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  تمهید
 وال جوانبهـا بجمیـع الحیـاة عصـب باعتبـاره وذلـك األرض، وجه على الطبیعیة الثروات أهم أحد النفط یعتبر   

ترتبط اقتصـادیات الـدول الحدیثـة بكـل جوانبهـا وقطاعاتهـا و  .النفط مشتقات أحد من اقتصادي نشاط أي یخلو
ـل ا الصــدارة علیهـا بعـد الحــرب الق ،بعـد أن احتـّل طـأهـم هـذه المصـادر علــى اإل لــنفطبمصـادر الطاقـة ، ویمّث

  . العالمیة الثانیة حین توقّف االنتصار أو االنهزام فیها على االمكانیات المتاحة من النفط
 ة مــن جهـــة وارتفـــاع تكلفتهــا مـــن جهـــةو اكتســب بـــذلك الـــنفط أهمیــة متزایـــدة بســـبب نــدرة المصـــادر البدیلـــ    

 والبتـرول لمعرفـة خصـائص هـذا المـورد صل إلقاء نظرة عامـة حـول أخرى، ولذلك سنحاول من خالل هذا الف
منتوجاتـه واألهمیـة االقتصـادیة له،خاصـة وأن السـلعة البترولیـة بصـورتیها الخـام والمنتوجـات تلعـب دورا مـؤثرا 
وفعاال في تنشیط التبادل التجاري علـى المسـتوى الـدولي وهـو مـا جعـل سـوق الـنفط العـالمي مـن أهـم األسـواق 

اخـتالالت متغیراتـه مـن  سـببب عرفت في تطورها التاریخي مراحل انتقالیة حسب تغیر مـوازین القـوى فیـه التي
  .عرض وطلب وأسعار من جهة وخالفات وأطماع األطراف الفاعلة فیه من جهة أخرى

ضـر، الحامـة منـذ االسـتقالل إلـى غایـة وقتنـا الجزائـري بمراحـل انتقالیـة ها قطـاع المحروقـاتمـر  إثرهاعلى و 
 العالمیـة للـنفط، السـوق التـي تشـهدها تالتحـوالبغیـة مواكبـة  القطـاع  فـي سیاسـات صـناعیةالدولة اثر انتهاج 

أدت إلـى رسـم مالمـح الصـناعة النفطیـة الجزائریــة اإلصـالحات الشـاملة ، القـوانین و مـن خـالل مجموعـة مـن 
  .خصوصیة في كل مرحلة تهاسبو أك

  :سیم هذا الفصل إلىولشرح و تفصیل ما سبق ارتأینا تق
  

  لصناعة النفطیة العالمیةاطور ت  :األولالمبحث  
  الصناعة النفطیة الجزائریة و الشراكة األجنبیة في القطاع:  الثانيالمبحث.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  العالمیة لصناعة النفطیةاطور ت :ولاأل  بحثالم
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لقت بظاللها على األطراف الفاعلة الكثیر من األحداث التي أ العالمیة لقد شهدت الصناعة النفطیة     
حسب  ألخرىفترة من قوى المنافسة التي اختلفت  نفیها، وغیرت في كل مرة من المعادلة القائمة وموازی

إحتكار تارة وسوق ناعة العالمیة للبترول بین سوق التطور التاریخي للصناعة ، وتأرجحت بذلك الص
  .للمنافسة تارة أخرى

  النفطیة  صناعیةبدایة ال: المطلب األول
یستوجب التطرق ألهم المراحل التي  نفطإن فهم طبیعة القوى واآللیات التي تحكم الصناعة العالمیة لل        

  .، ومن ثم تحلیل أسباب انتقال السلطة والسیطرة بین عدد من األطرافهذه الصناعة مر بها سوق
  .األمریكیة على الصناعةالشركات سیطرة : أوال

  الكولونیـل حفـر عنـدما 1859 سـنة فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة البتـرول كانـت األولـى لصـناعة البدایـة  
 تزویـد أجـل للبتـرول مـن أول بئـر "Pennsylvania"فانیا لبنسـ فـي "Edwin L. Drake"دریـك  إدویـن

  .الحوت شحوم من المستخرجة الزیوت لتعوض بالبترول مصابیح
ل مــن طـرف شــركة 1859فــي  "دریـك"بعـد اكتشـاف البتــرول مـن طــرف و    ، نظمـت هــذه  "Seneca"والممـوّ

الشــركة حملــة دعائیــة زاد مــن خاللهــا عــدد المغــامرین والبــاحثین والمضــاربین عــن البتــرول ، فبلــغ عــدد اآلبــار 
هـــي إال  ألــف طــن مــن البتـــرول الخــام ، ومــا 75بئـــر كــان إنتاجهــا حـــوالي  84حــوالي  1860المحفــورة ســنة 

  . "Standard oil company" بمشاركة عدد من المساهمین شركة" جون روكفلر" سنوات حتى أنشأ10

مالمـــح  أومنــذ ذلـــك الحـــین أخـــذت الصـــناعة البترولیـــة بـــالتطور والتقـــدم لتضـــم االســـتثمارات المختلفـــة، ولتبـــد  
  1.لالتشكالصناعة البترولیة في 

   .تنافسيالسوق مرحلة ال :ثانیا   
أدت إلــــى دخـــول عــــدد كبیـــر مــــن الشــــركات  "Seneca"لتــــي أحـــدثتها شــــركة إن تلـــك الحملــــة الدعائیـــة ا    

الصغیرة األمریكیـة ، وبـذلك كانـت الهجمـة علـى البتـرول أشـد بكثیـر مـن مثیلتهـا علـى الـذهب الكـالیفورني قبـل 
مّ فـــتح المنافســـة داخـــل هـــذا القطـــاع ، وكانـــت الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة تنـــتج 10 مـــن  %90ســـنوات ، فـــت

    .لخامالبترول ا
والواضح من هذه المعطیات أن طبیعة الصناعة كانت تنافسیة فیما بـین الشـركات، واحتكاریـة فـي سـیطرة     

، حیـث 2، وكـان أهـم مـا یمیزهـا فـي المرحلـة األولـى هـو االنفصـال وانفراد الوالیـات المتحـدة األمریكیـة باإلنتـاج
نــت عملیــة النقــل حكــرًا علــى شــركة الســكك كانــت كــل مرحلــة مــن مراحــل التصــنیع منفصــلة عــن األخــرى، وكا

  . الحدیدیة
  احتكار القلة ظهور :ثالثا         

                                                        
 .36- 35 :، ص1984، ترجمة محمد سمیح السید، دار طالس، دمشق، ،  حرب البترول السریةاسجاك، بیرنارد توم بیرجیھ   1
  . 03: ص .  www.elmokatel.com، على الموقع اإللكتروني  البترول و تأثیره على اقتصادیات الدولبدون مؤلف،   2

http://www.elmokatel.com
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عـــد المـــوانئ األمریكیـــة عـــن أمـــاكن تصـــدیر البتـــرول، ُأقیمـــت معامـــل              ُ عـــد أســـواق االســـتهالك وب ُ مـــع ب
صـبح عنصــرًا التكریـر فـي مـوانئ التصـدیر وأسـواق االسـتهالك، وضـاعف ذلــك مـن أهمیـة عامـل النقـل حتـى أ

ـّدت شـبكة أنابیـب بـین معامـل التكریـر ومـوانئ التصـدیر أو . حاكمًا في إستراتیجیة صناعة البترول ومن هنـا مُ
، الـــذي أســـس عـــام "John Rockefeller"وفـــي غضـــون ذلـــك، ظهـــر جـــون روكفلـــر . أســـواق االســـتهالك

خاللهــا فــرض  مــن ، واســتطاع"Standard Oil  of New Jersey"شـركة نیوجیرســي ســتاندرد  1880
ســیطرته علــى صــناعة البتــرول األمریكیــة، واحتكــار عملیــة شــراء الزیــت الخــام، وبــدأ مــن ذلــك الحــین بتطبیــق 
، ثـم بــاقي  مبـدأ التكامـل الرأسـي لصـناعة البتــرول مـن البئـر إلـى المسـتهلك فــي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة أوًال

المصـــدر الرئیســـي إلمـــدادات البتـــرول العالمیـــة  "نیوجیرســـي ســـتاندرد" ومـــن هنـــا أصـــبحت شـــركة . دول العـــالم
مــن نشـاطها خـارج الوالیــات المتحـدة األمریكیــة، وأصـبح هــذا % 70أصــبح نحـو  1885حتـى إنـه بحلــول عـام 

وهــي حقــول . فــي القوقــاز "Baku"، حیــث ظهـرت علــى الســاحة العالمیــة حقــول بـاكو 1890الحـال حتــى عــام 
  1.المنافسة بین البترول األمریكي والروسيأغزر من حقول بنسلفانیا، ومن هنا ظهرت 

لقد فرضت مجموعة من الخصائص التقنیة والمالیة للصناعة البترولیة االنتقال من سوق منافسة تامة و     
  .من صناعة التكریر %80یتحكم في نسبة " روكفلر"كان  1870إلى سوق احتكار قلة ، ففي بدایة 

اجتاحت الشركات البترولیة األمریكیة في رسم معالم هذا السوق منذ  االندماج التي و قد ساهمت عملیات    
عرفت هذه الفترة مجموعة من األحداث  ث، وأصبح العالم یعتمد على اإلنتاج البترولي األمریكي، حی1870

  :نذكر أهمها
  لفرض التحكم على السكك الحدیدیة ، وقد منحت الهیئة  1891تأسیس هیئة سكة حدید تكساس عام

بعض الصالحیات لتنظیم الهدر المادي في إنتاج النفط عبر عدد من اآللیات، وباتت عملیا  1931في 
أن هذه الهیئة بمثابة أوبك  نقادرة على تقنین اإلنتاج وتثبیت األسعار عالمیا ولهذا السبب یعتبر الكثیرو 

 .األمریكیة
  یران وفنزویال والمكسیكفي كندا وجزر الهند الشرقیة و  1910اكتشاف حقول بترول كبیرة في  .إ
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكبرى للشركات العالمیة الكارتل النفطي:  المطلب الثاني 

                                                        
  . 04:،ص السابق المرجعنفس   1
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دخلت لم تعد السلعة البترولیة حكرا على الشركات األمریكیة فحسب ، بل ظهرت شركات أوروبیة        
العشرین  بین نوعین من  من بدایة القرن اابتداءو یمكن التمییز هنا  ، رفقة مثیالتها األمریكیة للصناعة

الكارتل اختلف في عدد الشركات التي تحویه، لكنه لم یختلف كثیرا في السیاسات التي یطبقها باعتبار أن 
  .وراء كل سیاسة تأكید على السیطرة في السوق البترولیة العالمیة

  عقود الثالثة الكبار: أوال 
شر وبدایة القرن العشرین ظهرت على ساحة السوق والمقصود هنا أن في نهایة القرن التاسع ع          

  "standard jersey"النفطیة ثالث شركات عمالقة سیطرت على السوق، وتتمثل هذه الشركات في 
  .البریطانیة "Britich Petroleum "الهولندیة االنجلیزیة و "shell"األمریكیة ، 

، 1928ســـبتمبر  17ســـیطرتها كـــان أولهـــا فـــي وقـــد عقـــدت هـــذه الشـــركات عـــدة اتفاقیـــات تؤكـــد مـــن خاللهـــا     
وحملــت هــذه االتفاقیــة إعالنــا واضــحا عــن المبــادئ والوســائل التــي تكفــل الحــد مــن المنافســة بعــد حــرب األســعار 

  .1927عام ) جرسي وشل(التي نشبت بین 

ــز هــذه ، ومــا ی"مــذكرة األســواق األوروبیــة" ســمیت باســم  1930كمــا تــمّ توقیــع اتفاقیــة أخــرى فــي جــانفي      میّ
االتفاقیة هو وجود مذكرة السـماح بانضـمام أطـراف جـدد یمارسـون نشـاطا مهمـا فـي توزیـع المنتجـات البترولیـة 

   1.الجماعیة للثالثة الكبار  ةشرط الموافق

  :وقد شهدت هذه الفترة مجموعة من األحداث ساهمت في تقویة سیطرة هذه الشركات منها
الدول خاصة العربیة منها، أین بدأت هذه الشركات تزید في أطماعها من ـ اكتشاف البترول في العدید من    

فعلى سبیل المثال بدأت صناعة النفط في العراق عندما  أجل الحصول على امتیازات الستغالل البترول فیها،
على امتیاز البحث و التنقیب واستغالل النفط في كل األراضي  1925عام " نفط العراق"حصلت شركة 

یة ما عدا البصرة التي لم یشملها االمتیاز، وتآلفت هذه الشركة وشركة البترول البریطانیة ومجموعة العراق
مساهمة كل من هذه الشركات المجموعة األمریكیة ، وكانت نسبة وشركة البترول الفرنسیة و " شل "شركات

     2. 1927ونجحت هذه الشركة في اكتشاف حقل كركوك الكبیر  23%
تعرضت أسعار النفط إلى عملیات هبوط وصعود شدیدة حتى استقر سعر النفط عند  1920ـ في عام  

وهذا التذبذب في أسعار النفط دفع الوالیات المتحدة األمریكیة إلى استحداث نظام  لدوالر للبرمی 3مستوى 
Mob  فكانت تلك هي بدایة لوضع آلیة تربط السعر باإلنتاج ،.  

  
  
  سبع كارتل الشقیقات ال: ثانیا 

                                                        
  .58-57 :حسین عبد هللا، مرجع سابق، ص  1
 .20 :، ص  www.alwatanvoice.comعلى الموقع،النفط العربينان أخمیس، ح  2

    تعتبر الموبMOB  الىسنة  40وحدة رقابیة تنظم آلیة ربط أسعار النفط بحجم إنتاجیتھ وھي تعمل فقط ضمن الوالیات المتحدة األمریكیة طیلة 
أ . م. یس منظمة أوبك في بدایة الستینات من القرن الماضي لتعمل على مستوى العالم بدال من اقتصارھا على داخل الوالیات أن تم إلغاؤھا بمجرد تأس

.  

http://www.alwatanvoice.com
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 سنوات فإن إذا كانت العقود األولى من القرن العشرین قد عرفت سیطرت الثالثة الكبار كما یقال     
 "السبع الشقیقات" ع والتي تعـرف باسمنات قد شهدت سیطرت الشركات السبالثالثینات إلى غایة الستی

    1:وهي
ى ( :األمریكیة     ).ولف و تكساسكو،كالیفورنیا، موبیل، ج"اكسون"نیوجرسي و تسمّ

  ".شركة البترول اإلنجلیزیة " PBوهي  :نجلیزیةاإل   
  ".شل"وهي شركة : الهولندیة واالنجلیزیة  

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من یضیف إلى هذه الشركات الشركة الفرنسیة للبترول، حیث لم تكن      
ها من اإلنتاج العالمي للبترول لم ،ولكن نصیب 1949الفرنسیة للبترول تحسب ضمن الشركات الكبرى عام 

وهي إحدى الشركات السبع الكبرى ، وذلك " موبیل"یلبث أن إرتفع خالل عقد الستینات الى مایعادل نصیب 
نتیجة إلرتفاع األهمیة اإلنتاجیة والتصدیریة للنصف الشرقي من الكرة األرضیة التي كانت الفرنسیة تحضى 

                  .بنصیب مهم منها

لمعرفة مكانة وأهمیة هذه الشركات في میدان الصناعة البترولیة وسوقها الدولیة، نورد بعض األرقام  و    
فهي تستخدم من العمال " اكسون"اإلحصائیة حول إحدى أكبر هذه الشركات وهي شركة نیو جرسي 

ات البترولیة من أشهر الشرك %50شخص وتمارس نشاطها في جمیع أنحاء العالم وتملك نسبة  140.000
  .قطر من العالم 52شركة متواجدة في  275الفرعیة ،یبلغ تعدادها 

استثماراتها (جوداتها ، وقد بلغت قیمة مو ةأما مجاالتها الصناعیة فتشمل جمیع مراحل الصناعة البترولی  
مقدار  ، أما دوالر ملیار 10.5و وصلت إیراداتها إلى  دوالر ملیار11حوالي  1960في عام ) المستخدمة

أي ما یعادل نصف میزانیة الدولة الفرنسیة  دوالر ملیار 8.9فقد بلغ حوالي  1960إنفاقها االستثماري لعام 
   . لنفس السنة

أكثر من ثلثي االحتیاطي البترولي العالمي " الشقیقات السبع"ففي فترة الستینات تملك هذه الشركات    
  :الجدول التاليمن اإلنتاج العالمي كما یوضحه  % 60وحوالي 

  1965اإلنتاج البترولي للشقیقات السبع في سنة  :)03(جدولال
  برمیل یومیا 1000: الوحدة

  تكساسو  موبیل  كالیفورنیا  جولف  االنجلیزیة  شل نیوجرسي  الشركة

  1838  1069  1422  2082 2305 2411  3453  االنتاج
  .143 :ص، مرجع سابقاهللا، حسین عبد   :المصدر

  
  

  .على الصناعة  العالمیة الشركاتكارتل سیطرة  حمالم :ثالثا 
                                                        

  . 14/08/2010: طالعتاریخ اال .02ص ،www.annabaa.org،2001،احتیاطیات النفط في بالد المسلمینمحمد علي الحسیني،   1

http://www.annabaa.org
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بالتســلط االحتكــاري للشــقیقات الســبع علــى  فــي هاتــه الفتــرة العالمیــة هیكــل الصــناعة النفطیــة لقــد اتســم        
الصناعة البترولیة، ومن ثم على السوق البترولیة العالمیـة و بقیـت السـیطرة وتزایـدت لمـدة ال تقـل عـن نصـف 

نمـــا هـــو نتـــ قــرن شـــهدها النصـــف اج األول مـــن القـــرن العشـــرین  فالتســـلط الكـــارتلي لـــم یكـــن ولیـــد الصـــدفة ، وإ
   .فیما بینها لتؤكد على السیطرة مجموعة من العوامل التي تكاملت

  :و من أهم مالمح السیطرة على الصناعة 
تلف هذه المظاهر مخ توشمل ،لقد بدت مظاهر التركز االحتكاري واضحة   :التركز الصناعي - 1 

الصناعة البترولیة بكل ما تحویه هذه الصناعة من إنتاج ونقل وتكریر وتسویق في مجاالت ومراحل النشاط 
  1.الخ...وتسعیر واحتیاطي 

وقد بلغت سیطرة هذه الشركات الثماني حدًا بحیث تكاد تكون شبه تامة على صناعة البترول، وذلك حتى 
جت هذه الشركات كل البترول الذي تم إنتاجه خارج شمال أنت 1950ففي عام . الخمسینات من هذا القرن

م هذه الشركات الثماني في المراحل المختلفة لصناعة . أمریكا والدول الشیوعیة السابقة وقد كانت درجة تحكُّ
   2:على النحو التالي 1953البترول في عام 

  % 95.8          حتیاطي البترول     إ -
  % 90.2         إنتاج البترول          -
  % 74.3      مبیعات المنتجات البترولیة -
  % 75.6          الطاقة التكریریة       -

ولكن مع ازدیاد أهمیة الشركات المستقلة خالل الخمسینات، فقد تقلَّص نسبیًا مركز شركات البترول      
مسیطرة على معظم قطاعات ورغم ذلك بقیت هذه الشركات . الكبرى أعضاء االتحاد االحتكاري الدولي

كان نصیب الشركات الثماني الكبرى في  1965فمثًال في عام . 1973حتى عام  العالمیة صناعة البترول
   %.66، وفي مبیعات المنتجات البترولیة %58، وفي التكریر %76اإلنتاج 

  :التكامل العمودي في الصناعة  – 2
 من االستغالل مراحل عملیات مختلف ومراقبة ،البترول عفرو  جمیع في" الشقیقات السبع"تحكمت شركات    

 أو المصب إلى والنقل، واإلنتاج والتنقیب البحث وتشمل  (Upstream - Amont)المراحل العلیا   أو المنبع

  3. والتوزیع والتسویق التكریر صناعة وهي  (Downstream- Aval)الدنیا المراحل
 Vertical" )العمودي أو(حقیق درجة عالیة من التكامل الرأسيفقد حرصت هذه الشركات على ت         

integration"   ًاإلنتاج والنقل والتكریر والتسویق: في عملیاتها اإلنتاجیة التي تشمل أساسا.  
   :عوائق الدخول للصناعة  – 3

                                                        
  .79-77محمد الدوري، مرجع سابق، ص   1
  . 06:البترول و تأثیره على اقتصادیات الدول ، مرجع سابق،ص   2
  82 .ص السابق، مرجع هللا، عبد حسین  3
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ین أهم اتسمت الصناعة النفطیة العالمیة بوجود عوائق حالت دون دخول منشآت جدیدة للصناعة، و من ب
    1:هاته العوائق نجد 

  ضخامة رؤوس األموال:  
اسمالیة الالزمة في المراحل االولى ، مما ر نفطیة بضخامة حجم االستثمارات الالصناعة التتسم   

یسي في اعتماد معطم الدول ئو تعتبرهذه الخاصیة السبب الر  ،یعني ضخامة حجم النفقات الثابتة
لكون معظم الدول النامیة ال تملك  لمیة في بدء إنتاج النفطالمنتجة للنفط على الشركات العا

تطلب هذه الصناعة كل هذه  موأما .التكنولوجیا و رؤوس االموال القامة مثا هذه الصناعة انذاك
 .األموال كانت الشركات السبع الوحیدة التي تملك القدرة على االستثمارات في هذا المجال

  تحمل مستوى مرتفع من المخاطر:  
تتسم الصناعة النفطیة بارتفاع هوامش المخاطرة في معظم المراحل االنتاجیة ، وهذه المخاطرة قد  

و قد تكون . مثل الحوادث او العقبات الفنیة أو فنیة تكون طبیعیة مثل تزاید ظاهرة االبار الجافة
   .مخاطر سیاسیة او اقتصادیة تؤدي الى توقف االنتاج

  یات الحجمإقتصاد(الكفاءة اإلنتاجیة(:                                                            
وهي تمثل المستوى الذي یصله اإلنتاج عند أقل تكلفة ممكنة والصناعة البترولیة تتطلب إنتاجیة 
مرتفعة نظرا لضخامة رؤوس األموال المستعملة عند االستثمار،وترتبط الزیادة في الكفاءة خاصة 

التنقیب  لتكنولوجیة المستخدمة والتحكم في التكنولوجیا المعقدة أثناء عملیات االستكشاف وبالوسائل ا
 . الخ...والتكریر 

تمنع دخول منافسین جدد  حواجز قویةستنتاجا لما سبق یمكن القول أن هذه العوامل تعتبر إ و       
من  و ، ن عوامل بقاء السیطرةالتي تعتبر عامال م ا،ق أهدافها تضمن سیطرة الشركات السبع وتحقكم

  2:أهمها
  .ت البترولیة والتي قد تؤدي إلى أزمات دولیة كبیرةامدادتفادي حدوث االنقطاع في اإل  -
 .محاولة تعظیم األرباح من جمیع المراحل التي تمر بها الصناعة البترولیة -
ها السیطرة على البترول العربي باعتبار أن المنطقة العربیة أكثر المنا - طق إنتاجا وأغناها بالنفط وأقّل

  .تكلفة
  .التحكم في العرض البترولي وكذا في الطلب وهو ما یتیح فرصة التحكم في األسعار -
  

  
  ظهور القوى الجدیدة في الصناعة:  المطلب الثالث 

                                                        
  . 119:مرجع سابق،ص، اقتصاد النفطسید فتحي الخولي، 1
  .87یسري أبو العال، مرجع سابق، ص   2
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حمل عقدي الخمسینات والستینات أحداثا كثیرة طرأت على العرض العالمي،فاّدت إلى ارتفاع       
یب النصف الشرقي من الكرة األرضیة وخاصة منها دول الشرق األوسط من الصادرات نص

  .ر في األطراف الفاعلة في السوق العالمیة البترولیةالبترولیة العالمیة ، وهو ما أدى إلى تغیُ 
اآلبار  المتكاملة رأسیا من للشركات العالمیة احتكار قلة 1970حتى عام  النفط صناعة كانتفقد     
 هامش وضع ستیناتال سنوات االحتكار للقلة في هذا وقد شهد  "des puits à la pompe ".لمضخةل

  1.ذات الحجم الصغیرالعمومیة و  للشركات الخاصة (frange compétitive) تنافسي
 ُ نما ظهرت قوى جدیدة محاولة ذهاب السلطة االحتكاریة للكارتل السوق ال یعني فير السلطة إال أن تغی ، وإ

قاسم السلطة مع الشقیقات السبع، وهي مرحلة انتقالیة شبیهة بمرحلة االنتقال من عقود الثالثة منافسة لتُ ال
  .الكبار إلى كارتل الشركات السبع

  ظهور الشركات البترولیة الوطنیة: أوال 
ة عالمیة یعتبر ظهور الشركات البترولیة الوطنیة من أهم العوامل التي غیرت ورسمت معالم سوق بترولی    

  :جدیدة، ویمكن تقسیم هذه الشركات إلى
  :شركات البلدان الصناعیة - 1 

قتصر إ لقد ظهرت هذه الشركات منذ أواخر األربعینیات والخمسینیات وعرفت باسم الشركات المستقلة       
لعالمیة  نشاطها اإلنتاجي على أسواقها المحلیة في بدایة األمر لكنها سرعان ما اتجهت إلى األسواق ا

  .ونجحت في اكتشاف البترول ومن ثم إنتاجه في إطار عقود المشاركة
  2:و من بین اهم أسباب ظهور هذه الشركات نذكر    

تحقیق الشركات العالمیة االحتكاریة ألرباح عالیة وهو ما اعتبر حافزا كبیرا لهذه الشركات  -
  .باعتبار أن الهدف دائما هو تحقیق اكبر ربح ممكن

جاح المتزاید الذي حققته الشركات المستقلة أدى إلى تعزیز قدرتها المادیة والفنیة والتوسع الن -
 .أكثر في مجاالت استغالل البترول في العالم

 .الحصول على الكثیر من االتفاقیات البترولیة وخاصة منها عقود المشاركة والمقاولة -
سي في السوق البترولیة العالمیة والمتمثل في قطاع أّن ظهور القطاع التنافكان یبدو  ،في البدایةف    

الشركات المستقلة سیؤدي إلى النقص في دور الشركات العالمیة الكبرى، إال أن ما حدث هو مضاعفة 
جهود هذه األخیرة من أجل التمسك والبقاء على السلطة خاصة من خالل التنسیق المستمر بینها،وقد أخذ 

هیكلیا ، خاصة من خالل القیام شركتین فأكثر بإنشاء شركات مشتركة للقیام هذا التعاون والتنسیق شكال 

                                                        
1 Pierre-Noël Giraud ,Economie industrielle des commodites, Polycopié du cours, Centre de Geopolitique de 
l'énergie et des matières premières,Université  de paris-dauphine, 2003,  P:129. 

   ناك الكثیر من ا مستقال ، بل أن ھقفال ینبغي الفھم من تسمیة الشركات بالمستقلة بأنھا ال تتعاون مع باقي الشركات أو أنھا تقف في السوق العالمیة للبترول مو
  .التعاون بین ھذه الشركات والشركات الكبرى

  .100:محمد الدوري، مرجع سابق، ص  2
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نیابة عن الشركات القابضة بأنشطة معینة كاإلنتاج أو التسویق، كما یمكن أن یتم التنسیق من خالل 
  .االندماج والتكامل وهو ما عرفه عقد التسعینات 

، قد وقفت جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى في وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الشركات المستقلة     
شاركت جمیع الشركات األمریكیة واألوروبیة كبرى  1956الكثیر من المواقف ، ففي أزمة السویس عام 

ومستقلة في برنامج الطوارئ  الموضوع من طرف حكومات الدول الصناعیة العربیة على جانبي المحیط 
قة من أجل تخفیف أثار انخفاض اإلمدادات البترولیة إلى األطلسي ، وانتهجت سیاسات وخطط منس

  .االقتصادیات األوروبیة
كما تم انضمام الشركات المستقلة إلى الشركات الكبرى في بدایة السبعینات في جبهة منسقة تحوي على    

ام عشرین شركة،تأخذ على عاتقها مهمة التفاوض مع الدول المصدرة في تنظیم عمل السوق وقد تم إبر 
  ) . 1  1972-1970(اتفاقیات المشاركة في طهران وجنیف األولى والثانیة خالل الفترة 

  : شركات البلدان المنتجة والمصدرة للنفط -  2
تنامت هذه الحركة في  ونهایة الحرب العالمیة الثانیة ، شهدت الدول النامیة حركة التحرر الوطنیة منذ   

وما لبثت هذه الحركة  ةوأمریكا الالتینی اار األجنبي في إفریقیا وآسیالكثیر من المناطق الخاضعة لالستعم
  .الوطنیة في الظهور ةصامدة لسنوات حتى بدأت األنظم

ورغم أخذ الحریة واالستقالل من طرف هذه الدول،إال أنها استكملت الطریق وسعت جاهدة الستكمال     
  .ضیها السیادة الوطنیة على الثروات التي تقبع في باطن أرا

و من مؤسسات تشرف على هذه  ، فكان البد من سیاسة مستقلة لهذه الدول لحمایة المصالح والثروة    
السیاسة خاصة أمام التغیرات الهیكلیة التي عرفتها السوق البترولیة العالمیة، فانطلقت بذلك عملیات التأمیم 

أولى هذه الشركات المنشأة بقرار من البرلمان " Nioc"و إنشاء الشركات الوطنیة، وتعتبر الشركة اإلیرانیة 
النفطیة عقب تأمیم البترول اإلیراني،ثم تتالت بعدها إنشاء العدید من الشركات  30/04/1951اإلیراني في 

   :الوطنیة كما یبینها الجدول التالي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .68 :حسین عبد هللا، مرجع سابق ،ص  1
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  ):04(الجدول 

  
  . 311:،صمرجع سابق ،اقتصاد النفط ،سید فتحي الخولي :المصدر

         
   1:أهمها قد ساهمت الدول المصدرة في نجاح عمل الشركات الوطنیة بمساندتها في الكثیر من األمورو 

  وخالل همة الدولة في تمویلها،إال أنه سیطرة القطاع العام على رؤوس أموال الشركات وبالتالي مسا
  .الخصخصة یة متزایدة من طرف الدولة في عمل العقود األخیرة عرفت هذه الشركات رغبات

  توفیر مصادر من الزیت الخام. 
   البترولیةص التي تم إدخالها في االتفاقیات تسویق المنتوجات البترولیة من خالل بعض النصو. 

   الخ...إعطاء بعض االمتیازات لهذه الشركة كاإلعفاء من الضرائب أو تقدیم اإلعانات. 
  :ها الشركاتتواجهعراقیل  -

الذي أحدثه ظهور الشركات الوطنیة على السوق البترولیة العالمیة،إّال أنها وقفت أمام رغم الوقع الجدید     
  :العدید من التحدیات وواجهتها الكثیر من العراقیل أهمها

افتقار أغلب الشركات الوطنیة للخبرات خاصة وأن الصناعة البترولیة تتمیز بتكنولوجیا معقدة یصعب  -    
  .م فیهاعلى مثل هذه الشركات التحك

المنافسة الشدیدة من طرف الشركات العالمیة الكبرى التي سیطرت على مدى فترات طویلة واحتكرت  -  
لت من الشقیقات السبع إلى  ة، خاصةالعالمی ةالسوق النفطی بعد عملیات االندماج التي عرفتها، فتحوّ

  .الشقیقات الخمس
  .ا العربیةضعف القدرة التمویلیة للشركات الوطنیة خاصة منه -  
  .عدم إیجاد سیاسة واضحة لتأكید التعاون والتنسیق فیما بین الشركات الوطنیة -  

   الت الدول المنتجةتتك :ثانیا 
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ـــل المنافســـة داخـــل صـــناعة المحروقـــات العالمیـــة، ومـــع عـــدم إیجـــاد سیاســـة واضـــحة لتأكیـــد            فـــي ّظ
ة للـنفط ، أصـبح تحـرك هـذه الـدول فـي اتجـاه واحـد نحـو التعاون والتنسیق بین الشركات الوطنیة للـدول المنتجـ

البحـث علــى سیاســات منسـقة یمكــن مــن خاللهـا تغییــر األوضــاع علـى مســتوى الســوق البترولیـة العالمیــة أمــام 
تزایـــد الصـــراع بـــین الـــدول النفطیـــة والشـــقیقات الســـبع وكـــذا دخـــول الشـــركات النفطیـــة المســـتقلة إلـــى الســـاحة 

لعــّل ت وتنظیمــات بترولیــة عربیــة ودولیــة یاســات لتطبــق إال مــن خــالل إنشــاء منظمــاالدولیــة،ولم تكــن هــذه الس
  :أهمها

  : " Opec-األوبك" منظمة الدول المصدرة للبترول -  1
نتــاج ومحصــلة لتــاریخ طویــل، بــدأ فــي مطلـــع " األوبــك"كــان قــرار إنشــاء منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول     

المســیطر جــرى بــین طــرفین، أحــدهما رئیســي وهــو لبترولیــة الدولیــة تالقــرن العشــرین حیــث كانــت االتفاقیــات ا
ویتمثـل فـي شـركات البتـرول العالمیـة ومـن ورائهــا حكومـات بالدهـا؛ والطـرف اآلخـر وهـو الهامشـي أو الثــانوي 

وبعــد أن نالــت معظـم الــدول المنتجــة للبتـرول اســتقاللها، أخــذت . متمـثال فــي حكومـات الــدول المنتجــة للبتـرول
ذه االتفاقیـــات وتعیـــد النظـــر فـــي طبیعـــة العالقـــات التـــي تربطهـــا بالشـــركات الكبـــرى، كمـــا بـــدأت فـــي تراجـــع هـــ

  .الدخول إلى تلك الصناعة، التي كانت حكرًا على تلك الشركات وحدها
، عنــد انعقــاد المــؤتمر البترولــي األول الــذي 1959و ظهــرت أول بــادرة إلنشــاء األوبــك فــي القــاهرة فــي أبریــل 

فقــد جــرت خلــف كــوالیس هــذا المــؤتمر محادثــات بــین . البترولیــة التابعــة لجامعــة الــدول العربیــة نظمتــه اللجنــة
ــــة  ــــت تأســــیس هیئ یــــران، والكویــــت، تناول ــــة الســــعودیة، والعــــراق، وإ كمنظمــــة "ممثلــــي فنــــزویال والمملكــــة العربی

  1:تجتمع مرة واحدة سنویًا على األقل لمناقشة بعض النقاط، وأهمها "استشاریه
  .ین الشروط التعاقدیة وضرورة التشاور حول موضوع تغیر األسعارتحس -  
  .معالجة أوضاع صناعة البترول من وجهة نظر جماعیة موحدة -  
  .زیادة قدرة مصافي البترول في البالد المنتجة -  

  .تأسیس شركات بترول وطنیة -  
نتاج وتنقیب الموارد البت -     .رولیةالتفاهم فیما یتعلق بعملیات صیانة وإ

، أنهــا ســـتخفض األســـعار المعلنـــة لبتـــرول الشـــرق 1960أغســـطس  9فـــي " شـــركة إســـو"كــان إعـــالن  و      
األوسط، بدایة الّشرارة؛ ألن األسعار آنذاك كانت منخفضة في األصـل، األمـر الـذي أدى إلـى إلحـاق الضـرر 

المملكـة العربیـة السـعودیة، : وبدعوة من العراق، عقدت خمـس دول، هـي. باقتصادیات الدول المنتجة للبترول
یـــران، وفنـــزویال، اجتماعــًا فـــي بغـــداد، فـــي الفتــرة مـــن  ، وأعلنـــوا 1960ســـبتمبر  14–10والكویــت، والعـــراق، وإ

، تتــولى إجــراء المشــاورات المنتظمــة )األوبــك" (منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول: "إنشــاء منظمــة دائمــة تســمى
وجــاء انضــمام بقیــة األعضــاء . یــد سیاســتها بهــذا الخصــوصبــین الــدول األعضــاء وتعمــل علــى تنســیق وتوح

، ثـم إندونیسـیا ولیبیـا عـام 1961عـام  ، حیث انضمت قطـر)الدول أعضاء منظمة األوبكانظر جدول (تباعًا 
                                                        

  . 12:البترول و تأثیره على اقتصادیات الدول ، مرجع سابق ،ص 1



 النفطية العالمية  سوقفي ظل تطور ال  الصناعة النفطية الجزائرية: الفصل الثاني   
 

68

، ثـم نیجیریـا 1969، ثـم الجزائـر عـام )دولة اإلمـارات العربیـة المتحـدة حالیـاً ( 1967، ثم أبو ظبي عام 1962
انســـــحبت عـــــام ( 1975، ثـــــم الجـــــابون عـــــام )1992انســـــحبت عـــــام ( 1973، فـــــاإلكوادور عـــــام 1971عـــــام 

  :كما یوضحه الجدول التالي.، لیصبح عدد الدول األعضاء إحدى عشرة دولة)1994
  منظمة األوبكفي عضاء األ لدوال): 05(جدولال                       

 تاریخ االنضمام          األعضاء مؤسسي المنظمة       *الدولة     

 1960   *جمهوریة إیران اإلسالمیة

 1960    *العراق 

 1960   *الكویت 

 1960   *المملكة العربیة السعودیة 

 1960   *فنزویال 

 1961 دولة قطر

 1962 إندونیسیا

 1962 یة اللیبیةالجماهیر 

 1967 اإلمارات العربیة المتحدة

 1969 الجزائر

 1971 نیجیریا

  www.opec.org.:  منظمة الدول المصدرة للبترول موقع :المصدر                                           
  1:یلي ما األوبك إنجازات أهم منو 
 مــن العلیــا الحلقــات علــى ســیطرتها بعــد العالمیــة ترولیــةالب الشــركات اســتغالل مــن الطبیعیــة ثرواتهــا حمایــة -

 خاص؛ بشكل البترول إنتاج

 بعـد واألسـعار، اإلنتـاج كمیـات فـي التحكم حیث من النفطیة السوق في جدیدة قوة األوبك منظمة أصبحت -
 العالمیة؛ االحتكاریة الشركات من المبادرة زمام سحبت أن

 البتــرول مــن المعرضــة الكمیــات بــین العــالمي التــوازن علــى محافظــةلل أعضــائها بــین تنســیق سیاســة اعتمــاد -
 علیه؛ والطلب

 علـــى الحاصـــلة الشـــركات تـــدفعها التـــي اإلتـــاوة تنفیـــق مبـــدأ إقـــرار بعـــد األوبـــك لـــدول النفطیـــة العوائـــد نمـــو -
 ممــا ،عــدة مــرات رفعهـا واســتطاعت بــذلك وتــدعیمها المعلنـة األســعار فــي الــتحكم المضــیفة ثـم للدولــة متیـازاإل
  .المالیة فوائضها من زاد
  
  Oapec:"2-األوابك"منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول  -  2

                                                        
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم في ظل التحوالت االقتصادیة قطاع المحروقات الجزائریةعیسى مقلید،  1

  . 36: ،ص 2008االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة، الجزائر،
  . 13:البترول و تأثیره على إقتصادیات الدول ، مرجع سابق ،ص 2
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الكویــت، : ، بــین ثـالث دول هـي1968ینـایر  9هـي منظمـة عربیـة ُأنشــئت، بعـد توقیـع اتفاقیــة بیـروت فـي     
ختیـرت الكویـت مقـرًا لهـا. والسعودیة، ولیبیا االتفاقیـة علـى أنـه مـن الشـروط ونصـت المـادة السـابعة مـن . وقـد ُا

، ولكــن "أن یكــون البتــرول هــو المصــدر الرئیســي واألساســي للــدخل القــومي"األساســیة للعضــویة فــي المنظمــة 
لجــذب دول عربیــة أخــرى، ممــا یعطــي المنظمــة قاعــدة عربیــة أقــوى  1971دیســمبر  9هــذا الــنص ُعــدِّل فــي 

، فـــأدى هـــذا "مهمـــًا للـــدخل القـــومي فـــي هـــذا البلـــد أن یكـــون البتـــرول مصـــدراً "وأكبـــر، وأصـــبح الـــنص كـــاآلتي 
، وقطــر، فــي )اإلمــارات حالیــاً (البحــرین، والجزائــر، وأبــو ظبــي : التعــدیل إلــى انضــمام دول عربیــة أخــرى هــي

وفــي عــام . 1973، ثــم انضــمت مصــر فــي عــام 1972ثــم انضــمت العــراق، وســوریة فــي عــام . 1970عــام 
ـــ 1982 دمت تـــونس بطلـــب انســـحاب مـــن عضـــویة المنظمـــة عـــام انضـــمت تـــونس لعضـــویة المنظمـــة، ثـــم تق
، ولكــن المجلــس الــوزاري تــداول الطلــب ووافــق علــى تعلیــق عضــویتها، لیصــبح عــدد الــدول األعضــاء 1986

  . إحدى عشرة دولة عربیة
أن أهداف المنظمة هي تعاون األعضاء في مختلف : "وقد حددت المادة الثانیة من اتفاقیة إنشاء المنظمة

وتوحید الجهود لتأمین وصول البترول إلى , عة البترول لتحقیق أفضل العالقات فیما بینهامجاالت صنا
أسواق استهالكه بشروط معقولة وعادلة، وتحدید الوسائل والطرق المناسبة للمحافظة على المصالح 

كذلك مساعدة الدول األعضاء في تبادل المعلومات . المشروعة للدول األعضاء منفردین ومجتمعین
قامة المشروعات المشتركة في  والخبرات، وتوفیر فرص العمل والتدریب في مجاالت صناعة البترول، وإ

والتعاون فیما بینهم لحل ما یعترضهم من مشكالت في , مجال البترول باستخدام الموارد المالیة لألعضاء
   .مجال البترول

  " AIE" :للطاقة تكتل الدول المستهلكة - ثالثا
، وتعتبر الوالیات المتحدة  1973في أعقاب األزمة الطاقویة في   " AIE"الدولیة للطاقة الةنشأت الوك    

  .األمریكیة من أول الدول المبادرة إلنشائها، والتي تضم الدول المتقدمة المستهلكة للبترول
ــــة تعتبــــرو       ــــدول أقامتهــــا أداة أهــــم  للطاقــــة الدولیــــة الوكال  أهــــدافها یــــقتحق قصــــد للبتــــرول المســــتهلكة ال

 الوالیـات المتحـدة وهولنـدا البتـرول إلـى ضـخ بوقـف العربیـة الدول وقیام أكتوبر حرب نشوب فبعد اإلستراتیجیة
 -11 فـي واشـنطن مـؤتمر إلـى الصـناعیة الـدول بـدعوة المتحدة الوالیات سارعت اإلجمالي إنتاجها تخفیض و

   الدولیة الطاقة وكالة شاءإن على االتفاق وتم الطاقة قضایا لمناقشة 1974 فیفري 13

  1 :هدفب
  
  
  

   ؛البترول لتوفیر المشتركة الوسائل إیجاد -
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  ؛األسعار على هبوطي ضغط إحداث -
  ؛ المستورد البترول على االعتماد تقلیل -
  ؛طوارئ حدوث حالة في البترول مصادر القتسام خطة وضع -
 ؛ البترول بدائل إیجاد إلى الرامیة والبحوث البرامج تنمیة -
  ؛الضخ وقف حاالت لمواجهة ضخم مخزون ینتكو  -
 .األهداف هذه لتحقیق العالمیة البترول شركات مع التعاون -

 :إلى أجهزتها قُسمت إذ الدقة بالغ بشكل الوكالة نُظمت وقد   

 للوكالة العلیا السلطة هو و القرارات إصدار حق له :وزاري مجلس -
 لجنــة الطــوارئ، لجنــة منهــا لجــان أربعــة ولــدیها یــراه، فیمــا الــوزاري المجلــس قبــل مــن تفــوض :اإلدارة لجنــة -

 .األخرى المستهلكة و المنتجة الدول مع العالقات
 األعضاء الدول بین األصوات ووزعت للجمیع ملزمة وهي باألغلبیة الوكالة في القرارات تتخذو   

 البترولیة صواتاأل من ومجموعة عامة أصوات ثالثة دولة كل منحت حیث ،وعلمیة مبتكرة بطریقة
 األصوات توزیع نظم وقد الدولي البترول سوق في عضو لكل النسبیة األهمیة مجموعها في تعكس

  .قرار أي تمنع أن الصناعة في أهمیتها كانت مهما بمفردها دولة أیة بإمكان لیس تجعل بطریقة باألغلبیة

  العالمیة  السوق النفطیة: طلب الرابعالم
اق الــنفط تعتبــر مــن أكثــر األســواق الســلع األساســیة تقلبــا بشــكل عــام ، ویعــزى ذلــك مــن المعلــوم أن أســو     

بشــكل رئیســي إلــى إنخفــاض مرونــة الطلــب الســعریة للــنفط حالــة كونــه ســلعة ضــروریة غیــر متاحــة لإلحــالل 
رئیســـیة مثـــل النقـــل علـــى المـــدى القصـــیر فـــي أغلـــب أوجـــه إســـتخدامها، وعلـــى المـــدى الطویـــل فـــي قطاعـــات 

و مــن جانــب العــرض أیضــا ، یتطلــب زیــادة الطاقــات اإلنتاجیــة فتــرات زمنیــة طویلــة ، وتــدفقات  المواصــالت
فــي ظــل أســواق مســتقرة ، منخفضــة المخــاطر و مضــمونة العوائــد ، فــي حالــة ضــمان اســتثماریة عالیــة تتــوفر 

اإلسـتثمار جـدوى لفائضـة رفـع للتكلفـة و تـدني لالطلب المستقبلي ، حیث یترتب على إرتفاع الطاقة اإلنتاجیة ا
، وتــؤدي هــذه األســباب إلــى إنخفــاض مرونــة العــرض الســعریة للــنفط، ممــا یتســبب فــي تزایــد درجــة الحساســیة 

فـي تزایـد  الشدیدة ألسعار النفط تجاه أي أنباء تشیر إلى مخاطر إنقطـاع اإلمـدادات ، و یسـاهم بشـكل مباشـر
  1.حدة التقلبات في أسعار النفط

  
  
  

  العرض النفطي :أوال 
                                                        

 132، مجلة النفط و التعاون العربي، العدد التطورات في أسعار النفط العالمیة و انعكاساتها على اإلقتصاد العالمي،الطاهر الزیتوني  1
 .23:، ص2010الكویت،
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  :النفطيمفهوم العرض  -1
ـــنفط، الكمیـــة المعروضـــة منـــه للبیـــع فـــي األســـواق العالمیـــة     ویعتبـــر هـــذا التعریـــف  هـــو  .یقصـــد بعـــرض ال

المفهوم السائد بین مختلف شركات النفط الدولیة، فإذا كان العرض النفطي في السـابق، یعتمـد علـى معـدالت 
طیــــة الكبـــرى فــــالعرض العـــالمي الیــــوم  یعتمـــد علــــى اإلنتـــاج التــــي كانـــت تحــــدد وفـــق سیاســــات الشـــركات النف

  1.سیاسات الدول المنتجة مجتمعة أو منفردة 
  :یتأثر العرض النفطي بعدة عوامل أبرزها :العوامل المؤثرة في العرض البترولي -  2
یتأثر العرض البترولي ارتفاعا و انخفاضا بالبیانات المنشورة عن مستوى  :البترولي حتیاطياإل- أ  

زون و الذي یجسد إمكانیة توفر السلعة البترولیة و عرضها اقتصادیا و بسهولة، فهي تشمل الكمیات المخ
البترولیة المكتشفة علمیا و التي یمكن استخراجها بوسائل و معدات اإلنتاج المتوفرة و المستغلة و 

ل لالحتیاطي الثابت، أي المستخدمة في عرض السلعة البترولیة، حیث یكون التأثیر و الدور األكبر و الفعا
أن هذا العرض مرن، حیث أّن ضخامة كمیات االحتیاطي البترولي الثابت تؤثر إیجابیا على إمكانیة 

  .استمرار و تزاید الكمیات المستخرجة و كذا المعروضة
ت تغیراو المحدد الرئیسي ل كبیرة و تعد الدول العربیة النفطیة الممول األول للسوق النفطیة بكمیات   

 مثلتعتبارها من أكبر المنتجین و كذا صاحبة أكبر االحتیاطیات العالمیة، فقد العرض البترولي بإ

 مجمل من % 57.8 حوالي برمیل ملیار 680.94 بحوالي 2009 عام قدرت التي العربیة الدول احتیاطیات

"     في منظمة ألعضاءا األقطار احتیاطیات وشكلت ، برمیل ملیار 1178,8المقدرة بـ  العالم احتیاطیات
oapec " %56.6 التاليكما یوضحه الشكل ( 2.العالمي االحتیاطي من (  

  
  توزع اإلحتیاطي المؤكد من النفط الخام حسب المجموعات الدولیة : )09(الشكل 

  ) %( 2009نھایة                                                                  

  
   الدول العربیة على خارطة الطاقة العالمیةعبد الفتاح دندي، : المصدر                                 

  .141:، ص 2010الكویت، 133مجلة النفط و التعاون العربي ، العدد                                        

                                                        
  .80:مجلة البترول ، مرجع سابق، ص  1
  . 124:،ص) أوابك(للبترول  المصدرة العربیة األقطار ، منظمة 2009ین العام السنوي السادس و الثالثون التقریر األم 2
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 دولة فيف یاطات العالمیةتعد أكبر اإلحت الطبیعي الغاز ات العالم العربي مناحتیاطی أن بالذكر والجدیر
 حصة و ،%  4 یمثل السعودیة في الغاز واحتیاطي اإلجمالي العالمي، من%  13.6 نحو یشكل قطر
  1%. 2.4 حوالي والجزائر ،% 3.3بلغت  العالمي االجمالي من العربیة ماراتاإل
  :التكلفة اإلنتاجیة-ب

نفطیة  توقت معین ، حیث أن توفر احتیاطیایتحدد العرض أیضا باإلمكانیات اإلنتاجیة المتاحة في     
كبیرة لیس معناه الزیادة السهلة في اإلنتاج فور ارتفاع الطلب، بل إنه یلزم تنمیة الحقول المكتشفة و 
تزویدها بالوسائل القادرة على استخالص النفط من باطن األرض و معالجته و تخزینه وضّخه، و تعتمد 

  .  قدم التقانة المستخدمة في تلك العلمیاتاإلمكانیات اإلنتاجیة على مدى ت
  .التكلفة +هامش الربح= السعر: و المعلوم أن الكلفة اإلنتاجیة عامل أساسي في تحدید السعر باعتبار أن 

ما  ما زادت كّل فكما أنه یؤثر في تحدید السعر، فلهذه التكلفة تأثیر واضح في تحدید العرض خاصة و أنها كّل
لعرض، و العكس صحیح، و تتضح هذه العالقة بصورة أكبر في قلة عرض مصادر أّدى ذلك إلى قلة ا

  2.الطاقة البدیلة التي تتمیز بارتفاع تكلفتها مما أّدى إلى قلة عرضها
 اإلنتاج شروط إلى تحسین االستخراج طرق وتحسن المكامن حول المعلومات تطور أدى فلقد أخرى، جهة من

 وعلى .تكالیفها بارتفاع تتمیز كانت التي التقلیدیة غیر المناطق في خصوصا االستغالل، تكالیف وتخفیض

 إلى التسعینیات نهایة في واالستغالل والتطویر االستكشاف ألعمال التقنیة التكلفة تراجعت فقد المثال سبیل

  :  كما یوضحه الشكل التالي 1990.سنة للبرمیل دوالر 14 حدود في كانت أن بعد للبرمیل، دوالر 8 مستوى
  

 1998 - 1981للفترة  المحروقات إنتاج تكالیف تطور (10) :  لشكلا
  ) رمیلب/دوالر : الوحدة                                                                                                       (

  
 أفق الجدید وفي الدولي االقتصادي الواقع ضوء الجزائري في المحروقات قطاع ومكانة دورسرایري ، بلقاسم : المصدر

  . 88:، ص 2008االقتصادیة، جامعة باتنة ،  العلوم في ، مذكرة ماجستیرللتجارة العالمیة المنظمة إلى االنضمام
    

  :التكنولوجیا في الصناعة البترولیة- ج
                                                        

  .142: ،مرجع سابق  ،ص الدول العربیة على خارطة الطاقة العالمیةعبد الفتاح دندي ،   1
  .34 :،ص2006اجستیر ، جامعة قالمة، الجزائر، ،مذكرة م االقتصاد الجزائري بین تقلبات األسعار والعوائد النفطیةحكیمة حلیمي ،  2
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، و باعتبار أن التكالیف إنتاج السلعة البترولیة یتطلب وسائل و معدات إنتاجیة متطورة و معقدة ان   
اإلنتاجیة عامل مؤثر في العرض البترولي، و هذه الكلفة تتوقف على الوسائل و التقنیة المستخدمة ، فإنه 
یمكن القول وفقا لعملیة استنتاجیة متعدیة العالقة أن التكنولوجیا تؤثر في العرض أیضا، حیث  أّن كل 

ر في األسالیب و المعدات معنا ه تقلیل الوقت و تخفیض التكالیف و هو ما یؤدي مباشرة إلى تحّسن و تطوّ
  .زیادة العرض

 المنتجة الكمیة تأثیر وهو ،(economie d'envergure)الوفرة  باقتصاد تتأثر الرأسمالیة السلع كما أن     

 وینطبق .لیةعا األرباح كانت كلما كبیرة المنتجة الكمیات كانت كلما أنه ومعناه المنتجة، الوحدات تكلفة في

 الخام، البترول إنتاج من معینة مرحلة عند لكن اإلنتاج، من األولى المراحل في البترول سلعة على المبدأ هذا

  .التكالیف معها زادت المنتجة الكمیات زادت كلما أنه نرى
  :طراف السوقأل النفطیة سیاسةال -د

  للمـــوارد األمثــل االســـتغالل إلــى دفهت التـــي اإلجــراءات مجموعـــة اهنبــأ النفطیـــة السیاســة تعریـــف یمكــن      
 مفهــــوم ینطــــوي الــــنفط أهمیــــة علــــى عــــالوة و.معینــــة زمنیــــة فتــــرة خــــالل معینــــة منطقــــة فــــي المتاحــــة النفطیــــة

 الـنفط مـن االحتیاجـات علـى الحصـول ضـمان فـي یتمثـل أساسـي بعـد علـى النفطیـة للمـوارد األمثل االستغالل
  1.بشریة أو طبیعیة ألسباب سواء اإلمدادات انقطاع رأث من التخفیف و مستمر و مالئم بشكل

ــرت هــذه السیاســة بتغیــر الطــرف المــتحكم فــي الســوق وفقــا لتغیــر طبیعتــه مــن مرحلــة ألخــرى، حیــث   و قـد تغیّ
مرحلـة السـیطرة  (ثـالث مراحـل أساسـیة  19شهدت سوق النفط العالمیة منذ بدایة اكتشاف النفط أواخر القرن 

شـركاتها ثـم مرحلـة مشـاركة الـدول المنتجـة لسیاسـات السـوق مـن خـالل شـركاتها  و متقدمـةشبه التامة للدول ال
، فسیاســــة الشــــركات العالمیــــة االحتكاریــــة التــــي كانــــت المحــــدد األول للعــــرض ) OPECمنظمــــة  ثــــم ظهــــور

خاصــــة بعـــد أن اســــتعادت نفوذهـــا فــــي فتــــرة الســـبعینات و منــــذ فتــــرة  OPECالبترولـــي تختلــــف عـــن سیاســــة 
  .تالتسعینا

  :العوامل الجیوسیاسیة -هـ
تعتبر هذه العوامل من أهم أسباب تغیرات العرض باعتبار أن السیاسات المطبقة من طرف األطراف     

  .الفاعلة في السوق النفطي مرتبطة أساسا بها
ة التي تتعرض لها الدول الكبرى المنتج أو اإلختالالت و المقصود بالعوامل الجیوسیاسیة اإلضطرابات     

، 1973(للنفط و لعل أهم هذه العوامل مثال األزمات النفطیة أو ما یطلق علیه بالصدمات النفطیة 
و األزمة العراقیة و أحداث  ،سبتمبر 11،أحداث  )والثانیة الخلیج األولىحرب (ب و حر و ال  ،)1986

  .الخ..السعودیة
  : 2003 – 1950یة خالل الفترة و یبین الجدول التالي أهم اإلختالالت التي مرت على السوق النفط

                                                        
عیدي 1 اف س اتح ،  وص ة ف اتھا، بنون ة و إنعكاس دادات النفطی ن اإلم ة أم دولي حول،  سیاس ؤتمر ال ة للم ة مقدم اءة  مداخل تدامة و الكف ة المس التنمی

  . 02،ص  2008، سطیف ،  اإلستخدامیة للموارد المتاحة
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  2003-1950رة تأنواع اإلختالالت التي حدثت في السوق النفطیة خالل الف: )06(الجدول 

 
  . بعض األحداث من الصعب تصنیفھا**  شھرا من تأمیم حقول النفط اإلیرانیة ،  44بإستثناء                     *

  .176 :، ص122،2007، العدد  عاون العربيالنفط و الت ةمجلفط و آلیاتھا، ، أسواق الن ھیرمان فرانسن: المصدر       
  

  الطلب النفطي :ثانیا 
   :النفطيمفهوم الطلب  -1

إن الطلب على النفط هو طلب ذو شقین، طلب كمي، وطلب نوعي، أي الطلب على النفط الخام  والطلب  
، ألن الطلب على طلب مشتق، فهو إذا )ةمنتجات نفطیة مكررة، أو بیتروكیماوی(على المنتجات النفطیة 

نصب بصورة كاملة على المنتوجات النفطیة، فهناك ترابط عضوي ، حیث أنه كلما زاد  النفط، طلب مُ
الطلب على المنتوجات النفطیة، زاد الطلب على النفط الخام، وكلما انخفض الطلب على النفط، قل الطلب 

  1.على المنتوجات النفطیة
لب البترولي مقدار الحاجة اإلنسانیة المنعكسة في جانبها الكمي و النوعي على السلعة یقصد بالط و   

البترولیة ، سواء كان البترول في شكله الخام أو عبارة عن منتجات بترولیة عند سعر معین و خالل فترة 
  2.زمنیة معینة

  :زهاالنفط بعدة عوامل أبر  طلب علىیتأثر ال :العوامل المؤثرة في الطلب  -2 
تعد الطاقة عنصر أساسي من عناصر العملیة اإلنتاجیة، و عملیة   : االقتصادي نمومستوى ال -أ 

و البترول ذو أهمیة كبیرة سواء من ، التطور االقتصادي و االجتماعي تعتمد في األصل على هذه الطاقة
ى حد كبیر الخطوط الرئیسیة الناحیة االقتصادیة أو السیاسیة أو الحربیة، فكثیرا ما یرسم هذا المورد إل

  .للسیاسة العالمیة
و تزاید االعتماد  العالمي االقتصادي و الصناعي نموو یظهر تأثیر هذا العامل كون أنه كلما زاد ال    

  .التقني المیكانیكي كلما أدى ذلك إلى زیادة الطلب على البترول أمام قلة المصادر األخرى البدیلة
بدایة اإلقتصادي العالمي ي على النفط بإنخفاض وتیرة النمو تأثر الطلب العالمو یظهر الشكل التالي مدى 

  . األخیرة ،بسبب األزمة المالیة العالمیة 2008سنة من 
                                                        

،رسالة ماجستیر،  جامعة سعد دحلب ، حالة الجزائر -ت الطاقة وإمكانیات التوازن البیئي في ظل التنمیة المستدامةإستراتیجیاعبد القادر بلخضر ،  1
  .27، ص  2005البلیدة ، 

  .147محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 (%) 2009 – 2005النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط، : )11(الشكل 

  
  .09:،ص) أوابك(للبترول  المصدرة العربیة األقطار ، منظمة 2009ثون تقریر األمین العام السنوي السادس و الثال : المصدر 
   

  :السعر النفطي و سعر السلع األخرى -ب    
یلعب سعر البترول و خاصة المشتقات النفطیة دورا كبیرا في تحدید الطلب و هو یتضمن قدرا كبیرا      

،و تؤثر سلبا في طلب المستهلك % 70من ضرائب االستهالك التي تبلغ في دول االتحاد األوربي نحو 
  .المرونة السعریةعلى  مثومن النهائي 

ا عن السلع البدیلة فكما هو معروف أن أسعار هذه السلع یؤثر بطریقة عكسیة في تزاید أو      و أمّ
  .انخفاض الطلب على السلعة البترولیة و هو ما تفسره المرونة التقاطعیة

  :التوقعات -ج     
قد یتحقق بعضها أوال، و الطلب  تة التوقعات المستقبلیة یأخذ صورة بدائل تبنى على افتراضاإن دراس    

البترولي یعتمد أیضا على التوقعات و هي میزة أسواق المضاربة من خالل العملیات التي تتم في العقود 
  .المستقبلیة

النظام االقتصادي الجدید و  وهناك عوامل أخرى مؤثرة في الطلب كالعوامل الجیوسیاسیة، أولویات    
  .الخ...عناصره

  :مرونة الطلب على النفط -3
د العوامل تمثل مرونة الطلب على النفط درجة استجابة الكمیات المطلوبة للتغیرات التي تحدث في أح    

و حیث ان الطلب على النفط مشتق من الطلب . الرئیسیة المحددة للطلب ، مع افتراض ثبات بقیة العوامل
  . لى مشتقات النفط، فان مرونة الطلب على النفط هي متوسط مرونات الطلب على مشتقاتهع

مشتقات النفط و تداخل استعماالتها و امكانیة احالل بعضها محل البعض االخر، فانه من و نتیجة لتعدد 
ي قطاع و یفضل تحدید نوع المنتج النفطي و سبل استخدامه ف. الصعوبة بمكان قیاس مرونة طلب النفط
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مثل قیاس مرونة الطلب على البنزین السیارات أو مرونة الطلب . معین ثم قیاس مرونة الطلب الخاصة به
   1.وهكذا على الكیروسین المستخدم في الصناعة

و تختلف مرونة الطلب السعریة . مرونة الطلب السعریةو نظرا لتعدد مرونات الطلب نركز هنا على     
تتأثر المرونة تمدى  كما. ن وقت آلخر و في المدى القصیر عن المدى الطویلمن منتج نفطي آلخر و م

وبمدى امكانیة استخدام المنتج النفطي في أكثر . التطور التقني و الجدوى االقتصادیة الیجاد بدائل مناسبة
قع في من استخدام و بنسبة نفقات المنتج النفطي إلى النفقات الكلیة، و بمستوى السعر الحالي و المتو 

، وبمدى القدرة على التأثیر في أذواق المستهلكین و سلوكهم في استهالك الطاقة و أخیرا بمجموعة السوق
  .السیایت الضریبیة المرتبطة بالطاقة

ذلك  في السبب ویعود .الصناعیة الدول في بانخفاضها البترولیة الطلب مرونة تتصف عام، وبشكل      
 سواء على فیها النفط یلعبه الذي الدور أهمیة إلى إضافة الدول، هذه من ركثی في البترول إنتاج عدم إلى

 .اإلنتاج أم االستهالك مستوى
ا و ـا، منخفضـة طلبـه مرونـة فـإن إنتـاجي، كمـدخل الـنفط لـدور نظـرً  منهـا أقـل األجـل القصـیر فـي وهـي عمومً

 مـا الصـناعیة الـدول قصـیر فـيال األجـل فـي السـعریة الطلـب مرونـة تقـدیرات تراوحت وقد .الطویل األجل في
 المسـتخدمة النماذج وذلك حسب ، 0,85 - و 0,25 - بین ما الطویل األجل وفي 0,31 - و 0,05 -  بین
 2.المطبقة وطریقة التقدیر القیاسیة، النماذج تغطیها التي الزمنیة الفترة وطول التقدیر، في

 نالحـظ ارتفـاع النامیـة، الـدول فـي یالتهـامث مـع الصـناعیة الـدول فـي السـعریة الطلـب مرونـات وبمقارنـة

 الـذي الـدور المتنـامي إلـى ذلـك، فـي السـبب ویعـود .  الصـناعیة الـدول فـي عنهـا النامیـة الـدول فـي المرونـات
 نسـبة فـي تبـاین یكمـن االخـتالف لهـذا آخـر سـبب وهنـاك .الصـناعیة الـدول اقتصـادیات فـي البتـرول یلعبـه

 بالـدول المتخلفـة، بمقارنتهـا الدول في النسبة هذه ارتفاع یالحظ حیث ل،الدخ إجمالي من النفط على اإلنفاق
 الـدول فـي الصـناعیة واالرتفـاع الـدول فـي االنخفـاض علـى المرونـات هـذه یحمـل ممـا المتقدمـة، الصـناعیة

 .النامیة
  

 رولللبتـ السـعریة الطلـب مرونـة انخفـاض خاصـیة )خاصـة دول األوبـك( للبتـرول المنتجـة الـدول استغلت وقد
المقابـل،  وفـي .النفطیـة صـادراتها مـن إضـافیة إیـرادات وتحقیـق األسـعار رفـع فـي الصـناعیة، فـي الـدول
 عوائـد الـنفط وتـدویر البترولیـة مواردهـا زیـادة فـي الطلـب مرونـة انخفـاض حقیقـة الصـناعیة الـدول اسـتخدمت

  .ومشتقاته البترول على مباشرة غیر ضرائب فرض طریق عن
  
  

                                                        
  . 194:، مرجع سابق ،ص اقتصاد النفطسید فتحي الخولي، 1
، 26مجلة العلوم االجتماعیة ،المجلد  ،"قیاسیة دراسة"األوربي االتحاد لدول النفطیة الواردات على طلبال مروناتالكسواني، الخطیب ممدوح 2

 . 09:ص،1998العدد الثاني، الكویت ،
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 على النفط ة على ضآلة مرونة الطلباآلثار المترتب :  

  1:نذكر مایلي ،هم اآلثار المترتبة على انخفاض مرونة الطلب السعریة على النفطأن من إ
 بالتغیرات) و المعروضةأ(ن درجة تأثر الكمیات المطلوبة أطالما  :حدوث تغیرات كبیرة في أسعار النفط - أ

  .سواق النفطأو فائض في أة كبیرة نتیجة و جود عجز سعار تتغیربدرجسعار لیست كبیرة فان األفي األ
دوث حعلى النفط و ما یتبعها من امكانیة  الطلب ضآلة مرونة تؤدي: امكانیة قیام تنطیمات احتكاریة-ب

سس ساس یقترب من األأدفع المنتجین نحو العمل على تنظیم السوق النفطیة على  ،سعارفي األتقلبات 
و محاولة اإلنفاق على سیاسات سعریة تمكنهم من زیادة األسعار لسلبیة لتقلبات ثار ااالحتكاریة لتجنب اآل

  .األسعارالعوائد النفطیة و تجنب انخفاضها في حالة انخفاض 
و یمكن استخدام المرونة السعریة المنخفضة لتغیر تزاید القوة االحتكاریة في سوق النفط العالمي، حیث 

  :قة بین درجة االحتكار و المرونة السعریة بالمعادلة التالیةتوضح لنا النظریة االقتصادیة العال
  

  =             درجة االحتكار                   
  
  :زیادة فعالیة السیاسات المالیة - ج

مالئمة لفرض الضرائب  اصبحت وعاءأفقد  ،نتیجة لضآلة مرونة الطلب النفطیة على المنتجات النفطیة
و أفرض ضرائب لزیادة ایراداتها إلى  الصناعیة المستهلكة للنفط و تلجأ الدول.رةالمباشرة و غیر المباش

  .ثیر على میل المستهلكین نحو المنتجات النفطیة أو بدائلهاأهداف حمائیة للتأل
  السعر النفطي:ثالثا 

  :النفطيمفهوم السعر  - 1 
و یتحدد السعر البترولي بین حد أدنى  .قودهو عبارة عن قیمة المادة أو السلع البترولیة معبرا عنها بالن    

مرتبط بتكالیف اإلنتاج مع ربح رأس المال المستثمر و حد أقصى مرتبط بالطلب على المنتجات البترولیة، 
  2.بینما یظهر السعر السوقي التوازني من خالل تساوي العرض و الطلب

میة ألنه وراء تزاید اإلیرادات و حدوث السعر النفطي من أهم متغیرات السوق البترولیة العال یعدو     
  .األزمات النفطیة و التغیرات في الكثیر من المجاالت االقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة في دول العالم

إّن من أهم العوامل المؤثرة في السعر هي العرض والطلب بما : العوامل المؤثرة في السعر النفطي- 2
مؤثرة بدورها ، فعلى سبیل المثال أدى تكوین مخزون كبیر من البترول  یحویه كل متغیر من عوامل أخرى

إلى إحداث تغیرات هیكلیة في السوق لصالح الدول المستوردة ، حیث مكنها من تخفیض الطلب العالمي 

                                                        
  . 196:، مرجع سابق ،ص اقتصاد النفطسید فتحي الخولي، 1
 . 38:مرجع سابق، صحكیمة حلیمي،  2

 _1   
  

 المرونة السعریة للطلب
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إضافة إلى الكثیر من العوامل األخرى المنبثقة أساسا من العوامل ،على البترول طوال عقد الثمانینات
  .السابقة الذكر للعرض و الطلب المحّددة

 برمیل و بالدوالر، وتحدد بالبرمیل العالمیة الخام النفط أسعار تحسب: األزمات النفطیة و األسعار- 3
 فترة منذ عملیا یستخدم یعد لم هو و لترا، 159 حالیا سعته تصل ساكسونیة –أنجلو قیاس وحدة هو النفط
 والخزانات النفط أنابیب استخدام بعد وخاصة النفط تجارة في وليالد المرجع یبقى لكنه النفط لنقل طویلة
 .الصهاریج –الشاحنات و والسفن

   :الموالي الشكل یوضحه كما زمنیة فترات عبر تطورها متابعة ویمكن، االستقرار بعدم تتمیز النفط اسعار نإ
  2005-1970تطور أسعار النفط خالل الفترة ): 12(الشكل 

  
مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول التنمیة  المستدامة و الكفاءة ، التحدیات التي تواجھ مستقبل النفط الجزائري ،ودرامةمصطفى ب: المصدر

  . 06:،ص 2008اإلستخدامیة للموارد المتاحة ، سطیف، 
  

مرت على  نفطیةثالث صدمات  هناك أن یتضح ،النفط سعارأ لمنحنى التاریخي تطورالتتبع  خالل من
  :النفطیة هي    الصناعة
 فـي البتـرول أسـعار فـي نوعیة نقالت شهدت حیث 1973 سنة في بدأت: األولى النفطیة الصدمة -  أ

 12,5 ىإلـ مـرة ألول البتـرول برمیـل سـعر وصـل حیـث أكتـوبر حـرب مـع بدأت العالمیة األسواق
  .دوالرا

 سوق في هاما موقعا لنفسها توجد أن العظمى الدول لألسف و استطاعت 1973 عام النفط أزمة بعدف 
 ذلك لتحقیق اتبعت للمستقبل،و السلیم تخطیطها و تنظیمها و تماسكها و اهتكفاء بفعل العالمي النفط

 1: یلي فیما بعضها نورد هامة و أساسیة مقومات على معتمدة السیاسات و القواعد من مجموعة
 بدال  السوق إلدارة كأداة النفط على الطلب و العرض على المباشر غیر و المباشر التأثیر سیاسة تبني -  

  .العالمیة النفطیة الشركات على االعتماد من

                                                        
  . 06 :،ص مرجع سابق، بل النفط الجزائريالتحدیات التي تواجھ مستقمصطفى بودرامة،  1
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 علـى الطلـب علـى الضـغط دفهب الـنفط، اسـتیراد علـى الكمیة القیود و الجمركیة الحواجز من العدید وضع -
ـــنفط ،وخاصـــة تخفیضـــه باتجـــاه الـــنفط  ،مشـــتقاته و الـــنفط اســـتهالك علـــى الضـــرائب لـــذلك وفرضـــت العربـــي ال

  .النفط استخدام من الحد إلى المؤدیة البیئیة و االقتصادیة اإلجراءات و القوانین ودعمت
 وزیادة بدعم خاص،وذلك بشكل العربیة الدول و عام بشكل أوبك خارج الخام النفط إنتاج زیادة -

 .وخارجها الغربیة الدول في النفط عن البحث مجال في االستثمار

 البدائل استخدام تطویر مجال في البحوث زیادة و دعم خالل من البدائل خداماست على االعتماد زیادة -
 كمصدر موقعه النفط تخسیر ومحاولة الطاقة مصادر تنویع دفهب للطاقة،أو كمصدر النفط محل لتحل
 .للطاقة رئیس

 اتیجیاتاالستر  و السیاسات رسم أجل من فقط الصناعیة الغربیة الدول تضم للطاقة دولیة وكالة إنشاء -
 .دولهم داخل و أوبك خارج إنتاجه النفط،وزیادة استهالك من الحد إلى الهادفة

 .أسعاره ارتفاع من الحد و اإلمدادات لتأمین النفط من وتجاري استراتیجي مخزون بناء -  
 ككبریات ،العالمیة االقتصادیة بالشؤون المعنیة للمنظمات المالیة و االقتصادیة السیاسات توجیه -  
 الثالث العالم دول في للنفط جدیدة مصادر عن البحث مجال في لالستثمار العالمیة و المالیة لمؤسساتا
 .العربي النفط خاصة و أوبك داخل النفط أهمیة تقلیل دفهب

 للبرمیل دوالرا 13 إلى البترول سعر وصل نحی 1986 سنة منذ وبدأت:نیةالثا النفطیة الصدمة  - ب
 دوالرا 12.3 إلى 1998 عام في ثانیة ارتهنا ثم 1996 عام دوالرا 20 إلى فوصلت االرتفاع عاودت ،ثم
 أي 2000 عام الواحد للبرمیل دوالرا 28 حوالي إلى لیصل ذلك بعد نوعیة قفزة النفط برمیل حقق ثم

 . %128 نسبتها بزیادة
 إلـى أخرى مرة القوى میزان ةكف بمیل تقریبا والتسعینیات الثمانینیات فترة كل غطت التي المرحلة هذه تمیزتفقد 

لى الكبیرة النفطیة الشركات  وتراجـع للمسـتهلكین، كنـادي للطاقة الدولیة الوكالة دور برز و  .المستهلكة الدول وإ
 إنتـاج األوبـك فـي األعضـاء غیـر الـدول إنتـاج تجـاوز أن بعـد خصوصـا كبیـر، بشـكل األوبـك منظمـة دور

 عندما ، 1986 عام لها مستوى أدنى بلغت حتى شدیدا، تذبذبا لذلك نتیجة األسعار مستویات وعرفت .المنظمة
 .دوالرات العشرة دون ما إلى البرمیل سعر انخفض
 فـي أوبـك داخـل النفطیـة للقضـایا المشـتركة والرؤیـة التعـاون غیـاب زمـةهـذه األ سـبابأهـم أمـن  و      

 حالـة قیـام إلـى األعضـاء، البلـدان بـین تالسیاسـا واخـتالف المصـالح تضـارب بفعـل التسـعینیات، و الثمانینیـات
 العـالمي الطلـب تراجـع بعـد ، 1998 عـام لألسـعار الكبیـر لالنهیـار مهـدت ، االضـطراب و االنسـجام عـدم مـن

  1.للبرمیل دوالر9.5 إلى العام ذلك من دیسمبر 10 في البرنت سعر انخفض حیث األسیویة، األزمة تأثیر تحت

                                                        
  . 58: بلقاسم سرایري، مرجع سابق، ص 1
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  ثالثة نفطیة شكل صدمة العالمي الذي الطلبجار انفشهدت   2008-2004الفترة  - ج

 » pétrolier choc troisième «:1  
 على النفط بانفجار الطل و ظهر ذلك من خالل العرض والطلب الفعلي بین ، اختل التوازن 2004بدایة من

والهنــد  نالصــی مثــل( ةمیــالنا التنمیــة فــي البلــدان وتســارع وتیــرة العــالمي القــوي بفعــل النمــو االقتصــادي ،
الوالیــات  أن برمیـل یومیـا، فـي حـین یـونمل 3 اسـتوردت مـا یعـادل المثـال، فالصـین، علـى سـبیل). والبرازیـل
  اختالل توازن السوق  و. برمیلملیون  13نحو  استوردت فقد بنمو اقتصادي قوي و المدعومة المتحدة،
 :أسباب منها یعود لعدة 2004في سنة 

  السابقة؛ مستویاتهب یعد لم یریاونیج والعراق فنزویال إنتاج -
 ؛ ) خــــــارج منظمــــــة األوبـــــــك(لــــــدى الــــــدول األخـــــــرى  تراجــــــع حــــــاد فــــــي الطاقـــــــة اإلنتاجیــــــة الفائضــــــة -

 الجانـب بمـا فـي ذلـك( المحتملـة الجیوسیاسـیة االضـطرابات توقـعف جانـب العـرض، توقعـات السـوق ،مـن -

 ضـرر كمـا أن .فـي األذهـان هـو موجـود جیـةوكـذا شـبح بلـوغ الـذروة النفطیـة مـن الناحیـة الجیولو  )اإلیرانـي

للظـواهر المناخیـة أن  أنـه یمكـن أیضـا بـین 2005عـام فـي "Katrina" مـن إعصـار كاترینـا الوالیـات المتحـدة
 حـافظ علـى ةمیـالـدول النا تقـدم أن تشـیر التقـدیرات إلـى جانـب الطلـب، مـن أمـا.لتعطـل اإلمـدادات سـببا تكـون

  .الطلب في النمو المتواصل

فـي المنـاطق الرئیسـیة  النمـو االقتصـادين فـإ الثانیـة،الصـدمة النفطیـة  فـيعلـى عكـس مـا حـدث ف ابـل،و بالمق
 لـم یكـن بــدافعالـذي  االرتفـاع المسـتمر لألسـعاربتـأثر یال نــه أبـدا ) الوالیـات المتحـدة وأوروبـا وآسـیا(فـي العـالم 

  : الجدیدع ثالثة أسباب لهذا الواقو توجد . )اإلنتاج ضیخفت علىالعمل (أوبك  من

 تینمما كان علیه خالل الصدم ، هو أقل بكثیر 2008- 2004الفترة  ن االقتصاد العالمي، فيأ -    
 1000من النفط إلنتاج  ینحوالي برمیلل یحتاجاألمر كان  ،1980في عام ف .األولى و الثانیة تینالنفطی

 االقتصاد والنموف إذن  .یمةنفس الق إلنتاجبرمیل  نصف وهالیوم ف االمضافة، أم ةالقیمدوالر من 
  ؛یةاالقتصادي أقل عرضة للصدمات النفط

"    اقتصاد إلى" العرض"لتحول من اقتصاد في اعملیة االنفتاح على المنافسة وتنمیة التجارة  مساهمة -  
  العمالء تدریجیا ؛أو /قوة المستهلكین  تعزیز ، و" الطلب

 یةعائدات النفطالجزء من  صرفو  .الي الدولي بشكل كبیرالم شق، نما ال 2004و  1980بین عامي   -  
  .النمو المالي العالمي تغذیةإعادة تدویرها في النظام المالي و  واألخرى تماالقتصاد الحقیقي ،  على
نفطیة  صدمة"، یمكن وصفها الیوم باسم  2008- 2004 في الفترةالتدریجیة في األسعار  الزیادةف     
 بین العرض و -الحقیقي والنفسي -التوازن  في ختاللالاب عالقةصدمة ذات  في األصل تكان" ثالثة

  .الطلب
                                                        

1  Jean Marie CHEVALIER et autres, Rapport sur la volatilité des prix du pétrole, université de paris dauphine, 
2010, p:05   
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  :المنافسةهیكل العالمیة و  السوق النفطیة :رابعا
  :عوامل فشل السوق النفطیة في التخصیص األمثل للموارد النفطیة-1

الســوق للكفــاءة  هإن تــوافر شــروط المنافســة فــي ســوق الــنفط فــي وقــت مــن األوقــات یعنــي تحقیــق هــذ       
تمكن مــن تــ مو االقتصــادیة، ولكــن نظــرا لوجــود عامــل أو أكثــر مــن عوامــل فشــل الســوق لــ) التقنیــة(اإلنتاجیــة 

فواقع الصناعة النفطیـة یؤكـد وجـود أكثـر مـن عامـل مـن . تحقیق الكفاءة المثلى في تخصیص الموارد النفطیة
بطبیعتـــه مـــورد ناضـــب ممـــا یســـتلزم إضـــافة  عوامـــل فشـــل األســـواق فـــي تخصـــیص المـــوارد النفطیـــة ، فـــالنفط

كمـا أن . تكالیف استخدامه في فترة معینة على حساب فتـرات زمنیـة أخـرى ، و بالتـالي رفـع األسـعار السـائدة 
السـلبیة عنـد كـل مرحلـة   (externalité)إنتاج و استهالك النفط یتسـم بوجـود عـدد كبیـر مـن اآلثـار الخارجیـة

ك ، حیـــث یعتبـــر الـــنفط و مشـــتقاته مصـــدرا رئیســـیا لملوثـــات المـــوارد البیئیـــة مـــن مراحـــل اإلنتـــاج أو االســـتهال
و بالتــالي فــان هاتــه الملوثــات تــؤدي إلــى انحــراف التكلفــة الحدیــة الخاصــة عــن التكــالیف  .بأنواعهــا المختلفــة

  1 .االجتماعیة 
قادر  كارتل هي بك و األ أن هم للسوق النفطیة،تحلیلفي  ،قتصادییناال أغلب اعتبر  70 ـسنوات ال فيف 

 كنتیدعي أنه لم قتصادیین بعض االفالیوم ، أما . عرضأدنى طاقة باألسعار في أي مستوى على تثبیت 
  2.لسوقلحقیقیة  ىأي قو  هناك

  :آراء حول الصناعة النفطیة و سوق المنافسة الكاملة -2
علــى البیئــة و دورهمــا فــي فشــل  ثــاره الســلبیةآعلــى الــرغم مــن اتفــاق اآلراء حــول الطبیعــة الناضــبة للــنفط و   

فــان معظــم اآلراء تختلــف فــي دور و طبیعــة القــوى  ،ســوق الــنفط فــي تخصــیص المــوارد النفطیــة بصــورة مثلــى
فـالبعض یـرى ان هـذه القـوى تنظـیم فرضـته طبیعـة التكامـل . االحتكاریة مع االختالف حول طبیعة هذه القـوى

یـــرى بعـــدم وجـــود ظـــاهرة تنـــاقص التكـــالیف فـــي الصـــناعة الراســـي و األفقـــي إلنتـــاج الـــنفط، و الـــبعض اآلخـــر 
ولهـذا فانــه یمكـن لهـذه الصــناعة ). تنــاقص الغلـة(النفطیـة ، و التـي یعتقــد أنهـا تخضـع لظــاهرة تزایـد التكـالیف 

و ســـنعرض فیمـــا یلـــي أهـــم هاتـــه اآلراء حـــول الصـــناعة النفطیـــة و ســـوق . العمـــل فـــي ظـــل ظـــروف المنافســـة
  3:المنافسة

  
  ):P.H.Frankel( فرانكل آراء -أ      

یرتكـز رأي فرانكـل عنـد تحلیلـه للصـناعة النفطیـة علـى عجــز هـذه الصـناعة عـن القیـام بوظائفهـا تحـت شــروط 
المنافسة الكاملة الفتقارها على المیكانیكیة التلقائیة أو الذاتیـة لتعـدیل القـوى المتحكمـة فـي الصـناعة، وبالتـالي 

و یـرى فرانكـل أن أفضـل هاتـه الوسـائل تنظـیم الصـناعة ضـمن . ا من ذلكفانه یلزم إیجاد الوسائل التي تمكنه
 .  احد أشكال الكارتل

                                                        
  . 212:، مرجع سابق ،ص اقتصاد النفطسید فتحي الخولي، 1

2 Pierre-Noël Giraud ,Economie industrielle des commodites,opcit,p:131. 
  .216-213: ، مرجع سابق، ص ص سید فتحي الخولي 3
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و یســتند فرانكــل فــي دفاعــه عــن الكارتــل علــى خاصــیتین أساســیتین تمیــزان الصــناعة النفطیــة عــن غیرهــا مــن 
  :الصناعات و هما 

فط الخــام ممــا یتطلــب أنواعــا خاصــة أن الصــناعة النفطیــة تتمیــز بســیولة المنــتج النهــائي المتمثــل فــي الــن – 1
  .من اآلالت و المعدات خالل المراحل المختلفة لإلنتاج، والتي تكلف المنتج نسبة كبیرة من رأس المال

أن التكالیف الثابتة مرتفعة للغایة مقارنة بالتكالیف المتغیرة األخرى خالل المراحل المختلفة إلنتاج النفط  -2
  .مما یعني ضخامة االستثمارات المالیة) یر و توزیعتنقیب و إنتاج و نقل وتكر ( 

و بالتالي فمن الطبیعي أن یعمل المنتج على تخفیض تكالیف إنتاج البرمیل الواحد عن طریق زیادة معدل 
  .اإلنتاج
  ).تزاید الغلة (و خرج فرانكل من تحلیله بان الصناعة النفطیة تتمیز بتناقص التكالیف المتوسطة      

التكالیف المتغیرة فان  الصناعة النفطیة بكافة مراحلها تتمیز بارتفاع نسبة التكالیف الثابتة إلىفطالما أن 
  .معدل تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة سوف یتناقص مع تزاید الكمیات المنتجة كما تتناقص التكلفة الحدیة

و بالتالي یعمل كل المنتجین على اإلنتاج بالسعة اإلنتاجیة القصوى ، ومع تزاید الكمیات المنتجة سوف 
مما یستدعي وجود آلیة . تنخفض األسعار إلى مستویات ال یستطیع المنتحون عندها من تغطیة تكالیفهم 

 .مصطنعة تتمثل في تنظیم الصناعة النفطیة بشكل من أشكال الكارتل

ض تحلیل فرانكل إلى عدة انتقادات ، منها اقتصاره في تحلیله  للتكالیف المتغیرة في مرحلة و قد تعر 
التكریر على األجور، وأهمل تكالیف المتغیرات األخرى خاصة الطاقة التي تمثل جزءا هاما من التكالیف 

مدى تأثر األسعار المتغیرة في إنتاج المصافي،كما لم یوضح نسبة السعة اإلنتاجیة إلى حجم الطلب على 
و من جهة أخرى اقتصر تحلیله على التحلیل الساكن دون التحلیل الدینامیكي . بالزیادة في اإلنتاج

  .و الذي سیؤدي الى نتائج مختلفة) الحركي(
  M.A.Adelman :راء موریس أدلمانآ -ب      

منافسة الكاملة معاكسة تماما بوظائفها تحت شروط الصناعة النفط  قیام دلمان في إمكانیة أتعتبر آراء   
دلمان انه حتى كانت الصناعة النفطیة متناقصة التكالیف فان الحل المثل ال أآلراء فرانكل ، حیث یرى 

یتمثل في تشكیل كارتل نفطي كما یقول فرانكل ، بل إن ذلك سیؤدي إلى كون الصناعة احتكارا طبیعیا 
ان أن الصناعة النفطیة متزایدة التكالیف مما یعني زیادة تستلزم وجود منتج واحد فقط ، و لهذا یرى ادلم

  :التكالیف بزیادة اإلنتاج لتوفر السببین التالیین
أن تزاید إنتاج النفط من احد المكامن یؤدي إلى انخفاض الضغط الجوفي و بالتالي تناقص اإلنتاج و  - 1

  .ؤدي إلى زیادة التكالیف الحدیةتزاید التكالیف باللجوء إلى حقن المكامن بالماء و الغاز الذي ی
أن تزاید إنتاج النفط بصورة موسعة یؤدي إلى استخدام اآلبار األقل كفاءة أو الناقالت األقل كفاءة أو  - 2

 . األقل كفاءة و بالتالي تزاید التكالیف مع زیادة اإلنتاج المصافي
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یــد التكــالیف ســتقوم بتعــدیل نفســها ذاتیــا و خــرج ادلمــان مــن تحلیلــه بــان الصــناعة النفطیــة و المتمیــزة بتزا    
و توقـــع اســـتمرار تنـــافس الـــدول المصـــدرة مـــع الشـــركات الكبـــرى األمریكیـــة و .للعمـــل تحـــت ظـــروف المنافســـة

األوروبیة على الطلـب العـالمي ممـا یـؤدي إلـى انخفـاض األسـعار إلـى أن تصـل إلـى التكـالیف الحدیـة مضـافا 
  . إلیها الضرائب

ادلمان لمبالغته في توفر االحتیاطات النفطیة ،إضافة إلـى ان تحلیلـه یركـز علـى جانـب و قد انتقدت آراء     
العرض دون جانب الطلب و مرونته و فدرة الطلب على تعدیل األسـعار، و مـن جهـة أخـرى بـالغ ادلمـان فـي 

ت األسـعار إمكانیة بیع النفط بسعر التكلفة و هـو عكـس مـا أوضـحته الفتـرة التالیـة لظهـور تحلیلـه حیـث ارتفعـ
  .  ولم تنخفض

  E.T.Penrose:دیث بنروزأآراء  - ج      

تتفــق بنــروز مــع وجهــة نظــر ادلمــان فــي ان الصــناعة النفطیــة متزایــدة التكــالیف تملــك آلیــة ذاتیــة التعــدیل و 
القیـام بوظائفهــا تحـت شــروط المنافسـة الكاملــة ، ولكـن بنــروز أوضـحت الضــغوط التـي تتعــرض لهـا الصــناعة 

الل عملیـــة التعـــدیل مثـــل اكتشـــاف احتیاطـــات نفطیـــة جدیـــدة تتســـم بانخفـــاض تكـــالیف التطـــویر و النفطیـــة خـــ
و بالتـالي انتقـال منحنـى عـرض الـنفط الـى الیمـین . اإلنتاج، بالمقارنة مع تكالیف اإلنتاج من الحقـول القدیمـة 

قـــد أثبتـــت الفتـــرة  و. ، ولهـــذا توقعـــت أن الضـــغوط التنافســـیة طویلـــة األجـــل ســـتدفع األســـعار نحـــو االنخفـــاض
  .الماضیة خطا توقعات بنروز

   :نظریة األلعابو  السوق النفطیة -3

هــي إال لعبــة اقتصــادیة تنافســیة یخضــع لهــا  ن آلیــة تركیــب أســعار الــنفط فــي الســوق النفطیــة مــاإ       
نتـاج المنتج والمستهلك و تتبع عدد من االستراتیجیات السیاسـیة إضـافة لعوامـل اإل السوق من طرفي كل
 التصــنیع والعــرض والطلــب، ومــن خــالل حصــر جمیــع االســتراتیجیات المتاحــة أمــام الــدول المصــدرة و و

المستوردة للنفط وأمام منظمة األوبك والشركات االحتكاریة العالمیة، نجد أن هنالك عـدد مـن االعتبـارات 
 .ل مـن كـل طـرف إلـى اآلخـرأخذها في بناء النماذج والتي  یتم من خـالل اإلعتبـار العلمـي الكامـ مالالز 

المنتج أن الشركات الكبرى أو المستهلكون سـوف یتجـاوزون السـعر األدنـى دون البحـث الـدائم  عفال یتوق
به ، حتى لـو اقتضـى ذلـك خـوض الحـروب  ةطاحلإلعنه  ومحاولة وضع األطر السیاسیة واالقتصادیة 

ثـارة األزمـات وتعـویم النقـد  قـع الشـركات الكبـرى االحتكاریـة ومـن ورائهــا وغیرهـا ، كمـا یجـب أن ال تتو ..وإ
حكومــات الــدول الكبــرى، أن دول العــالم الثالــث المنتجــة للــنفط ستســیر بالركــب ولــن تــدافع عــن حقوقهــا 

     1 .المشروعة وعائداتها من النفط بكل األسالیب المتاحة

لمنــتج والمســتهلك وال یجــوز وعلـى هــذا فــإن المجابهــة فــي الســوق النفطیــة تشــكل لعبــة إســتراتیجیه بــین ا       
فـي السـیطرة علـى السـوق واعتبـار السـوق الحـرة  ةوالتجریبیـولقـدراتهم  العلمیـة  لطرف اآلخـرم لهتجاهل كل من

                                                        
لمؤتمر ل بحث مقدمة ،استخدام  نظریة األلعاب في منظمة  األوبك  إلدارة مخاطر تقلبات أسعار النفط في األسواق الدولیة ،محمد سالم الصفدي 1

   17-16:،ص 2007،األردن، إدارة المخاطر و اقتصاد المعرفةحول  ي السابعالعلمي الدول
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المســتورد ،  ســوق تنافســیة یــتم فیهــا تــوازن األســعار مــن خــالل السیاســات اإلقتصــادیة المتاحــة بــین المنــتج  و
وبحیـث ال  )المسـتورد المصـدر و (النقطـة المثالیـة لكـال المتنافسـین ویتم توازن السوق واسـتقرار األسـعار عنـد 

خـر أكثـر ممـا یتـاح لـه مـن سیاسـاته النفطیـة ، وعلـى هـذا فانـه یمكـن تمثیـل السـوق النفطیــة  آللیعطـي كالهمـا 
 متاحـة إسـتراتیجیةفیها مختلف اإلستراتیجیات وال یجوز إهمـال أیـة  بمصفوفة كاملة للدفعات واألسعار تتقاطع

یمكن أن تحصل من سیاسات دولیة أو حروب أو محاصرة اقتصـادیة ، أو ظهـور سـلع بدیلـة وبشـكل مفـاجئ 
وغیرهـــا ، وعنـــدها تكتمـــل مصـــفوفة الـــدفعات لألســـعار حیـــث یبحـــث كـــل مـــن المصـــدر والمســـتهلك وبصـــورة ..

ادیة تنافســـیة عـــن أفضـــل ســـعر متـــاح لبرمیـــل الـــنفط ، فـــالمنتج یبحـــث عـــن أكبـــر األربـــاح فـــي ظـــروف اقتصـــ
وسیاسـیة محــددة ومــن بــین مــا یتیحــه لــه المســتورد الـذي یحــاول الشــراء بأقــل ســعر ممكــن ومــن خــالل تنافســیة 

أمـا المسـتورد فیبحـث عـن أقـل    [MAXMIN]بقاعـدة تمثل في النمـوذج مـن خـالل مـا یـدعىالسوق، وهذه 
 [ل مـا یـدعى بقاعـدة أسعار  یعطیها له المصـدر، الـذي یحـاول رفـع أسـعاره فـي سـوق تنافسـیة حـرة ومـن خـال

[MINMAX  .الســوق النفطیــة مــع مراعــاة العقالنیــة االقتصــادیة الكاملــة  یــتم التنــافس علــى األســعار فــي و
ن أي خطـأ بالتقـدیر لإلسـتراتیجیة المثالیــة للمـورد أو للمسـتورد یـؤدي إلـى أن  یحقـق لألخــر  لكـال الطـرفین ، وإ

توقـــع وعلـــى هـــذا فالتعامـــل العقالنـــي والعلمـــي  فـــي الســـوق الـــربح المتزایـــد غیـــر الماو ) الخصـــم االقتصـــادي (
أســعار عادلــة ال ظــالم فیهــا وال [مــن خــالل  الشــراء یحقــق الســعر المثــالي لكــال الطــرفین وتــتم عملیــات البیــع و

لكـال الطــرفین وحســب العالقــة  التالیــة التــي ) Popt(تحقــق اإلســتراتیجیات المثالیــة والســعر المثــالي  و ]مظلـوم 
  = MINMAX Popt] [=        [ MAXMIN]   :االستقرار التام في السوق النفطیة  تشكل نقطة

  
  
  
  
  
  

  .الصناعة النفطیة الجزائریة و الشراكة األجنبیة في القطاع:  نيالمبحث الثا
طیــة العالمیــة، و التحــوالت التــي شــهدتها الســوق العالمیــة، التطــور التــاریخي للصــناعة النف تعــرف علــىبعــد ال

السیاسـات الصـناعة فـي الجزائـر، مبـرزین أهـم  تطـرق فـي هـذا المبحـث إلـى التطـور التـاریخي لهاتـهسـنحاول ال
   .    الصناعیة التي اتبعتها الدولة الجزائریة لتكییف هذا القطاع مع المتغیرات العالمیة المختلفة

  هیكل الصناعة النفطیة الجزائریة بعد االستقالل: المطلب األول 
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لنفطیة في الجزائر بعدة مراحـل ،فقـد كـان هـذا القطـاع محتكـرا مـن طـرف شـركات بترولیـة لقد مرت الصناعة ا
أجنبیــة قبـــل وبعــد االســـتقالل، ممــا أدى بـــالجزائر إلــى التفكیـــر فــي اســـتعادة ثرواتهــا وذلـــك بإنشــاء أداة وطنیـــة 

  .هادفة الستغالل مصادرها الطاقویة لفائدة االقتصاد الوطني
   جزائريال للبترول األولى المراحل .1

 على مالحظته وتمت القدم، منذ جیولوجیا موجود طبعا فهو اكتشافه، تاریخ أو الجزائر في النفط وجود تاریخ   

 األتـراك و والعـرب الرومـان مـن لهـا التالیـة العهـود ثـم الفینیقـي العهـد منـذ " الـنفط عیـون" باسـتغالل الطبیعـة
  1.مختلفة أغراض في یستعمل )لقارا أو( الخام شكله في النفط كان العصور، هذه وطوال

 ومع فیثرواته، والتحكم البالد تسییر مهمة األخیرة هذه تولت الفرنسي، االحتالل قبضة في الجزائر وقوع وبعد  

 باسـتغالل وتقـوم واسـعة مسـتعمرات لها التي فرنسا على حتم البترول، أهمیة وظهور العالمي الصناعي التطور

 الجزائـر من مختلفة مناطق في النفط أثار ظهور فكان فیها، الطاقویة المصادر عن تبحث أن الطبیعیة ثرواتها

 علـى ومحفـزا المحروقـات إنتـاج فـي مستقبال واعدة ستكون الجزائریة لألرض الجیولوجیة الطبیعة أن على دلیال

 .الثمینة الثروة هذه عن والتنقیب البحث عملیات بدایة

   الجزائر في النفط اكتشاف .2
 القرن بدایة مع كان فقد الجزائر في للنفط الصناعي االستغالل وبدایة التجاري االكتشاف حیث من أما  

 على بادیة كانت نفطیة مؤشرات مالحظة بعد العمق قلیلة اآلبار بعض البالد شمال في حفرت حیث العشرین

 سور جنوب( طرینق وواد ، 1915 سنة حوالي المكتشف)غلیزان غرب جنوب(تلیوانیت بئر مثل األرض، سطح

  .التنقیب و البحث مخطط ضمن تدخل وال عرضیة كانت األولیة االكتشافات هذه) .الغزالن
 .1956عام سوى یكن فلم للجزائر، الفعلي النفط تاریخ اعتباره یمكن والذي النفط، إنتاج تاریخ أما

 النفط أهمیة وظهور العالمیة الحرب في فرنسا انهزام بعد جاء والتنقیب االستكشاف على المحفز إن

 والذي أنتج المعروف، قطرین بواد بترولیة بئر استغالل وتم جدید من االستكشاف فباشرت الحرب، وبعد خالل

 ینتج أنه كان مالحظة مع نسبیا متواضعة كمیة وهي طن ألف 308.7 كمیة 1956 إلى 1949 من الفترة خالل

  .عالیة جودة ذو نفطا
ففي  .الجزائر في البترولیة الثروة استغالل أجل من فرنسا اهتمامات ازدادت تالخمسینا من بدایة و        
و للشركة الوطنیة للبترول (CFP)  للبترول الفرنسیة للشركة التنقیب رخص أعطیت 1952 أكتوبر

  . (CREPS)الصحراء في البترول واستغالل التنقیب لشركة ثم ، SN REPAL)(بالجزائر
 نفـس وفـي ،"عجیلـة" حقـل هـو الجزائریـة الصـحراء فـي هامـة بترولیـة بئـر أول فاكتشـا تـم 1956 سنة وفي   

 و ،1956 جـوان فـي وذلـك   "مسـعود حاسـي" حقـل وهـو الجزائـر فـي البترولیـة الحقـول أكبـر اكتشـاف تـم السنة
 مـن لبالدا شمال في وشدتها التحریر ثورة لقیام وكان  .الجزائر في البترول عهد لبدایة بها یؤرخ التي السنة هي

 وهـي ،) مسـتقبال الجزائـر عـن لفصـلها فرنسـي أمـل علـى(الكبـرى الصـحراء صـوب االتجاه سرعت التي العوامل
                                                        

  . 26 :مرجع سابق ،صعیسى مقلید،  1
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 .كلـم 2.381.741 ب المقـدرة القطرالجزائـري مسـاحة مـن  80 % مـن أكثـر تمثـل إذ األطـراف، مترامیة مساحة
ى 1958 سـنة طن ملیون 0.4 من تطور الذي والتصدیر اإلنتاج وبدأ االكتشافات توالت2  طـن ملیـون 20.7 إل

  1962 . سنة

 1  . 1969 سنة طن ملیون 47 إلى االستقالل بعد التصدیر حجم وصل و

  "سونطراك" الوطنیة الشركة تأسیس .3
االقتصاد الـوطني  في تتضح أهمیته بدأت الذي المحروقات قطاع صوب الجزائر اتجهت مباشرة االستقالل بعد

 شـركة الدولـة إنشـاء قـررت البترولیـة، األنشـطة لمجمـل )خاصـة الفرنسـیة(ألجنبیـةا الشركات احتكار مع ولكن ،

 SONATRACHسـوناطراك  الوطنیـة الشـركة بتأسـیس فقامـت األجنبیـة، االحتكـارات كسـر تتـولى وطنیـة
 وشـركتها المسـتقلة البترولیـة سیاسـتها لهـا تكـون أن للبتـرول مصـدرة دولـة لكـل البـد إذ ،31/12/1964 بتـاریخ

  .مصالحها وتحمي االحتكارات وجه في الصمود على قادرة تكون نیةالوط
 المحروقات وتسویق والنقل واإلنتاج التنقیب أنشطة بجمیع القیام سونطراك شركة مهام من كان و      

 طریقها تشق أن استطاعت المدربة، اإلطارات خاصة قلیلة بإمكانیات بدأت التي الشركة هذه .الجزائریة
 مجال في 12 والمرتبة أفریقیا األولى المرتبة اآلن وتحتل بل الجزائر في شركة وأهم أكبر حلتصب وتتطور

  .عالمیا البترول
 تدریجیـةسیاسـة  باشـرت قـد الجزائـر كانـت 1971/02/24فـي  الشـهیرة التـأمیم قـرارات قبـل أنـه نشیر أن یجب  

 شـركة تأسـیس منـذ متبـع بأسـلوب الحقـا واإلنتـاج التنقیـب ثـم أوال بـدءا بالنقـل المحروقات، على الرقابة الستعادة

 فـي  (BP)بـریتش بترولیـوم حقـوق شـراء ثـم 1966 سنة فـي البتـرول نقـل أنبـوب بتشـغیل القیـام منها .سونطراك

    49/51بنسبةشـراكة  بعملیـة قامـت كمـا ، 1967 أوت فـي التوزیـع شـركات كـل وتـأمیم ، 1967 جـانفي
 الجزائـر كانـت 1967 نهایـة وعنـد .األمریكیـة "غیـت" وشـركة سـونطراك بین )الجزائر في نوعها من األولى(%

 مالحظـة ویمكن .التوزیع على الرقابة وكامل والتكریر البحث من65%  و النقل من 75% حوالي على تشرف

  :أدناه الجدول في النفطي القطاع على سونطراك سیطرة دینامیكیة
  

  )التأمیم مرحلة حتى الستینات من(وتطوره النفطي القطاع على سوناطراك سیطرة دینامیكیة : )07( جدولال
 مئویة نسبة :الوحدة                                                                                                 

 1972 1971  1970 1969  1968 1967 1966 السیطرة نوع
تتولى  حیث االستثمار مناطق

 األعمال تنفیذ سونطراك
  

12  21  51  65  92  100  100  

  77  56  35  17.75  13.7  11.8  11.5  النفط إنتاج

 تحت الطبیعي الغاز احتیاطي
  سوناطراك سیطرة

18  19.5  19,5  19.5  23.5  29  100  

                                                        
  .27 :السابق ، ص المرجعنفس  1
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  100  98  50  40  39  38  38  باألنابیب النقل

  100  100  90  66  66  44  20.4  النفط تكریر

  100  100  100  100  100  48.6  0  الجزائر في التوزیع

  .28 مرجع سابق ،صعیسى مقلید ،  :عن نقال العربیة ، باللغة 1972 سونطراك شركة عن صادرة نشرة : المصدر       
  

  1971 سنة المحروقات تأمیمبعد  صناعةهیكل ال .4
 تسـییر علـى تسـیطر كانـت التـي الفرنسـیة الیـد مـن الـتخلص علـى السـتینات نهایـة منـذ الجزائـر عملـت لقـد   

 و 1966 سـنة المنـاجم قطـاع بتـأمیم األولـى المبـادرة فكانت , الجزائر في المحروقات قطاع و المناجم قطاع
  . فرنسا معالسیاسیة العالقات في أثر ما هو
  : 1 مختلفة بمراحل مرت فقد المحروقات قطاع في التأمیمات أما

  1967-1970       بین متدةالم الفترة في الفرنسیة غیر البترولیة الشركات تأمیم تم حیث - 

 رفض بسبب هذا و وفرنسا، الجزائر بین المفاوضات فشلت عندما 1971 عام الفرنسة الشركات تأمیم تم  -
 .الر دو  2,85 إلى الواحد للبرمیل دوالر 2,08 من البترول سعر لزیادة الفرنسیة الشركات

 قطاع في بقوة حضورها تسجل جزائرال بدأت ,1967 عام منذ: الفرنسیة غیر البترولیة الشركات - أ
  70 .و 67 بین الممتدة الفترة في بتأمیمات القیام أجل من ذلك و المحروقات

   یعتبر الذي المحروقات توزیع قطاع استهدفت و  67-68الفترة بین تمت التأمیمات أولى إن  
  :  یلي ما تأمیم المجال هذا في تم حیث ، المهمة القطاعات من

   1967 .سنة بدایة في  British Petroleum (BP) شركة -  
ESSO و MOBIL OIL في 24أوت 1967 . شركة  -            

  . 1968 ماي 20في SHELL شركة -    

 بقطاع المتعلقة الشركات أما ، 1968 ماي 13 في سوناطراك شركة قبل من المحروقات توزیع احتكار تم و
 . 70 -71نبی الممتدة الفترة في تأمیمها فتم اإلنتاج

     الفرنسیة البترولیة الشركات -ب 
 المحادثات هذه أن علما ، الفرنسیة الجزائریة المحادثات فشل على بناء تم البترولیة الشركات تأمیم إن

 فشل بمعاینة والمتعلقة 1965 اتفاقیة لتنفیذ الجزائر من بطلب ذلك و ، 1969 نوفمبر في أعمالها باشرت
  : مرحلتین على موزعة مختلفة فترات في تإستمر  قد و المحادثات،

    . 13/07/1970و  24/11/1969 بین تمت  :األولى   
   . 04/02/1971و  29/08/1970 بین تمت : الثانیة   

                                                        
، جامعة  االقتصادیة العلوم في ماجستیر شھادة لنیل مقدمة رسالة ، المحروقات قطاع إلى بالرجوع الجزائر في االستثمارات تمویل، أمینة طیبوني  1

  . 111: ،ص 2004الجزائر ،
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 العاملـة الیـد وتكـوین التصـنیع مجـال فـي مسـاهمته الفرنسـي الطرف یقدم أن على المحادثات استقرت حیث  
 فـي المتضـمنة التـراخیص نظـام وكـذا ، اإلمتیـاز نظـام مـن الفرنسـي الطـرف دیسـتفی و ، اإلنتاج مستوى ورفع
 . السنة تلك من إبتداءا المنجزة لالستثمارات بالنسبة ذلك و 1970 لسنة المالیة قانون

 : التالیتین الحالتین في مسؤولیاتهم الجزائریون یأخذ علیه بناء و

 البلدان مع تتعامل التي البلدان بقیة مثل مثلها یةالفرنس الشركات على المطروح الضرائب نظام ربط  -
  .  "OPEP"  للنفط المنتجة

  .المحروقات میدان في تتعامل التي الشركات مراقبة للجزائر تسمح التي المساهمات في البحث  -
 ، الجزائر مع كل المحادثات الفرنسیة الحكومة أوقفت تقدم ما على بناء و 1971 فیفري 04 في أنه إال     
 و ، باالمتیاز االشتراك نظام فیه یلغى 1971فیفري 12 بتاریخ تشریعي مرسوم إصدار الجزائر جواب فكان

 تجاریة شركة تكوین على مبني األجنبیة الشركات و سوناطراك بین االشتراك من جدید بنظام عوضته
  . التجاري للقانون تخضع

 .التأمیم تاریخ من القانون لهذا تخضع و مهاتأمی تم األجنبیة الشركات كل فإن المنطلق هذا من و
  نتائج التأمیم -ج   
 من ولكن الجزائریة، التأمیم قرارات من فقط لیس استخالصها، یمكن التي الرئیسیة النتائج أما      

  1 :فهي الحقا، للنفط المصدرة الدول من العدید بها قامت التي عامة التأمیم حركات
 منذ أصبح قد النفطیة وارداتها تأمین بأن إحساسا المستهلكة الصناعیة للدول أعطت التأمیمات إن     -

 على السابق في تسیطر كانت التي خاصة األمریكیة الكبرى الشركات مراقبة تحت النفط یعد لم إذ مهددا، اآلن

 أصبحت دالمتحدة وق الوالیات خارج البترول من النفطیة الصناعة حلقات من  80 %و  70% بین یتراوح ما

 سیطرتها؛ خارج النفط صناعة من العلیا الحلقات اآلن

 السوق هذه تحولت قلیلة سنوات ففي ة ،النفطی السوق هیكل -وبسرعة- مباشرة أصابت التأمیمات    - 

  برأسین أو بقطبین سوق إلى الجنسیات المتعددة الشركات رقابة تحت عمودیا مدمجة سوق من جذریا
 الدول رقابة تحت )الخام للبترول والنقل واالستغالل واإلنتاج االستكشاف( العلیا الحلقات نشاط بأغلف  

 هذه .العالمیة الشركات رقابة تحت )والتوزیع التكریر التخزین و النقل( السفلى الحلقات اغلب أما المنتجة،

 النفط؛ أسواق في االستقرار عدم وراء ما بطریقة كانت الجدیدة الوضعیة

 الدول فإن فقط، المالي الربح تعظیم األساسي همها كان التي األجنبیة الشركات من العكس على   -

 اجتماعیة، اقتصادیة، :مزایا على للحصول أیضا تسعى كانت األرباح زیادة إلى تهدف التي الوطنیة 

  وعسكریة؛ سیاسیة
 ذلك وانعكس یقیةحق كقوة العالم حسابات في للبترول المصدرة الدول التأمیم قرارات أدخلت لقد  -

                                                        
  . 32مرجع سابق ،ص  عیسى مقلید، 1
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 السیكولوجي التأثیر أعطى إذ النفسي، الجانب على حتى بل السیاسي االجتماعي، االقتصادي، كیانها على
حساسها بنفسها ثقتها رفع في المنتجة للدول كبیرة قوة للتأمیم  الدول قالع أقوى مقارعة في بقدراتها وإ

 كان أن بعد العالمیة، االحتكاریة الشركات أقوى من تشركا علیها تسیطر التي البترول قلعة وهي االستعماریة

   ؛بالخطر تنذر مجازفة یعتبر حینه في التأمیم إعالن
 بعـد السـبعینیات بدایـة في مرات أربع من بأكثر البترول أسعار ارتفاع أن السائد عتقاداإل من فبالرغم ولذلك،   

 كانـت التـي  -التـأمیم حركـة أن هـي الحقیقـة لكـن فط،الـن تـاریخ فـي الكبیـر التحـول هـو األولى البترولیة الصدمة

 الشـركات أسـهم أغلـب و الـنفط حقـول ملكیـة فتحویـل  .مسـیرته فـي الفاصـل التحـول هـي  -معهـا متزامنـة تقریبـا

 القانونیـة الناحیـة مـن البتـرول صـناعة فـي السـابقة العمـل قواعد تماما رغیَ  المضیفة الدول ملكیات إلى العالمیة

 .والتنظیمیة واالقتصادیة
  

   األجنبیة و التوجه نحو الشراكة سیاسة فتح القطاع:  المطلب الثاني 
 فـي كبـرى أهمیـة ذو أیضـا القطـاع فهـذا الصـعبة، العملـة من الدولة مداخیل تمویل في أهمیة للمحروقات إن

 أجنـدة من رالكثی في سجل أكید ربح مصدر و األجنبیة، االستثمار عملیات من الكثیر یستهوي قطاعا كونه
  . العالمیة الشركات

ســنة، عرفــت  11، بفــراغ قــانوني لمــدة تفــوق 1975ومــا بعــد جویلیــة  1986الفتــرة الســابقة بــین لقــد تمیــزت   
المتعلـــــق بأعمـــــال البحـــــث والتنقیـــــب عـــــن  19/08/1986المـــــؤرخ فـــــي  1986نهایتهـــــا لـــــدى صـــــدور قـــــانون 

  . المحروقات ونقلها عبر األنابیب
 عن الناتجة نتیجة األزمة الوطني االقتصاد معالم في التغییر إرادة أو ، التغییرات نم للكثیر نتیجة و   

 في التعدیالت من الكثیر ظهرت دقف. 1986سنة منذ هذا و المحروقات أسعار في المسجل الكبیر االنخفاض
 تحفیز و تشجیع اتجاه نحو جمیعها في ترمي كانت التي و بالمحروقات، ةالمتعلق الجزائریة نالقوانی

  .الجنسیات المتعددة الشركات في الممثل و المباشر األجنبي االستثمار
  
  

  1986 أوت 19 بتاریخ الصادر  86- 14رقم القانون  1 -

 عمـق بقـوة و ضـرب العـالمي، السـوق فـي البترولیـة األسـعار زلـزال معهـا جـاء و ، 1986 سـنة جـاءت    

 أصـیبت و الوطنیـة، االسـتثمارات تتقلصـ و البترولـي، الریـع علـى مبنیـا الزال و كـان الـذي الوطني االقتصاد
 للبتـرول اإلنتـاج مسـتوى علـى تـام شـبه ثبـات مـن یعـاني القطـاع هـذا فأصـبح المـالي باالختنـاق الدولة میزانیة
 الحقـول استكشـاف مسـتوى علـى توقفـا أیضـا سـجل كمـا والتمییـع، التصفیة عملیات مستوى على كذا و الخام

  .األخرى
  :لخیص أسباب صدور هذا القانون فیما یليویمكن ت
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  ؛العالمیة الحادة التي عصفت بالساحة البترولیة االقتصادیةاألزمة  -    
  ؛مما نتج عنه تقلیص مداخیل الجبایة البترولیة للدول المصدرة بترولالتدهور الحاد في أسعار ال -    
  ؛اك على تغطیته لوحدهاشساعة المجال المنجمي الجزائري، وعدم قدرة سوناطر  -    

 االسـتفادة إلـى القطـاع هـذا یـدفع آخر قانوني نظام خلق إلى الجزائر تلجأ أن الحتمیة من كان ، ذلك لكل   
 لیـتمم 1986أوت  19قـانون فجـاء ، الجنسـیة متعـددة الشـركات خبـرات و التكنولوجیـة و الفنیـة قـدراتال مـن

 و البحـث مجـاالت فـي خاصـة ، المباشـرة األجنبیـة ثماراتاالسـت زمیمیكـان فـي تغیـرات خلیـد و 82/11قانون 
  .التنقیب

  :یلي ما1  المركزة القراءات خالل من القانون هذا إلیه أشار ما أهم من و
نشاطات التنقیب  معنوي أجنبي ممارسة أو طبیعي شخص أيعلى  14- 86ن یمنع من خالل قانو  -  

 المحروقات السائلة فقط مجال في 51% عن تقل ال بةبنس سونطراك مع والبحث واالستغالل إال باالشتراك
أسباب عدة  )المحروقات الغازیة(التي ترى فیها  للدولة تامة ملكیتها دون المحروقات الغازیة الذي تبقى

  .تضعها ضمن إطار انتهاج هذه السیاسة
 .معینة ناطقم في التنقیب و البحث عملیات لمتلتس الجنسیات متعددة للشركات الدخول حقول تحدید -
                                     من جزء تحمل في مساهمتها أو العمل من معینة قیمة تمویل و تحقیق في الشركات هذه إشراك -
  .نفقاتال
 و سوناطراك لشركة 51% قاعدة حسب على یكون اإلنتاج فتقسیم ، جدیدة حقول كتشافإ حالة في -

 . والتنقیب البحث بعملیتي المتعلقة األعباء من التخلص بعد التقسیم هذا یتم و األجنبیة، للشركة %49
 شركة مَكن 14- 86قانون  في المشرّع أظهره الذي المباشر األجنبي االستثمار نحو اإلنفتاح إن        

 المزایا عرض نحو و اإلتجاه الشراكة مجال فتح من تمكنها التي الكفیلة الُسبل عن البحث من سوناطراك
 من اإلستفادة و المحروقات مجال في والبحث اإلستغالل مستوى رفع أجل من ، األجنبي للشریك ناسبةالم

 .عقود الشراكة بناء في الحوار طریق عنه الغیر خبرات
 عقـود خاللهـا مـن تبنـى التـي الكیفیـة لنـا یؤكـد منـه الرابـع البـاب 86/ 14قانون من 23 المادة حال عرض إن

  . أشكالها و الشراكة
  86 /14 قانون في الشراكة عقود أشكال :  

 و سـوناطراك بـین العقـود مـن مختلفـة أشـكال بوجـود سـمح المحروقـات بمجـال المتعلق و 86/ 14قانون إن  
 : التالیة األشكال الشراكة اتخذت حیث األجانب، الشركاء

                                                        
   28بالنسبة لبترول العربي الخفیف بعدما كانت تتراوح ما بین  1986للبرمیل في جویلیة $ 9إلى سعر  1986لقد انخفضت أسعار البترول سنة-

 .فادح في الجبایة البترولیة والتي تعتبر المصدر التمویلي الرئیسي للجزائر للبرمیل بالنسبة لھذا النوع خالل الثمانینات مما أدى إلى تقلیص$ 32
   :التالیة القوانین إلى الرجوع یمكن  1
  .القنوات عبر المحروقات نقل و التنقیب و البحث بنشاطات المتعلق ، و19/08/1986، المؤرخ في 14-86القانون رقم  -
، و المتعلق برقابة الشركات األجنبیة المترشحة للشراكة من أجل البحث و التنقیب عن المحروقات 1987جویلیة  21الصادر في  158/ 87قانون   -

  .السائلة 
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 . المعنویة بالشخصیة تتسم ال بالمساهمة شراكة إما – أ        

 األجنبـي الشـریك علـى یتعـین و ، الجزائـري التجـاري للقـانون تخضـع باألسـهم تجاریـة شـراكة إمـا -ب        
  .التجاري للقانون طبقا الجزائر في مقرها شركة یكون أن المجال هذا في

  التجـاري علـى  لالسـتغاللحقـل قابـل  اكتشافیحصل الشریك األجنبي لدى  1:األجنبي" الشریك" نتفاعإ
  ):22المادة ( ةشكل من األشكال التالی

  االشتراك؛لمصاریفه وأجره المحدد في عقد  حصة من إنتاج الحقل تعویضاً  -
  .اً یأو نقد )من المحروقات( اً یعین االشتراكجزء من إنتاج الحقل المكتشف بنسبة مساهمته في  -

حروقات الذي تستحوذ على مصادر جمیع موارد الم )سوناطراك(وأمام هذه السیاسة فإن المؤسسة الوطنیة 
من ناحیة  المتكاملة رأسیًا خلفیاً الجزائریة والتي أسندت لها من قبل الدولة، تكون ضمنیًا من المؤسسات 

، حیث یمكن )درجة التركیز(أي أمام هذه الحالة تزید من هیمنة سونطراك ملكیة موارد المحروقات، 
وفي المقابل فإن درجة . ذا القطاعالحصول على هذه المصادر بتكلفة أقل مقارنة باألطراف األجانب في ه

التكامل الرأسي الخلفي المتعلقة بأنشطة التنقیب والبحث واالستغالل الخاصة بالمحروقات السائلة تضعف 
    .نسبیًا في هذا المجال، وهذا ناجم عن سیاسة فتح الشراكة األجنبیة المباشرة من خالل هذه األنشطة

خاضــعا فـــي  يإّال أنـــه بقــ ،ع حــوافز عــّدة فـــي میــدان الشــراكةوضـــ 14-86ن قــانون أولكــن علــى الـــرغم مــن 
ـــة قانونـــا، ممـــا أد) شـــركة ســـونطراك(تعاملـــه مـــع المؤسســـة العمومیـــة  ى إلـــى اســـتحالة إنشـــاء بإعتبارهـــا المؤهل

أن الســیادة الوطنیــة المعبــر عنهــا انــذاك فــي  إلــىه مــع مؤسســات تنتمــي للقطــاع الخــاص مــردُ  ةعالقــات شــراك
  .لدستور ال تسمح بذلكالمیثاق الوطني وا

كــل التعــدیالت واالصــالحات التــي تمیــزت بهــا مختلــف القــوانین الســابقة فــي  14-86ورغــم تجــاوز قــانون     
مجــال المحروقــات ، فــإن االســتثمار األجنبــي فــي مجــال المحروقــات بقــي محــدودا جــدا ولــم یــرق إلــى مســتوى 

فــي إطــار شــراكة مــع ) شــركة ســونطراك(مومیــة علمــا أن عــدد العقــود المبرمــة بــین المؤسســة الع"الطموحــات، 
عقـــــد تنقیـــــب، وعقـــــدین   13عقــــدا مـــــن بینهـــــا  15لـــــم تتعـــــد  1991-1986المتعــــاملین األجانـــــب بـــــین الفتـــــرة 

  2."للبحث
  14- 86قانون  صدور بعد القطاع في المبرمة الشراكة عقود : )08( جدولال  

 العقد تاریخ الشركاء  الرقم
01 ALEPCO 1987.06.16  
02 TOTAL  1987.10.07  
03  AGIP 1987.12.15  
04  CIEPSA 1988.02.09  
05  BHP 1989.06.24  
06  ANADARKO 1989.10.23  
07  TOTAL 1989.11.08  

                                                        
  .110:، ص 2010، مذكرة ماجستیر، بسكرة ، السیاسات الصناعیة في قطاع المحروقات في الجزائرمیاح نذیر، 1
  . 115 :، ص 2001مذكرة ماجستیر، جامعةالجزائر، ، الشراكة األجنبیة في الجزائر واقعھا و آفاقھابن عزوزمحمد، 2
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08  NESTE OY 1990.03.13  
09  TOTAL 1990.05.20  
10  AGIP 1990.12.20  
11  REPSOL 1990.12.02  
12  TOTAL 1991.05.12  
13  JNOC 1991.08.18  

  .121 :ص ،أمینة ،مرجع سبق ذكره  طیبوني: المصدر                                    
  

   1991 1  دیسمبر 04 بتاریخ الصادر 91 – 21رقم القانون 2 - 
 المرحلـة ألن ذلـك ، سـوناطراك شـركة و األجنبیـة الشـركات بـین الشراكة عالقات لتطویر القانون هذا جاء   
 األزمـة بسـبب هذا ، الكثیر الوضع من لیغیر یكن لم 1986 بقانون مقیدا شركاتال هذه نشاط فیها كان التي

 االقتصـاد یعانیـه كـان الـذي االقتصـادي االنكمـاش بسـبب و ، الجزائـري االقتصـاد یعیشـها كـان التـي الحـادة
 لـم التـي و ، البتـرول عـن التنقیـب و البحـث لعملیـات الباهظـة التكـالیف أیضـا بسـبب و ، اآلخـر هـو العالمي

  . الضخمة أعباءها تحمل سوناطراك شركة بمقدرة یكن
 مجـال فـي لالسـتثمار الوطنیـة السـاحة إلـى الجنسـیة متعـددة دخـول الشـركات أمـام المجـال فـتح مـن وبالرغم  

 إلى ماسة بحاجة الجزائر كانت والذي ، للبترول اإلنتاج عجلة من الكثیر یحرك لم ذلك أن إال ، المحروقات
  .الوطني  لالقتصاد االستقرار تحقیق في المحروقات لمكانة االعتبار إلعادة نهم أكثر عملیات

 مع الشراكة عقود من ستستفید سوناطراك شركة أن ضمان هو القانون هذا من الرئیسي الهدف إن   
 نفإ  نفسه الوقت في التنقیب،و و البحث لمشاریع التقني و المالي بالجانب یتعلق فیما األجنبیة، الشركات
  .القانون هذا بها جاء التي االستثمار تسهیالت خالل من أخرى ربح مصادر ضمانل تطمح الشركات

 الخاصـة و القـانون هـذا یتضـمنها التـي القـرارات  2)21-91(األحكـام الجدیـدة التـي جـاء بهـا قـانون أهـم و   
  3:التالیة النقاط يف تلخیصها یمكن الجزائر، في نشاطاتها تركیز خالل من األجنبیة الشركات بطموح

یمكن للشـریك األجنبـي أن یمـول وینجـز ویسـتغل القنـوات والمنشـآت المرتبطـة بنشـاط نقـل المحروقـات وهـذا  -
  ؛)04:المادة() سونطراك(إال لحساب الطرف الوطني 

إلغـــاء شـــرط إبـــرام البروتوكـــول بـــین الطـــرف األجنبـــي والدولـــة حیـــث تقتصـــر الموافقـــة علـــى إبـــرام عقـــد بـــین  -
 ؛)06:المادة() مرسوم تنفیذي(سسة الوطنیة والطرف األجنبي بواسطة التنظیم المؤ 
 علـــى شـــكل مـــن األشـــكال التالیـــةالتجـــاري لالســـتغاللحقـــل قابـــل  اكتشـــافیحصـــل الشـــریك األجنبـــي لـــدى  -
  ):07:المادة(
  حصول الشریك األجنبي على جزء من إنتاج الحقل بحسب مساهمته في االشتراك؛•  

  .االشتراكیضا لمصاریفه وخدماته المحددة في األجنبي على حصةمن إنتاج الحقل تعو  حصول الشریك• 
                                                        

  .121 :، ص مرجع سابق، أمینة طیبوني  1
  .2392: ، ص04/12/1991المؤرخ في   14-86ویتمم القانون ، 21-91، القانون رقم 63الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد  2
  116:، ص مرجع سابقمیاح نذیر،  3
  07المادة (لالستغالل التجاري  حقل قابل ھاكتشاف عندع إال ال یمكن للشریك األجنبي االنتفا.( 
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 )ال تقل علیه(تقدیم إغراءات ضریبیة هامة تصل لحد إمكانیة تخفیض نسب الضرائب إلى حد أقصى  •
  :)11:المادة(
  ؛من إجمالي اإلنتاج الخام% 10بنسبة  ةاإلتاو •  
   .%42الضریبة على النتائج بنسبة •  

في حالة حدوث منازعات بین الدولة والشریك األجنبي فتخضع وجوبا إلى القضاء الجزائري، بینما إذا  •
نشب نزاع بین المؤسسة الوطنیة والشریك األجنبي فتخضع في بادئ األمر إلى عملیة مصالحة، فإذا فشلت 

  .)12 المادة(یمكن عرضها على التحكیم الدولي 
  :طیات السابقة نستعین بالشكل التاليولتوضیح الصورة أكثر للمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  1991 من خالل قانونالعالقات التنظیمیة القائمة في قطاع المحروقات وھذا بین مختلف الھیئات :)13(الشكل
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 -  اإلتاوة)La redevance ( وھي حصة نقدیة تمثل نسبة مئویة معینة تحسب على أساس عدة مقاییس)وتدفع ...)المساحات المستغلة، اإلنتاجك ،

ً وبصورة منتظمة بعد كل دورة إنتاجیة   .سنویا

جمیع ) (سونطراك(المؤسسة الوطنیة 
 )أشكال المحروقات

 التنقیب والبحث واالستغالل

اشتراك دون اكتتاب الشخصیة • 
  )تبقى لسونطراك(المعنویة 

وافقة على إبرام عقد بین تقتصر الم• 
المؤسسة الوطنیة والطرف األجنبي 

  )مرسوم تنفیذي(بواسطة التنظیم 
 

  المؤسسة الوطنیة
  )سونطراك(

نقل جمیع أشكال 
 المحروقات

مراقبة وإسناد 
 المھام

موارد 
  المحروقات
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  .117،مرجع سابق ،صالسیاسات الصناعیة في قطاع المحروقات في الجزائرنذیر میاح ،: المصدر                 
  
  

 عدیدة شراكة عقود تجسید من التحفیزات هذه سمحت إذ ، للعیان واضحة القانون هذا نتیجة أصبحت
 أخرى عقود إلى البترول،إضافة مشتقات جالم في أو االستغالل، و التنقیب و البحث مجال في سواء
  :التاليیبینه الجدول لما ا وفق .البترولي العتاد كتوفیر ، الخدمات مجال في
  
  
  

  بین سوناطراك و الشركات األجنبیة  مختلف عقود الشراكة المبرمة): 09( جدولال          
  1999-91 في الفترة) نماذج مختارة(                                   

 مدة العقد
 العقود

 البلد األصلي اسم الشركة
  تاریخ التوقیع  االستثمار  موضوع العقد

 الشمالیة أمریكا     
  الوالیات المتحدة Anadarco 1992جانفي  - اكتشاف و تقاسم اإلنتاج -

  االمریكیة
  
  
  
  
  

 Atlantic  1992ماي  ملیون دوالر 65 اكتشاف و تقاسم اإلنتاج -
Richfield 

 Mobil  1992جوان  ملیون دوالر 58.5 اكتشاف و تقاسم اإلنتاج -
 Philips 1992جویلیة  ملیون دوالر 67.7 اكتشاف و تقاسم اإلنتاج -

petrolium 

                                                        
- لطرف األجنبي في حالة اكتشاف حقل قابل لالستغالل التجاريترد تكالیف التي أنفقھا ا.  

  

 الطرف األجنبي 
  )ة في األنشطة الخلفیةالمحروقات السائل( 

 )جمیع أشكال المحروقات في األنشطة الخلفیة(

  والنقل) (التنقیب والبحث واالستغالل 
 

 الدولة 

 مراقبة

یمكن أن یمول : الطرف األجنبي
 ةوینجز ویستغل لحساب المؤسس

قنوات ) سونطراك(الوطنیة 
ومنشآت المرتبطة بنشاط نقل 

  .المحروقات
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إعادة تطویر حقل  سنة 25
 بترولي

   ARCO 1994جویلیة  ملیون دوالر 1.6
  
  
  
  
  
  
 كندا

  ھندسة، و تجھیز سنوات 3
 عيوضخ الغاز الطبی

ملیون دوالر  600
بالدینار %40منھا 

 جزائري

 Brown et root 1996جانفي 
Petrolium et 

chemicals 
 4تطویر و استغالل لـ  سنة20

حقول غازیة في منطقة 
 عین أمناس

-AMOCO  1998جوان  ملیون دوالر 931
corporation 

  سنوات 5
  

 سنوات 10

  اكتشاف و تقاسم اإلنتاج
  

// // // 

  دوالرملیون  33
  
 ملیون دوالر  34.5 

  1992نوفمبر 
  

 1993أفریل 

Lousiana land 
  

Pétro-Canada 
 أوروبا     

إنتاج السائل الغازي في  سنة 30
 منطقة الحمراء

 فرنسا Total  1991 ملیون دوالر 370

 BP 1993فیفري  ملیون دوالر 45 اكتشاف و تقاسم اإلنتاج سنوات 10
exploration 

 إنجلترا

 إسبانیا Repsol 1994ماي  ملیون دوالر 27 كتشافاتا -
  سنوات 3

  سنة 16
- 

  اكتشاف و تقاسم اإلنتاج
  بحث و استغالل النفط

 اكتشاف و تقاسم اإلنتاج

  ملیون دوالر 25
  ملیون دوالر 21
 ملیون دوالر 22

  1995ماي 
  1996جوان 
 1999ماي 

AGIP  إیطالیا 

 آسیا     
 مالیزیا Petronas 1996دیسمبر  ملیون دوالر 38 تاجاكتشاف و تقاسم اإلن سنوات 7

 مناطق أخرى     
 استرالیا BHP  1997ماي   ملیون دوالر 62 اكتشاف و تقاسم اإلنتاج سنوات 10

  .263 :مرجع سابق ، ص،الشراكة األجنبیة في الجزائر واقعها و آفاقها، محمدبن عزوز  :المصدر       
  
  
  
  
  
  
  2005جویلیة  19لصادر بتاریخ ا 07-05 القانون رقم -3
 مجـــال فـــي جـــدال یـــةالجزائر  قـــوانینال ركثـــمـــن أ  2005أفریـــل 28 فـــي المـــؤرخ 07 – 05 رقـــم القـــانونیعتبـــر  

 ، لمـــا لـــه مـــن انعكاســـات إیجابیـــة علـــى التنمیـــة  و لمـــا جـــاء فیـــه المحروقـــات ، بـــین المؤیـــدین و المعارضـــین
والمـدافع عنـه، وكـذا التـأثیرات السـلبیة علـى ثرواتنـا البترولیـة  االستثمار بالنسبة للفریـق الـذي یؤیـد  هـذا الـنص

  .لدستور بالنسبة للمعارضین له اد اوتناقض هذا القانون مع إحدى مو 
    المــــادة فــــي یــــنص أنــــه رغــــم الحقــــا، مــــواده بعــــض تعــــدیل ثــــم إقــــراره تــــم الــــذي 07-05 رقــــم القــــانون إن     

 وفـي باطنـه وفـي الـوطني التـراب علـى المكتشـفة غیـر أو المكتشـفة المحروقـات ومـوارد المـواد أن "منـه الثالثة 
 1. "الدولة تجسدها التي الوطنیة الجماعات ملك وتعد الوطنیة السیادة من جزء هو الذي البحري المجال

                                                        
  . 05:م ،ص  2005 یولیو 19 الموافق 50 العدد :الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة 1
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 علـــى % 70 نســبة إلــى الــنفط لحقـــول التملــك حــق األجانــب للشــركاء یعطـــي خــالل االســتغالل أنــه غیــر    
 وتـــدخل النســـبة هـــذه فـــي الشـــفعة حـــق تمـــارس أن وبشـــرط األكثـــر، علـــى%  30 كاطراســـون لشـــركة و األقـــل

 حقهــا اسـتعمال فـي لهـا الممنـوح القصــیر والوقـت ومالیـة فنیـة وألسـباب أنهــا، وبمـا. یومـا 30 أجـل فـي الشـراكة
 تصـل حتـى الحصـص كامـل علـى یسـتولي أن یمكـن األجنبـي الشـریك فـإن ذلـك، مـن تتمكن ال قد الشفعة في
%  20 إلـى سـونطراك سـینخفض ونصـیب الضـعف مـن یقتـرب أنـه بمعنـى ،% 49 مـن بدال %80 نسبة إلى
 المكتشـــف البتـــرول ملكیـــة الدولـــة فقـــدان إلـــى حتمـــا ســـیؤدي وهـــذا.  2.5 علـــى مقســـوما أي ،%51 مـــن بـــدال

 .مستقبال

أو /و تعـــد المحروقـــات المستخلصـــة فـــي إطـــار عقـــد البحـــث:" بمـــا یلـــي  القـــانون مـــن 25حیـــث نصـــت المـــادة 
عنــد نقطــة القیــاس، و خاضــعة لإلتــاوة حســب البنــود و الشــروط التــي یحــددها العقــد  للمتعاقــد املًكــاإلسـتغالل 

   1 ."المذكور 
  2: قانون نذكر مایليھذا الومن أھم ما جاء بھ 

التركیـز علــى إصـالحات تمــس القطـاع اســتجابة للتحـوالت علــى السـاحة الطاقویــة العالمیـة، ویوجــه الــبعض  -
ادا لهذا القانون، ذلك بأننا في وضعیة اقتصاد یسیر بسرعتین، إحداهما لقطـاع المحروقـات  منفصـال عـن انتق

التحــــوالت الداخلیــــة والخارجیــــة، والثانیــــة للقطاعــــات األخــــرى خــــارج المحروقــــات،التي ال تأخــــذ فــــي الحســــبان 
  . التطورات الحدیثة على الساحة الطاقویة العالمیة

 ســـونطراك علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الشـــركات األجنبیـــة، فیمـــا یخـــص البحـــث و یضـــع هـــذا القـــانون شـــركة –
، اللجوء إلى المؤسسـات المالیـة، علـى غـرار الشـركات األخـرى مساهمةاالستغالل، ویمكن لها بصفتها شركة 

  .األجنبیة، دون ضمان من الدولة للحصول على القروض لتمویل مشاریعها 
  :تتمتعــــان بالشخصــــیة المعنویــــة، تعرفــــان باســــم وكــــاالت المحروقــــات إنشــــاء وكــــالتین وطنیتــــین مســــتقلتین، -

"     وكالــة وطنیــة لمراقبــة وضــبط النشــاطات فــي مجــال المحروقــات، ووكالــة وطنیــة لتقیــیم مــوارد المحروقــات
وكلت لهما مهام تسییر وتنظـیم عملیـات البحـث واالسـتغالل ، وتسـلیم رخـص التنقیـب  . "-ALNAFT  لنافطأ

برام عق عادة تحویلها إلى خزینة الدولة ، وإ   .ود االستغالل ، وجمع اإلتاوة والرسوم، وإ
القـــانون الجدیـــد یمـــنح تحفیـــزات جبائیـــة أكثـــر تشـــجیعا لالســـتثمار، خاصـــة للحقـــول الصـــغیرة والواقعـــة فـــي  -

  ." aval "المناطق معزولة، وتنویع النشاطات نحو المصب 
فــي صـالح سـونطراك، ألنــه یتـرك إمكانیـة الــدعم للدولـة كمــا التحریـر تـدریجي ألســعار المحروقـات، سـیكون  -

هــو معمــول بــه فــي كــل أنحــاء العــالم عــن طریــق الخزینــة العمومیــة ، علــى أن یــذهب هــذا الــدعم للقطاعــات 
  .الحیویة وللمواطنین األكثر حرمانا وللمناطق المحرومة 

  :القانون بعض بنود تعدیل

                                                        
 . 13: ص :المرجعنفس   1
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المـؤرخ  07-05 المحروقـات قـانون ویـتمم لیعـدل جـاء  20061یولیـو  29 فـي المـؤرخ 10-06 رقـم األمر إن
 أساســــیة مـــواد تعـــدیل إلــــى یهـــدف وهـــو الفعلــــي، الســـریان نحـــو المحروقــــات قـــانون ویـــدخل 28/4/2005فـــي

 .المحروقات على الرقابة استعادة في الكبیرة الضمانة بمثابة) التعدیل بعد( الكثیرون اعتبرها

تم تعدیل بعضها وكانت  .2005یاسة قطاع المحروقات بخصوص قانون بعد ردود األفعال المناوئة لسف  
  2:على الشكل التالي

لــزم الشـــركة الوطنیـــة ســونطراك بـــأن تكــون طرفـــًا فـــي جمیــع عقـــود البحـــث  -أ ففــي الصـــیغة األولــى لـــم یكـــن یُ
كـي تصـبح  واالستغالل التي یبرمها الشریك أو مجموعة شركاء أجانب، واالمتیاز الوحید الذي مـنح الحـق لهـا

  إذا كانت لدیها الرغبة في ذلك؛  %30و 20تتراوح بین الحقًا شریكًا بحیازة حصة 
یعیـد القـانون التــي تمـت مراجعتــه القاعـدة القدیمـة التــي تجعـل مــن سـونطراك الطـرف الــذي یسـتحوذ علــى  -ب

  األغلبیة في جمیع العقود، سواء تعلق األمر بالبحث واالستغالل أو النقل والتكریر؛
لتشـمل عقـود تقاسـم اإلنتـاج المبرمـة  تتضمن أحكام القانون الجدید فرض رسوم على الفوائد االسـتثنائیة -ج 

وكـــان هـــذا نتیجـــة الرتفـــاع المهـــم فـــي أســـعار  ،1991 ســـنةوالمعـــدل  1986مـــع ســـونطراك فـــي إطـــار قـــانون 
  .البترول

  
  
  
  

  في القطاع المطبقة األجنبیة الشراكة عقودأشكال  :المطلب الثالث
 وفقا عدیدة قانونیة أشكاال للبترول المنتجة والدول العالمیة الشركات بین المبرمة النفط اتفاقیات عرفت لقد

 أو اكتشافالبترول من األولى المراحل في منها كان ما سواء البترول، استغالل من المختلفة التاریخیة للمراحل

 و االقتصادیة الظروف تغیر عن ترتب وقد .الدولیة العالقات في تغیرات عرفت التي الحدیثة المراحل
 التي والبنود القانونیة األشكال كل دراسة بمقدورنا ولیس .البترولیة التشریعات في تعدیالت العالمیة السیاسیة

 دخول بعد وخاصة البحث، تخدم أنها نرى التي النماذج أهم إلى فقط سنشیر ولكن العقود، أنوع تتضمنها

 .بالجزائر المحروقات استغالل مجال عالمیةال البترولیة الشركات

  :وهما أساسیتین مجموعتین إلى البترول عقود نماذج تقسیم ویمكن
  االمتیاز عقود :والأ

                                                        
  . 04:ص ، 2006. یولیو 30 في 48 العدد الجزائریة، للجمھوریة الرسمیة الجریدة 1
  .127: مرجع سبق ذكره ، ص میاح نذیر، 2
  جانب على حصتھم من اإلنتاج عندما یتجاوز الوسط العددي الشھري ألسعار بترول ألا التي یحققھا رسم غیر قابل للحسم على األرباح االستثنائیة

  . كحد أقصى%  50إلى كحد أدنى %  5للبرمیل، وتتراوح ھذه اإلتاوة بین  دوالرا 30برنت 
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 یعطى أجنبیا، یكون ما غالبا المشروع صاحب وبین عمومیة سلطة بین یبرم قانونیة وسیلة االمتیاز عقد یعتبر

 العائدات من جزء مقابل یكتشفها التي اآلبار تملك حق مع الخاص لحسابه بترولي مرفق استغالل في الحق له

  .1المضیفة للدول یدفعها التي )الرسوم( اإلتاوات إلى باإلضافة

 واستمر األولى، العالمیة الحرب قبل من الرئیسیة اإلنتاج مناطق في دئساال هو العقود من الشكل هذا كان و

 لها سمح مما حینها العالمیة البترولیة الشركات فرضته قدو  السبعینات، مطلع حتى الدول من كثیر في

 :أهمها من االقتصادیة المزایا من بكثیر باالحتفاظ

 المساحة عن الكلي أو الجزئي التخلي عدم واشتراط التنقیب، أجل من للشركات الممنوحة الرقعة اتساع -

 أخرى؛ لشركة تمنحها أن المضیفة الدولة تستطیع وال لها الممنوحة

 سنة؛ 90 األحیان بعض في بلغت بحیث التعاقد مدة طول -  

 على النفقات من شیئا تسترد وال لوحدها، والتكالیف المخاطر وتتحمل والتنقیب بالبحث الشركات تنفرد -

 وتسویقه باستخراجه تقوم تجاریة بكمیات البترول على عثرت فإذا البترول، على تعثر لم إذا االستكشاف

 علیها؛ المتفق العوائد المضیفة للدول تدفع أن على لحسابها

 محلیا؛ أرباحها من جزء استثمار أو البترول من جزء بتكریر ملزمة غیر األجنبیة الشركة -

 واستبعاد الدولة في التشریعیة السلطة تجمید أي المحلي، للقضاء االمتیاز صاحبة الشركة خضوع عدم -

 في الدولي للقضاء اللجوء وتشترط ضمنیا، أو صراحة ذلك أكان سواء الوطنیین، والقضاء للقانون خضوعها

 الحیویة؛ القضایا في المضیفة الدولة مع الخالف حالة

 صالح في هذا كان وقد .المنتج البترول به یباع الذي السعر إعالن و اإلنتاج حجم بتحدید الشركة تنفرد -

 من النهایة في وتستفید منخفض، بسعر لها التابعة تالشركا إلى المنتج البترول تحول ألنها العالمیة الشركات

 الریع؛ من هام جزء من المضیفة الدولة المقابل في وتحرم النهائي التوزیع في المنتجات سعر

 موافقة دون تعدیله المضیفة الدولة تستطیع وال العقد في ثابتا عنصرا وجعله الضریبة معدل جمود -

   2.االمتیاز صاحبة الشركات
 للبتـرول الفعلـي التملـك جانـب خاصـة ،األجنبیـة الشركات صالح في المزایا جلّ  أن االمتیاز عقود من یتضح و

 الدولة إرادة عن بعیدا وأسعارها المنتجة الكمیات في والتصرف المصب، إلى المنبع من مراحله جمیع في

 .المضیفة

 من استثمارات أو مخاطر أیة تتحمل ال االمتیاز عقود حالة في المضیفة الدولة أن هنا اإلشارة وتجدر    

 البترول، أسعار بتحدید معنیة غیر أنها كما واالستغالل، االستخراج تكالیف بتحمل ملزمة وغیر نوع، أي

 من نسبة أو ینتج برمیل كل عن ثابتة إما عوائد إلى باإلضافة االمتیاز، منح إتاوة عن المقابل في تتقاضى و

 على األجنبیة للدول السیاسیة للسیطرة نتیجة طویلة لفترة العقود هذه سادت وقد .دالعق بنود حسب وذلك األرباح
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 إقامة على الفترة هذه خالل العالمیة الشركات تقدم ولم مجحفة بشروط النفط استغالل تم حیث المنتجة، الدول

  1.الوطنیة للعمالة تشغیل أو محلیة نفطیة صناعات أیة

 بتصحیح الشاقة المفاوضات طریق عن سواء بعد، فیما المنتجة الدول فطر  من إلغاؤها تم المزایا هذه

 .للبترول المباشر التأمیم مبادرة أخذ أو المختلة العالقة

 المشاركة عقود :ثانیا

 المنتجة الدول سیطرة بعد وذلك الكبرى الشركات فرضتها التي االمتیاز عقود عن كبدیل المشاركة عقود جاءت

 للدول أصبحت أن وبعد الطبیعیة، ثرواتها على للدول الدائمة السیادة لقاعدة تأكیدا المحروقات قطاع على

 .خاصة السبعینات بدایة منذ العقود هذه انتشرت وقد .البترول مجال في تعمل وطنیة شركات المضیفة

 حق بمقتضاه لألخیرة یكون أجنبیة شركة وبین مؤسساتها إحدى أو حكومة بین عقد" هو المشاركة عقد و

 مشتركة شركة تكوین في یبدأ البترول اكتشاف في وفقت فإذا معین، وزمن معینة منطقة في البترول عن البحث

 تقاسم عقود أشهرها من والتي المشاركة عقود باختالف تختلف أخرى تعاریف وهناك.  2" ...الطرفین بین

  )التشارك عقود( أو التعاون ، وعقود (Production Sharing Agreement) اإلنتاج
.(Joint venture Agreement) عقود تتضمنها التي العامة المالمح أهم هنا نوضح أن ویمكن 

  3:المشاركة

 نسبیا؛ قصیرة البترول عن للبحث الممنوحة الفترة     -

 باالتفاق؛ زمني جدول وفق المنوحة المساحة عن التخلي شرط العقد یتضمن    -

 بكمیات البترول یكتشف لم إذا شیئا منها یسترد وال واالستكشاف البحث رمخاط األجنبي الشریك یتحمل   -

 تجاریة؛

 من نسبة على وتحصل واإلنتاج التنمیة نفقات في تساهم بحیث البترول، اكتشاف بعد شریكا الدولة تدخل   -

 البترول؛ مرفق إدارة في فعلیا وتشارك ،% 50 تكون ما غالبا البترول

 دخول من علیه تحصل أن یجب الذي األدنى الحد وهو ،)رسم( إتاوة على یفةالمض الدولة تحصل   -
ذا أراضیها، في االستغالل مجال البترولیة الشركات  البترول، اكتشاف من نتائج األجنبي الشریك حقق ما وإ

 في الدولة حصة تصل أن یمكن بحیث أعلى، كحد % 50 نسبة إلى تصل إضافیة ضرائب علیه فرضت

 المحقق؛ الربح من % 75 نسبة ىإل النهایة

 فیه التصرف في الحق صاحبة وحدها وتصبح المضیفة، الدول إلى قانونا ملكیته تؤول المكتشف البترول    -

  ،)الوطنیة الثروة على السیطرة في أساسیة نقطة وهي(
 االتفـاقحسـب  قسـاطأ علـى تكبـدتها التي النفقات من نسبة البترول اكتشاف حالة في األجنبیة الشركة تسترد  -
  یسـتخدم و المنـتج، البتـرول مـن كمیـات علـى الشـركة بحصـول Recovery cost النفقـات اسـترداد ویـتم ،
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 و الـوطني الشـریكین نصـیب تصـدیر مـن الحـرة السـوق فـي تحقـق الـذي البترول سعر الكمیات هذه قیمة لحساب
 األجنبي؛

  .الوطنیة الشركة عنه نیابة تتحملها التي الدخل ضرائب من غالبا األجنبي الشریك یعفى  -
 الطـرف مـع شـراكة إبـرام عقـود مـن یمكنها أسهم شركة باعتبارها سوناطراك لشركة الموكلة الصالحیات إن     

 نشـاطات مختلـف یمـارس تعـدیالت، مـن علیـه أنجـر مـا و 91-21  قـانون خـالل مـن أصـبح الـذي األجنبـي
 علیـه بنـاء و بـذلك، تسـمح التـي الشـراكة وأشـكال العقـد فـي اءجـ مـا علـى بنـاء االسـتغالل و البحـث التنقیـب،

  :أشكال أربعة أخذت في القطاع الشراكة فإن
  L’association en participationبالمساهمة  االشتراك -1

    :1یلي فیما الشراكة من النوع هذا خصائص تتمثل
 .األجنبي الشریك طرف من تمول البحث استثمارات -  1
 تكـون حصـة أن بشـرط المسـاهمة نسـبة حسـب الحقـل إنتـاج مـن حصـته األجنبـي كالشـری یسـحب - 2

  5%. 1األقل  على سوناطراك
 مسـاهمتها، الحقـل بنسـبة إنتـاج فـي بحقها تتمتع األجنبیة الشركة فإن لالستغالل قابل حقل اكتشاف عند3 - 

 .المكتشف اإلنتاج من 49 % تتجاوز ال التي و
 .اإلنتاج في حصته على الرسوم و األعباء دفع سؤولیةم األجنبي الشریك یتحمل  - 4

 أول اشـتراك و ، 1986 قـانون صـدور قبـل ظهـر بالمسـاهمة االشـتراك الشـراكة مـن النـوع هـذا        
 أمـا 1973 . فـي   TOTALو  سـوناطراك بـین وتـم Stah-Méreksenمنطقـة  یخـص كـان بالمسـاهمة

  .الفنلندیة NASTEOY مع 1990 في عقد الذي االشتراك فهو الثاني المثال
  Société commerciale mixte (par action) التجاریة  الشراكة  -2

 علـى  51% سـوناطراك مسـاهمة نسـبة تكـون و الجزائـري، القـانون إلـى المختلطـة التجاریـة الشـركة تخضـع
 االشـتراك حالـة فـي كمـا نفسـها المستحقة، فهـي الفوائد مبادئ و القیود التمویل، طرق یخص فیما أما . األقل

   :حالتین أمام سنقف و .بالمساهمة
 حصته ىالنسبیة عل الضریبة و اإلتاوة طرف كل یدفع بحیث الشركاء، بین اإلنتاج یوزع. 

 الضریبة و األتاوة دفع علیها و اإلنتاج، بتسویق تقوم التجاریة الشركة.  

على نشاط  تحصلت لتيا و ،"Algéro-Libyenne "ALEPCO المختلطة  الشركة هكذا، و     
 ثنائیة التفاقیة طبقا نشأت إنما و ،14-  86لقانون طبقا تنشأ لم غردایة، منطقة في االستغالل و للبحث
 ذات المختلطة الشركة هذه . قیودها و قوانینها التسییریة، قواعدها أبرمت التي و 1986 في عقدت

  . ”NOC“اللیبیة  الشركة و سوناطراك بین متساویة مساهمة حصص
   :الخدمات عقود- 3
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  1:هما نوعین إلى الخدمة عقود تنقسم
 .الوكالة أو المؤسسة عقد اسم علیه یطلق الذي و :المخاطر ذات الخدمة عقد - أ    

 تكمن و  .البحث عملیات تمویل مصاریف كامل یتحمل األجنبي الشریك المخاطر، ذات الخدمة عقد في

 بعملیة الخاصة المصاریف تسدید إمكانیة كل یعدم ، مماسلبيي بترول بحثحدوث  إمكانیة في طرةاالمخ

 .التنقیب و البحث،

  .عینا أو نقدا هذا و المقدمة، والخدمات مصاریفه للشریك یسدد االكتشاف، حالة ففي اإلنتاج، تقاسم عقدل خالفا
 إمكانیة مع لكن ،B.Petroleum البریطانیة الشركة مع صالح عین حقل في طبق الشراكة من النوع هذا

 .اإلنتاج تقاسم عقد إلى التحول

 :المخاطر دون التقنیة المساهمة عقد -ب   

 و لالستغالل المخاطرالمالیة وحدها تتحمل التي الوطنیة للشركة خدمات إطاره في األجنبیة الشركة تقدم و
 :الشراكة إطار في و الحالة هذه في فإنه علیه بناء و .اإلنتاج

 .اإلنتاج المكتشف من 29 %یتجاوز ال أن یجب الذيو  نقدي أو عیني مبلغ جنبیةاأل للشركة یدفع - 

 .العقد في مقدما التسدید كیفیات كذا و نقدیا أو عینا الدفع یحدد -  

 جمیع من الشحن میناء في التسلیم بقیمة األجنبي الشریك حصة تسلم عینیا، الدفع على الطرفان اتفق إذا - 
  .البترولیة الجبائیة االلتزامات كل من كذا و الرسوم و األعباء

 :اإلنتاج اقتسام نظم طریق عن الشراكة -4
 إلـى هـذه االكتشـافات تحتـاج حیـث البترولیـة، االكتشاف مجاالت في خاصة بصفة النظم هذه تطبق        

 االقتصادیات علیها تقدر ال ثم ومن إحتمالیة، نتائجها تبقى حین في عالیة، تكنولوجیا و ضخمة مالیة موارد
 فیقـوم الفنیـة، المعرفـة و التمویـل حیـث مـن قـدرة ضـخمة ذو الجنسـیات متعـدد مشـروع إلـى بهـا فیعیـد النامیـة

 تـدریب و بتطـویر أیضـا یقـوم كمـا الفشـل، أو النجـاح یتحمـل مسـؤولیة و اإلنتـاج علـى اإلنفـاق و باالسـتثمار
 أو كلـه اإلنتـاج بتسـویق األحیـان بعـض فـي یقـوم كما اإلطارات، و والمهندسین العمالة من المحلیة العناصر

بـین  و الدولـة، أو المحلیـین المـالك بـین معینـة بنسـبة إنتاجـه و اكتشـافه بعـد النـاتج یـتم اقتسـام و منـه، جـزء
 من نصیبها المحلیة استخدام للسلطة یمكن و علیه، اإلنتاج و باإلنفاق كلف الذي الجنسیات متعدد المشروع
  .للخارج تصدیره أو المحلي ستهالكاال في إما المنتوج

 زیادة معدالت و ولیةألا المواد أسعار تقلب نتیجة سوناطراك عند مفضال النظام هذا أصبح لقد و  
   .األرباح أو العائد اقتسام نظام من عدالة و دقة أكثر نظام هو و التضخم،

   .اإلنتاج تقاسم عقد في النقدیة التدفقات على الموالي شكلال في التعرف یمكن و
  

  اإلنتاجالتدفق النقدي في عقد تقاسم ): 14(الشكل 
                                                        

  . 125:،ص بقمرجع سا ،بن عزوزمحمد 1
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 سوناطراك قبل من تدفع بالشراكة المتعلقة الضرائب كل *
  .156:،ص مرجع سابق، أمینة طیبوني :المصدر                                   

  
ن عقـــود الشــــراكة االجنبیــــة ، فــــا)03انظــــر الملحـــق ( 2007لســـنة و حســـب تقریــــر االســـتثمار العــــالمي      

عقــدا  66بـــ متیــازاالاألكبــر لعقــود  نصــیبالكـان ، عقــدا 109المحروقــات الجزائــري بلغــت قطــاع  المطبقـة فــي
عقـدا  25 اإلنتـاج اقتسـام عقـود نصـیب كان ، في حینالمطبقةمن إجمالي العقود  % 60أكثر من أي  مبرما

المشـاركة فــي اتفاقــات ن أ ومــا یالحـظ فــي التقریـر. دعقـو  4، بینمــا لـم تتجــاوز عقـود الخــدمات  % 23بنسـبة 
 األجنبیــة   مــن جمیــع عقــود المشــاركة مــع الشــركات% 50االنتــاج كانــت االكثــر شــیوعا، و اســتاثرت بــاكثر مــن

فكانــت الشــكل الرئیســي مــن أشــكال التعاقــد فــي بلــدان كاندونیســیا و الجماهیریــة العربیــة اللیبیــة و الســودان و 
فقـد كانــت الشــكل الرئیســي الســائد فــي كــل مــن  ر، امــا االمتیــازات و المشــاریع المشــتركةالصـین والعــراق و قطــ

   .االتحاد الروسي و انغوال و البرازیل و الجزائر
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  خاتمة الفصل 
  

 التـي والسیاسـیة االقتصـادیة التحـوالت نأ هـي الفصـل هـذا نهایـة فـي بهـا الخـروج یمكـن التـي الخالصـة     

 اقتصـاد نحـو التوجـه قـرار فـي تمثلـتالتـي  الجزائریـة الصـناعیة السیاسـة علـى وقعهـا لهـا كـان العـالم، شـهدهای

 قطاع على جلیا أثرها ظهر و األجنبي، االستثمار وخاصة للشراكة األجنبیة المبادرة أمام المجال وفتح السوق،

 صـناعة تـوفره الـذي العـالي الریـع سـببب وذلـك األخـرى، االقتصـادیة األنشـطة مـن غیـره مـن أكثـر المحروقـات

 للمسـتقبل، تحسـبا الـنفط مـن احتیاطاتها لتجدید العالمیة الشركات وحاجة للمحروقات، االستراتیجي والبعد النفط

 .الوطن داخل النظر وجهات واختالف اآلراء في تباین من الجدیدة التوجهات أثارته ما رغم

 وقد .التكنولوجیة و االقتصادیة جوانبه مختلف في هامة تحوالت اتالسبعینی منذ المحروقات قطاع شهدفقد    

 السیاسیة أیضا ومنها والتكنولوجیة، االقتصادیة منها ومتنوعة، كثیرة متغیرات تفاعل نتیجة التحوالت هذه كانت

 مـن األخیـر النـوع هـذا لتـأثیر بامتیـاز الخاضـع القطـاع هـو المحروقـات قطـاع ألن اسـتراتیجیة،- الجیـو و
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 والفاعلین للقطاع التاریخیة الخلفیة دراسة أكدته ما وهو.األخرى االقتصادیة القطاعات كل من أكثر المتغیرات،

 .السوق العالمیة في األساسیین

    .في ظل فتحه للشراكة األجنبیةقطاع هذا الو سنحاول في الفصل التالي الوقوف على واقع آداء 
  
   
   
  

   


