة 

5 % 
 n-k)(حریة   وبدرجة، % 5أي  معنویة مستوى نفس ستودنت عند جدول من نستخرجھا 𝑻𝒕𝒂𝒃الجدولیة القیمة

  𝑻𝒏−𝒌: أي أن  45-6=39: وتساوي
𝜶 =  𝑻𝟑𝟗𝟎.𝟎𝟓 =  ) 19أنظر الملحق رقم (  𝟐.𝟎𝟐𝟏
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 :إختبار سیودنت للنموذج المقدرنتائج ) :113(جدول رقم ال
 Prob أدنى مستوى معنو�ة   𝑻𝒕𝒂𝒃الق�مة الجدول�ة 𝑻𝒄𝒂𝒍الق�م المحسو�ة النموذج  المتغیرات

 0.0157 2.021 2.56 األجل الطو�ل Cالثابت 
 0.0025 2.021 3.77 األجل القصیر

LRp 0.0023 2.021 3.23 األجل الطو�ل 
 0.0036 2.021 2.32 األجل القصیر

LFp 0.0004 2.021 2.39 األجل الطو�ل 
 0.0009 2.021 3.42 األجل القصیر

Lpp 0.0154 2.021 3.60 األجل الطو�ل 
 0.0192 2.021 2.15 األجل القصیر

LInf 0.0062 2.021 4.52 األجل الطو�ل 
 0.0205 2.021 2.16 األجل القصیر

LXp 0.0201 2.021 3.35 األجل الطو�ل 
 0.0179 2.021 4.62 األجل القصیر

LFrr 0.0180 2.021 2.79 األجل الطو�ل 
 0.0135 2.021 3.15 األجل القصیر

E(-1) 0.0013 2.021 2.05 األجل القصیر 
 Eviews8من إعداد الطالبة بناًءا على مخرجات برنامج : المصدر

 
، بالنسبة لجمیع معلمات النموذج المقدر  𝑻𝒄𝒂𝒍 ≤𝑻𝒕𝒂𝒃من خالل النتائج المبینة في الجدول أعاله نجد أن 

𝟐−∗:تقع خارج المجالاإلحصائیة Tفي األجلین القصیر والطویل، حیث نجد  < 𝒕𝒄𝒂𝒍 < نالحظ أن ، كما  2
  االحتمالیةحیث أن القیم % 5عند  معنویةالخاصة بمعلمة االتجاه العام للسالسل الزمنیة  Tstudentإحصائیة 

 ) .Prob ≈ 0 ≤ α =0.05( تقترب من الصفر بالنسبة لجمیع المتغیرات
التي ت�نص عل�ى وج�ود متغی�ر واح�د عل�ى االق�ل   H1الفرضیة البدیلة  ،وقبول H0ھذا یعني رفض فرضیة العدم 

عن�د درج�ة  %95ن المتغیرات لدیھا معنویة إحص�ائیة فردی�ة بدرج�ة ثق�ة یؤثر في الظاھرة المدروسة،وبالتالي فإ
 9n=3حریة

 ):Se( االنحراف المعیاري للمقدرات -
بالنس��بة لنم��وذج  Se=  0.0574: م��ن الج��دول المتحص��ل علی��ھ نج��د أن قیم��ة االنح��راف المعی��اري ھ��ي 

،وھو یكاد یكون للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر بالنسبة Se=  0.0206والعالقة التوازنیة في األجل الطویل،
 . منعدًما ، مما یدل على أن للمقدرات معنویة إحصائیة جدیة

 
 
 
 

                                                           
 المطلقة �الق�مة لمحسو�ةا الق�م �قومون مقارنة ال�احثین اغلب فإن ، وعل�ه2 تساوي  �التقر�ب تكون 𝑻𝒕𝒂𝒃ستودنت  جدول من المستخرجة الق�م كل تقر�ً�ا:   ∗

 .االخت�ار�ة المراحل جم�ع في المطلقة �الق�مة 𝑻𝒄𝒂𝒍المحتس�ة  الق�مة ،تم أخذ 2الق�مة  مع م�اشرة
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 :تشخیص النموذج  3-4-3

ھناك عدة اختب�ارات لتش�خیص ص�الحیة النم�وذج می�دانیًا حی�ث أن اختی�ار النم�وذج ف�ي المرحل�ة األول�ى 
م�ن خل�و النم�وذج م�ن بع�ض المش�اكل عملیًا یكون غیر مضمون النتائج ، أي أنھ في ھذه المرحل�ة س�نقوم بالتأك�د 

ف�ي التق�دیر والمتمث�ل ف�ي  )OLS(القیاسیة  وتحقق الشرط األساسي إلس�تخدام طریق�ة المربع�ات الص�غرى العادی�ة
 1:ألربعة فروض ھي )ε(حد الخطأ تحقیق 

 .E(ε)=0یساوي صفر، ویرمز لھ  )المتغیر العشوائي( متوسط أو التوقع الریاضي  لحد الخطأ  -
 .Homo Scedasticityحد الخطأ یساوي قیمة ثابتة،أو ما یعرف بفرض ثبات التباین تباین   -
ش��وائي،أي أن تغ��ایر أي قیمت�ین للمتغی��ر العش��وائي یس��اوي ع�دم وج��ود إرتب��اط ب��ین ح�دود المتغی��ر الع -

 .Non – Autocorrelationالصفر،ویعرف ھذا بفرض عدم اإلرتباط الذاتي أو 
 . أن المتغیر العشوائي یتوزع توزیعًا طبیعًا -

وغیاب أحد ھذه الفروض یدل عل�ى أن طریق�ة المربع�ات الص�غرى غی�ر مالئم�ة للتق�دیر مم�ا ی�ؤدي إل�ى 
 :من بینھا باستخدام بعض االختبارات للتأكد من تحقق ھذه الفروض نقوم وظھور بعض المشاكل القیاسیة ، 

 )(DW: إختبار االرتباط الذاتي االخطاء  -)1
 :  من خالل جدولي نتائج تقدیر النموذجین في األجلین الطویل و القصیر وجدنا أن

 DW = 2.29  بالنسبة لنموذج العالقة التوازنیة في األجل الطویل DW = 2.008للنموذج  بالنسبة
 . الدینامیكي في األجل القصیر

  االحصائي لــوبالرجوع إلى الجدولDurbin Watson)( عند,K= 6 n=45 ، 1.643=ودرجتي الحریة 
dU   1.065و  =dL  ،تحصلنا على النتائج التالیة : 

 لإلرتباط الذاتي لألخطاء  (DW)نتائج إحصائیة ): 77(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
  
  

                                                   
     
  Eviews8ونتائج برنامج  (DW)من إعداد الطالبة باالستعانة على الجدول االحصائي لـ : المصدر      

 
  أي أنUU dDWd −4 0ي نقبل فرضیة العدم ل،وبالتاH تنص على عدم وجود ارتباط ، والتي

 .، أي الفرض الثالث محققذاتي بین األخطاء
  ودعم النتیجة المتحصل علیھ  عدم وجود إرتباط ذاتي بین حدود المتغیر العشوائيویمكن التأكد من

غیر حاسم،  عادة ما یكون)  DW(باستعمال مجموعة أخرى من االختبارات،ألن أختبار  ) DW(باستخدام اختبار
   :ومن بین ھذه االختبارات نجد

 : Breush-Godfrey Serial Correlation LM Testاختبار  -
من بین المعاییر التي تس�تخدم للكش�ف أیًض�ا ع�ن م�دى وج�ود ارتب�اط ذات�ي وم�ن رتب�ة أعل�ى م�ن وھو  

دة م�ا یعط�ي نت�ائج غی�ر حاس�مة إذا وقع�ت نت�ائج اع) DW(نھ اختبار أل ،)DW(، وھو اختبار بدیل إلختبارالواحد
، ك�ذلك وبالتالي الیمكن اتخاذ أي قرار لوجود أوعدم وجود ارتباط ذاتي ،ق عدم الحسمطالقیم المحسوبة داخل منا

یعتب�ر غی�ر ھذا اإلختبار الیأخذ بعین اإلعتبار إال اإلرتباط التسلسلي م�ن الدرج�ة األول�ى، ك�ذلك إن ھ�ذا االختب�ار 
 یعتبر  LMختبار صالح عندما تضاف قیم المتغیر التابع المبطأة كمتغیر مستقل على یمین المعادلة،ولھذا فإن ا

                                                           
 

DW1 =2.29 

DW2 =2.008 

 

 

P≤0 P ≥0 
P=0 

 

 

 

عدم 

 التعیین

عدم 

 التعیین

2 

2 

0 

0 

 

4 

4 

 

4 – dU         4 – dL 

2.357           2.935 

dU                     dL 

1.643        1.065 
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 LMختب�ار اال ی�رتبط ف�ي ھ�ذا )ε(ح�د المتغی�ر العش�وائي، ویالح�ظ أن )DW(بدیل جید ویتالف�ى عی�وب اختب�ار 

 :،ویتم استخدام تقینیة اختبار الفرضیات بحیث mبحدود الخطأ العشوائي بفترات سابقة إلى غایة الفترة 
- H0  :غیاب ارتباط ذاتي 
- H1 : وجود ارتباط ذاتي 

 e)1-(كمتغی�ر ت�ابع والب�واقي المبط�أة بفت�رة واح�دة )e(قيھذا االختبار باختب�ار العالق�ة ب�ین الب�واونجري 
 :تحصلنا على النتائج التالیة  Eviewsمن خالل البرنامج االحصائي ،وكمتغیر مستقل
العالقة بالنسبة لنموذج   Breush-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج إختبار ): 114(الجدول رقم 

 التوازنیة في األجل الطویل
 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.186995     Prob. F(1,4) 0.3372 

Obs*R-squared 2.746088     Prob. Chi-Square(1) 0.1975 
     
          

أي أن ) P = 0.1975 ≥1% ,5%,10%( االحتمالیة االحصائیةمن خالل الجدول أعاله نجد أن القیمة 
و  1توزیع كاي مربع بدرجة حریة أقل من القیمة الجدولیة التي تتبع  2.746القیمة المحسوبة التي تساوي 

التي تنص على وجود اإلرتباط  H1وھذا یعني رفض الفرضیة ،  x 0.05)1(2 = 3.84أن  حیث،0.05معنویة 
لنموذج العالقة التوازنیة في األجل  فرضیة العدم بمعنى عدم وجود إرتباط داتي بین األخطاءالذاتي وقبول 

   . )DW(،وھذا ما یؤكد النتیجة األولى التي تحصلنا علیھا باستخدام إختبار الطویل
 

بالنسبة للنموذج  Breush-Godfrey Serial Correlation LM Testنتائج إختبار ): 115(الجدول رقم 
 الدینامیكي في األجل القصیر

 

 
أي ) P = 0.599≥1% ,5%,10%( االحتمالیة االحصائیةمن خالل الجدول أعاله نجد دائًما أن القیمة 

و معنویة  1توزیع كاي مربع بدرجة حریة ل أقل من القیمة الجدولیة 0.2765أن القیمة المحسوبة التي تساوي 
بالنسبة  اتي بین األخطاءذعدم وجود إرتباط تأكید  أیًضا وھذا یعني،  x 0.05)1(2 = 3.84،حیث أن 0.05

النتیجة األولى التي تحصلنا علیھا باستخدام أیًضا صحة ،وھذا ما یؤكد للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر
   . )DW(إختبار 

 :  اختبار دالة االرتباط الذاتي للنموذج  -)2
 وھن��ا نق��وم بدراس��ة اس��تقراریة ك��ل م��ن سلس��لة الب��واقي وسلس��لة مربع��ات الب��واقي،و ذل��ك بمقارن��ة دال��ة
االرتباط الذاتي للسلسلة مع تلك المتولدة عن النموذج المقدر،وأي اختالف جوھري بینھما یكون دلیالً قاطعًا عل�ى 

 :ذلك كاآلتي.فشل عملیة التحدید
 ): دراسة استقراریة سلسلة البواقي(دالة االرتباط الذاتي للبواقي  -)أ

بمالحظة تطور معامالت االرتباط الذاتي للبواقي، في الشكل الت�الي نج�د أنھ�ا تس�اوي معنوی�ا الص�فر أي 

تقع كلھا داخل مجال الثقة 






−
tt

 .إذن سلسلة البواقي مستقرة  96.1,96.1

 
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.051575     Prob. F(1,2) 0.8414 

Obs*R-squared 0.276529     Prob. Chi-Square(1) 0.5990 
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تطور معامالت االرتباط الذاتي ): 79(الشكل رقم     تطور معامالت االرتباط الذاتي للبواقي): 78(الشكل رقم 
 طویلفي األجل ال توازنيللنموذج ال بالنسبةللبواقي          بالنسبة للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر       

     
  Eviews8من إعداد الطالبة باالستعانة على برنامج : المصدر        

 ):دراسة استقراریة مربعات البواقي(البواقي لمربعات الذاتي االرتباط دالة تحلیل -)ب
بمالحظة تطور معامالت االرتباط ال�ذاتي لمربع�ات الب�واقي نالح�ظ أن ھ�ذه المع�امالت تق�ع أیًض�ا كلھ�ا داخ�ل     

مجال الثقة 






−
tt

، أي تساوي معنویا الصفر، وبالتالي مربع�ات الب�واقي مس�تقرة، ، إذن الب�واقي ذات 96.1,96.1

 .تشویش أبیض
 

  البواقيتطور معامالت االرتباط الذاتي لمربعات ): 81(الشكل رقم     تطور معامالت االرتباط الذاتي لمربعات):  80(الشكل رقم 
       في األجل الطویل توازنيللنموذج ال بالنسبة         .بالنسبة للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر البواقي

   
  Eviews8من إعداد الطالبة باالستعانة على برنامج : المصدر      
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-Qباستخدام إحصائیة  كما یمكن إجراء إختبار مشترك لمعنویة معامالت االرتباط الذاتي كمجموعة
Stat  أي اختبار)Ljung-Gox (الذي یقدمھ برنامج و االختبار الوحیدوھEviews  ویمكن توضیح ذلك كمایلي: 

 
 Q-Statإختبار مشترك لمعنویة معامالت االرتباط الذاتي كمجموعة باستخدام إحصائیة ):116(الجدول رقم 

 
𝑿𝟎.𝟎𝟓القیمة الجدولیة لكاي مربع  Q-Statإحصائیة  دالة االرتباط الذاتي

 hدرجة التأخر   𝟐
 11 19.68 3.288 االجل الطویل البواقي

 10 18.31 6.0403 األجل القصیر
مربعات 

 البواقي
 11 19.68 12.022 االجل الطویل
 10 18.31 5.94 األجل القصیر

 Eviews8من إعداد الطالبة باالستعانة على برنامج : المصدر
 

             االحتمالیة القیمة االحصائیة النتائج المبینة في الجدول أعاله نجداألشكال السابقة ومن خالل  -
)P  ≥1% ,5%,10% (تباط الذاتي للبواقي ومربعات البواقي في األجلین الطویل والقصیر،أي بالنسبة لدوال االر

 . ي التكامل المشترك وتصحیح الخطأكبیرة بانسبة لنموذج Q-Statأن إمكانیة حدوث 
بالنسبة لدالة االرتباط الذاتي للبواقي في نموذج التكامل  h =11بتأخر Q-Stat= 3.28إحصائیة   حیث أن   -

𝑸𝒔𝒕𝒂𝒕: ومنھ  الطویللألجل المشترك  = 𝟑.𝟐𝟖 <  𝑿𝟎.𝟎𝟓.𝟏𝟏
𝟐 = ومنھ نقبل فرضیة العدم وتكون سلسلة ، 𝟏𝟗.𝟔𝟖

 .البواقي مستقرة
بالنسبة لدالة االرتباط الذاتي للبواقي في نموذج تصحیح  h= 10بتأخر Q-Stat= 6.0403إحصائیة  أن  و  -

𝑸𝒔𝒕𝒂𝒕: ومنھ  الخطأ  لألجل القصیر = 𝟔.𝟎𝟒𝟎𝟑 <  𝑿𝟎.𝟎𝟓.𝟏𝟎
𝟐 = ومنھ نقبل فرضیة العدم وتكون سلسلة ، 𝟏𝟖.𝟑𝟏

 .في األجل القصیر البواقي مستقرة
المحسوبة  Q-Stat الذلتي لمربعات البواقي حیث یتضح لنا أن  ونفس المالحظة بالنسبة لدالة االرتباط -

𝑿𝟎.𝟎𝟓أكبر 
األجلین الطویل والقصیر،وبالتالي قبول الفرضیة العدمیة التي تنص بالنسبة للنموذحین في الجدولیة   𝟐

،أي أن سلسلة مربعات البواقي مستقرة في األجلین على أن كل معامالت دالة اإلرتباط الذاتي مساویة للصفر
  .الطویل والقصیر

 المعنویة مجال داخل البواقي لھذه الجزئیة و الكلیة االرتباط دالتي معالم تقع أن یجب باإلضافة إلى ذلك 
عن حدود الخطین  خروجھا عدم الحظن Eviewsالبرنامج اإلحصائي  خالل ومن متوازیین، بخطین عنھ المعبر

 :المتوازیین بالنسبة للنموذجین،كما ھو موضح من خالل األشكال الموالیة
تباط الذاتي لمربعات                               ردالة اال: )  2-82(الشكل رقم        .   تباط الذاتي للبواقيردالة اال) :  1-82(الشكل رقم 

 في االجل الطویل البواقي                                                في االجل الطویل                         
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دالة االتباط الذاتي لمربعات                               ) :  2-83(رقم الشكل .   دالة االتباط الذاتي للبواقي) :  1-83(الشكل رقم 
 البواقي في االجل القصیر                                          في االجل القصیر                         

                
 .Eviews 8من اعداد الطالبة اعتماًدا على برنامج: المصدر

 
أن ھن�اك تط�ابق كبی�ر  من خالل الشكل  نالحظ: مقارنة البیانات الفعلیة و القیم التقدیریة للنموذج  -)3

،وھذا م�ا یجعلن�ا بالنس�بة للنم�وذجین ف�ي األجل�ین الطوی�ل والقص�یر بین منحنى القیم الفعلیة ومنحنى الق�یم المق�درة
الواقع االقتصادي الجزائري، و بالتالي إمكانی�ة اعتم�اد نؤكد أن النموذج المختار یعبر عن نموذج الذي یتطابق و 

 .النموذج في التقدیر
 التمثیل البیاني للبواقي و المقارنة ): 85(الشكل رقم                التمثیل البیاني للبواقي و المقارنة ):84(الشكل رقم      
 بالنسبة للنموذج الدینامیكي  بین القیم الفعلیة،والتقدیریة         بالنسبة للنموذج      للنموذجبین القیم الفعلیة،والتقدیریة      

   في األجل القصیر                                                 التوازني في األجل الطویل                 

     
 .8Eviewsمن اعداد الطالبة اعتمادًا على برنامج : المصدر

وذلك للتأكد من تحقق أو عدم تحقق الفرضیة ): ك بیراراختبار جا(الطبیعي للبواقي اختبار التوزیع  -)4
الرابعة لشرط إعتماد طریقة المربعات الصغرى في التقدیر،أي معرفة ھل أن المتغیر العشوائي یتوزع توزیعًا 

 Eviews،ومن خالل البرنامج االحصائي Jarque et Berra1987طبیعًا أم ال،وذلك بإعتماد إحصائیة 
 :تحصلنا على النتائج التالیة
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 بالنسبة للنموذج التوازني في األجل الطویل بیرا كرجا اختبار نتائج): 86( رقم الشكل

0

1

2

3

4

-1999995 -999995 5 1000005

Series: Residuals
Sample 2000 2011
Observations 12

Mean      -157495.9
Median  -52322.58
Maximum  1024820.
Minimum -1770281.
Std. Dev.   823459.9
Skewness  -0.419600
Kurtosis   2.365366

Jarque-Bera  0.553508
Probability  0.758241

 
 .8Eviewsمن اعداد الطالبة اعتمادًا على برنامج : المصدر

 
 القیمة االحص�ائیةمن خالل الشكل یبدو أن البواقي تتوزع مبدئیًا توزیعًا طبیعیًا،وللتحقق من ذلك نجد أن 

   jarque-bera= 0.5535 نج��د أن قیم��ةوبالت��الي ف��إن ، )P = 0.7582 ≥1% ,5%,10%( االحتمالی��ة  
و علی��ھ نقب��ل  x0.05) 2(=  5.99و 2م��ن القیم��ة المجدول��ة لتوزی��ع ك��اي مرب��ع بدرج��ة حری��ة  أص��غرالمحس��وبة 

 .بالنسبة للنموذج التوازني في األجل الطویل %95التوزیع الطبیعي للبواقي بدرجة ثقة 
 

 بالنسبة للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر  بیرا  كرجا اختبار نتائج ):87( رقم الشكل
 

0

1

2

3

4

5

6

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Residuals
Sample 2000 2011
Observations 12

Mean       2.66e-15
Median  -0.006393
Maximum  0.127261
Minimum -0.145965
Std. Dev.   0.069952
Skewness  -0.221502
Kurtosis   3.145274

Jarque-Bera  0.108678
Probability  0.947111

 
 .8Eviewsبرنامج  من اعداد الطالبة اعتمادًا على: المصدر

 
من القیمة المجدولة لتوزیع ك�اي مرب�ع بدرج�ة  أصغر و ھي  jarque-bera=0.1086نالحظ أن قیمة 

بالنسبة للنموذج ال�دینامیكي  %95و علیھ نقبل التوزیع الطبیعي للبواقي بدرجة ثقة  x0.05) 2(=  5.99و 2حریة 
 .المربعات الصغرى محققة في األجلین الطویل والقصیرفي األجل القصیر،وبذلك فإن الفرضیة الرابعة بطریقة 
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 : اختبار تجانس األخطاء -)5
،بإختب�ار وھنا نقوم بإختبار مدى صحة الفرض الثاني للمربعات الصغرى،والذي ینص على ثبات التباین

العالق��ة ب���ین الب���واقي كمتغی���ر تابع،ومربع���ات الب���واقي المبط��أة بفت���رة واح���دة كمتغی���ر مستقل،باس���تخدام إختب���ار 
Hetroskedasticity Test ARCH-White ، ومن ث�م اس�تعمال اختب�ار الفرض�یات حی�ث ت�نص فرض�یة الع�دم عل�ى

توص��لنا إل��ى  Eviews8برن��امج االحص��ائي ثب��ات التباین،والفرض��یة البدیل��ة عل��ى إخ��تالف التب��این،ومن خ��الل ال
 :مایلي

    ARCH-LMاختبار   -)أ
 

 لنموذج العالقة التوازنیة في األجل الطویل Hetroskedasticity Test ARCHنتائج إختبار ): 117(الجدول رقم 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.554169     Prob. F(1,9) 0.4756 

Obs*R-squared 0.638031     Prob. Chi-Square(1) 0.4244 
     
      

 
 

    
     

 .8Eviewsمن اعداد الطالبة اعتمادًا على برنامج : المصدر
 
أي أن ) P = 0.4756≥1% ,5%,10%( االحتمالیة   من خالل الجدول أعاله نجد أن القیمة االحصائیة

أقل من القیمة الجدولیة لتوزیع كاي مربع بدرجة حریة  0.6380ي التي تساوالمحسوبة  ARCH-LMأن احصائیة 
 تباین أن ھذا معنىلنموذج العالقة التوازنیة في األجل الطویل،   x 0.05)1(2 = 3.84،حیث أن 0.05و معنویة  1

   .متجانس األخطاء
 

 للنموذج الدینامیكي في األجل القصیر Hetroskedasticity Test ARCHنتائج إختبار ): 118(الجدول رقم 
 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.753430     Prob. F(1,8) 0.4107 

Obs*R-squared 0.860725     Prob. Chi-Square(1) 0.3535 
     
 .8Eviewsمن اعداد الطالبة اعتمادًا على برنامج : المصدر     

 
 :أیًَضاالجدول أعاله نجد نتائج من خالل 

 ARCH-LMأن احصائیة أي أن ) P = 0.3535≥1% ,5%,10%(   االحتمالیة أن القیمة االحصائیة 
،حیث 0.05و معنویة  1أقل من القیمة الجدولیة لتوزیع كاي مربع بدرجة حریة  0.8607المحسوبة التي تساوي 

بالنسبة للنموذج الدینامیكي في األجل  لحد الخطأ على ثبات التباینما یدل وھذا ،  x 0.05)1(2 = 3.84أن 
 .یحقق صحة الفرضیة الثانیة لطریقة المربعات الصغرىالقصیر،وھذا ما 
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 : Whiteاخبتار   -)ب
 لنموذج العالقة التوازنیة في األجل الطویل Hetroskedasticity Test White نتائج إختبار): 119(الجدول رقم 

 
 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.553369     Prob. F(6,5) 0.1613 

Obs*R-squared 9.047275     Prob. Chi-Square(6) 0.1709 
Scaled explained SS 0.794487     Prob. Chi-Square(6) 0.9922 
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و ھي أقل من القیمة المجدولة لتوزیع كاي مربع بدرجة  ،9.047=المحسوبة Whiteاحصائیة 

 قبول یمكن علیھ و متجانس األخطاء تباین أن یدل وھذا x 0.05)12(2 = 21.026،  0.05ومعنویة ) 12(حریة
 . احصائیًا النموذج

 
 للنموذج الدینامیكي في األجل القصیرHetroskedasticity Test White wنتائج إختبار ): 120(الجدول رقم   
  

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.283777     Prob. F(7,3) 0.9229 

Obs*R-squared 4.382047     Prob. Chi-Square(7) 0.7349 
Scaled explained SS 0.220449     Prob. Chi-Square(7) 1.0000 
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) 11(و ھي أقل من القیمة المجدولة لتوزیع كاي مربع بدرجة حریة ،4.382=المحسوبة Whiteاحصائیة 
 النموذج قبول یمكن علیھ و متجانس األخطاء تباین أن یدل وھذا x 0.05)11(2 =19.68،  0.05ومعنویة 
 . احصائیًا

وفي األخیر وكخالصة لما سبق نجد أن نت�ائج تق�دیر نم�وذج اإلنح�دار معنوی�ة م�ن الناحی�ة اإلحص�ائیة، 
إس�تخدام وطریقة المربع�ات الص�غرى العادی�ة،وبالتالي فھ�ي جاءت تتالئم ) ε(وأن الفروض األساسیة لحد الخطأ 

اإلی�رادات المالی�ة : كمتغیر ت�ابع وك�ل م�ن )الناتج الداخلي الخام(جید لتقدیر العالقة بین مؤشر التنمیة اإلقتصادیة 
البترولیة،الجبای����ة البترولیة،أس����عار البترول،التضخم،رص����ید ص����ندوق ض����بط الموارد،الص����ادرات البترولی����ة 

 .ؤثرة في الظاھرة محل الدراسةكمتغیرات مستقلة م
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:ألثر األموال البترولیة على التنمیة االقتصادیة في الجزائر القیاسیة بالنمذجة الخاصة النتائج 3-4-4
نم�وذج المعب�ر للعالق�ة التوازنی�ة ب�ین مؤش�ر التنمی�ة االقتص�ادیة والمتغی�رات المس��تقلة  دراس�ة خ�الل م�ن

 قب��ول إل��ى ،توص��لناف��ي األج��ل القصیر دراس��ةلل المح��ددة ف��ي النم��وذج ف��ي األج��ل الطوی��ل،والنموذج ال��دینامیكي
 : التالیة المالحظات علیھ نسجل أن یمكن الذي و من جمیع النواحي االحصائیة،القیاسیة واالقتصادیة، النموذج

اإلی���رادات المالی���ة البترولیة،الجبای���ة  ف���ي المتمثل���ة الخارجی���ة المتغی���رات قب���ل م���ن مح���دد النم���وذج -
 وج���ود إمكانی���ة ،م���عالبترولیة،أس���عار البترول،التضخم،رص���ید ص���ندوق ض���بط الموارد،الص���ادرات البترولی���ة 

مؤش��ر أو مس��توى التنمی��ة اإلقتص��ادیة  تحدی��د ف��ي األخ��رى ھ��ي تأثیرھ��ا تم��ارس أن الممك��ن م��ن أخ��رى متغی��رات
بأخذ مؤشر واحد للتنمی�ة االقتص�ادیة م�ن أج�ل تبس�یط الدراس�ة م�ع العل�م أن حیث اكتفینا  ،)التابع المتغیر(المحقق

ؤشرات للتنمیة اإلقتصادیة من جھة والعدید من العوامل المحددة لمستوى التنمیة االفتصادیة من جھة ھناك عدة م
 إل��ى یریش�� ال��ذي = 1.72cالثاب��ت أو العش��وائي المتغی��ر خ��الل م��ن النم��وذج ھ��ذا ف��ي عنھ��ا یعب��ر والت��يأخ��رى ، 
 . الدراسة أثناء المھملة المتغیراتو الخطأ احتماالت
 بنس��بة) الت��ابع المتغی��ر(قیم��ة مؤش��ر التنمی��ة االقتص��ادیة  الخارجی��ة المتغی��رات ھ��ذه وتح��دد تفس��ر -

بالنس�بة لنم�وذج تص�حیح  %96.4نموذج اانحدار التكامل المشترك في األج�ل الطویل،وبنس�بة بالنسبة ل  97.1%
 العوام�ل تفس�ر فھ�يعلى التوالي  % 3.6،   %2.9 المتبقیة النسبة مقبولة،أما جد تفسیر نسب تعتبر وھي ،الخطأ
 . إلیھ المتوصل للنموذج الكلیة بالمعنویة مقارنة ضئیلة نسبة النموذج،وھي في المدرجة غیر األخر

لمؤش��ر التنمی��ة  مح��دد عام��ل أھ��م تعتب��ر أس��عار البت��رول أن النم��وذج ھ��ذا خ��الل م��ن الحظن��ا كم��ا -
أس�عار البت�رول  لزی�ادة نظ�ًرا وح�دة،1.78 قیم�ة الن�اتج ال�داخلي الخ�ام  زی�ادة تفس�یر یمك�ن أن�ھ حی�ث ،االقتصادیة

لزیادة التراكم�ات المالی�ة لألم�وال البترولی�ة داخ�ل بوحدة واحدة،حیث أن زیاة أسعارالبترول ھي المحدد الرئیسي 
الجبایة البترولیة،االیرادات البترولیة للدولة وأرباح االقتصاد الجزائري سواء المتحققة من صادرات المحروقات،

 . الشركات البترولیة،وكذا رصید صندوق ضبط الموارد
 المتغی��رات بالنس��بة أق��ل ت��أثیًرا م��ارسی أن رص��ید ص��ندوق ض��بط الم��وارد ك��ون إل��ى باإلض��افة -

 ت�ؤدي ص�غیرة،حیث ج�د تفس�یریة بنس�بة وذل�ك ،قیم�ة مؤش�ر التنمی�ة االقتص�ادیة ھ�ذا تحدید األخرى،في المستقلة
 عل�ى ی�دل م�ا وحدة،وھ�ذا 0.00434 بـ ھذا المؤشر  زیادة واحدة،إلى بوحدة رصید صندوق ضبط الموارد زیادة

مساھمة الصندوق في التنمیة االقتص�ادیة،وھذا راج�ع أساًس�ا إل�ى حداث�ة نش�أة الص�ندوق م�ن الجھ�ة حی�ث  ضعف
وق أداة إدخ��ار لألجی��ال القادم��ة أكث��ر م��ن كون��ھ أداة ،ولك��ون ھ��ذا الص��ند2000باش��ر أعمال��ھ إنطالقً��ا م��ن س��نة 

 .استثماریة من جھة أخرى
تختلف من األجل ) التابع والمستقلة(كما الحظنا أیًضا أن العالقة التوازنیة بین متغیرات الدراسة  -

بإش�ارة القصیر إلى األجل الطویل، حیث ظھر كل من اإلی�ردات المالی�ة البترولی�ة والجبای�ة البترولی�ة، والتض�خم 
في األجل الطوی�ل، م�ایعني أن أث�ر ھ�ذه  سالبة خالل األجل القصیر، لتصبح العالقة طردیة وتزھر بإشارة موجبة

المتغیرات على مستوى التنمیة اإلقتصادیة غی�ر آني،وإنم�ا ھ�ذا األث�ر یظھ�ر بع�د االس�تخدام األمث�ل لھ�ذه األم�وال 
 . واالیرادات النفطیة في األجل الطویل

لمق�اییس أما من الناحیة االحصائیة و المعنویة الكلیة للنموذج، فقد أك�دت مختل�ف االختب�ارات و ا -
ارتب�اط  ع�دم وج�ود(أي ن�وع م�ن المش�اكل القیاس�یة اإلحصائیة معنویة النموذج و استقراریة الدال�ة ،وع�دم وج�ود

،وبالتالي امكانیة إعتم�اد النم�وذج ف�ي )،والتوزیع الطبیعي للبواقيذاتي بین األخطاء،و أن تباین األخطاء متجانس
 .عملیة التقدیر
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بالتنمیة إلى اسقاط كل ما یتعلق  الذي یمثل الجانب التطبیقي للدراسة  الفصللقد تعرضنا من خالل ھذا 

االقتصادیة والفوائض المالیة البترولیة التي تحققھا الدول العربیة النفطیة من عائدات النفط على االقتصاد 
ھا التنمویة الجزائري ، حیث تعرضنا في البدایة إلى مسار التنمیة االقتصادیة في الجزائر ومختلف جھود

ي وأھم المحطات قطاع المحروقات الجزائر التاریخي الذي عرفھطور للنھوض باالقتصاد الوطني، ثم إلى الت
وفي ، التي مر بھا مع االشارة إلى االمكانیات واالستراتجیات الطاقویة للجزائر وتعاملھا مع الطفرات النفطیة

 .ترولیة الجزائریة على تحقیق التنمیة االقتصادیةألثر االموال البصیاغة نموذج قیاسي االخیر قمنا ب
و قد الحظنا أن قطاع المحروقات  في تطور مستمر منذ استرجاع السیادة الوطنیة إلى یومنا ھذا، حیث 
بقیت موازین القوى االقتصادیة في الجزائر في تبعیة خارجیة لفرنسا ألكثر من ثالث سنوات بعد االستقالل، إال 

ى كذلك حیث سعت الجزائر إلى استرجاع سیادتھا الكاملة على كامل ثرواتھا الطبیعیة و أن األمر لم یبق
 و إنشاء, 1971فیفري  24واالقتصادیة، فقامت بتأمیم قطاع المحروقات في  ممتكالتھا وحقوقھا السیاسیة 

من أجل تحقیق السیطرة و تشجیع  1963/12/31 في" سونطراك" المحروقات وتسویق لنقل الوطنیة الشركة
في جوان   OPECوتعزیز مكانتھا باالنضمام إلى منظمة األقطار المصدرة للبترول  قطاع المحروقات

و قد عرف ھذا القطاع نمًوا مستمًرا حیث قام بالدخول في مجال الشراكة األجنبیة من أجل زیادة األرباح ،1968
 .قنیات التكنولوجیة الحدیثة ومصادر األموال الضخمةوتحقیق االستمرار وتطویر القطاع بجلب ت

حیث اتبعت العدید من  نفس االمر یقال على المسار التنموي الذي انتھجتھ الجزائر منذ استقاللھا،
االستراتجیات من خالل عدة نصوص ومواثیق، وجملة من المخططات واالجراءات التصحیحیة والبرامج  

ج امبر تبدفعة قویة، واستنادًا إلى قواعد سلیمة وصلبة، حیث كانریضة للتنمیة التنمویة التي ترسم الخطوط الع
، من بین أھم المشاریع الكبرى التي خصصت لھا الجزائر 2014-2001االقتصادي ودعم وتوطید النمو االنعاش

ضخمة لتشجیع االستثمار وتحسین عمل المؤسسة، ولمواصلة إنعاش النمو االقتصادي وتكثیفھ في  مالیة مبالغ
جمیع القطاعات إعتمادًا طبعًا على االیرادات المالیة النفطیة التي عرفھا االقتصاد خالل ھذه المرحلة أین عرفت 

 .أسعار البترول مستویات مرتفعة المثیل لھا
المحرك األساسي للنشاط االقتصادي واالجتماعي الجزائري باعتباره حیث یعتبر قطاع المحروقات 

 تعتمد الذي الفعال المصدر المحروقات قطاع یمثل وبالتاليالمصدر األوحد لالیرادات المالیة والجبائیة للدولة 
 المیزانیة من %  60من أكثر و ، المحلي الوطني الناتج من % 40یمثل نسبة فھو المجاالت شتى في التنمیة علیھ

 .الجزائریة الصادرات إیرادات من % 97بـ  ویساھم ، البترولیة الجبایة طریق عن تمول للدولة العامة
اإلیرادات المالیة البترولیة،الجبایة  فيو لقد أكد النموذج المتوصل إلیھ الدور الذي تلعبھ قیمة 

 مؤشرقیمة في تحدید  ت البترولیةالبترولیة،أسعار البترول،التضخم،رصید صندوق ضبط الموارد،الصادرا
في األجل الطویل،أو النموذج الدینامیكي في األجل  سواء من خالل العالقة التوازنیة االقتصادیة التنمیة

 . % 96-97 وذلك بمعنویة قدرھاالقصیر،
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 خاتـــمة عامـــــــة 
لقد حاولنا من خالل دراستنا ھذه التي تتناول فعالیة إعادة تدویر االموال البترولیة على التنمیة 

، حیث أن  الدول العربیة النفطیة ختلف جوانب الموضوع من الناحیتین النظریة والتطبیقیةمب اإللمام االقتصادیة 
نوعیة في مسارھا التنموي إذا ما قامت باستغالل الفوائض المالیة لتحقیق نقلة تمتع بفرصة فریدة من نوعھا 

موردًا مالیًا األخیرة ، حیث تمثل ھذه عتمادھا على مواردھا الطبیعیة من نفط وغازالبترولیة التي تحققھا نتیجة إل
النفط یتأتى من بیع عشرات مالیین برامیل  ضخًما، خصوًصا بالنسبة للدول العربیة المصدرة للنفط، حیث

حسب  أوآالف األطنان من مختلف المشتقات النفطیة عائدات مالیة وفیرة للدولة المصدرة تتباین من دولة ألخرى
سائلة أو غازیة ، وھل ھي مادة خام أو مصنعة  ولقد تراوح ،  كمیة اإلنتاج أو شكل المادة المباعة ھل ھي صلبة

دوالرا ، بینما وصل أقصى سعر لھ  18 - 15لحالي ما بین سعر برمیل النفط الخام في العقد التاسع من القرن ا
تحت أثر األزمة المالیة العالمیة  2009في ، ثم انخفض  2008سنة  دوالر 150حوالي في اآلونة األخیرة إلى 

لتعرف األسعار تراجعًا مفاجئًا  ، 2014إلى غایة  2010البرمیل من/دوالر100لیرتفع من جدید لیستقر بمتوسط 
 . 2015ر دوالر بأسعا 60-50یتراوح سعر برمیل النفط ما بین ل 2014ة مع نھای

وبذلك نجد أن العائدات البترولیة تسھم بحصة كبیرة من الدخل القومي، وعائدات المیزانیة، وحصیلة 
طت ارتب-بما فیھا الجزائر–العملة األجنبیة،إذ أن التطورات الكبیرة التي شھدتھا االقتصادیات العربیة النفطیة 

      بشكل أو بآخر بتطورات السوق البترولیة،ومن جانب آخر،فإن تراجع عائدات النفط نتیجة لتدھور األسعار،
نخفاض الكمیات المنتجة أو المصدرة یؤدي إلى مشاكل خطیرة داخل ھذه االقتصادیات،والمتمثلة أساًسا في  أوإل

مدفوعات وعجز المیزانیة،وارتفاع حدة الدین تدھور میزان الكالخاصة بھا  المؤشرات الكلیة أداء تراجع
والخدمي باالنفاق الحكومي الذي ھو باألساس محدد  ناھیك عن ارتباط نشاط القطاع الخاص االنتاجي ،الخارجي

حیث تلجأ  ھذه الدول النفطیة آخر على مستوى التنمیة االقتصادیة باألمر الذي یؤثر بشكل أو  بالمداخیل النفطیة
تحقیق االستقرار  محاولةً لتیاطات كبیرة من العملة الصعبة لمواجھة مثل ھذه التقلبات وحإإلى مراكمة 

 .االقتصادي
بترول محددًا رئیسیًا لوضعیة االقتصاد الداخلي القائم على للومن ھنا تعتبر أوضاع السوق العالمیة 

النفطیة من وضع احتكارات  العائدات النفطیة، حیث حققت ھذه الدول عوائد مالیة وفیرة عند انتقال السوق
متیاز، إلى الدول المنتجة للنفط في قرارات اإلنتاج والتسعیر، الشركات النفطیة الكبرى المستمدة من عقود اإل

في حین انخفضت عائدات ھذه الدول النفطیة بشكل مذھل بعد ھیمنة ، تصاف السوق النفطیة بأنھا سوق منتجینإو
النفطیة العالمیة نتیجة للسیاسات التي طبقتھا وكالة الطاقة الدولیة و التي  الدول الصناعیة الكبرى على السوق

، فبعد أن تمتعت ھذه الدول بفوائض مالیة كبیرة أكسبتھا وزنًا اقتصادیًا )ھلكینمست(انتھت إلى سوق مشترین
النفطیة،مما ألزمھا عالمیًا، تدھورت العائدات النفطیة لدرجة أنھا لم تعد تكفي لسداد النفقات الجاریة للدول 

الدخول في نفق المدیونیة المظلم،والدخول إلى أسواق المال العالمیة كمقترض یرھن مواردھا النفطیة المستقبلیة 
 .لسداد احتیاجاتھ ونفقاتھ الجاریة

ولم تكتفي الدول الصناعیة بإیصال الدول النفطیة إلى ما آلت إلیھ،ولكنھا تھدد بین الحین و اآلخر باتخاذ 
راءات ضریبیة وبیئیة وسیاسیة،كلما بدأت أسعار النفط في االرتفاع،و انتعشت أوضاع الدول النفطیة إج

المنتجة،وستبقى ھذه الدول رھینة لظروف التبادل غیر المتكافئة طالما قبلت باألوضاع التي رتبتھا الدول 
ظروف العرض والطلب واإلنتاج   الصناعیة من خالل آلیات عمل األسواق النفطیة و التأثیرات المتداخلة في 

  .والتخزین و التسعیر
في كل فترة من تتمیز بھ أسعار النفط والغاز من تقلبات حادة وتراجع في قواتھا الشرائیة  اونظًرا لم

فإن أغلب الدول العربیة النفطیة ال تنمو إقتصادیًا بشكل مستدام، بل تشھد معدالت النمو طویلة األجل في  ،الزمن
كبیرة مقارنة بما كانت علیھ، األمر الذي یستوجب  فجوةحیان تراجعًا یجعل مستویات الدخل تعرف بعض األ

في النموذج التنموي المتبع، والمبني أساًسا على استخذام النظر علیھا تدارك ھذه الوضعیة  من خالل إعادة 
من حدة القیود الھیكلیة نتاجیة والتقلیل العوائد النفطیة والتوجھ نحو تنویع االقتصاد من خالل تنمیة النشاطات اال

 .التي تقلل من النمو والتنمیة االقتصادیة
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مثل والفعال لألموال البترولیة  المتراكمة، ستخدام األاإلمن خالل إّال وھذا األمر ال یمكن الوصول إلیھ 
مویة بدًءا من مشاریع البنیة في مشاریع تن واالستفادة من الطفرات النفطیة االیجابیة لصالح االقتصادیات المحلیة

التحتیة وقطاعات الصحة و الخدمات والبیئة والصناعة والقطاع المالي والبنكي دون إھمال أي جانب جوانب 
االقتصاد لتوفیر بدائل تمویلیة یمكن االعتماد علیھا من طرف االجیال القادمة والوصول إلى التنمیة الشاملة 

 .ثر باألزمات أو الصدمات البترولیة الحادةتتأ المرغوبة والمستدامة التي ال
العربیة، الفوائض البترولیة ومن خالل الدراسة التي قمنا بھا بشقیھا النظري والتطبیقي وجدنا أن 

بین عوائدھا من صادراتھا البترولیة،  المتراكمة لدى بعض الدول العربیة المصدرة للبترول والناجمة عن الفرق
 وبشكل خاص بعد االرتفاع الھائل ،ة واالستھالكیة لھذه المتحصالتواستخداماتھا االستثماری

،والتي أسمیت بالبترودوالرات ألنھا دوالرات أمریكیة تم اكتسابھا من بیع 1973فى أسعار البترول فى أواخر 
بمعدالت ، إذ عمدت بعض األقطار المصدرة للنفط إلى ضخ النفط النفطیةبلدان الفى داخل  ھاباعیستیتم إالنفط  لم 

عالیة "و"   االستیعاب متدنیة"نقسام أقطار األوبیك تقلیدیا إلى مجموعتین إتفوق معدالت اإلنتاج األمثل ومع 
فقد تمكنت البلدان األولى من تجمیع فوائض كبیرة فى الحساب الجارى، وتصادف فى الوقت ذاتھ أن " االستیعاب

بیا ومن بین بلدان األوبیك فإن مجموعة البلدان متدنیة معظم أقطارھا المصدرة للنفط كانت قلیلة السكان نس
االستیعاب التى حققت فوائض بترو دوالریھ كبیرة الدول العربیة اآلتیة السعودیة الكویت واإلمارات العربیة 

أقطارھا فقد اتجھت ھذه البلدان  المتحدة ولیبیا وقطر، ونظرا لطاقتھا المحدودة على استیعاب ھذه الفوائض داخل
لى استثمارھذه الفوائض فى العالم الخارجى، ال سیما فى البلدان الرأسمالیة المتقدمة في استثمارات مالیة في إ

 السندات الحكومیة  وأسواق الدین الدولیة وایداعات بالبنوك األجنبیة، وفي استثمارات مباشرة في العقارات
 ..األجنبیة والبنوك  وحصص في الشركات 

،وذلك أساسا بسبب ضعف اإلرادة تم استنزافھا من طرف الخارج قد ال البترولیة وبذلك نجد أن االمو
السیاسیة لإلنماء القومى، و بسبب حالة التفكك التى تعیشھا األسواق المالیة العربیة ووجود عوائق فى وجھ 

وافز قویة االستثمارات الخارجیة، أو لضعف القدرة االستیعابیة للمؤسسات المالیة العربیة وعدم وجود ح
بعمالت % 25تقریبا من األموال العربیة فى الخارج مقومة بالدوالر، و% 70لالستثمارات المباشرة، ویقدر أن 

أخرى وال سیما المارك األلمانى والجنیھ اإلسترلینى والین الیابانى ، ویعود السبب فى ارتفاع نسبة األموال 
عملة ـ حیث ما یزال الدوالر یشكل العملة االحتیاطیة ووسیلة المقومة بالدوالر األمیركى لتسعیر النفط بھذه ال

الدفع التجاریة الرئیسیة فى العالم إضافة إلى كبر حجم االقتصاد األمریكى، وقاعدتھ العریضة ووجود أسواق 
 .طاقة استیعابیة كبیرة مالیة متطورة تتوفر فیھا فرص متنوعة لالستثمار مع

یرادات البترول یوظف بالبلدان االجنبیة باستثناء نسبة ضئیلة تودع وعلى ذلك فإن الجزء االكبر من إ
مر الذي جعلھا عرضة للعدید من األبالدول البترولیة أو العربیة وبعض الدول النامیة لتغطیة النفقات العامة، 

وف مخاطر التضخم وتقلبات أسعار الصرف وتجمید االموال البترولیة تبعًا للظرمثل  بشكل مستمر المخاطر
 .منیة بین الدول العربیة و الدول االجنبیة المستثمر فیھاواأل االقتصادیة والعالقات السیاسیة

ھذا  االستنزاف األسوأ لعوائد الطفرتین النفطیتین العربیتین السابقتین اللتین حدثتا إلى أن  باإلضافةھذا 
العربیة إلى الخارج قد ضیع  منذ حرب أكتوبر وحتى منتصف ثمانینیات القرن العشرین،وخروج األموال

ا بصورة فارقة، أو حتى على األقل تنمیة البلدان فرصتین تاریخیتین لتنمیة المنطقة العربیة وتطویرھا اقتصادیً 
 .النفطیة نفسھا وبناء اقتصادیات قادرة على النمو الذاتي المتواصل فیھا

 ل النفطیة العربیة حیث أنھ یعاني منفھو ال یختلف عن غیره من الدوقتصاد الجزائري  وبالنسبة  لإل 
الوضع  علیھ كان كما المحروقات تزال ال و أھمیتھا، و والمادیة البشریة الثروات من تّنوع بالرغم مستدیمة أزمة
 كما الدوریة، و للسوق المعولمة تبعیتنا تتقّلص أن اقتصادنا، وعوض في الصدارة تحتل الزمن، من قرن ربع منذ
     قائمة على الفوائض المالیة النفطیة وأن  ّجلھا أو عملتنا الصعبة كلّ  أن إذ فأكثر، أكثر تتفاقم ما افإنھ متوقعا، كان

 الدوالر، صرف حركات و البترول تقلبات أسعار المحروقات، وإن من تتأتى الجبائیة إیراداتنا من % 60 قرابة
 المذكورة، العوامل بفعل البترولي االقتصاد كونی وھكذا ، النمو الجزائري یوقف ما غالبا خارجیا مصدًرا تشكل
 .الظروف حسب ركودلل اموردً  أو نموا للموردً 
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 محدود طبیعي التبعیة لمورد من الجزائریین و الجزائر لتحریر البترول بعد ما عھدا بناء یتعین ثمة ومن
العمل  في یتمثل واحد مورد إال جدیو ال ھذه الثروة نھایة، ولتعویض ال ما إلى للتجدید قابل غیر لكونھ بالضرورة

 .الشاملة والمتكاملة اإلقتصادیة على تحقیق التنمیة
    المشروعة للجزائریین التطلعات إلى االستجابة دون لكن لإلصالح محاوالت بعدة القیام تم ولقد

 مع بھا قیامال تم التي االقتصادي، ورغم أن األعمال واألمن التشغیل و المعیشة مستوى رفع في والمتمثلة
 كل توفر لم لكنھا و الكبرى االقتصادیة بإعادة التوازنات شك بدون سمحت الدولیة، المالیة و النقدیة المنظمات

 .دائم بشكل الشغل مناصب و الثروات ستحداثإل و ستثمارمنظومة لإل لوضع الضروریة الشروط
 التقدم وتعمیم معیشة السكان ستوىلم مستدیم تحسین في یتمثل استراتیجي ھدف بلوغ الحكومة تتوخى و

 الالزمة المرونة إضفاء في االقتصادیة اإلصالحات ھدف النمو، حیث یتمثل لثمار عادل وزیعتو االقتصادي
 .متفتح اقتصاد ظل في التغیرات مع التأقلم و التطور من لتمكینھا األداة اإلنتاجیة على

 والمادیة الفنیة البشریة الطاقات كذا و أشكالھ بكل لالستثمار الحقیقیة التعبئة المرونة ھذه تستھدف و
 في ھي التي الجھویة التكتالت إطار االندماج في و العولمة بمواجھة القتصادنا تسمح لبالدنا، كما والتسییریة

البعید، وفي ھذا االطار ومنذ بدایة األلفنیات والجزائر تواصل جھودھا  المدى على التطور و للبقاء شرط النھایة
برامج إنعاش ودعم اعتبار التنمویة من خالل مسیرة من البرامج بھدف انعاش االقتصاد الوطني والتي یمكن 

مستوى مقبول من التنمیة  كأھم برامج تنمویة تم اعتمادھا للوصول) 2014-2001( وتوطید النمو اإلقتصادي
 .االقتصادیة المستمرة والذاتیة

 :ومن ھنا توصلنا إلى النتائج التالیة
 : الدراسة وتوصیات نتائج

نقدم فیما یلي النتائج التي تم التوصل إلیھا،انطالقا من اإلشكالیة التي طرحت وكذا فروعھا الجزئیة،  
والفرضیات الموضوعة في بدایة البحث، وھي النتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل معطیات البحث والصیاغة 

  :المدروسة االقتصادیة للنماذج القیاسیة 
 للدراسة العامة النتائج  : 

و تنامي قطاع  مسار التنمیة االقتصادیةوتتبعنا لتطور كل من  بھا من خالل الدراسة التي قمنا
مكانیات التي یتمتع بھا ھذا القطاع ودورھا في تحدید أداء مؤشرات االقتصاد واإل المحروقات بالجزائر

 :  ،توصلنا إلى النتائج التالیةالتي عرفتھا إستغالل الجزائر للطفرات النفطیةالكلي،وكذا مدى 
 أھمیة بالغة كونھ مادة إستراتیجیة یعتمد علیھا االقتصاد  الجزائر في المحروقات یكتسي قطاع

تعتبر المحروقات بشكل عام أھم المدخالت اإلستراتیجیة للعدید من الصناعات، وفي مقدمتھا الوطني، حیث 
 الصناعات البتروكیماویة التي أصبحت تلعب دورا أساسیاً في التنمیة الصناعیة و دعم االقتصاد الوطني

 ة المحروقات كسلعة اقتصادیة تشكل إحدى المصادر الرئیسیة للعائدات المالیة ،وعائداتھا صناع
ذات شق اقتصادي مباشر یتمثل في القیمة المضافة الناتجة عن الفرق بین قیمة الموارد النھائیة مخصوما منھا 

تلعبھ المحروقات في تنمیة مستلزمات اإلنتاج، و شق اجتماعي غیر مباشر یترتب على الدور اإلستراتیجي الذي 
  .الدولة اقتصادیا و توافر البدائل الصناعیة ذات التكلفة المنخفضة بھدف تحقیق التنمیة االجتماعیة

  یعتبر قطاع المحروقات من أخطر القطاعات التي یصعب غزوھا بدون أسلحة التطور
ولیة و الغازیة الفنیة المعقدة نتیجة اختالف التكنولوجي وتقدم مستوى التقنیات التي تقتضیھا طبیعة العملیات البتر

كما تتمیز صناعة المحروقات بضخامة حجم االستثمارات  ،مناطق الكشف و عمق و مقدرة اآلبار المختلفة
 . الالزمة للعملیات البترولیة والغازیة في مختلف مراحلھا بصفة عامة و مرحلة البحث و اإلنتاج بصفة خاصة 

  أنھ لیس من صالح االقتصاد الوطني التخصص في إنتاج و تصدیر كما تؤكد الدراسة على
المواد األولیة بشكلھا الخام، وذلك لما تتمیز بھ أسعارھا من تقلبات و عدم استقرار في مختلف أسواقھا الدولیة، 

 ذه وما لھذا األمر من آثار وخیمة على االقتصاد الوطني، حیث تصبح الواردات أیًضا محكومة أساًسا بكمیة ھ
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الصادرات، أي أن القدرة على االستیراد تحكمھا القدرة على التصدیر، و أن حصیلة الصادرات ھي التي 
توفر القدرة على استیراد احتیاجاتھا من العالم الخارجي، وبما أن ھذه الصادرات تتسم أساسا بضعف مرونة 

ب علیھا ، إضافة إلى ضعف عرضھا، أي ضعف استجابة العرض للتغیرات التي تحصل في األسعار والطل
مرونة الطلب علیھا، أي ضعف استجابة الطلب للتغیرات التي تحصل في األسعار وظروف السوق وأحوالھ، 

 .ولذلك فإن مشكالت عدیدة تنجم عن ذلك وترتبط بھذا االعتماد وتؤدي إلى أثار غیر مواتیة لعملیة التنمیة
 تخفیض في المركزي البنك مع وبالتنسیق وفعالة مباشرة بصفة الموارد ضبط صندوق ساھم 

 تمویل في مباشرة وغیر مباشرة بصفة جھة، كما ساھم ومعدالت التضخم من الخارجیة العمومیة المدیونیة حجم
 لمختلف تعرضھا من والحد للدولة العامة الموازنة على استقرار الحفاظ و أخرى جھة من العامة الموازنة عجز

 سیاسة تنفیذ بسبب "الحكومي اإلنفاق حجم ارتفاع"والداخلیة "  النفط أسعار عارتفا" الخارجیة  الصدمات
 للحكومة یمكن المالیة السیاسة أدوات من حدیثة كأداة الصندوق یمكن اعتبار وبالتالي ،االقتصادي اإلنعاش
ستقرار الكلي األھداف المرغوبة والمحافظة على اال نحو االقتصادیة األوضاع على التأثیر في علیھا االعتماد

 للمؤشرات االقتصادیة
 النمو الذي عرفتھ الجزائر و محاوالت  وتوطید دعمإنعاش ورغم برامج اإلصالح اإلقتصادي و

لتأثیر  یبقى خاضعًا قتصاد ، والتحسن الملحوظ الذي عرفتھ مؤشرات الكلیة، إال أن اإل اإلنفتاح اإلقتصادي
أو التموینات بما في ذلك المواد لمالیة المرتبطة بالقطاع النفطي ،امر بالموارد السوق العالمیة سواء تعلق األ

من المدیونیة تسدد  %42أسعار الدوالر حیث أن ب إرتباطھ الغدائیة ، وإرتباط اإلقتصاد الوطني یظھر من خالل
 .بھذه العملة و صادرات المحروقات مفوترة بالدوالر كذلك

 المعني،  حكومة البلد في المتمثلة و عناصرھا كل ةدراس من بد ال تنمیة إستراتیجیة إرساء عند
 الخارجیة القدرات كذا و المحلي المحلیة كاالدخار الطاقات أو القدرات اإلستراتیجیة، طبیعة أو اإلدیولوجیة

 السیاسیة، الثقافیة، الجوانب اإلجتماعیة، على یؤثر ما كل إلى كالسوق العالمي، إضافة الدولي المحیط وأخیرا
 األخالقیة ادیة واالقتص

  تعاني االقتصادیات العربیة القطریة جمیعھا دون استثناء من خلل ھیكلي، األمر الذي استوجب
علیھا اللجوء إلى تطبیق برامج اصالح ھیكلیة،أدت في معظم حاالتھا إلى خاصة في عقد الثمانینات و التسعینات 

معدالت البطالة،و تفاقم مشكلة المدیونیة الخارجیة،  إلى تراجع حصة الفرد من  الناتج المحلي االجمالي، زیادة
 .لدرجة أثقلت كاھل اقتصاد معظم األقطار العربیة باستثناءات محدودة

 :ومن بین أھم المعوقات التي تقف دون تقدم دول العالم العربي نجد
 .غیاب االرادة السیاسیة، واختالف النظم السیاسیة -
 .العربیةعدم فعالیة المواثیق و االلتزامات  -
 .دخول الدولة في النشاط االقتصادي ، و سیطرتھا علیھ، و توجھیھ  -
عدم فعالیة المواثیق وااللتزامات العربیة ، واالنعكاس الفوري للخالفات السیاسیة على العالقات  -

 .االقتصادیة
  باالضافة إلى سیطرة الشركات المتعددة الجنسیات على مختلف أنشطة ھذه الدول و المنافسة

 .،مع تسھیل عملیة االختراق الثقافي، و التبشیر بنمط حیاتي معین.حادة لالنتاج المحليال
 في السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین،  إذا تركنا التاریخ والطفرتین النفطیتین السابقتین 

ختلف كثیرا عما حدث في جانبا، فإننا سنصدم بأن نمط توظیف اإلیرادات العربیة من الطفرة النفطیة الراھنة ال ی
الخلل من تدني معدالت االستثمار ، حیث یبدأ وربما تكون الجزائر وحدھا ھي االستثناء من ھذه الحالة ،السابق

أما ، في البلدان العربیة المصدرة للنفط وانخفاضھا كثیرا عن معدالت االدخار في سنوات االزدھار النفطي
من الناتج المحلي % 45المال فیھا یعدا مرتفعان حیث بلغ األول نحو  الجزائر فإن معدلي االدخار وتكوین رأس

وھذان المعدالن یبشران بإمكانیة تحقیق . 2004من الناتج عام % 33، وبلغ الثاني نحو 2003اإلجمالي عام 
 .قفزة في ناتجھا المحلي اإلجمالي في السنوات القادمة دون أن تضطر لالستدانة
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وجود عالقة طردیة بین عملیة تأكید صحة الفرضیة األولى والمتمثلة في  انطالقا ًمما سبق نستطیع
فمن خالل  د،إعادة التدویر الجید لألموال البترولیة و المساھمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة لالقتصا

لدولیة الجیدة والظروف ا ،یجابیةإفي كل سنة خاصة عند وجود طفرات نفطیة النفطیة المحققة  الفوائض المالیة
ھذه إستخدام قیمة العائدات المالیة ومن ثم حدد ت التي  من ارتفاع لألسعار، طلب وعرضلسوق النفط العالمیة 

اإلنفاقیة واالستثماریة الھادفة إلى تحسین ظروف معیشة المواطن من جمیع الجوانب  مشاریعالفي الفوائض 
األمر ، أداء المؤشرات الكلیة لالقتصاد الوطني تحسین دة زیااالقتصادیة والثقاقیة والتعلیمیة والصحیة، وكذا 

 الذي یساھم بشكل أو بآخر في الوصول إلى التنمیة االقتصادیة التي تمس جمیع جوانب حیاة الفرد
عالقة وطیدة بین ارتفاع أسعار البترول و زیادة أما فیما یخص الفرضیة الثانیة والتي تنص على وجود 

، أي الزیادة في ء االقتصادي الوطني، وبالتالي تحقیق الرفاھیة االقتصادیة لألفراد مستوى مؤشرات األدا
ونصیب الفرد من الدخل ومن ثم المساھمة  تؤدي حتًما إلى زیادة الدخل االجمالي للدولة الجزائریة أسعار النفط

لظروف المعیشیة الصحیة ومنھ تحسین ا في زیادة التراكمات االستثماریة ومعدالت االدخار الفردیة والكلیة
أیًضا الثانیة فإننا قد توصلنا إلى قبول ھذه الفرضیة وبھذا ، واالجتماعیة وبالتالي تحقیق الرفاھیة االقتصادیة

أحد السلع القومیة المنتجة محلیًا ،والمساھم األكبر في تحقیق  أسعار النفط التي تمثلوتأكید صحتھا، وذلك لكون 
ة، وزیادتھا تؤدي إلى الدخل االجمالي ،وبالتالي زیادة الدخل القومي الفردي، مما الفوائض المالیة الجزائری

 .یساھم في زیادة النمو االقتصادي، والرفاھیة االقتصادیة للمجتمع ككل
یعتبر توظیف الفوائض المالیة المحققة نتیجة لحدوث والتي جاءت كمایلي وبالنسبة للفرضیة الثالثة 

ارج سواء في  االستثمارات البنكیة،المالیة والعقاریة أوفي الصنادیق السیادیة الطفرات النفطیة في الخ
إستثماراألموال البترولیة  فھنا نستطیع القول بأن األجنبیة خطًرا كبیًرا على مستوى االحتیاطات المالیة للدولة،

سیجعل ھذه األموال عرضة  خارج االقتصاد الوطني في البنوك األجنبیة أو األسواق المالیة الدولیة والعقاریة
خطر التضخم، خطر تقلبات أسعار الصرف، خطر التجمید،  خطر تقیید لجملة من المخاطر كما أشرنا سابقًا ك

حركتھا، نزع الملكیة أو المصادرة، خطر ضیاعھا بسبب عدم امكانیة تسویة أوتسدید الحقوق بین األطراف 
 .رائیة ویجعلھا دائًما في خدمة الحاجات األوربیة من رؤوس أموالاألمر الذي یضعف قوتھا الش، الدائنة والمدینة

لصنادیق السیادیة التي تعتبر كأداة مستحدثة إلدراة األموال البترولیة وأداة ادخار أو إحتیاط في ل وبالنسبة
  آن واحد، فإن توجیھ أرصدة ھذه الصنادیق نحو استثمارات غیر انتاجیة وذات مخاطر متعددة سیشكل خطًرا

حتیاطات المالیة للدولة وتكون بذلك مثلھا مثل االستثمارات المالیة والمباشرة التي وجھتھا معظم على اإلأیًضا 
الدول العربیة النفطیة للخارج خالل الطفرتین النفطییتن السابقتین في السبعینات والثمانینات وستواجھھا نفس 

د علیھا لمواجھة األزمات،وھذا ما یسمح لنا أیًضا بتأكید وتفقد دورھا كصنادیق استقرار یمكن االعتما المخاطر
  .صحة الفرضیة الثالثة

 الدراسة توصیات : 
فعالیة إعادة تدویر االموال إن الدراسة التي قمنا بھا بشقیھا النظري والتطبیقي حول إشكالیة      

حالة  المصدرة للنفط مع دراسة الدول العربیة ، والتي تمحورت أساسا حول البترولیة في التنمیة االقتصادیة
وبعد النتائج المتوصل إلیھا، لمسنا وبوضوح نسبي النقائص والعوائق التي تحول دون  ،كعینة الدراسة الجزائر

تحسین الموقف ھنا ھو المطلوب االستغالل االمثل لھذه الفوائض المالیة المتأتیة من إنتاج وتصدیر النفط ،و
یحول دون الوصول إلى المستوى المقبول من التنمیة االقتصادیة الذاتیة  الذيالخارجي للدولة الداخلي و
 .والمستمرة

، إرتئینا تقدیم الجزائر والدول العربیة النفطیة بصفة عامةعاني منھ تولتفادي ھذا الوضع الحرج الذي 
 :ھذه المالحظات والتي تأخذ في الوقت نفسھ طابع توصیات الدراسة 

لتحدید مدى استمراریتھا وكیفیة حفاظ الدول  اتراسة أسباب ھذه الطفرمن الضروري دأوالً  -/1
العربیة على أسعار معقولة لصادراتھا النفطیة وتوظیف ھذه اإلیرادات بصورة فعالة من أجل تطویر 
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االقتصادات العربیة صناعیا وزراعیا وخدمیا كي تصبح قادرة على النمو الذاتي المتواصل بغض النظر عن 
 .ر النفطحركة أسعا
موال الناتجة عن الطفرات، البد أن تكون ھناك وقفة عاقلة وحكیمة لتغییر ھذا النمط من التوظیف لأل/ 2

والتوجھ نحو توظیف أموال الطفرة النفطیة العربیة الجدیدة أو المستقبلیة على أسس اقتصادیة في االستثمار 
درة للنفط أو في البلدان العربیة المستقبلة الصناعي والزراعي والخدمي سواء في البلدان العربیة المص

لالستثمارات لبناء نھضة اقتصادیة إقلیمیة ترفع مستویات معیشة المواطنین العرب وتكافح الفقر وتقلص العوامل 
المؤدیة لتصاعد العنف والتطرف، وتعود على أصحاب األموال المستثمرة على أسس اقتصادیة، بعوائد ضخمة 

 .علیھ خارج أوطانھم العربیةتقل عما یحصلون  ال
اإلسراع في إعداد و تغییر األطر التشریعیة والقانونیة التي تنظم السوق البترولیة بشكل تفاھمي   -/3

 .وتدریجي بین مختلف المتعاملین، األمر الذي یسمح لھم بالتكیف مع الوضعیات و الحاالت الجدیدة المقررة
ستثمارات األجنبیة المباشرة ،وھذا بتوفیر المناخ العمل على جذب و استقطاب مختلف اال -/ 4

األطر القانونیة و التشریعیة المشجعة، ووضع وھذا بالقضاء على كل أشكال الفساد، مع  االستثماري المالئم،
تطویر ، باإلضافة وانشاء نظام جمركي وآخر جبائي یتسمان بالفعالیة و المرونة الكافییتین مع شتى األوضاع

مار في البلدان العربیة حتى تكون عملیة استبقاء األموال العربیة في المنطقة العربیة قائمة على أسس مناخ االستث
اقتصادیة ولیس بناء على قرارات إداریة أو عواطف ال تعترف بھا رؤوس األموال، كما أن العمل بعزم حقیقي 

لة في الفضاء االقتصادي العربي لبناء سوق عربیة مشتركة تتحرك فیھا رؤوس األموال بحریة وضمانات كام
 .یمكن أن یساعد على زیادة حصة المنطقة العربیة من الفوائض النفطیة

كذلك فإن الدول العربیة المصدرة للنفط مطالبة بالعمل بشكل مستمر  لصیاغة عالقة جدیدة مع  -/5
التذبذبات التي تحدث في  الدول المستوردة، یمكن على أساسھا تخطیط حركة أسعار النفط بشكل ال ینطوي على

 .سوق النفط دائما والواضحة تماما من حركة األسعار
كما یجب ترشید استغالل الثروة البترولیة لكونھا موردًا ناضبًا، حتى ال یتم استھالك ثروة األجیال  -/ 6 

الكتفاء الذاتي، القادمة،مما یحتم البحث عن موارد طاقیة بدیلة،وتنویع االنتاج الصناعي و الزراعي لتحقیق ا
 .وتوجیھ الفائض منھ إلى للتصدیر

كذلك فإنھ البد من توجیھ االھتمام إلى البحث والتطویر العلمیین في مجال النفط والغاز والعمل على  -/7
تطویر شركات نفطیة عربیة حقیقیة معتمدة على الخبراء والفنیین العرب، حتى ال تستمر البلدان العربیة في دفع 

للشركات األجنبیة العاملة في التنقیب واالستكشاف في ھذه البلدان، علًما أن اإلنفاق العالمي على مقابل ضخم 
من الناتج العالمي، في حین أن الدول العربیة تنفق ما  ال یقل عن % 2.4البحث والتطویر العلمیین یبلغ نحو 

 من ناتجھا المحلي اإلجمالي في ھذا المجال% 0.2
لیس بمعنى , ق أوسع قدر ممكن من االعتماد الجماعي على الذات في عملیة التنمیةتحقیالعمل على   -/8

بل بمعنى اكتساب الوطن العربي ككل قدرة إنتاجیة أكبر ونجاح الدول العربیة في , االكتفاء الذاتي االنعزالي
  .وفي تحسین نوعیة ھذه الموارد, توظیف مواردھا البشریة والطبیعیة

ن الصادرات النفطیة تمثل موردًا مالیًا بالغ األھمیة بالنسبة لإلقتصاد الجزائري،إال بالرغم من كو   -/9
أنھ یجب العمل على التقلیل  على من التبعیة اتجاه السوق الدولیة للطاقة، وذلك بتنویع المنتجات الموجھة 

المحروقات،باإلضافة إلى للتصدیر،وتفعیل دور مختلف الھیئات الحكومیة المكلفة بترقیة الصادرات خارج قطاع 
العمل على انشاء وتشكیل مناطق صناعیة حرة للتصدیر في الجزائر،لما تتمتع بھ الجزائر من مقومات تسمح 

 . بإنشائھا
كما یجب العمل على تنویع وتطویر الخدمات المقدمة، وتشجیع االدخارات لتكوین رؤوس   -/10

 .لتقلیل االقتراض من الخارجواألموال الداخلیة 
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الجزائري بكل تكالیفھا و إنعكاساتھا على المستوى  ياإلقتصادواإلنعاش صالح اإلبعد تجربة  -/11
أن  إال ،اإلجتماعي واالقتصادي  ،فإن أوجھ التحسن  إقتصرت  على مؤشرات اإلقتصاد الكلي المالیة و النقدیة

اجزة عن دعم ھذا المسار لحد اآلن،فشروط تبقى عھذه  ظروف النمو الدائم لم تتوفر بعد،وأن التوازنات المالیة 
اإلصالح االقتصادي التي اقتصرت على تحسین ھذه التوازنات المالیة قد أضعفت قدرة االقتصاد الجزائري 

جیھ أموالھا توب ونظًرا لھذا الوضع فإن الجزائر مطالبةوعرضت إمكانیة استمرار النمو و اإلنعاش للخطر،
اتجیة في مختلف القطاعات الصناعیة والخدمیة والصحیة مع تطویر البنیة التحتیة البترولیة نحو استثمارات استر

داء الكلي للمؤشرات االقتصادیة قادرة على تحسین األ أكثر واستحداثھا لضمان قاعدة اقتصادیة متینة وواسعة
ة وواضحة المعالم وتحقیق القدرة على النمو والتنمیة االقتصادیة المستمرة، بإتباع استراتجیات تنمویة شامل

أي فرصة تتیحھا السلعة تتماشى مع المعطیات واالمكانیات المتاحة في كل فترة من الزمن وعدم تفویت 
البترولیة في االسواق العالمیة للنفط والطفرات االیجابیة التي یعرفھا االقتصاد في كل مرة، مع البحث دائًما عن 

البحث عن مصادر تمویل جدیدة القتصادھا وتنویع منتجاتھا اولة االدارة الرشیدة لھذه االموال، ناھیك عن مح
لتكیف مع متغیراتھا ل، والمتغیرة لتصبح أكثر قدرة على منافسة األوضاع الدولیة الجدیدةو الوطنیة للتصدیر،

 .  والمستوى المعیشي لألفراد المتقلبة باستمرار،حفاًظا على استقرار االقتصاد
مثل ھكذا مواضیع سواء من ناحیة  أھمیةلبحث،فإنھ بإمكاننا أن نؤكد على أما فیما یتعلق بمجریات ا

 التنمیة االقتصادیة بالنسبة الجزائر أومجمل الدول العربیة باعتبارھا عضًوا فعاالً یؤثر ویتأثروضعیة دراسة 
األثر القوي  ،أو من ناحیة بنفس األھداف المشتركة بمجریات الواقع الذي تعیش فیھ ھذه الدول وكونھا تتمتع

ھذا من جھة، باإلضافة  ككل التنمیة االقتصادیة واالقتصاد الوطني لألموال أو الفوائض البترولیة المحققة على
ادة تدویر ھذه االموال سواء إعبعملیة التوظیف ویتعلق منھا فیما المراجع المتخصصة خصوًصا  أو قدم إلى قلة

، ناھیك عن صعوبة الحصول على المعلومات أوفي الداخلكانت ھذه التوظیفات االستثماریة في الخارج 
والبیانات اإلحصائیة المطلوبة من أجل الدراسة والتحلیل، وذلك نظًرا لنقص المنشورات حول اإلحصائیات 

 .  السنویة لالقتصاد الجزائري سواء الحدیثة منھا،أو القدیمة
 : آفاق البحث

املة من حیث الطروحات والتحلیالت المتعلقة بالموضوع إن ھذه الدراسة المتواضعة لم تأتي شاملة وك
لذلك فإننا " -دراسة قیاسیة لحالة الجزائر–فعالیة إعادة تدوریر االموال البترولیة على التنمیة االقتصادیة "

 :نفتح إمكانیات بحوث جدیدة في ھذا المجال في المستقبل منھا
  دراسة حالة الدول العربیة -لكلي للدول العربیةالطفرات النفطیة على األداء ادراسة تنبؤیة ألثر

 -المصدرة للبترول
  النفطیة على النمو و التنمیة االقتصادیة في  الدول النامیة مع أخذ  االموالدراسة قیاسیة ألثر

 .كحالة الدول العربیة
  موازینالتوظیفات المالیة واالستثماریة للصنادیق السیادیة العربیة في الخارج وأثرھا على 

 .القوى االقتصادیة العالمیة
  دراسة حالة دول االوبك-على السوق العالمیة للبترول االقتصادیة العالمیةالتطورات أثر-   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



الملخص...................................................................................................  

بغ � شئخ ب ئإلفة � ل ب غى ئكةم � لهئك ئكاةذهك ذ ئآل ب ؤعئخب ةخه� �  عئك
ب ئكجرئئذ  – ب كحئك � ز �ئ ب ف  2014-1970خإلك ئكفةذب  خذئز

 
     :َ ملخص

یعتبر موضوع تراكم األموال النفطیة لدى البلدان المصدرة للبترول من بین المسائل الھامة في میادین 
دول استفادت من ھذه الثروة نتیجة للطفرات النفطیة السابقة في إقامة أن ھذه ال التمویل الدولیة، وبالرغم من 

 .مشروعات للبنیة التحتیة األساسیة، وتحقیق نقالت نوعیة للمستویات المعیشیة للسكان عموًما
غیر أنھ ھذه الفوائض المعتبرة قد تحولت إلى ودائع في البنوك الغربیة مما أفرز تلك الظاھرة التي أطلق 

 .التي كان المستفید األكبر منھا سلسلة البنوك الغربیة والخاسر األكبر دول العالم الثالث» عادة التدویرإ«علیھا 
ولذلك فإنھ من األفضل توجیھ االقتصادیات العربیة و على رأسھا الجزائر صوب استثمار إستراتیجي 

ابع مثل تحقیق التنمیة االقتصادیة آخر باالشتراك مع دول عربیة أخرى من أجل غایات اقتصادیة إستراتیجیة الط
العربیة، وتوجیھ فوائض ھذه األموال نحو استثمارات إستراتیجیة نوعیة وداخلیة بھدف خلق قطاعات تنمویة  

جدیدة للتحرر من االعتماد األحادي على النفط الخام كمصدر أوحد للدخل القومي لغرض تنویع مصادر ھذا 
     .ادي قابل للنضوبالدخل نظًرا لكون النفط مورد اقتص

واالقتصاد الجزائري ال یختلف عن غیره من الدول النفطیة، فھو منذ االستقالل یعتمد على العائدات 
واألموال البترولیة في تمویلھ لمختلف قطاعات و أجھزة االقتصاد الوطني، وھو غیر قادر على القیام بتنویع 

لبترول كمورد أساسي وحید للدخل اإلجمالي الوطني بصورة موارده المالیة، و لقد استمر في االعتماد على ا
 .مستمرة 

ولھذا فمن الضروري االستفادة من الدروس السابقة للصدمات البترولیة الحادثة،و تحسین أداء السیاسات 
االقتصادیة الكلیة،واتخاذ كل االجراءات الضروریة إلحداث النمو االقتصادي، وتبني سیاسات اقتصادیة بھدف 

ین تسییر العائدات البترولیة والحوكمة عند إعادة تدویرھا على ھیاكل االقتصاد الوطني، وتوفیر مصادر تحس
 . تمویل جدیدة لألجیال القادمة،و الحفاظ على مستویات النمو االقتصادي المتوصل إلیھا

نفطیة المتزایدة على وتھدف دراستنا ھذه إلى بیان مدى قدرة األموال البترولیة المتراكمة نتیجة للعوائد ال
 :تحقیق تنمیة اقتصادیة دائمة، حیث حاولنا اإلجابة على التساؤل الرئیسي التالي

 
ما مدى كفاءة و فعالیة إعادة تدویر األموال البترولیة محلیًا على قطاعات االقتصاد الوطني في تحقیق 

 التنمیة االقتصادیة ؟
 

السابقة ومدى االستفادة منھا بالنسبة للدول العربیة  وذلك من خالل القیام بعرض الطفرات النفطیة   
 ومدا خیلالنفطیة ككل،ثّم عرض التجربة الجزائریة من حیث مسارھا التنموي ودور اإلمكانیات النفطیة للجزائر 

قطاع المحروقات في تحسین األداء الكلي لالقتصاد الوطني، مع إدراج دراسة قیاسیة لمدى مساھمة إعادة تدویر 
أثر ھذه األموال النفطیة على الناتج المحلي  من حیث  وال البترولیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة الوطنیة األم

 . 2014– 1970االجمالي كمؤشر للتنمیة االقتصادیة و ذلك خالل الفترة 
 
 

ائض األموال فو – أو الرسكلة إعادة التدویر -العائدات البترولیة -التنمیة االقتصادیة: الكلمات المفتاحیة
 .نموج قیاسي –السوق النفطیة  -البترودوالر-النفطیة 
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L'efficacité du recyclage de l'argent du pétrole dans le développement économique 
Une étude économétrique  de l'état de l'Algérie pendant la période 1970-2014 

 
Résumé: 
Le sujet de l'accumulation de l'argent du pétrole dans les pays exportateurs de pétrole est 

parmi les questions importantes dans les domaines de la finance internationale, malgré le fait que 
ces pays ont bénéficiés de cette richesse à la suite de booms pétroliers précédents dans la mise en 
place des projets de l'infrastructure de base, et de parvenir à un engrenage pour une meilleure 
qualité de vie pour la population en générale. 

 Toutefois, cet excédent est devenu un prestigieux dépôt dans les banques occidentales, qui 
ont produit le phénomène surnommé «recyclage» dont le plus grand bénéficiaire c’est la série des 
banques de l'Ouest  et le perdant n’est que les pays du Tiers Monde. 

 Par conséquent, il est préférable de guider les économies arabes, principalement l'Algérie 
vers l'investissement stratégique en collaboration avec les autres pays arabes afin de réaliser les 
objectifs économiques stratégiques tels que la réalisation du développement économique arabe, et 
de guider les excédents de ces fonds vers des investissements à la fois stratégiques, de qualité et 
interne en vue de créer des nouveaux secteurs de développement afin d’éradiquer  de la dépendance 
unilatérale sur le pétrole brut comme une source de revenu national dans le but de diversifier les 
sources de ce revenu dû au fait que pétrole  est  une ressource économique épuisable. 

L'économie algérienne n’est pas différente  par rapport aux autres pays producteurs du 
pétrole, il dépend depuis l'indépendance sur la rente et l’argent pétrolière dans le financement des 
différents secteurs et organes de l'économie nationale. 

 L’Algérie est incapable de diversifier ses ressources financières, et continue à compter sur 
le pétrole comme une ressource unique  du revenu nationale d’une manière totale.  

Pour cela, il est nécessaire de profiter des leçons du chocs pétroliers précédents, afin 
d’améliorer les performances de la politique macro-économique, et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour une meilleure croissance économique, et d’adopter des politiques économiques 
visant à améliorer la gestion des revenus pétroliers et de la gouvernance à  leurs  recyclage sur les 
structures de l'économie nationale. Il est aussi nécessaire de fournir de nouvelles sources de 
financement pour les générations futures, et de  maintenir  les niveaux de croissances économiques 
atteints. 

Le but de cette étude est de montrer l'étendue de l'argent du pétrole accumulée en raison de 
la capacité croissante des revenus du pétrole pour atteindre un développement économique durable, 
où nous avons essayé de répondre à la question principale: 

 
Quelle est l'efficacité du recyclage de l'argent du pétrole localement sur les secteurs de 

l'économie nationale dans la réalisation du développement économique? 
 
Et Cela d’après la présentation de l’effet des booms pétroliers précédents sur les économies 

des pays arabes pétroliers dans son ensemble et la mesure dans laquelle ils ont bénéficié de ces 
chocs, puis montrant l'expérience algérienne en matière de développement et le rôle du potentiel 
pétrolier de l'Algérie et les revenus du secteur des hydrocarbures dans l'amélioration de la 
performance globale de l'économie nationale, Avec l'inclusion d’un model économétrique qui 
mesure  la contribution du recyclage de l'argent du pétrole  dans le développement économique 
national en termes de son impact sur le PIB comme un indicateur de développement économique  
durant la période 1970 -2014.  

Mots Clés : Développement Economique- Rente Pétrolière- Recyclage- Pétrodollars- 
Excédents pétrolière – Marché Pétrolier – Modèle  Econométrique  
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The effectiveness of recycling oil money into economic development 
An Econometric Study of the state of Algeria during the period 1970-2014 

 
Abstract: 
The subject of the accumulation of oil money at the Petroleum Exporting Countries are 

among the important issues in the fields of international finance despite the fact that these countries 
have benefited from this wealth as a result of previous oil booms in the establishment of projects for 
basic infrastructure, and achieve gears quality of living standards for the general population. 

  However, this surplus has become a prestigious deposit in Western banks, which has 
produced the phenomenon known as "recycling" to have the biggest beneficiary as the series of 
Western banks and the only loser as the Third World. 
 Therefore, it is best to guide the Arab economies, mainly Algeria to strategic investment in 
collaboration with other Arab countries in order to achieve strategic economic objectives such as 
the achievement of Arab economic development, and guide the surplus these funds towards 
investments that are both strategic, quality and internally to create new development areas in order 
to eliminate the unilateral dependence on crude oil as a source of national income in order to 
diversify the sources of this income because oil is a finite economic resource. 

 The Algerian economy is no different from other oil-producing countries, it is since 
independence depends on the proceeds of oil and money in funding for the various sectors and 
organs of the national economy, and is unable to diversify its financial resources, and have 
continued to rely on oil as a key resource and a single total income National matter ongoing. 

For, it is necessary to take advantage of previous oil shocks lessons and to improve the 
performance of macro-economic policy, to take all necessary measures for better economic growth, 
adopt economic policies to improve driving oil revenues and governance recycling on the structures 
of the national economy. It is also necessary to provide new funding sources for future generations 
and to maintain the achieved level of economic growth.  

The aim of this study is to show the extent of the accumulated oil money as a result of the 
growing ability of the oil revenues to achieve lasting economic development, where we tried to 
answer the main question: 

 
How effective to the recycling of oil money locally is on the national economy sectors in 

achieving economic development? 
    And so by doing a presentation on the effects of previous oil booms on the economies of oil Arab 
countries as a whole and the extent to which they benefited from these shocks, and showing the 
Algerian experience in development and the role the petroleum potential of Algeria and oil and gas 
revenues of the sector in improving the overall performance of the national economy, with the 
inclusion of an econometric model that measures the contribution of recycling oil money in national 
economic development in terms of its impact on GDP as an indicator of economic development in 
the period 1970 -2014. 

.Keywords: economic development- Oil annuity- Recycling - Oil Money - oil surpluses - 
Oil Market - Econometric Model 
 



   قائمة المصطلحات و االختصارات المستعملة

 Fonds Monétaire                                          صندوق النقد الدولي
International 

FMI 

Kuwait Investment Authority                                      ھیئة االستثمار
 الكویتیة

KIA 

La Saudi Arabian Monetary Agency  مؤسسة النقد العربي السعودي القابضة
 الخارجیة

SAMA 

Qatar Investment Authority                                          ھیئة قطر لالستثمار
     

QIA 

Le Dubai International Capital  DIC ھیئة استثمار دبي                                       

Abu Dhabi Investment Authority                   جھاز ابوظبي لالستثمار          
      

ADIA 

Stabilization Fund of the Russian Federation  

 صندوق االستقرار الروسي الفیدرالي

SFRF 

The China Investment Corporation  یةالشركة الصین                          
 لالستثمار

CIC 

Norges Bank Investment Management  
 بنك نرجیز لتسییر االستثمارات النرویجي

NBIM 

l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques  

 منظمة التعاون والنمو االقتصادي

OCDE 

Pays en Voie de Développement                       الدول السائرة في طریق النمو
  

PVD 

 Pays Moins Avancés  PMA                                                    أقل نمو البلدان فئة  

Le Comité Monétaire et Financier International (CMFI) 

 اللجنة النقدیة والمالیة الدولیة

CMFI 

World Committee on Environment and Development WCED 
 صندوق ضبط الموارد

SWF /FRR : Sovereign Wealth Fund 
Fonds de 

regulation des 
recettes 

 
    Taux De Dépendance معدل االستقاللیة

 
TD 

لما توصیف للظاھرة التي رصدھا علماء االقتصاد والسیاسة بالنسبة  وھو  المرض الھولندي
حدث للھولندیین بالذات بعد اكتشاف النفط والغاز الطبیعي في المناطق التابعة لھم في بحر 

و أصبح یطلق على كل اقتصاد .1950-1900الشمال في النصف األول من القرن الماضي 
 .یعتمد على مورد طبیعي واحد أو اثنین لتمویلھ

Dutch Disease 

http://www.imf.org/external/french/index.htm
http://www.imf.org/external/french/index.htm


 
Gaz De Pétrole Liquifiés (Propane,Butane..) GPL 

New York Mercantile Exchange بورصة نیویورك لتداول السندات البترولیة         Le NYMEX 

International Petroleum Exchange      بورصة لندن لتداول السندات البترولیة IPE 

Singapour International Monetary Exchange  بورصة سنغافورة لتداول
لیة      السندات البترو  

SIMEX 

  Organisation of Pays Exportateurs de Petrole 
Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

OPEC 
 

OPEP 

Organisation Arabe des Pays Exportateurs de Petrole 
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 

OAPEC 
OAPEP 

Societe National de Transport et de Commercialisation des 
Hydrocarbures 

SONATRACH 

Le Comité National de La Restructuration Des Entreprise 
 اللجنة الوطنیة إلعادة ھیكلة المؤسسات

CNRE 

Le Plan de Soutien à la Relance Economique 2001-2004 PSRE 

Le plan complémentaire de soutien à la croissance (PCSC) 2005-
2009 

PCSC 

Programme National de Développement Agricole 
                    البرنامج الوطني للتنمیة للفالحیة

PNDA 

Dickey Fuller Test DF 

Dickey Fuller Augmented Test ADF 

Teste de Phillips et Perron  PP 

Teste de Kwiatkowski , Phillips , Schmidt et Shin KPSS 

Moindres Carrés Ordinaire 
      ربعات الصغرى العادیة طریقة الم

(MCO) 

Error  Correction  Model  ECM 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_pays_exportateurs_de_p%C3%A9trole
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_of_Arab_Petroleum_Exporting_Countries


 
 :المراجع باللغة العربیة  -أوالً 

 :الكتب• 
 1999دار المعارف،مصر، دراسات في التنمیة اإلجتماعیة،الحسیني السید دمحم وآخرون، .1
 2008،دار الفجر للنشر و التوزیع،مصر، االستراتجیة الذاتیة لتمویل التنمیة االقتصادیةالطیب داودي، .2
 1988، دار الفكر للنشر،األردن،وطن العربيقضایا التنمیة في الابراھیم بدران وآخرون،  .3
 . 1975دراسات الفلسطینیة، بیروت،، مؤسسة الحظر قصیر للنفط العربيابراھیم شحادة،  .4
من منظور االقتصاد االسالمي و (دور حوافز االستثمار في تحلیل النمو االقتصاديابراھیم متولي حسن المغربي، .5

 2001ر الجامعي،مصر،دار الفك ،)األنظمة االقتصادیة المعاصرة
 .2002، دار وائل للنشر، ااألردن، طرق القیاس االقتصاديأموري ھادي كاظم الحسناوي،  .6
  2000الجامعیة،الجزائر المطبوعات ،دیوانالمصرفي التسییر سیاسات و تقنیات ,فریدة یعدل بخراز .7
 .2007،دار العلوم للنشر،الجزائر،االقتصاد الكليبرشیش السعید، .8
، دار عماد الدین أثر سیاسات البنك الدولي على التنمیة اإلقتصادیة والسیاسیةقبالن،بشار محمود  .9

 2009للنشر،األردن،
 2008، .الجزائر الجامعیة، المطبوعات ،دیوان"النقدیة السیاسات و النظریات في محاضرات "،بلعزوز علي بن .10
 .1999یة،الجزء الثاني،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامع(،مدخل لنظریة القیاس االقتصاديتومي صالح، .11
دار الیازوري العلمیة لنشر  مستقبل التنمیة في الوطن العربي،تیم عبد الجابر ،دمحم عبد هللا عودة، .12

 1996والتوزیع،األردن،
 ،2000، دار ھومة للطباعة والنشر، الجزائر العالقات االقتصادیة الدولیة والتنمیةجمال الدین لعویسات،  .13
 ، 1978- 1968الصلب و الحدید قطاع دراسة ضوء على الجزائر في الصناعیة التنمیة، ......................... .14

 1986 الجزائر .الجزائریة، المطبوعات دیوان
العالقات االقتصادیة طھ عبد هللا منصور،دمحم عبد الصبور دمحم علي،: جون ھدسون،مارك ھرنرد،ترجمة .15

 ).1987دار المریخ للنشر،السعودیة،(،الدولیة
  1976 ، األھلیة للنشر و التوزیع، بیروت، ق األوسط12.7-تاریخ البترول في الشرجواد العطار،  .16
، )Eviews 7بإستخدام برنامج (االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیقحسام علي داود،خالد دمحم السواعي، .17

 2013دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، 
 2002 الكندي،األردن، دار (،)المشتقة أدواتھا-تنظیمھا-طبیعتھا(الیةالم األسواق ھاني؛ بني حسین .18
،  مطبعة العوائد النفطیة العربیة واستخدامھا في صناعات وسائل اإلنتاج النفط والتنمیةحسین خلف فلیح،  .19

 . 1977األدیب البغدادیة، بغداد، 
 .2004شر والتوزیع،األردن،مؤسسة الوراق للنإقتصادیات الوطن العربي، ، ....................  .20
  2003العربیة،مصر، النھضة دار ،العربي البترول عبدهللا، حسین .21
 .2009،دار الیازوري للنشر و التوزیع،األردن،االقتصاد القیاسيحسین علي بخیت،سحر فتح هللا، .22
  1978دار الشایع للنشر، الكویت ،  ،استثمار األرصدة العربیةحكمت شریف النشاشیبي،  .23
 1999،دار المعارف،مصر،البترول المصري تجارب الماضي وآفاق المستقبلبنبي،حمدي ال .24
 ؛-والتوزیع،عمان للنشر الوراق مؤسسة ,األولى ،الطبعةالمالیة األوراق في االستثمار,الزبیدي محمود حمزة .25

 2001، األردن،
ربي ، مكتبة الملك فھد ، منظمة اإلنماء االقتصادي والعلمي العقاعدة النھضة العربیةخالد منصور العقیل، .26

 . 2004الوطنیة،
 شوم نظریات ومسائل في اإلحصاء  ملخصات سلسلةسعدیة حافظ منصور،: سلفادور،ترجمة  دومینك .27

 .1993الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة،القیاسي واالقتصاد
 2004، الدار الجامعیة،مصر، اقتصادیات الموارد و البیئةرمضان دمحم مقلد و آخرون ،  .28
  1992، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، جغرافیا الموارد و اإلنتاجسارة منیمنة حسین ،  .29
 2003،دار طیبة للنشر و التوزیع ،مصر، دراسات في االقتصاد و التنمیةسعد طھ عالم ، .30



 .االجتماعي، و قتصادياال لإلنماء العربي الٌنقد صندوق(،العربیة المال أسواق و المالیة السیاسات,سعید النجار .31
 سنةالنشر بدون

 2009، دار المنھل اللبناني،بیروت،الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة وسیاسات التنمیةسوزان موزي،  .32
،، ترجمة أحمد فراج،ابراھیم شحاتة بدون إقتصادیات البترول في الشرق األوسطشارل عیسوي،  .33

 1966ناشر،مصر،
 .2004، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،فطثورة أسعار النضیاء مجید الموسوي، .34
، مركز دراسات الوحدة )العولمة-النفط-التكامل-التنمیة(ھموم اقتصادیة عربیةطاھري أحمد كنعان وآخرون، .35

 .2005العربیة،لبنان،
 .2000، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،العالقات االقتصادیة الدولیةعادل أحمد حشیشي،  .36
 2011، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،اإلصالحات اإلقتصادیة في الجزائرمي،عبد الرحمان تو .37
  206،ص)2007الدار الجامعیة،مصر،(،االقتصادیات الدولیة،عبد الرحمان یسري أحمد .38
دار حامد للنشر  ،)األسس،العولمة والتجارة االلكترونیة(التبادل التجاري،عبد العزیز عبد الرحیم سلیمان .39

 ،)2004یع، األردن،والتوز
،الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة،  1985-1830االقتصاد الجزائري ماضیھ وحاضره عبد العزیز وطبان  .40

 .1992الجزائر ، 
دیوان المطبوعات ، 1980-1962والتخطیط  التنمیة في الجزائریة التجربة، اشنھو بھ اللطیف عبد .41

 1982الجامعیة،الجزائر،
،إثراء  )SPSS(االحصاء االستداللي وتطبیقاتھ في الحاسوب بإستخدام الرزم االحصائیةل،عبد هللا فالح المنزی .42

 2007للنشر والتوزیع، األردن،
 الجامعیة؛ الدار،)االستثمار وثائق-السندات-األسھم(المالیة األوراق بورصةحنفي، الغفار عبد .43

   2003الجدیدة،مصر،
  1982، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، وآفاق تطورھااألوبك ماضیھا، حاضرھا عبد القادر سید أحمد،  .44
  2005.، مصر، الدار الجامعیة،  االقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیقعبد القادر دمحم عبد القادر عطیة،  .45
 .  2005مصر، لجامعیة، ا الدار ،القیاسي االقتصاد في الحدیث ،...................................... .46
 .2003،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المدخل الى السیاسات االقتصادیة الكلیةالمجید قدي ، عبد  .47
 2004والتوزیع،مصر، للنشر الفجر القاھرة،دار، سوسیولوجیة رؤیة الدولة دبلة، عبدالعالي .48
 1976عالم الكتب،القاھرة، ، الجوانب القانونیة لالستثمارات العربیة  واألجنبیة في مصرعبد الواحد دمحم الفار،  .49
، الدار )من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص(التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیةعجة الجیاللي، .50

 .2007الخلدونیة للنشر و التوزیع،الجزائر،
 1999،المجدالوي،االردن، التمویل الدولي: عرفان تقي الحسیني .51
 .1981،دیوان المطبوعات،الجزائر،قیاسيمقدمة االقتصاد العصام عزیز الشریف، .52
 1997،دار النھضة العربیة ،مصر، مقدمة في التنمیة االقتصادیة و التخطیطعصام البدراوي البدعي،  .53
 العربیة، الوحدة دراسات مركز ،والفرص المخاطر النفط، جسر على المتبادل االعتماد عتیقة، أحمد علي .54

 .1991بیروت،
  1971الجزائر التوزیع، و للنشر الوطنیة ،الشركةالرباعي المخطط إنشاء لیة،الما التوظیفات ،الناخ علي .55
 .2007، دار المسیرة للنشر و التوزیع،األردن،)نظریات وسیاسات(االقتصاد الدولي،علي عبد الفتاح شرار .56
 .2008منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،مصر،.،الطاقة و التنمیة في الدول العربیة، علي لطفي .57
 2008،منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،مصر،الطاقة و التنمیة في الدول العربیة، ............. .58
المتغیرات (قضایا اإلقتصاد العربي بین النفط واالستثماروآخرون،مراجعة وتقدیم خالد الوزاني،، ............... .59

 2008الفارس للنشر والتوزیع،األردن،دار ، )العالمیة ومستقبل التعاون اإلقتصادي العربي
  2002،مصر، الجامعیة، الدار ،معاصرة اقتصادیة قضایا و العولمة.صقر عمر .60
 1985مطابع جامعة الملك سعود، السعودیة،  نظریات التنمیة والنمو اإلقتصادي، فایز ابراھیم الحبیب،  .61
منشورات جامعة القدس المفتوحة،  ،مدخل إلى التخطیط والتنمیةفایز مسلم أبوحلو، ماجد حسني صبیح،  .62

 2000األردن،
 0.200القاھرة،  المصریة، األنجلو ،مكتبةوالبترول الطاقة اقتصادیات ،ھناألد علي دمحم فرھاد .63
  .2006، الدار الجامعیة،مصر،)قراءات واستراتجیات(إدارة شركات البترول وبدائل الطاقةفرید النجار، .64



دار المریخ إقتصادیات التنمیة، هللا منصور،عبد العطیم مصطفى، طھ عبد : مالكوم جبلز وآخرون،ترجمة .65
  1995للنشر،السعودیة،

 .2007،دار الجامعة الجدیدة،مصر،االقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شھاب، .66
 سنة ایطالیا األوسط، الشرق اقتصادیات على انعكاساتھا و الدولیة االقتصادیة المتغیراتعناد ،  بدر مجذاب .67

1998  
، دار وائل )النظریة و التطبیق(االقتصاد القیاسيجید علي حسین،عفاف عبد الجبار سعید،م .68

 .1998للنشر،األردن،
 .1983دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،.، محاضرات في االقتصاد البتروليدمحم أحمد الدوري، .69
 .2006صر،،دار الفجر للنشر و التوزیع،ممحاضرات في االقتصاد الكليدمحم العربي ساكر، .70
 . 1993،الجزائر، دحلب مطبعة ، السیاسیة واألزمة االقتصادیة األزمة بین الجزائر ، البھلول حسن بلقاسم دمحم .71
 ،دیوان الجزائر ،الجزائر في مسارھا تنظیم وإعادة التنمیة تخطیط سیاسة، ............................... .72

 1999الثاني، الجزء الجامعیة، المطبوعات
،مركز دراسات الوحدة العربیة، االقتصادات العربیة وتناقضات السوق و التنمیةسید سعید و آخرون، دمحم ال .73

 2005لبنان، ،
 .2001،دار المعرفة الجامعیة،مصر،جغرافیة الطاقةدمحم خمیس الزوكة، .74
 .2009،دار الیازوري، األردن،الطرق اإلحصائیةدمحم صبحي أبوصالح،  .75
 1983، دار الطلیعة، بیروت، الثالث والتحدي التكنولوجي الغربي العالم دمحم عبد الشفیع عیسى، .76
 1999،الدار الجامعیة،مصر، التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و مشكالتھادمحم عبد العزیز عجمیة،  .77
الدار ،)مفھومھا،نظریاتھا،و سیاساتھا(التنمیة االقتصادیة ،دمحم علي اللیثي،  .......................... .78

 2003عیة،مصر، الجام
 2001الدار الجامعیة،مصر،  ،)دراسات نظریة و تطبیقیة(التنمیة االقتصادیة إیمان ناصف،، ................. .79
 2009،الدار الجامعیة،مصر،قضایا اقتصادیة معاصرة، و آخرون، ........................ .80
 .1999ب الجامعة، مصر،،مؤسسة شبااالقتصاد الدوليدمحم عبد المنعم عفر،أحمد مصطفى فكري، .81
  2004، الدار الجامعیة، مصر، مقدمة في االقتصاد الكليدمحم فوزي أبو السعود،  .82
 .1978،الدار الجامعیة،مصر،البترول و اقتصادیات موارده،محمود أمین .83
، سلسلة كتب ثقافیة شعریة تصدر عن "النفط والمشكالت المعاصرة للتنمیة العربیة" محمود عبد الفضیل،  .84

 . 1979لس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكویت، أفریل المج
، سلسلة كتب ثقافیة شعریة تصدر عن "النفط والمشكالت المعاصرة للتنمیة العربیة" محمود عبد الفضیل،  .85

 1979المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكویت، أفریل 
المكتب العربي یات القرن الحادي و العشرین،بحوث في االقتصاد العربي و أھم تحدمحیى دمحم مسعد ،  .86

 2001الحدیث،مصر،
 2007، دار وائل للنشر،األردن،)نظریات وسیاسات و موضوعات(التنمیة االقتصادیة مدحت القریشي، .87
 2009منشورات الحلبي القانونیة،لبنان،(،اشكالیات التنمیة االقتصادیة المتوازنةمدحت حسن دخیل، .88
 ، الدار الجامعیة، الجدیدة،)المفاھیم و النظریات و السیاسات(الدولیة األسواقمصطفى رشدي شیحة، .89

 .2003ـمصر،
 .1993،دار النھضة العربیة،مصر الطبعة الثالثة، التصدیر و االستیراد علمیًا و عملیًامصطفى محمود فؤاد، .90
 2006مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع، األردن،(، وجھات نظر مصرفیةمفلح عقل ،  .91

 
،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، التحوالت االقتصادیة العربیة و األلفیة الثالثةمنذر الشرع، .92

 .2004بیروت،
 . 2002دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، .،نماذج و تقنیات التنبؤ قصیر المدىمولود حشمان، .93
 .2001،دار زھران للنشر و التوزیع،األردن،نظریة التمویل،میثم صاحب عجام .94
، دار المریخ،المملكة التنمیة االقتصادیةمحمود حسن حسني،محمود حامد محمود، : ترجمةمیشل تودارو ، .95

 2006العربیة السعودیة،
 2000الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع، لیبیا، ، منطمة األوبك وأسعار النفط العربي الخامنواف الرومي،  .96
دار صفاء  ،)استراتجیات التصنیع و التحول الھیكلي( دراسات في التنمیة االقتصادیةھوشیار معروف، .97

 2005للطباعة و النشر و التوزیع، األردن،



 .2003،الدار الجامعیة،مصر،مبادئ االقتصاد الجزئيوحید مھدي عامر، .98
،دار مجدالوي للنشر االقتصاد القیاسي التحلیلي بین النظریة والتطبیقولید اسماعیل السیفو،أحمد دمحم مشعل، .99

 2003یع،  األردن، والتوز
 1977ھشام صادق، النظام العربي لضمان االستثمار، منشأة المعارف،مصر، .100
دار الفكر  ،)بین التشریع والتطبیق في ضوء الواقع والمستقبل المأمول(نظریة البترول یسري دمحم أبو العال، :  .101

 2008الجامعي،مصر،
 ، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، الطبعة الثانیةالسیاسات الدولیة في المالیة العامةیونس أحمد البطریق،  .102

 

 :المجالت و الدوریات• 
، 07،مجلة أبحاث إقتصادیة و إداریة ، الجزائر، العددالتعریف و محاوالت القیاس...الفقرالطیب لحلیح، دمحم جصاص،  .1

 ،.2010جوان 
 1972ن العربي،المجلد السابع،العدد الرابع، باسل البستاني،موازین المدفوعات العربیة،دراسة مقارنة،مجلة النفط والتعاو .2
مجلة جسر التنمیة، المعھد الكویتي للتخطیط،السنة  جول صیاغة إشكالیة البطالة في الدول العربیة،بلقاسم العباس،  .3

 2010جانفي /ـدیسمبر98التاسعة،العدد 
مجلة   ،)2009-2000(لعربیة خالل الفترة تطورات أسعار النفط وانعكاستھا على الموازنة العامة للدول اابراھیم بلقلة ،  .4

 12/2013الباحث، العدد 
،دراسات إستراتیجیة، "دراسة للمالمح واألسباب وآلیات التوظیف: الطفرة النفطیة العربیة الثالثة" أحمد السید النجار،  .5

ستراتیجیة، مؤسسة ، مركز األھرام للدراسات السیاسیة واإل2006یولیو  -)165( العدد رقم  –السنة السادسة عشرة 
 /http:// acpss. Ahram .org. eg/ ahram): على الرابطة2011/ 12/05: األھرام، القاھرة، تاریخ اإلطالع

2001/ 1/1/ SBOK. K 50. HTM ) 
،،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، دفع الصادرات خارج المحروقات باستخدام مقاربة التسویق الدوليبراق دمحم،عبیلة دمحم، .6

 .2006، ،جوان دد الرابعالع
، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا،العدد سیاسات التحریر واإلصالح األقتصادي في الجزائربطاھر علي،  .7

 2004األول،الجزائر
، 2008، 41،بحوث اقتصادیة عربیة، العدد "ئرإدارة احتیاطات الصرف وتمویل في التنمیة في الجزا" بلقاسم زایري،  .8

 الوحدة العربیة، بیروتتصدر عن مركز دراسات 
، مجلة اقتصادیات شمال صندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة لضبط و تعدیل المیزانیة العامة في الجزائربوفلیج نبیل، .9

 .2004، 2، السداسي العدد األولإفریقیا، 
، سنة 2، العدد "میةالعوائد النفطیة العربیة واستخدامھا في صناعات وسائل اإلنتاج النفط والتن: " حسین خلف فلیح .10

 1977، مطبعة األدیب البغدادیة، بغداد، 1977
مركز األمارات للدراسات  ،)معالم محوریة على الطریق(النفط العربي خالل المستقبل المنظور حسین عبد هللا،  .11

 1998/والبحوث االستراتجیة، أبوظبي
،السنة 113معھد العربي للتخطیط ،العدد ،، مجلة جسر التنمیة، ال، التخطیط في الدول العربیةحسین الطفالحة .12

 2012العاشرة،الكویت،ماي
،مجلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط ،العدد التاسع والتسعون،السنة تمكین المرأة من أجل التنمیةریاض بن جلیلي، .13

 .2011فیفري /العاشرة، الكویت، جانفي
 ،مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد الثالث،العدد الرابعحركة التمویل العالميمنظمة األقطار العربیة المصدرة للنفط وزھیر مكداشي،  .14
، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السابع، العدد اختالل توازن المدفوعات،األوبك، األسواق المالیةزھیر مكداش، ، ......................... .15

 1981الثالث،سنة 
 –االقتصادي النشاط على الھیكلي التعدیل برنامج أثر في نظر وجھة فكرون، السعید و الیعقوبي دمحم ، الخضرعزي  .16

  : www.iraqcp.org: االلكتروني ، الموقع-اجتماعیة اقتصادیة دراسة -مثال الجزائر
 ، "تصحیح الخطأ و المشترك التكامل إطار في السعودیة العربیة المملكة واردات على الطلب محددات ،العبدلي عابد .17

 2007، . 32 العدد اإلسالمي، لالقتصاد صالح مركز مجلة
،على الموقع )1569،2006الحوار المتمدن،العدد (،التنمیة المستدامة وتحدیاتھا العربیةعبد الحافط،المصطفى ، .18

  .www.ahemar.org/debat/show.art :االلكتروني
، على )1368،2005الحوار المتمدن،العدد (ت،التكامل اإلقتصادي العربي في مواجھة التحدیاعبد الرحمان تیشوري، .19

 www.ahemar.org/debat/show.art.asp?=aid=49663: الموقع اإللكتروني

http://www.ahemar.org/debat/show.art.asp?=aid=49663


 1973لعدد الثاني، بغداد، كانون األول، ، مجلة النفط و التنمیة، ا دور األوابك في العالقات النفطیة الدولیةعبد العزیز الخطیب،  .20
 ، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس، العدد الثالث"أثر التحول إلى مصادر الطاقة غیر النفطیة على األقطار العربیة" علي أحمد عتیقة، .21
لة أقطار مجلس التعاون لدول حا: الطفرة النفطیة الثالثة و انعكاسات األزمة المالیة العالمیة "علي خلیفة الكواري ،  .22

: ، على الموقع االلكتروني ) 371،2012مجلة المستقبل العربي، العدد (،" الخلیح العربیة
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID 

، المجلة العلمیة االقتصادیة والتجارة، جامعة ت قیام تكامل اقتصادي عربيرؤوس األموال العربیة وإمكانیاعلي لطفي،  .23
 .1976عین الشمس، كلیة التجارة، 

سلسلة دراسات إقتصادیة مركز الخلیج  الدور التنموي لصنادیق التنمیة والتمویل العربیة،فتوح  ھیكل،حسن الحنفي،  .24
 2001،،05للدراسات االستراتجیة، العدد

 1977معھد البحوث والدراسات العربیة،القاھرة،، دامات عوائد النفط العربي حتى نھایة السبعیناتاستخفؤاد ھاشم،  .25
، العدد الخامس، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، أبعاد و توجھات إستراتجیة إنعاش الصناعة في الجزائر،قوریش نصیرة .26

 .2008، 1السداسي
مركز الدراسات ،نجاحھا ومقومات البشریة التنمیة مجال في ةالمالیزی التجربة ،قویدر حاج ڤورین ،عاشور كتوش .27

: ،بتاریخ http://www.kantakji.com/media/1201/348.pdf: ، على الموقع اإللكتروني3ص ،االقلیمیة
 .14:12،الساعة  12/10/2012

 .2005، 02،مجلة اقتصادیات شمال ایفریقیا،العددالغاز الطبیعي و رھانات السوق الغازیة،،بلعزوز بن علي.............. .28
 .2005،الجزائر،08،مجلة العلوم االنسانیة،العددنظرة عامة على التحوالت اإلقتصادیة في الجزائركربالي بغداد،  .29
 04العربي،المجلد السادس، العدد  ، مجلة النفط والتعاون "سیاسات الطاقة في الدول الصناعیة"،ماري سیلوكولتین .30
، سلسلة كتب ثقافیة شعریة، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، "النفط والعالقات الدولیةدمحم الرمیحي،  .31

 1982الكویت، أفریل 
ون العربي،المجلد التاسع،العدد مجلة النفط والتعا،العوائد النفطیة من خالل االصنادیق العربیة في تنمیة العالم الثالث،دمحم العمادي .32

 1983األول،
المعھد العربي ، جسر التنمیة: ورقة عمل ضمن مجلة الدوریة ، قیاس التنمیة االقتصادیة و مؤشراتھا، دمحم عدنان ودیع .33

 ، 2002فیفري   ،الكویت،02،العدد 1للتخطیط، المجلد رقم 
، 43، المجلد 171،مجلة السیاسة الدولیة، العدد " أولویات اإلنفاق... الخلیج والطفرة النفطیة الثانیة " دمحم ناصر شحاتة،  .34

 .، مصر2008ینایر 
 ،،الجزائر2006،،جویلیة 08، الدار الخلدونیة، مجلة دراسات إقتصادیة،العددإرتفاع أسعار النفطمدحت العراقي ،  .35
36. 18T3د هللا الكفريصطفى العبمT18T 3T ،2004 - 965: العدد -الحوار المتمدن (، أھم عوائق التنمیة االقتصادیة في الدول العربیة  /

،  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847: ، على الموقع االلكتروني ) 03، ص 23/  9
 .00:18: على الساعة  02/02/2012بتاریخ 

مجلة أبحاث (، 2010-200دراسة تقییمیة لسیاسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبیل بوفلیح،  .37
 .2012،دیسمبر12إقتصادیة وإداریة، العدد

لوحدة العربیة، دراسات في التنمیة و التكامل االقتصادي العربي، ، مركز دراسات االتكلفة االجتماعیة للعائدات النفطیةیوسف عبد هللا صایغ ، :  .38
 .253، ص)1982بیروت 

 2002- 01العدد ورقلة، الباحث،جامعة ،مجلة )والتحدیات الواقع(الجزائر  في االقتصادي والنمو الصادرات تنمیة سعیدي، وصاف .39
،عل��ى الموق��ع  27،ص)25/01/2005ة بت��اریخ مس��ودة للمناقش��(، ھیئ��ة التخط��یط للدول��ةتحلی��ل االقتص��اد الكل��ي الس��وري .40

 12/08/2012،بتاریخ  http://www.planning.gov.sy/SD08/msf/macro_analysis.pdf: االلكتروني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID
http://www.kantakji.com/media/1201/348.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847
http://www.planning.gov.sy/SD08/msf/macro_analysis.pdf


 :هأطروحات الدكتورا• 
 كلیة التسییر، قسم دكتوراه، رسالة ،الجزائر حالة النامیة، الدول اقتصادیات على ئدةالفا سعر تغیر أثر علي، بن بلعزوز .1
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 :رسائل الماجستیر •
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، مذكرة مقدمة االقتصادیة الكلیة في الجزائرانعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات قویدري قوشیح بوجمعة ،  .11
ر في العلوم االقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، ینیل شھادة الماجستمتطلبات  ضمن

 ،2008/2009 الجزائر، جامعة الشلف،
 ،الجزائر بحالة االھتمام مع الثمانینات عقد خالل النامیة بالبالد االقتصادیة التنمیة و الدولیة التجارة حشماوي، دمحم .12

  1993الجزائر، جامعة االقتصادیة العلوم معھد رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجیستیر،
-2001(دور الجبایة البترولیة في تحقیق النمو اإلقتصادي المستدام في الجزائر من خالل البرامج التنمویة  مختار عصماني ، .13

-2013ة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر، في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر،جامعة سطیف،مذكر(، )2014
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 بین مقارنة دراسة ،التنمیة المستدامة لتحقیق الراشد الحكم ضوابط ظل في النفط لعوائد االستخدامیة الكفاءة ترقیة استراتیجیة نبیلة، نوري .14
 1سطیف جامعة العلوم االقتصادیة، كلیة ،)غیر منشورة( ماجیستیر رسالة النرویجي، التقاعد وصندوق زائرالج في الموارد ضبط صندوق

 

 :الملتقیات و البحوث• 

، أبحاث اآلثار السلبیة للفروق الدخلیة بین األقطار العربیة على التنمیة في األقطار األقل دخالً ابراھیم سعد الدین،  .1
 1978نوي الثاني لالقتصادیین المصریین،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة، ومناقشات المؤتمر العلمي الس

، صندوق النقد الدولي قضایا لصناع السیاسات(اقتصادیات صنادیق الثروة السیادیة أودایبر داس، عدنان مزارعي ،وھان فان درھورن،  .2
 ، 2010ـ

مداخلة مقدمة (،االصالح االقتصادي و خطط التنمیة الفقر و البطالة و سیاسات مكفاحتھما في ظلبدر صالح عبدي، .3
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 ،كلیة االقتصاد و العلوم االداریة،جلمعة الزرقاءمكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع،األردن2008ماي / 06/07
، ورقة بحثیة مقدم دراسة لتقییم إنعكاس االصالحات االقتصادیة على السیاسة النقدیةبلعزوز بن علي، كتوش عاشور، .4

،كلیة العلوم االقتصادیة 2004نوفمبر  30/29واقع وآفاق،یومي : السیاسات االقتصادیة: ضمن المؤتمر الدولي العلمي
 اید،تلمسان وعلوم التسییر والعلوم التجاریة،جامعة أبوبكر بلق

مداخلة  ،-مقارنة نقدیة–من تقییم مخططات التنمیة إلى تقییم البرامج االستثماریة : االقتصاد الجزائري، بوعشة مبارك .5
مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول تقییم برامج االستثمارات العامة وانعكاساتھا على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي 

  1،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة سطیف2013مارس 11/12یام ،أ2014-2001خالل الفترة 
،مداخلة مقدمة ضمن  المؤتمر الدولي أثر برامج االنعاش االقتصادي على تدفق االستثمار االجنبيجدیدي روضة،  .6

-2001لنمو االقتصادي خالل الفترة حول تقییم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتھا على التشغیل واالستثمار وا
 1،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة سطیف2013مارس  11،12،أیام 2014

 صندوق (النفطیة، اإلیرادات ترشید في وآلیاتھا العربیة السیادیة الثروة صنادیقسلیمان،  فرحات دمحم، زواري حشماوي .7
الدولي حول البدائل التنمویة في مداخلة مقدمة ضمن الملتقى (، )كنموذج وظبيبأب  " Mubadala "للتنمیة مبادلة

االقتصادیات العربیة وترشید إستغالل الموارد في ظل التغیرات اإلقلیمیة والدولیة، كلیة العلوم االقتصادیة،علوم التسییر 
 نوفمبر  21/22والعلوم التجاریة، بجامعة زیان عاشور الجلفة،أیام 

،أثر برنامج االنعاش االقتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو وبرنامج التنمیة الخماسي یة،مخناش فتیحةصالحي ناج .8
،مداخلة مقدمة ضمن  نحو تحدیات آفاق النمو االقتصادي الفعلي والمستدیم) 2014-2001(على النمو االقتصادي

اساتھا على التشغیل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل المؤتمر الدولي حول تقییم آثار برامج االستثمارات العامة وانعك
 1،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة سطیف2013مارس  11،12،أیام 2014-2001الفترة 

أبحاث (، اآلثار السلبیة للفروق الدخلیة بین األقطار العربیة على التنمیة في األقطار األقل دخالً سعد الدین ابراھیم ،  .9
 1978ومناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لالقتصادیین المصریین،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة، 

، ملتقى وطني حول االقتصاد نحو مقاربات نظریة حدیثة لدراسة التنمیة االقتصادیةصلیحة مقاوسي وھند جمعوني،  .10
باتنة، السنة  -االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر قراءات حدیثة في التنمیة، كلیة العلوم : الجزائري
 .2010 – 2009: الجامعیة
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 2017-1960تطورات سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدوالر األمریكي ):15(الملحق رقم 
Données 

1960 4,94 

1961 4,94 

1962 4,94 

1963 4,94 

1964 4,94 

1965 4,94 

1966 4,94 

1967 4,94 

1968 4,94 

1969 4,94 

1970 4,94 

1971 4,91 

1972 4,48 

1973 3,96 

1974 4,18 

1975 3,95 

1976 4,16 

1977 4,15 

1978 3,97 

1979 3,85 

1980 3,84 

1981 4,32 

1982 4,59 

1983 4,79 

1984 4,98 

1985 5,03 
1986 4,70 
1987 4,85 
1988 5,91 
1989 7,61 
1990 8,96 
1991 18,47 
1992 21,84 
1993 23,35 
1994 35,06 
1995 47,66 
1996 54,75 
1997 57,71 
1998 58,74 
1999 66,57 
2000 75,26 
2001 77,22 
2002 79,68 
2003 77,39 
2004 72,06 
2005 73,28 
2006 72,65 
2007 69,29 
2008 64,58 
2009 72,65 

2010 74,39 

2011 72,94 

2012 77,54 
2013 79,37 
2014 80,58 

2015* 83,79 
2016* 86,27 
2017* 88,75 

 

 

  





TABLE de DURBIN-WATSON : Test unilatéral de ρρ = 0 contre ρρ > 0, au seuil de 5% (test bilatéral : seuil αα = 10%)

 k’ = 1 k’ = 2 k’ = 3 k’ = 4 k’ = 5 k’ = 6 k’ = 7 k’ = 8 k’ = 9 k’ = 10

n  dL         du dL         du dL         du dL         du dL         du dL         du dL         du dL         du dL         du dL         du

15 1,08 1,36 0,95 1,54 0,82 1,75 0,69 1,97 0,56 2,21 0,45 2,47 0,34 2,73 0,25 2,98 0,17 3,22 0,11 3,44
16 1,10 1,37 0,98 1,54 0,86 1,73 0,74 1,93 0,62 2,15 0,50 2,40 0,40 2,62 0,30 2,86 0,22 3,09 0,15 3,30
17 1,13 1,38 1,02 1,54 0,90 1,71 0,78 1,90 0,67 2,10 0,55 2,32 0,45 2,54 0,36 2,76 0,27 2,97 0,20 3,20
18 1,16 1,39 1,05 1,53 0,93 1,69 0,82 1,87 0,71 2,06 0,60 2,26 0,50 2,46 0,41 2,67 0,32 2,87 0,24 3,07
19 1,18 1,40 1,08 1,53 0,97 1,68 0,86 1,85 0,75 2,02 0,65 2,21 0,46 2,40 0,46 2,59 0,37 2,78 0,29 2,97

   20      1,20      1,41     1,10     1,54       1,00     1,68       0,90     1,83      0,79     1,99      0,69     2,16       0,60     2,34       0,50    2,52      0,42     2,70      0,34     2,88
21 1,22 1,42 1,13 1,54 1,03 1,67 0,93 1,81 0,83 1,96 0,73 2,12 0,64 2,29 0,55 2,46 0,46 2,63 0,38 2,81
22 1,24 1,43 1,15 1,54 1,05 1,66 0,96 1,80 0,86 1,94 0,77 2,09 0,68 2,25 0,59 2,41 0,50 2,57 0,42 2,73
23 1,26 1,44 1,17 1,54 1,08 1,66 0,99 1,79 0,90 1,92 0,80 2,06 0,71 2,21 0,63 2,36 0,54 2,51 0,46 2,67
24 1,27 1,45 1,19 1,55 1,10 1,66 1,01 1,78 0,93 1,90 0,84 2,03 0,75 2,17 0,67 2,32 0,58 2,46 0,51 2,61
25 1,29 1,45 1,21 1,55 1,12 1,66 1,04 1,77 0,95 1,89 0,87 2,01 0,78 2,14 0,70 2,28 0,62 2,42 0,54 2,56
26 1,30 1,46 1,22 1,55 1,14 1,65 1,06 1,76 0,98 1,88 0,90 1,99 0,82 2,12 0,73 2,25 0,66 2,38 0,58 2,51
27 1,32 1,47 1,24 1,56 1,16 1,65 1,08 1,76 1,01 1,86 0,92 1,97 0,84 2,09 0,77 2,22 0,69 2,34 0,62 2,47
28 1,33 1,48 1,26 1,56 1,18 1,65 1,10 1,75 1,03 1,85 0,95 1,96 0,87 2,07 0,80 2,19 0,72 2,31 0,65 2,43
29 1,34 1,48 1,27 1,56 1,20 1,65 1,12 1,74 1,05 1,84 0,97 1,94 0,90 2,05 0,83 2,16 0,75 2,28 0,68 2,40

   30      1,35      1,49     1,28     1,57       1,21     1,65       1,14     1,74      1,07     1,83      1,00     1,93       0,93     2,03       0,85    2,14      0,78     2,25      0,71     2,36
31 1,36 1,50 1,30 1,57 1,23 1,65 1,16 1,74 1,09 1,83 1,02 1,92 0,95 2,02 0,88 2,12 0,81 2,23 0,74 2,33
32 1,37 1,50 1,31 1,57 1,24 1,65 1,18 1,73 1,11 1,82 1,04 1,91 0,97 2,00 0,90 2,10 0,84 2,20 0,77 2,31
33 1,38 1,51 1,32 1,58 1,26 1,65 1,19 1,73 1,13 1,81 1,06 1,90 0,99 1,99 0,93 2,08 0,86 2,18 0,79 2,28
34 1,39 1,51 1,33 1,58 1,27 1,65 1,21 1,73 1,15 1,81 1,08 1,89 1,01 1,98 0,95 2,07 0,88 2,16 0,82 2,26
35 1,40 1,52 1,34 1,58 1,28 1,65 1,22 1,73 1,16 1,80 1,10 1,88 1,03 1,97 0,97 2,05 0,91 2,14 0,84 2,24
36 1,41 1,52 1,35 1,59 1,29 1,65 1,24 1,73 1,18 1,80 1,11 1,88 1,05 1,96 0,99 2,04 0,93 2,13 0,87 2,22
37 1,42 1,53 1,36 1,59 1,31 1,66 1,25 1,72 1,19 1,80 1,13 1,87 1,07 1,95 1,01 2,03 0,95 2,11 0,89 2,20
38 1,43 1,54 1,37 1,59 1,32 1,66 1,26 1,72 1,21 1,79 1,15 1,86 1,09 1,94 1,03 2,02 0,97 2,10 0,91 2,18
39 1,43 1,54 1,38 1,60 1,33 1,66 1,27 1,72 1,22 1,79 1,16 1,86 1,10 1,93 1,05 2,01 0,99 2,08 0,93 2,16

   40      1,44      1,54     1,39     1,60       1,34     1,66       1,29     1,72      1,23     1,79      1,17     1,85       1,12     1,92       1,06    2,00      1,01     2,07      0,95     2,14
45 1,48 1,57 1,43 1,62 1,38 1,67 1,34 1,72 1,29 1,78 1,24 1,84 1,19 1,90 1,14 1,96 1,09 2,00 1,04 2,09

   50      1,50      1,59     1,46     1,63       1,42     1,67       1,38     1,72      1,34     1,77      1,29     1,82       1,25     1,87       1,20    1,93      1,16     1,99      1,11     2,04
55 1,53 1,60 1,49 1,64 1,45 1,68 1,41 1,72 1,38 1,77 1,33 1,81 1,29 1,86 1,25 1,91 1,21 1,96 1,17 2,01

   60      1,55      1,62     1,51     1,65       1,48     1,69       1,44     1,73      1,41     1,77      1,37     1,81       1,33     1,85       1,30    1,89      1,26     1,94      1,22     1,98
65 1,57 1,63 1,54 1,66 1,50 1,70 1,47 1,73 1,44 1,77 1,40 1,80 1,37 1,84 1,34 1,88 1,30 1,92 1,27 1,96

   70      1,58      1,64     1,55     1,67       1,52     1,70       1,49     1,74      1,46     1,77      1,43     1,80       1,40     1,84       1,37    1,87      1,34     1,91      1,30     1,95
75 1,60 1,65 1,57 1,68 1,54 1,71 1,51 1,74 1,49 1,77 1,46 1,80 1,43 1,83 1,40 1,87 1,37 1,90 1,34 1,94

   80      1,61      1,66     1,59     1,69       1,56     1,72       1,53     1,74      1,51     1,77      1,48     1,80       1,45     1,83       1,42    1,86      1,40     1,89      1,37     1,92
85 1,62 1,67 1,60 1,70 1,57 1,72 1,55 1,75 1,52 1,77 1,50 1,80 1,47 1,83 1,45 1,86 1,42 1,89 1,40 1,92

   90      1,63      1,68     1,61     1,70       1,59     1,73       1,57     1,75      1,54     1,78      1,52     1,80       1,49     1,83       1,47    1,85      1,44     1,88      1,42     1,91
95 1,64 1,69 1,62 1,71 1,60 1,73 1,58 1,75 1,56 1,78 1,54 1,80 1,51 1,83 1,49 1,85 1,46 1,88 1,44 1,90

  100      1,65      1,69     1,63     1,72       1,61     1,74       1,59     1,76      1,57     1,78      1,55     1,80       1,53     1,83       1,51    1,85      1,48     1,87      1,46     1,90
150 1,72 1,75 1,71 1,76 1,69 1,77 1,68 1,79 1,66 1,80 1,65 1,82 1,64 1,83 1,62 1,85 1,60 1,86 1,59 1,88
200 1,73 1,78 1,75 1,79 1,73 1,80 1,73 1,81 1,72 1,82 1,71 1,83 1,70 1,84 1,69 1,85 1,68 1,86 1,66 1,87



 جدول قیم  المتغیرات المستعملة في بناء النموذج:  )18(الملحق 

n Xp 
 ملیار دوالر

Pp Fp ملیون
 دج

FRR RPملیار 
 دج

Inf PIB ملیون
 دج

CR % 
constant 

PIB دوالر 
Constant2000 

PIB courant 
)دوالر(  

1970 1.1 2.42 1350 - 3 214,3 6.6 24 072,3 8,86 28 426 636 033 4 863 487 557 
1971 0.85 2.85 1648 - 2 290,4 2.62 24 922,8 -11,33 25 205 409 494 5 077 222 330 
1972 1.3 3.6 3278  4 451,6 3.65 30 413,2 27,42 32 117 733 281 6 761 786 484 
1973 1.88 5.46 4118  6 452,8 6.17 34 593,1 3,81 33 342 439 059 8 715 106 129 
1974 4.6 15.64 13399  18 422,3 4.69 55 560,9 7,49 35 841 427 455 13 209 713 770 
1975 4.7 15.52 13462  15 567,7 8.23 61 573,9 5,05 37 649 749 897 15 557 934 473 
1976 5.25 17.03 14237  19 639,0 9.43 74 075,1 8,39 40 807 342 747 17 728 348 385 
1977 5.94 18.65 18019  23 592,9 11.98 87 240,5 5,26 42 953 231 931 20 971 901 063 
1978 6.32 18.37 17365  24 481 17.52 104 

831,6 
9,21 46 911 301 696 26 364 491 675 

1979 9.55 27.28 26516  33 534,7 11.34 128 
222,6 

7,48 50 419 247 461 33 243 421 339 
1980 13.87 48.23 37658  51 191,3 9.51 162 

507,2 
0,79 50 817 865 551 42 345 276 288 

1981 14.39 51.4 50 954  59 162,8 14.65 191 
468,5 

3,00 52 342 399 519 44 348 670 724 
1982 13.16 46.53 41 458  58 714,7 6.54 207 

551,9 
6,40 55 692 315 261 45 207 090 668 

1983 12.5812 40.95 37 711  62 138,7 5.96 233 
752,1 

5,40 58 699 701 965 48 801 372 228 
1984 12.79 39.6 43 841  63 376,7 8.11 263 

855,9 
5,60 61 986 883 226 53 698 280 323 

1985 12.84 39.6 46 786  65 544,7 10.48 291 
597,2 

3,70 64 280 396 214 57 937 867 717 
1986 7.83 15.03 21 439  39 053,2 12.37 296 

551,4 
0,40 64 537 518 435 63 696 299 985 

1987 8.22 18.68 20 479  45 537,2 7.44 312 
706,1 

-0,70 64 085 757 414 66 742 269 090 
1988 7.81 16.22 24 100  52 702,7 5.91 347 

716,9 
-1,00 63 444 896 305 59 089 065 517 

1989 9.56 18.59 45 500  74 288,4 9.3 422 
043,0 

4,40 66 236 473 115 55 631 488 294 
1990 12.35 20.55 76 200  125 193,7 25.88 554 

388,1 
0,80 66 766 365 310 62 045 098 370 

1991 11.97 20.08 161 500  236 245,3 31.67 862 
132,8 

-1,20 65 965 168 517 45 715 368 144 
1992 11.0 17.52 193 800  250 402,5 20.54 1 074 

695,8 
1,80 67 152 543 077 48 003 297 249 

1993 9.9 16.26 179 218  247 398,3 29.04 1 189 
724,9 

-2,10 65 742 339 165 49 946 456 681 
1994 8.6 17.57 222 176  327346.7 29.78 1 487 

403,6 
-0,90 65 150 660 372 42 542 573 602 

1995 9.7 21.65 336 148  505562.8 18.67 2 004 
994,7 

3,80 67 626 382 084 41 764 054 035 
1996 12.6 19.46 495 997  750415.3 5.73 2 570 

028,9 
4,10 70 399 062 720 46 941 496 308 

1997 13.18 12.85 564 765  838985.8 4.95 2 780 
168,0 

1,10 71 173 452 359 48 177 861 891 
1998 9.77 17.91 378 556  638221.5 2.64 2 830 

490,7 
5,10 74 803 300 996 48 187 780 126 

1999 11.91 28.5 560 121  890943.3 0.33 3 238 
197,5 

3,20 77 197 007 776 48 640 613 515 
2000 21.06 24.85 1 173 

237 
453.22 1161314.7 4.22 4 123 

513,9  
2,20 78 895 342 490 54 790 058 957 

2001 18.53 28.50 956 389 123.86 1443928.1 1.41 4 227 
113,1 

4,61 82 534 408 893 82 534 062 697 

2002 18.11 29 942 904 26.5 1477033.6 2.58 4 522 
773,3 

5,60 87 156 335 791 87 155 970 208 

2003 23.98 29.03 1 284 
975 

448.91 1868889.6 2.6  
5 252 
321,1 

7,20 93 431 591 968 
67 863 832 648 

2004 31.55 38.66 1 485 
699 

623.5 2319823.6 3.6 6 149 
116,7 

4,30 97 449 150 423 85 324 997 370 
2005 45.5 9 54.64 2 267 

836 
13698.84 3352878.4 1.6 7 561 

984,3 
5,90 103 000 000 000 103 198 000 000 
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2006 53.61 65.85 2 714 
000 

1798.00 3882227.8 2.53 8 514 
843,3 

1,70 105 000 000 000 117 027 000 000 
2007 59.61 74.95 2 711 

850 
1738.85 4089308.6 3.51 9 366 

565,9 
3,40 109 000 000 000 134 977 000 000 

2008 77.19 99.97 1 715 
400 

2288.2 4997554.5 4.4 11 077 
139,4 

2,00 111 000 000 000 171 001 000 000 
2009 44,34 62.25 1 927 

000 
400.7 3109078.9 4.8 10 006 

839,7 
1,60 112 000 000 000 137 211 000 000 

2010 56.12 80.15 1 501 
700 

1318.31 4180357.7 4.71 12 034 
399,0 

3,60 117 000 000 000 161 207 000 000 
2011 71.66 112.94 1 529 

400 
2300.32 5242098.8 4.52 14 481 

007,8 
2,80 120 000 000 000 199 071 000 000 

2012 70.583 111.045 1519040 2535.99 5208097.1 8,89 16 
115000,4 

3,30 124 000 000 000 204 331 000 000 
2013 63,327 109.55 1615900 2036.00 4.15 16 

569000,3 
2,70 127 000 000 000 210 183 000 000 

2014 111.4 1577730 2.92 4.10 214 063 000 000 214 063 000 000 
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TABLES DE PROBABILITÉS ET STATISTIQUE

A. Tables des lois associées à la loi Normale

A.1. Loi normale N p0, 1q
1o Fonction de répartition de la loi Normale. — La
fonction de répartition Φ de la loi Normale N p0, 1q est
définie par Φpzq � ³z�8 e�u2{2 du{?2π, z P R. Pour tout
z P R, on a Φpzq � 1� Φp�zq. Φ(z)

z0

1

z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389

1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767

2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986

Exemples. — Φp0,25q � 0,5987, Φp�0,32q � 1� Φp0,32q � 1� 0,6255 � 0,3745.
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2o Quantiles de la loi Normale. — Pour α P s0, 1r, le
quantile d’ordre α de la loi Normale est zα � Φ�1pαq.
Pour tout α P s0, 1r, on a Φ�1pαq � �Φ�1p1� αq. α

zα0

1

α 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,5 0,0000 0,0251 0,0502 0,0753 0,1004 0,1257 0,1510 0,1764 0,2019 0,2275
0,6 0,2533 0,2793 0,3055 0,3319 0,3585 0,3853 0,4125 0,4399 0,4677 0,4959
0,7 0,5244 0,5534 0,5828 0,6128 0,6433 0,6745 0,7063 0,7388 0,7722 0,8064
0,8 0,8416 0,8779 0,9154 0,9542 0,9945 1,0364 1,0803 1,1264 1,1750 1,2265
0,9 1,2816 1,3408 1,4051 1,4758 1,5548 1,6449 1,7507 1,8808 2,0537 2,3263

α 0,990 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,998 0,999

Φ�1pαq 2,3263 2,3656 2,4089 2,4573 2,5121 2,5758 2,6521 2,7478 2,8782 3,0902

α 0,9990 0,9991 0,9992 0,9993 0,9994 0,9995 0,9996 0,9997 0,9998 0,9999

Φ�1pαq 3,0902 3,1214 3,1559 3,1947 3,2389 3,2905 3,3528 3,4316 3,5401 3,7190

Exemples. — On a Φ�1p0,75q � 0,6745, Φ�1p0,995q � 2,5758, Φ�1p0,9995q � 3,2905 ; ainsi
que Φ�1p0,25q � �0,6745, Φ�1p0,005q � �2,5758, Φ�1p0,0005q � �3,2905.
3o Quantiles de la loi Normale (bis).—Si Z est une va-
riable aléatoire suivant la loi normale N p0, 1q, la table
donne, pour α fixé, la valeur z1�α{2 telle quePt|Z| ¥ z1�α{2u � α.

Ainsi, z1�α{2 est le quantile d’ordre 1 � α{2 de la loi
normale N p0, 1q. z1−α/2zα/2 0

α/2 α/2

α 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 8 2,5758 2,3263 2,1701 2,0537 1,9600 1,8808 1,8119 1,7507 1,6954
0,1 1,6449 1,5982 1,5548 1,5141 1,4758 1,4395 1,4051 1,3722 1,3408 1,3106
0,2 1,2816 1,2536 1,2265 1,2004 1,1750 1,1503 1,1264 1,1031 1,0803 1,0581
0,3 1,0364 1,0152 0,9945 0,9741 0,9542 0,9346 0,9154 0,8965 0,8779 0,8596
0,4 0,8416 0,8239 0,8064 0,7892 0,7722 0,7554 0,7388 0,7225 0,7063 0,6903
0,5 0,6745 0,6588 0,6433 0,6280 0,6128 0,5978 0,5828 0,5681 0,5534 0,5388
0,6 0,5244 0,5101 0,4959 0,4817 0,4677 0,4538 0,4399 0,4261 0,4125 0,3989
0,7 0,3853 0,3719 0,3585 0,3451 0,3319 0,3186 0,3055 0,2924 0,2793 0,2663
0,8 0,2533 0,2404 0,2275 0,2147 0,2019 0,1891 0,1764 0,1637 0,1510 0,1383
0,9 0,1257 0,1130 0,1004 0,0878 0,0753 0,0627 0,0502 0,0376 0,0251 0,0125

α 10�3 10�4 10�5 10�6 10�7 10�8 10�9

z1�α{2 3,2905 3,8906 4,4172 4,8916 5,3267 5,7307 6,1094

Exemples. — Pour α � 0,5, on trouve z � 0,6745 ; pour α � 0,25, on trouve z � 1,1503 ; pour
α � 10�6, on trouve z � 4,8916.
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A.2. Lois de Pearson

Si X est une variable aléatoire suivant la loi du χ2,
ou de Pearson, à ν degrés de liberté, la table donne,
pour α fixé, la valeur k1�α telle quePtX ¥ k1�αu � α.

Ainsi, k1�α est le quantile d’ordre 1�α de la loi du χ2

à ν degrés de liberté. k1−α
0

α

ν
α 0,990 0,975 0,950 0,900 0,100 0,050 0,025 0,010 0,001

1 0,0002 0,0010 0,0039 0,0158 2,7055 3,8415 5,0239 6,6349 10,8276
2 0,0201 0,0506 0,1026 0,2107 4,6052 5,9915 7,3778 9,2103 13,8155
3 0,1148 0,2158 0,3518 0,5844 6,2514 7,8147 9,3484 11,3449 16,2662
4 0,2971 0,4844 0,7107 1,0636 7,7794 9,4877 11,1433 13,2767 18,4668
5 0,5543 0,8312 1,1455 1,6103 9,2364 11,0705 12,8325 15,0863 20,5150
6 0,8721 1,2373 1,6354 2,2041 10,6446 12,5916 14,4494 16,8119 22,4577
7 1,2390 1,6899 2,1673 2,8331 12,0170 14,0671 16,0128 18,4753 24,3219
8 1,6465 2,1797 2,7326 3,4895 13,3616 15,5073 17,5345 20,0902 26,1245
9 2,0879 2,7004 3,3251 4,1682 14,6837 16,9190 19,0228 21,6660 27,8772
10 2,5582 3,2470 3,9403 4,8652 15,9872 18,3070 20,4832 23,2093 29,5883

11 3,0535 3,8157 4,5748 5,5778 17,2750 19,6751 21,9200 24,7250 31,2641
12 3,5706 4,4038 5,2260 6,3038 18,5493 21,0261 23,3367 26,2170 32,9095
13 4,1069 5,0088 5,8919 7,0415 19,8119 22,3620 24,7356 27,6883 34,5282
14 4,6604 5,6287 6,5706 7,7895 21,0641 23,6848 26,1189 29,1412 36,1233
15 5,2293 6,2621 7,2609 8,5468 22,3071 24,9958 27,4884 30,5779 37,6973
16 5,8122 6,9077 7,9616 9,3122 23,5418 26,2962 28,8454 31,9999 39,2524
17 6,4078 7,5642 8,6718 10,0852 24,7690 27,5871 30,1910 33,4087 40,7902
18 7,0149 8,2307 9,3905 10,8649 25,9894 28,8693 31,5264 34,8053 42,3124
19 7,6327 8,9065 10,1170 11,6509 27,2036 30,1435 32,8523 36,1909 43,8202
20 8,2604 9,5908 10,8508 12,4426 28,4120 31,4104 34,1696 37,5662 45,3147

21 8,8972 10,2829 11,5913 13,2396 29,6151 32,6706 35,4789 38,9322 46,7970
22 9,5425 10,9823 12,3380 14,0415 30,8133 33,9244 36,7807 40,2894 48,2679
23 10,1957 11,6886 13,0905 14,8480 32,0069 35,1725 38,0756 41,6384 49,7282
24 10,8564 12,4012 13,8484 15,6587 33,1962 36,4150 39,3641 42,9798 51,1786
25 11,5240 13,1197 14,6114 16,4734 34,3816 37,6525 40,6465 44,3141 52,6197
26 12,1981 13,8439 15,3792 17,2919 35,5632 38,8851 41,9232 45,6417 54,0520
27 12,8785 14,5734 16,1514 18,1139 36,7412 40,1133 43,1945 46,9629 55,4760
28 13,5647 15,3079 16,9279 18,9392 37,9159 41,3371 44,4608 48,2782 56,8923
29 14,2565 16,0471 17,7084 19,7677 39,0875 42,5570 45,7223 49,5879 58,3012
30 14,9535 16,7908 18,4927 20,5992 40,2560 43,7730 46,9792 50,8922 59,7031

Lorsque le degré de liberté ν est tel que ν ¡ 30, la variable aléatoire

Z � ?
2X �?

2ν � 1

suit approximativement la loi normale centrée réduite.
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A.3. Lois de Student

Si T est une variable aléatoire suivant la loi de Stu-
dent à ν degrés de liberté, la table donne, pour α fixé,
la valeur t1�α{2 telle quePt|T | ¥ t1�α{2u � α.

Ainsi, t1�α{2 est le quantile d’ordre 1�α{2 de la loi de
Student à ν degrés de liberté. t1−α/2tα/2 0

α/2 α/2

ν
α 0,900 0,500 0,300 0,200 0,100 0,050 0,020 0,010 0,001

1 0,1584 1,0000 1,9626 3,0777 6,3138 12,7062 31,8205 63,6567 636,6193
2 0,1421 0,8165 1,3862 1,8856 2,9200 4,3027 6,9646 9,9248 31,5991
3 0,1366 0,7649 1,2498 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8409 12,9240
4 0,1338 0,7407 1,1896 1,5332 2,1318 2,7764 3,7469 4,6041 8,6103
5 0,1322 0,7267 1,1558 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 6,8688
6 0,1311 0,7176 1,1342 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 5,9588
7 0,1303 0,7111 1,1192 1,4149 1,8946 2,3646 2,9980 3,4995 5,4079
8 0,1297 0,7064 1,1081 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 5,0413
9 0,1293 0,7027 1,0997 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 4,7809
10 0,1289 0,6998 1,0931 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 4,5869

11 0,1286 0,6974 1,0877 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 4,4370
12 0,1283 0,6955 1,0832 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 4,3178
13 0,1281 0,6938 1,0795 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 4,2208
14 0,1280 0,6924 1,0763 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 4,1405
15 0,1278 0,6912 1,0735 1,3406 1,7531 2,1314 2,6025 2,9467 4,0728
16 0,1277 0,6901 1,0711 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 4,0150
17 0,1276 0,6892 1,0690 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 3,9651
18 0,1274 0,6884 1,0672 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 3,9216
19 0,1274 0,6876 1,0655 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 3,8834
20 0,1273 0,6870 1,0640 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 3,8495

21 0,1272 0,6864 1,0627 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 3,8193
22 0,1271 0,6858 1,0614 1,3212 1,7171 2,0739 2,5083 2,8188 3,7921
23 0,1271 0,6853 1,0603 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 3,7676
24 0,1270 0,6848 1,0593 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7969 3,7454
25 0,1269 0,6844 1,0584 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 3,7251
26 0,1269 0,6840 1,0575 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 3,7066
27 0,1268 0,6837 1,0567 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 3,6896
28 0,1268 0,6834 1,0560 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 3,6739
29 0,1268 0,6830 1,0553 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 3,6594
30 0,1267 0,6828 1,0547 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 3,6460

40 0,1265 0,6807 1,0500 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 3,5510
60 0,1262 0,6786 1,0455 1,2958 1,6706 2,0003 2,3901 2,6603 3,4602
80 0,1261 0,6776 1,0432 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 3,4163
120 0,1259 0,6765 1,0409 1,2886 1,6577 1,9799 2,3578 2,6174 3,37358 0,1257 0,6745 1,0364 1,2816 1,6449 1,9600 2,3263 2,5758 3,2905

Lorsque ν � 8, t1�α{2 est le quantile d’ordre 1� α{2 de la loi normale N p0, 1q.
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A.4. Lois de Fisher–Snedecor (α � 0, 05)

Si F est une variable aléatoire suivant la loi de
Fisher–Snedecor à pν1, ν2q degrés de liberté, la table
donne la valeur f1�α telle quePtF ¥ f1�αu � α � 0,05.

Ainsi, f1�α est le quantile d’ordre 1 � α � 0,95 de la
loi de Fisher–Snedecor à pν1, ν2q degrés de liberté. f1−α

0

α

ν2
ν1 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 8
1 161 200 216 225 230 234 239 242 246 248 250 254
2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5
3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,85 8,79 8,70 8,66 8,62 8,53
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,96 5,86 5,80 5,75 5,63
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,74 4,62 4,56 4,50 4,36
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,06 3,94 3,87 3,81 3,67
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,64 3,51 3,44 3,38 3,23
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,35 3,22 3,15 3,08 2,93
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,14 3,01 2,94 2,86 2,71
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,98 2,85 2,77 2,70 2,54

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,85 2,72 2,65 2,57 2,40
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,75 2,62 2,54 2,47 2,30
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,77 2,67 2,53 2,46 2,38 2,21
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,60 2,46 2,39 2,31 2,13
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,54 2,40 2,33 2,25 2,07
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,49 2,35 2,28 2,19 2,01
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,45 2,31 2,23 2,15 1,96
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,41 2,27 2,19 2,11 1,92
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,38 2,23 2,16 2,07 1,88
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,35 2,20 2,12 2,04 1,84

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,30 2,15 2,07 1,98 1,78
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,25 2,11 2,03 1,94 1,73
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,22 2,07 1,99 1,90 1,69
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,29 2,19 2,04 1,96 1,87 1,65
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,16 2,01 1,93 1,84 1,62
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18 2,08 1,92 1,84 1,74 1,51
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,13 2,03 1,87 1,78 1,69 1,44
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,10 1,99 1,84 1,75 1,65 1,39
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,95 1,79 1,70 1,60 1,32

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,03 1,93 1,77 1,68 1,57 1,288 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 1,94 1,83 1,67 1,57 1,46 1,00
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A.5. Lois de Fisher–Snedecor (α � 0, 025)

Si F est une variable aléatoire suivant la loi de
Fisher–Snedecor à pν1, ν2q degrés de liberté, la table
donne la valeur f1�α telle quePtF ¥ f1�αu � α � 0, 025.

Ainsi, f1�α est le quantile d’ordre 1� α � 0,975 de la
loi de Fisher–Snedecor à pν1, ν2q degrés de liberté. f1−α

0

α

ν2
ν1 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 8
1 648 800 864 900 922 937 957 969 985 993 1 001 1 018
2 38,5 39,0 39,2 39,2 39,3 39,3 39,4 39,4 39,4 39,4 39,5 39,5
3 17,4 16,0 15,4 15,1 14,9 14,7 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 13,9
4 12,2 10,6 9,98 9,60 9,36 9,20 8,98 8,84 8,66 8,56 8,46 8,26
5 10,0 8,43 7,76 7,39 7,15 6,98 6,76 6,62 6,43 6,33 6,23 6,02
6 8,81 7,26 6,60 6,23 5,99 5,82 5,60 5,46 5,27 5,17 5,07 4,85
7 8,07 6,54 5,89 5,52 5,29 5,12 4,90 4,76 4,57 4,47 4,36 4,14
8 7,57 6,06 5,42 5,05 4,82 4,65 4,43 4,30 4,10 4,00 3,89 3,67
9 7,21 5,71 5,08 4,72 4,48 4,32 4,10 3,96 3,77 3,67 3,56 3,33
10 6,94 5,46 4,83 4,47 4,24 4,07 3,85 3,72 3,52 3,42 3,31 3,08

11 6,72 5,26 4,63 4,28 4,04 3,88 3,66 3,53 3,33 3,23 3,12 2,88
12 6,55 5,10 4,47 4,12 3,89 3,73 3,51 3,37 3,18 3,07 2,96 2,72
13 6,41 4,97 4,35 4,00 3,77 3,60 3,39 3,25 3,05 2,95 2,84 2,60
14 6,30 4,86 4,24 3,89 3,66 3,50 3,29 3,15 2,95 2,84 2,73 2,49
15 6,20 4,76 4,15 3,80 3,58 3,41 3,20 3,06 2,86 2,76 2,64 2,40
16 6,12 4,69 4,08 3,73 3,50 3,34 3,12 2,99 2,79 2,68 2,57 2,32
17 6,04 4,62 4,01 3,66 3,44 3,28 3,06 2,92 2,72 2,62 2,50 2,25
18 5,98 4,56 3,95 3,61 3,38 3,22 3,01 2,87 2,67 2,56 2,44 2,19
19 5,92 4,51 3,90 3,56 3,33 3,17 2,96 2,82 2,62 2,51 2,39 2,13
20 5,87 4,46 3,86 3,51 3,29 3,13 2,91 2,77 2,57 2,46 2,35 2,09

22 5,79 4,38 3,78 3,44 3,22 3,05 2,84 2,70 2,50 2,39 2,27 2,00
24 5,72 4,32 3,72 3,38 3,15 2,99 2,78 2,64 2,44 2,33 2,21 1,94
26 5,66 4,27 3,67 3,33 3,10 2,94 2,73 2,59 2,39 2,28 2,16 1,88
28 5,61 4,22 3,63 3,29 3,06 2,90 2,69 2,55 2,34 2,23 2,11 1,83
30 5,57 4,18 3,59 3,25 3,03 2,87 2,65 2,51 2,31 2,20 2,07 1,79
40 5,42 4,05 3,46 3,13 2,90 2,74 2,53 2,39 2,18 2,07 1,94 1,64
50 5,34 3,98 3,39 3,06 2,83 2,67 2,46 2,32 2,11 1,99 1,87 1,55
60 5,29 3,93 3,34 3,01 2,79 2,63 2,41 2,27 2,06 1,94 1,82 1,48
80 5,22 3,86 3,28 2,95 2,73 2,57 2,36 2,21 2,00 1,88 1,75 1,40

100 5,18 3,83 3,25 2,92 2,70 2,54 2,32 2,18 1,97 1,85 1,71 1,358 5,02 3,69 3,12 2,79 2,57 2,41 2,19 2,05 1,83 1,71 1,57 1,00
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B. Estimation d’une proportion par intervalle de confiance

B.1. Abaque (α � 0,05)

L’abaque suivant a été construit pour un niveau de confiance 1�α � 0,95. Pour une taille
d’échantillon n ¤ 25, elle donne l’intervalle de confiance « exact » (méthode de Clopper–
Pearson) pour la proportion, et, pour n ¡ 25, un intervalle de confiance asymptotique —
moins lourd à calculer — déterminé à l’aide d’une approximation normale.
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En ordonnée, on place la proportion observée p et on obtient les bornes inférieure et supérieure
de l’intervalle de confiance approximatif comme les abscisses des points d’intersection de la
droite horizontale y � p avec les deux courbes correspondant à la taille n de l’échantillon.
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B.2. Table (α � 0,05)

La table suivante donne les bornes inférieures des intervalles de confiance de niveau 1�α �
0,95 pour une proportion, où n est la taille de l’échantillon et p � k{n la proportion observée.
La détermination de l’intervalle suit la méthode de Clopper–Pearson. L’intervalle de confiance
est alors �

pminpk, nq, 1� pminpn� k, nq�
où les pminpk, nq sont les valeurs lues dans le tableau et pminp0, nq � 0.

n k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0,0126 0,1581
3 0,0084 0,0943 0,2924
4 0,0063 0,0676 0,1941 0,3976
5 0,0050 0,0527 0,1466 0,2836 0,4782
6 0,0042 0,0433 0,1181 0,2228 0,3588 0,5407
7 0,0036 0,0367 0,0990 0,1841 0,2904 0,4213 0,5904
8 0,0032 0,0318 0,0852 0,1570 0,2449 0,3491 0,4735 0,6306
9 0,0028 0,0281 0,0749 0,1370 0,2120 0,2993 0,3999 0,5175 0,6637
10 0,0025 0,0252 0,0667 0,1215 0,1871 0,2624 0,3475 0,4439 0,5550 0,6915
11 0,0023 0,0228 0,0602 0,1093 0,1675 0,2338 0,3079 0,3903 0,4822 0,5872
12 0,0021 0,0209 0,0549 0,0992 0,1517 0,2109 0,2767 0,3489 0,4281 0,5159
13 0,0019 0,0192 0,0504 0,0909 0,1386 0,1922 0,2513 0,3158 0,3857 0,4619
14 0,0018 0,0178 0,0466 0,0839 0,1276 0,1766 0,2304 0,2886 0,3514 0,4190
15 0,0017 0,0166 0,0433 0,0779 0,1182 0,1634 0,2127 0,2659 0,3229 0,3838
16 0,0016 0,0155 0,0405 0,0727 0,1102 0,1520 0,1975 0,2465 0,2988 0,3543
17 0,0015 0,0146 0,0380 0,0681 0,1031 0,1421 0,1844 0,2298 0,2781 0,3292
18 0,0014 0,0137 0,0358 0,0641 0,0969 0,1334 0,1730 0,2153 0,2602 0,3076
19 0,0013 0,0130 0,0338 0,0605 0,0915 0,1258 0,1629 0,2025 0,2445 0,2886
20 0,0013 0,0123 0,0321 0,0573 0,0866 0,1189 0,1539 0,1912 0,2306 0,2720

n k 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 0,7151
12 0,6152 0,7353
13 0,5455 0,6397 0,7529
14 0,4920 0,5719 0,6613 0,7684
15 0,4490 0,5191 0,5954 0,6805 0,7820
16 0,4134 0,4762 0,5435 0,6165 0,6977 0,7941
17 0,3833 0,4404 0,5010 0,5657 0,6356 0,7131 0,8049
18 0,3575 0,4099 0,4652 0,5236 0,5858 0,6529 0,7270 0,8147
19 0,3350 0,3836 0,4345 0,4880 0,5443 0,6042 0,6686 0,7397 0,8235
20 0,3153 0,3605 0,4078 0,4572 0,5090 0,5634 0,6211 0,6830 0,7513 0,8316

Exemples. — a) Une biologiste a relevée 3 mutants sur une portée de 12 souris. Au niveau
de confiance 95%, la probabilité d’obtenir une souris mutante est estimée par r0,0549 ; 1 �
0,4281s � r0,0549 ; 0,5719s.

b) Deux étudiants sur 20 ont su répondre à une question de cours. Au seuil α � 5%, la pro-
babilité qu’un étudiant soit studieux est estimée par r0,0123 ; 1� 0, 6830s � r0,0123 ; 0,3170s.
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B.3. Intervalle de confiance du paramètre d’une loi de Poisson

La table suivante donne l’intervalle de confiance rλminpk, αq, λmaxpk, αqs du paramètre λ

d’une loi de de Poisson pour une observation unique égale à k P N. La détermination de
l’intervalle suit le même principe que la méthode de Clopper–Pearson pour une proportion.
Pour k � 0, l’intervalle donné est l’intervalle « bilatéral » r0,� lnpα{2qs.
α k 0 1 2 3 4 5 6

0,01 0,00–5,30 0,01–7,43 0,10–9,27 0,34–10,98 0,67–12,59 1,08–14,15 1,54–15,66
0,05 0,00–3,69 0,03–5,57 0,24–7,22 0,62–8,77 1,09–10,24 1,62–11,67 2,20–13,06
0,10 0,00–3,00 0,05–4,74 0,36–6,30 0,82–7,75 1,37–9,15 1,97–10,51 2,61–11,84
0,15 0,00–2,59 0,08–4,25 0,45–5,73 0,97–7,13 1,57–8,49 2,22–9,80 2,91–11,09
0,20 0,00–2,30 0,11–3,89 0,53–5,32 1,10–6,68 1,74–7,99 2,43–9,27 3,15–10,53

α k 7 8 9 10 11 12 13

0,01 2,04–17,13 2,57–18,58 3,13–20,00 3,72–21,40 4,32–22,78 4,94–24,14 5,58–25,50
0,05 2,81–14,42 3,45–15,76 4,12–17,08 4,80–18,39 5,49–19,68 6,20–20,96 6,92–22,23
0,10 3,29–13,15 3,98–14,43 4,70–15,71 5,43–16,96 6,17–18,21 6,92–19,44 7,69–20,67
0,15 3,62–12,36 4,35–13,61 5,10–14,85 5,87–16,07 6,64–17,29 7,43–18,49 8,22–19,69
0,20 3,89–11,77 4,66–12,99 5,43–14,21 6,22–15,41 7,02–16,60 7,83–17,78 8,65–18,96

α k 14 15 16 17 18 19 20

0,01 6,23–26,84 6,89–28,16 7,57–29,48 8,25–30,79 8,94–32,09 9,64–33,38 10,35–34,67
0,05 7,65–23,49 8,40–24,74 9,15–25,98 9,90–27,22 10,67–28,45 11,44–29,67 12,22–30,89
0,10 8,46–21,89 9,25–23,10 10,04–24,30 10,83–25,50 11,63–26,69 12,44–27,88 13,25–29,06
0,15 9,02–20,88 9,83–22,07 10,65–23,24 11,47–24,42 12,30–25,59 13,13–26,75 13,96–27,91
0,20 9,47–20,13 10,30–21,29 11,14–22,45 11,98–23,61 12,82–24,76 13,67–25,90 14,53–27,05

α k 21 22 23 24 25 26 27

0,01 11,07–35,95 11,79–37,22 12,52–38,48 13,26–39,74 14,00–41,00 14,74–42,25 15,49–43,50
0,05 13,00–32,10 13,79–33,31 14,58–34,51 15,38–35,71 16,18–36,90 16,98–38,10 17,79–39,28
0,10 14,07–30,24 14,89–31,41 15,72–32,59 16,55–33,75 17,38–34,92 18,22–36,08 19,06–37,23
0,15 14,80–29,07 15,65–30,22 16,49–31,37 17,34–32,52 18,20–33,66 19,06–34,80 19,91–35,94
0,20 15,38–28,18 16,24–29,32 17,11–30,45 17,97–31,58 18,84–32,71 19,72–33,84 20,59–34,96

α k 28 29 30 31 32 33 34

0,01 16,25–44,74 17,00–45,98 17,77–47,21 18,53–48,44 19,30–49,67 20,08–50,89 20,86–52,11
0,05 18,61–40,47 19,42–41,65 20,24–42,83 21,06–44,00 21,89–45,17 22,72–46,34 23,55–47,51
0,10 19,90–38,39 20,75–39,54 21,59–40,69 22,44–41,84 23,30–42,98 24,15–44,13 25,01–45,27
0,15 20,78–37,07 21,64–38,21 22,51–39,34 23,38–40,47 24,25–41,59 25,12–42,72 26,00–43,84
0,20 21,47–36,08 22,35–37,20 23,23–38,32 24,11–39,43 25,00–40,54 25,89–41,65 26,77–42,76

α k 35 36 37 38 39 40 41

0,01 21,64–53,32 22,42–54,54 23,21–55,75 24,00–56,96 24,79–58,16 25,59–59,36 26,38–60,56
0,05 24,38–48,68 25,21–49,84 26,05–51,00 26,89–52,16 27,73–53,31 28,58–54,47 29,42–55,62
0,10 25,87–46,40 26,73–47,54 27,59–48,68 28,46–49,81 29,33–50,94 30,20–52,07 31,07–53,20
0,15 26,87–44,96 27,75–46,08 28,63–47,20 29,52–48,32 30,40–49,43 31,28–50,54 32,17–51,66
0,20 27,66–43,87 28,56–44,98 29,45–46,08 30,34–47,19 31,24–48,29 32,14–49,39 33,04–50,49

Étant donné un échantillon observé pk1, . . . , knq d’une loi de Poisson de paramètre λ, en
posant k � k1 � � � � � kn, l’intervalle de confiance de λ est r 1

n
λminpk, αq, 1

n
λmaxpk, αqs.
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Pour estimer une proportion p à partir d’un grand échantillon (n ¥ 50) et une proportion
observée k{n faible (k{n ¤ 10), on prendra r 1

n
λminpk, αq, 1

n
λmaxpk, αqs pour intervalle de

confiance asymptotique de p. À l’opposée, lorsque n� k est petit, on utilise cette table pour
estimer 1� p avec k1 � n� k, pour en déduire l’estimation de p.

Exemples. — a) Dans un scrutin, sur 100 bulletins dépouillés, 4 bulletins sont nuls ou
blancs. Pour α � 0,05, l’intervalle de confiance asymptotique de la proportion de bulletins
nuls ou blancs est r0,0109 ; 0,1024s, soit plus raisonnablement r0,01 ; 0,10s.

b) Deux étudiants sur 20 ont su répondre à une question de cours. Au seuil α � 0,05, la
probabilité qu’un étudiant soit studieux est estimée par r0,24{20 ; 7,22{20s � r0,012 ; 0,361s.
C. Tests de Kolmogorov–Smirnov

C.1. Table de quantiles de la statistique de Kolmogorov–Smirnov

La statistique de Kolmogorov–Smirnov apparâıt lors d’un test d’adéquation d’une loi
observée avec une loi de probabilité sur R sans partie discrète, c’est-à-dire de fonction de
répartition F : RÑ r0, 1s continue. Elle est égale à

k � sup
xPR |F pxq � Fnpxq| � maxni�1

�
F pxpiqq � pi� 1q{n�_ �

i{n� F pxpiqq�
où pxpiqqni�1

est l’échantillon ordonné, et a _ b � maxpa, bq. Au seuil α donné, on accepte
l’hypothèse d’égalité des lois si k ¤ kn,1�α, cette dernière valeur étant donnée par la table
qui suit.

α
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,01 1,0000 0,9950 0,9293 0,8290 0,7342 0,6685 0,6166 0,5758 0,5418 0,5133
0,05 1,0000 0,9750 0,8419 0,7076 0,6239 0,5633 0,5193 0,4834 0,4543 0,4300
0,10 1,0000 0,9500 0,7764 0,6360 0,5652 0,5094 0,4680 0,4361 0,4096 0,3875
0,15 1,0000 0,9250 0,7261 0,5958 0,5248 0,4744 0,4353 0,4050 0,3806 0,3601
0,20 1,0000 0,9000 0,6838 0,5648 0,4927 0,4470 0,4104 0,3815 0,3583 0,3391

α
n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0,01 0,4889 0,4677 0,4490 0,4325 0,4176 0,4042 0,3920 0,3809 0,3706 0,3612
0,05 0,4092 0,3912 0,3754 0,3614 0,3489 0,3376 0,3273 0,3180 0,3094 0,3014
0,10 0,3687 0,3524 0,3381 0,3255 0,3142 0,3040 0,2947 0,2863 0,2785 0,2714
0,15 0,3425 0,3273 0,3141 0,3023 0,2918 0,2823 0,2737 0,2659 0,2587 0,2520
0,20 0,3226 0,3083 0,2957 0,2847 0,2748 0,2658 0,2577 0,2503 0,2436 0,2373

α
n 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0,01 0,3524 0,3443 0,3367 0,3295 0,3229 0,3166 0,3106 0,3050 0,2997 0,2947
0,05 0,2941 0,2872 0,2809 0,2749 0,2693 0,2640 0,2591 0,2544 0,2499 0,2457
0,10 0,2647 0,2586 0,2528 0,2475 0,2424 0,2377 0,2332 0,2290 0,2250 0,2212
0,15 0,2459 0,2402 0,2348 0,2298 0,2251 0,2207 0,2166 0,2127 0,2089 0,2054
0,20 0,2315 0,2261 0,2211 0,2164 0,2120 0,2079 0,2040 0,2003 0,1968 0,1934
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α
n 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

0,01 0,2899 0,2853 0,2809 0,2768 0,2728 0,2690 0,2653 0,2618 0,2584 0,2552
0,05 0,2417 0,2379 0,2342 0,2308 0,2274 0,2242 0,2212 0,2183 0,2154 0,2127
0,10 0,2176 0,2141 0,2108 0,2077 0,2047 0,2018 0,1991 0,1965 0,1939 0,1915
0,15 0,2021 0,1989 0,1958 0,1929 0,1901 0,1875 0,1849 0,1825 0,1801 0,1779
0,20 0,1903 0,1873 0,1844 0,1817 0,1791 0,1766 0,1742 0,1718 0,1696 0,1675

α
n 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

0,01 0,2521 0,2461 0,2406 0,2354 0,2306 0,2260 0,2217 0,2177 0,2138 0,2102
0,05 0,2101 0,2052 0,2006 0,1963 0,1922 0,1884 0,1848 0,1814 0,1782 0,1752
0,10 0,1891 0,1847 0,1805 0,1766 0,1730 0,1696 0,1664 0,1633 0,1604 0,1577
0,15 0,1757 0,1715 0,1677 0,1641 0,1607 0,1575 0,1545 0,1517 0,1490 0,1465
0,20 0,1654 0,1616 0,1579 0,1545 0,1514 0,1484 0,1456 0,1429 0,1404 0,1380

α
n 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

0,01 0,2067 0,1988 0,1917 0,1853 0,1795 0,1742 0,1694 0,1649 0,1608 0,1570
0,05 0,1723 0,1657 0,1597 0,1544 0,1496 0,1452 0,1412 0,1375 0,1340 0,1308
0,10 0,1551 0,1491 0,1438 0,1390 0,1347 0,1307 0,1271 0,1238 0,1207 0,1178
0,15 0,1441 0,1385 0,1336 0,1291 0,1251 0,1214 0,1181 0,1150 0,1121 0,1094
0,20 0,1357 0,1305 0,1258 0,1216 0,1178 0,1144 0,1112 0,1083 0,1056 0,1031

α
n 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0,01 0,1534 0,1470 0,1413 0,1362 0,1316 0,1275 0,1237 0,1203 0,1171 0,1142
0,05 0,1279 0,1225 0,1178 0,1135 0,1097 0,1063 0,1031 0,1003 0,0976 0,0952
0,10 0,1151 0,1103 0,1060 0,1022 0,0988 0,0957 0,0929 0,0903 0,0879 0,0857
0,15 0,1070 0,1025 0,0985 0,0950 0,0918 0,0889 0,0863 0,0839 0,0817 0,0796
0,20 0,1008 0,0965 0,0928 0,0895 0,0865 0,0838 0,0813 0,0790 0,0769 0,0750

Dudley (1964) a montré que pour tout u ¡ 0,

lim
nÑ8P Kn ¤ u{?n

( � 1� 2
8̧

k�1

p�1qk e�2k2u3

,

formule qui permet d’approcher les p-valeurs 1 � FKn
pkq � 1 � PtKn ¤ ku du test de

Kolmogorov–Smirnov pour n assez grand.

C.2. Table de quantiles de la statistique unilatérale de Kolmogorov–Smirnov

Les statistiques suivantes apparaissent dans les tests d’adéquation unilatéraux, ou de com-
paraison, de Kolmogorov–Smirnov :

k�n � sup
xPR�F pxq � Fnpxq� � max1¤i¤n

� i

n
� F

�
xpiq�	

ou

k�n � sup
xPR�Fnpxq � F pxq� � max1¤i¤n

�
F
�
xpiq�� i� 1

n

	
La table suivante donne

?
n�F�1

K
�
n

p1�αq, les quantiles multipliés par le facteur d’échelle
?
n

(se reporter à Knuth (D. E.), The Art of Computer Programming, vol. 2., p. 51).
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n
α 0,99 0,95 0,90 0,80 0,75 0,50 0,25 0,20 0,10 0,05 0,01

1 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,2500 0,5000 0,7500 0,8000 0,9000 0,9500 0,9900
2 0,0140 0,0675 0,1296 0,2416 0,2929 0,5176 0,7071 0,7818 0,9670 1,0980 1,2728
3 0,0170 0,0792 0,1471 0,2615 0,3112 0,5147 0,7539 0,8187 0,9783 1,1017 1,3589
4 0,0194 0,0879 0,1590 0,2726 0,3202 0,5110 0,7642 0,8248 0,9853 1,1304 1,3777
5 0,0215 0,0947 0,1675 0,2793 0,3249 0,5245 0,7674 0,8277 0,9995 1,1392 1,4024
6 0,0234 0,1002 0,1739 0,2834 0,3272 0,5319 0,7703 0,8343 1,0052 1,1463 1,4144
7 0,0250 0,1048 0,1787 0,2859 0,3280 0,5364 0,7755 0,8398 1,0093 1,1537 1,4246
8 0,0265 0,1086 0,1826 0,2874 0,3280 0,5392 0,7797 0,8431 1,0135 1,1586 1,4327
9 0,0279 0,1119 0,1856 0,2881 0,3274 0,5411 0,7825 0,8455 1,0173 1,1624 1,4388
10 0,0291 0,1147 0,1880 0,2884 0,3297 0,5426 0,7845 0,8477 1,0202 1,1658 1,4440

11 0,0303 0,1172 0,1900 0,2883 0,3330 0,5439 0,7863 0,8498 1,0225 1,1688 1,4484
12 0,0314 0,1193 0,1916 0,2879 0,3357 0,5453 0,7880 0,8519 1,0246 1,1714 1,4521
13 0,0324 0,1212 0,1929 0,2903 0,3379 0,5468 0,7897 0,8537 1,0265 1,1736 1,4553
14 0,0333 0,1229 0,1940 0,2925 0,3397 0,5486 0,7912 0,8551 1,0282 1,1755 1,4581
15 0,0342 0,1244 0,1948 0,2944 0,3412 0,5500 0,7926 0,8564 1,0298 1,1773 1,4606
16 0,0351 0,1257 0,1955 0,2961 0,3425 0,5512 0,7938 0,8576 1,0311 1,1789 1,4628
17 0,0359 0,1269 0,1961 0,2975 0,3436 0,5523 0,7948 0,8587 1,0324 1,1803 1,4648
18 0,0367 0,1280 0,1965 0,2987 0,3445 0,5532 0,7958 0,8597 1,0335 1,1816 1,4667
19 0,0374 0,1290 0,1968 0,2998 0,3454 0,5540 0,7967 0,8607 1,0346 1,1828 1,4683
20 0,0381 0,1298 0,1971 0,3007 0,3461 0,5547 0,7975 0,8616 1,0355 1,1839 1,4698

21 0,0387 0,1306 0,1973 0,3015 0,3467 0,5554 0,7983 0,8624 1,0365 1,1849 1,4712
22 0,0394 0,1313 0,1974 0,3023 0,3473 0,5561 0,7991 0,8631 1,0373 1,1859 1,4725
23 0,0400 0,1320 0,1974 0,3030 0,3478 0,5567 0,7998 0,8639 1,0381 1,1868 1,4737
24 0,0405 0,1326 0,1974 0,3035 0,3483 0,5573 0,8004 0,8645 1,0388 1,1876 1,4748
25 0,0411 0,1331 0,1974 0,3041 0,3487 0,5579 0,8010 0,8651 1,0395 1,1884 1,4758
26 0,0416 0,1336 0,1977 0,3046 0,3492 0,5585 0,8016 0,8657 1,0402 1,1891 1,4768
27 0,0421 0,1340 0,1985 0,3050 0,3496 0,5590 0,8021 0,8663 1,0408 1,1898 1,4777
28 0,0426 0,1344 0,1992 0,3054 0,3500 0,5595 0,8027 0,8668 1,0414 1,1904 1,4785
29 0,0431 0,1348 0,2000 0,3058 0,3504 0,5600 0,8032 0,8673 1,0419 1,1911 1,4793
30 0,0435 0,1351 0,2006 0,3062 0,3509 0,5605 0,8036 0,8678 1,0424 1,1916 1,4801

n ¡ 30 yp � 1

6
n�1{2 �Op1{nq, avec y2p � 1

2
lnp1{p1� pqq

yp 0,0709 0,1601 0,2295 0,3340 0,3793 0,5887 0,8326 0,8971 1,0730 1,2239 1,5174

D. Autres tables

D.1. Coefficients binomiaux

Les coefficients binomiaux sont

Ck
n � �

n

k


 � n !

k ! pn� kq ! pour n P N, k P t0, 1, . . . , n� 1, nu.
Ils satisfont la relation Ck

n � Ck�1

n�1 � Ck
n�1

qui mène à la construction du triangle de Pascal
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ci-dessous.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 1
1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 3 1
4 1 4 6 4 1
5 1 5 10 10 5 1
6 1 6 15 20 15 6 1
7 1 7 21 35 35 21 7 1
8 1 8 28 56 70 56 28 8 1
9 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
10 1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
11 1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1
12 1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1
13 1 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13 1
14 1 14 91 364 1001 2002 3003 3432 3003 2002 1001 364 91 14 1
15 1 15 105 455 1365 3003 5005 6435 6435 5005 3003 1365 455 105 15 1
16 1 16 120 560 1820 4368 8008 11440 12870 11440 8008 4368 1820 560 120 16 1

D.2. Nombres premiers

Liste des nombres premiers antérieurs à 2013. — 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139,
149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241,
251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359,
367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467,
479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601,
607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727,
733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857,
859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991,
997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093,
1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213,
1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303,
1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439,
1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511, 1523, 1531, 1543,
1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627,
1637, 1657, 1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753,
1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877,
1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 1993, 1997, 1999,
2003, 2011.

Remarque. — Les tables et illustrations de ce document ne sont soumises à aucun copyright,
elles sont copyleft. Elles ont été réalisées à l’aide des langages C, MetaPost et TEX.
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	الفصل الأولfinale2016 imprimé17
	الجدول رقم (11) : الدخل الصافي للشركات السبع الكبار 1978 ـ 1984 (مليون دولار)
	USource :U   17TUhttp://www.moqatel.comU17T consulté le 04/04/2012 à 00h45
	يلاحظ أن شركة جلف أصبحت منذ عام 1984 جزءاً من شركة شيفرون ومن ثم فإن الأرباح الخاصة بها لم تظهر عن العام المذكور. كما يُقصد بالدخل الصافي الدخل بعد خصم الضرائب.
	وتجدر الإشارة إلى أن ملامح الضعف بدأت تظهر على كارتل الشركات الثمانية مع ظهور منظمة الدول المصدرة للبترول " الأوبك " وتزامنها مع حملة التأميمات الواسعة - خاصة في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي- في الدول النامية التي تحصلت على استقلا...
	ومع ذلك، وعلى الرغم من حملة التأميمات التي شنتها الدول النامية المنتجة والمصدرة للبترول في إطار الأوبك على الشركات العالمية، رغبة في التقليص من هيمنتها على انتاج البترول، إلا أن التقنية والتكنولوجيا كانتا دائما إلى جنب هذه الشركات التي استثمرت مبالغ ط...
	ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن ما يزيد من مسألة الهيمنة تعقيدا وصعوبة هو عملية الإندماج بين الشركات على شكل تحالفات إستراتيجية لخلق كيانات عملاقة بحيث إنخفض كارتل الثمانية الأقوى إلى خمس شركات بعد عمليات الإندماج، وأصبحت تعرف بالأخوات الخمس وهي:
	-  إكسون موبيل " Exxon Mobil ".
	-  شل " Shell " .
	-  بريتش بتروليوم أموكو " British petroleum Amoco ".
	-  شيفرون تكساسو " Chevron Texaco "
	- توتال فينا ألف ." Total Fina-Elf "
	وتتجلى من خلال الجدول التالي مجموعة من المعالم التي تظهر شدة الهيمنة التي تفرضها هذه الشركات على قطاع البترول العالمي ومنتجاته من جهة، وأهميتها البالغة بالنسبة إلى الدول الأم من جهة أخرى، من خلال حجم الأرباح المحولة، حيث استطاعت الشقيقات الخمسة سنة 20...
	والجدول الموالي يبين أهم معالم هيمنة الشركات البترولية الكبرى "الشقيقات الخمس" عام 2000:
	الجدول رقم (12):أهم معالم هيمنة أكبر الشركات البترولية العالمية " الشقيقات الخمس " عام 2000
	المصدر: حسين عبدالله، البترول العربي، (دار النهضة العربية،مصر، 2003) ، ص. 467
	وتظهر الدراسات الحالية حفاظ هذه الشركات على هيمنتها على قطاع البترول مع منافسة من طرف الشركات الصينية وهذا ما تبينه مؤشرات أقوى عشرة شركات بترولية عالمية لسنة 2008 وذلك حسب الجدول التالي:
	USourceU : CNNMoney.com/Global5002008Globale500 1-100.mht
	وتظهر بيانات الجدول أعلاه معالم الهيمنة وحولها مجموعة من الملاحظات الهامة التي نذكرها إختصارا فيما يلي:
	- أن الشركات البترولية الأمريكية لا تزال تحافظ على الصدارة بخصوص الهيمنة على قطاع البترول، حيث تمتلك أربعة شركات من أصل أقوى عشر شركات بترولية عالمية وفق إجمالي الإيرادات.
	- أن الشقيقات الخمس لا تزال ضمن قائمة الكبار.
	- أن هناك قادم جديد إلى مصاف العمالقة، وهي الشركات البترولية الصينية بواقع شركتين من أصل العشرة العمالقة.
	- تمثل إيرادات الشركات الأمريكية الأربعة نسبة 41 % من إجمالي إيرادات الشركات العشر، وهي في الصدارة، كما تحتل شركة " Exxon Mobil" المرتبة الأولى من حيث الإيرادات على مستوى كل شركات البترول في العالم، وهي لوحدها حققت نسبة %17.7  من إجمالي إيرادات الشركا...
	- وعلى مستوى الأرباح، فإن الصدارة دائما إلى جانب الشركات الأمريكية، سواء كانت مجتمعة بنسبة% 42.5 من إجمالي أرباح الشركات العشرة، أو منفردة ممثلة بشركة "Exxon Mobil" بواقع22.6% وبأرباح قدرها 40610 مليون دولار متصدرة قائمة أقوى الشركات العالمية على اختل...
	- وأما على مستوى التشغيل، فلا أحد من الشركات البترولية العشر تنافس الشركات الصينية، حيث أنها لوحدها تشغل 1117345 عامل وبنسبة تقارب 74.5 %، وتأتي الشركة الأمريكية " Exxon Mobil" الثانية بنسبة% 9.6 وذلك دائما على مستوى إجمالي العاملين في الشركات العشرة ...
	وفيما يلي عرض مختصر للملاحظات السابقة عبر الأشكال البيانية التالية:P80F
	USourceU : CNNMoney.com/Global5002008Globale500 1-100.mht
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	- الفائض المالي البترولي يمثل الفرق الموجب للعوائد المالية النفطية الناتجة عن النشاط البترولي، والتي يعجز الاقتصاد الداخلي عن استيعابها في أنشطة استثمارية حقيقية ومنتجة، مما يجعلها تتراكم سنة بعد أخرى.
	علمًا أن الفائض من عوائد النفط هو فائض رأسمال ظاهري جاء لقاء مبادلة ثروة طبيعية غير متجددة، أي لقاء اندثار أصل إنتاجي وغير قابل بطبيعته للتعويض، وبذلك يعتبر رأس المال النقدي المتحصل معادلا موضوعيا لمورد إنتاجي ناضب، لكنه اعتبر "فائضا" لأن الكميات الم...
	Source : L'évolution des cours du pétrole depuis 1970,Sur le Site : http://www1.rfi.fr/actufr/articles/102/article_67012.asp ,consulté le 12/07/2012 à 15h30
	Source ; Les prix des métaux en octobre 2015,sur le Site: http://www.journaldunet.com/economie/industrie/prix-des-metaux.shtml
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	13
	وتتمثل عناصر التنمية البشرية ومكوناتها في النقاط التالية:
	حيث تتمثل أهداف التنمية الشاملة في الآتي :
	المصدر: 18Tمصطفى العبد الله الكفري3T18T 3T، أهم عوائق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، الحوار المتمدن - العدد: 965 - 2004 / 9 / 23 ، ص03 ، على الموقع الالكتروني : 18TUhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847U18T ، بتاريخ 02/02/2012 على ا...

	14
	15
	16
	17
	18
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	Moindres Carrés Ordinaire

	22
	36. 18Tمصطفى العبد الله الكفري3T18T 3T، أهم عوائق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، (الحوار المتمدن - العدد: 965 - 2004 / 9 / 23 ، ص03) ، على الموقع الالكتروني : 18TUhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=23847U18T ، بتاريخ 02/02/2012 على الس...
	7. كتوش عاشور، الغـاز الطبيعي في الجزائر و أثره على الاقتصاد الوطني،اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر،2004.
	24. تقرير صندوق النقد الدولي حول الدول العربية التي قد تفقد احتياطياتها خلال 5 سنوات،على الموقع الالكترونيبتاريخ 12/10/2015: http://www.royanews.tv/articles/63206-

	4. ا لصناديق السيادية في مواجهة الأزمات المالية العالمية.. الفرص والمحاذير، على الموقع الالكتروني: http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=206508,consulté le : 21/10/2013 à15h46
	43. http://www.journaldunet.com/economie/industrie/prix-des-metaux.shtml
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