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  مقدمة عامة
لقد تمیز القرن العشرون، وخاصة خالل نصفه الثاني، بكونه عصر المحروقات من النفط                  

ذا كان قطاع المحروقات من  والغاز الطبیعي، فهما مصدران أساسیان للطاقة والحركة والتصنیع، وإ
قضایاه الكثیر من الخبرة  ة، وتتطلب معالجاإلستراتیجیة العالمیة فإنه ال یخلو من التعقید أحیانا تالقطاعا
ولم یعد النفط والغاز المصدر الرئیسي للطاقة وال طلیعة مصادر الطاقة المستهلكة في العالم لقیام . والتجربة

الحیاة الصناعیة واالقتصادیة الحدیثة فحسب، وال مادة أولیة أساسیة في الصناعات الكیماویة و 
ا آلالف المشتقات التي تشكل عمادا ألغلبیة الصناعات والمهن األساسیة في البتروكیماویة فقط، بل مصدر 

  .العالم
رساء قواعد االقتصاد الوطني، خاصة  ایلعب قطاع المحروقات في الجزائر دورا مهم و          في بناء وإ

تكرة من طرف وأن الجزائر تمتلك ثروات طبیعیة هامة تتمثل في موارد الطاقة، غیر أن هذه الثروة كانت مح
الشركات مما دفع بالجزائر إلى استرجاعها عن طریق التأمیم واستغاللها لفائدة االقتصاد الوطني من أجل 

  .صناعة وطنیة قویة 
ة العمومیلمحاور التنمویة الكبرى للمؤسسات و سعیا لتحقیق هذا الهدف، اعتبرت الشراكة في الجزائر من ا

قود الشراكة المبرمة مؤشرا لقیاس نجاح المؤسسة ودلیال على الخاصة على حد سواء، وأصبح عدد ع و
، وبهذا التوجه توسعت مجاالت الشراكة في جمیع القطاعات، و خاصة في قطاع مستقبال دائهاآتحسن 

  .المحروقات
في حین اعتمدت العدید من المنشآت االقتصادیة العالمیة والشركات الرائدة، إستراتیجیة التحالف      

ة، كآلیة للنمو والتوسع الخارجي وتبدیل العالقة التنافسیة بالتعاون، ومن ثم تحقیق التكاملیة وتعزیز والشراك
أدائها التنافسي، وما یلفت االنتباه هو االنتشار السریع لهذه اإلستراتیجیة بین الشركات العالمیة الرائدة، التي 

  .تسعى للبقاء والسیطرة وتبادل اإلمكانات والموارد 
  
 :شكالیـةاإل

  :شكالیة العامة التالیةاإل عن اإلجابة محاولة في یتمثل دراسةال إشكالیة جوهر فان و بناءا علیه

 المحروقات مجال ما هو واقع أداء قطاع المحروقات الجزائري في ظل فتحـ 

  العالمیة في إطار الشراكة األجنبیة ؟ للشركات
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 :خالل طرح التساؤالت الفرعیة التالیة  من الموضوع جوانب تحلیل و لإلجابة على اإلشكالیة یمكننا 
فیما  و ؟ ینظر اإلقتصادیون لمفهوم آداء المنشآت في الصناعة حسب النظریات اإلقتصادیة كیف  - 

   ؟ اآلداء في الصناعةقیاس تتمثل أهم مؤشرات 
  .؟فیهارة و المسیطمن هي األطراف الفاعلة و  ؟ ةهیكل صناعة المحروقات العالمی كیف تطور - 
   ؟للشراكة األجنبیة درجة انفتاحهما قطاع المحروقات الجزائري، و ل الحالي هیكلالكیف هو  - 
ما هي نتائج قیاس و ؟  في قطاع المحروقات كماهیة أوجه عقود الشراكة األجنبیة لمؤسسة سوناطرا  - 

  ؟ة في القطاعیبو درجة ارتباط هذه النتائج بالشراكة األجن ،طراكاسون لدى منشأةاآلداء 
   

  :بحثفرضیات ال
 انخفــاضب المتمیــز الخــاص بالصــناعة و قوتــه مــن هیكــل الطلــب -وبــكاأل -یســتمد الكارتــل النفطــي 

   .سلعة ضروریة غیر متاحة لإلحالل على المدى القصیر محروقاتلا كونالسعریة  هتمرون

 ألخص التطـور التكنولـوجي ، و بـاالعالمیـة الصـناعة النفطیـة فـي الدولیـة االقتصـادیة تحـوالتال إن
 الجزائـر علـى قبـل مـن فرضـت التـي هـي الذي بقي محتكرا من طـرف الشـركات المتعـددة الجنسـیات،

 .و تبني خیار الشراكة األجنبیة القطاع في االقتصادیة باإلصالحات القیام

 تـههاتسـاهم إذ . ایجابیـا  كـان شـركات األجنبیـةلل الجزائـر فـي المحروقـات قطـاع فـتح  تـأثیر إن 
 .شركات من خالل الشراكة مع سوناطراك في تحقیق معدالت آداء أعلى للقطاعال

  

  :دراسةأھمیة ال
 لدى معلومة الیوم أصبحت الدولي االقتصاد في عامة بصفة الطاقة ومصادر المحروقات أهمیة إن       

 األخیرة العقود في تحولت إنها بل أیضا، معروف علیها للسیطرة العظمى القوى بین الشدید والتسابق الجمیع،

 لالقتصاد الفقري العمود هو الجزائر في المحروقات قطاع أن وبما .العالم في النزاعات من للعدید مصدر إلى

 المحروقات قطاع في سواء والمتغیرات التحوالت ألن أوال الموضوع، هذا یختار أن الباحث رأى فقد الجزائري،

 مكانة یحتل المحروقات قطاع ألن ثانیا و ومتجددة، سریعة عام بشكل الدولي االقتصادي المحیط في أو

  .التنمیة عملیة تقریبا علیه وتتوقف الجزائري االقتصاد في خاصة
  

 :دراسةأھداف ال
  :تسعى هذه الدراسة للوصول إلى تحقیق جملة من األهداف، أهمها               

  .القطاع في الحالیة الدولیة وراتالتط ضوء في خصوصا ومكانتها، المحروقات أهمیة إبراز -
 .الوقوف على المعطیات المستجدة واإلحصائیات الحدیثة في ساحة االقتصاد العالمي للمحروقات -

في ظل التحوالت  خصوصا و ،المحروقات قطاعالجزائریة في  توجهات السیاسات الصناعیة إبراز -
  .الدولیة في الصناعة النفطیة
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 .الجزائري بعد فتحه للشراكة األجنبیة المحروقات قطاعمكانات إلي تطور التاریخالالوقوف على  -

 .  الوقوف على واقع تطور آداء منشأة سوناطراك في القطاع -

 . الجزائري في المستقبل المحروقات قطاعإبراز أهم التحدیات التي تواجه  -
  

  :منھجیة الدراسة
مـن خـالل التعـرض إلـى  يالمـنهج الوصـفي التحلیلـ فقـد تطلبـت الدراسـة إلـى اعتمـاد مسایرة لطبیعة الموضوع،

أمــا المــنهج التــاریخي فقــد تــم االعتمــاد علیــه عنــد . المنشــآت فــي الصــناعة آداءبعــض المفــاهیم النظریــة حــول 
للجــــذور وكــــذا  لســــرد وتتبـــع تــــاریخ المحروقـــات ومختلــــف المراحـــل التــــي عرفهـــا اقتصــــادها العـــالميالتعـــرض 
  .ازائریة و تطورهللصناعة النفطیة الجالتاریخیة 

  

   :دود الدراسةـح
لقد أوجب موضـوع هـذه الدراسـة ،مـن ناحیـة أولـى، أن تمتـد حـدودها المكانیـة ألن تكـون ذات بعـد عـالمي،    

مــع تركیــز التحلیــل علــى بعــض المنــاطق الجغرافیــة ذات األهمیــة النســبیة فــي عــالم المحروقــات، ومــن ناحیــة 
لبعد التـاریخي للمحروقـات، السـیما مـع بدایـة اكتشـاف واسـتخراج الـنفط ثانیة، أن تنطلق حدودها الزمانیة من ا

كمعلــم زمنــي  2009-1980تــم أخــذ الفتــرة الزمنیــة  فــي حــینخــالل النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، 
عنــد أمــا  الجزائــري أي قبــل و بعــد فــتح القطــاع للشــراكة األجنبیــة تالتطــورات فــي قطــاع المحروقــالرســم أهــم 

األقـــرب للواقـــع الفتـــرة بوصـــفها  2009-2000الفترة الزمنیـــة فـــتم األخـــذ بـــ منشـــأة ســـوناطراك آداء دراســـة واقـــع
  .الحالي

  

  :الدراسةصعوبات 
كمیـــزة عامـــة، تنطـــوي الدراســـات العلمیـــة واالقتصـــادیة لموضـــوع المحروقـــات علـــى العدیـــد مـــن الصـــعوبات،   

جهــة، ولموقعهـا البــالغ األهمیــة والحساســیة مــن والمتأتیـة أساســا مــن حالــة الالیقـین المرتبطــة بالمحروقــات مــن 
  :لة من الصعوبات، والتي تترجمت فيجهة أخرى، ولم تشذ هذه الدراسة عن هذا الحال، إذ القت جم

یع االقتصـــاد الصــناعي بصـــفة عامـــة المراجــع التـــي تتنـــاول قضــایا و مواضـــصــعوبة الحصـــول علـــى  -
  ؛بصفة خاصة نفطیةاقتصادیات الصناعة الو 

 وكــذا اخــتالف وحــدات القیــاس المســتخدمة و صــطلحات والرمــوز وتعــددها بتعــدد اللغـات،اخـتالف الم -
  .معامالت تحویلها بین مختلف الجهات والهیئات المختصة والدول المعنیة

التــي  الصــعوبات، كانــت معطیــات هــذه الدراســة موحــدة المصــدر فــي أغلبهــا، و اتــهمحاولــة للتغلــب علــى ه و
ات، وفــي بعــض حصـائیلإلكمصــدر  الوطنیـة ســوناطراكى إحصـائیات الشــركة اعتمـدت اعتمــادا شـبه كلــي علــ

و األقطـــار العربیـــة  )Opec(هیئـــات عالمیـــة كمنظمتـــي الـــدول المصـــدرة للبتـــرول  إحصـــائیات األحیـــان علـــى
  ) . (Oapecالمصدرة للبترول
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  :الدراسةخـطة 
  

، حیــث خصــص  ثالثـة فصــولجــاءت هــذه الدراســة فــي حسـب مقتضــیات اإلشـكالیة المطروحــة،            
، وكـــان فـــي مبحثـــه األول مـــدخل لجـــزء النظـــري المتعلـــق بـــآداء المنشـــآت فـــي الصـــناعة منهـــا ل الفصـــل األول

، ومــن ثــم الوقــوف علــى مــرورا بــالتعریف بعلــم االقتصــاد الصــناعي، لتحلیــل المنافســة علــى مســتوى الصــناعة 
وعالقـة األداء  لنظریة آلداء المنشـآت فـي الصـناعةااألسس ، أما المبحث الثاني فقد تناول مناهج التحلیل فیه

، لیكــون باإلمكــان بعــدها تحدیــد مــن هیكــل وســلوك وسیاســات صــناعیة -scp -بــالمتغیرات األخــرى لنمــوذج
و المبحــــث الثالــــث تنــــاول اســــتراتیجیة الشــــراكة كســــلوك  .و أهمیتهــــا و العوامــــل المــــؤثرة فیهــــا مؤشــــرات األداء

رق إلى عالقة سلوك المنشـآت بأدائهـا باعتبـار أن الشـراكة سـلوك اسـتراتیجي لـه لتحسین األداء، حیث تم التط
  .  دوافع وآثار وهذا ما تناوله المطلب األخیر من هذا المبحث

  
النفطیـة  سـوقفـي ظـل تطـور ال ةالجزائریـ نفطیـةال الصـناعةلنشأة من الدراسة، فقد كان  الفصل الثانيأما      

المیــة، مــن بــدایاتها األولــى إلــى التطــور التــاریخي للصــناعة النفطیــة الع تنــاولل األولالمبحــث فكــان ، العالمیــة
ظهــور القــوى الجدیــدة فــي الصــناعة، وصــوال إلــى دراســة الســوق  ومــن ثــم  .الشــركات العالمیــة الكبــرى كارتــل

رق إلــى التطــ فكــان لدراسـة تطــور الصـناعة النفطیــة الجزائریـة مــن خـالل انيالنفطیـة العالمیــة، أمـا المبحــث الثـ
الصـناعیة المطبقـة فـي القطـاع، وصـوال إلـى نتــائج  تالسیاســا هیكـل الصـناعة بعـد االسـتقالل و مـن اتجاهـات

  .  هاته السیاسات و أهم أشكال عقود الشراكة المطبقة مع سوناطراك
  
 واحتوى. جاء بعنوان آداء قطاع المحروقات الجزائري في ظل الشراكة األجنبیةالذي  ،الفصل الثالث و  

هذا الفصل في مبحثه األول على هیكل قطاع المحروقات في الجزائر، إذ تم التطرق في هذا الجزء إلى 
میزات  فیه، إضافة إلى جمع سوناطراك علیه و درجة تكاملهدرجة انفتاح القطاع و مدى هیمنة م إبراز

الجزائري في  لمحروقاتا أما المبحث الثاني فقد تناول تطور قطاع .النفط الجزائري عن غیره من النفوط
 ةالمفصلة تطور كل من األنشطة الخلفیة و األنشطة األمامی تالشراكة األجنبیة، إذ تناول باإلحصائیا

أما المبحث الثالث فكان لدراسة واقع آداء القطاع من خالل منشأة سوناطراك و قیاس بعض  .للقطاع
       .  ه القطاعمؤشرات آدائها، و اختتم بالتحدیات المستقبلیة التي تواج

  
 


