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  تمهید 
 تأبد حیث مؤخرا؛ العالمي االقتصاد شهدها التي والعالمیة اإلقلیمیة المتغیرات مع الجزائر تجاوبت لقد   
   "open door policies"حدیثا یسمى ما أو وسیاسته، االقتصادي االنفتاح استراتیجیات باعتماد الجزائر  

 خاصـة المتمثلة و االستثماریة مشاریعها تمویل في داخلیةال مواردها على استقاللها بدایة في الجزائر اعتمدتفقد 
 االسـتثمارات تشـجیع علـى صـراحة قوانینها خالل من تنص فلم ، صادراتها من  98% تشكل التي المحروقات في

 الحكومـة عمـدت الدولـة مـوارد نقـص و البترولیـة األزمة بعد و الدولة، سیادة في األجانب تدخل من خوفا األجنبیة
 بعـث خـالل مـن هـذا و المباشـر األجنبـي االسـتثمار أمـام الباب فتحت حیث جدیدة إصالحات تطبیق إلى ریةالجزائ
 في االستثمار تطویر الخصوص على تشجع أخرى قوانین و ، عملیاته تشجع قوانین عدة

 . االقتصادي االنفتاح سیاسة إطار في هذا و ، اآلن نفس في أیضا له حمایة و المحروقات قطاع
 تمویـل وسـیلة باعتبـاره و االقتصـادیة، التنمیـة فـي لمسـاهمته إدراكـا كـان المباشـر األجنبي االستثمار على نفتاحاال

 .المالئمة التكنولوجیا نقل خالل من الكفاءة من المزید الكتساب فعالة طریقة كونه عن فضال فعالة،
فـي تحسـین  منهـا االسـتفادة مـن سـوناطراك شـركة مكـن الشـراكة األجنبیـة نحـو االنفتـاح هـل السـیاق، هـذا فـي و   

 الـذي و هـذا فصـلنا فـي إلیـه حاول التطـرقسـن مـا هـذا و؟ آدائها و تطویر إمكانات قطـاع المحروقـات الجزائـري 
  :كالتالي قسمناه

  
 هیكل قطاع المحروقات في الجزائر :المبحث األول. 

 إلنفتاح على الشراكةقبل و بعد اقات الجزائري و المحر  قطاع أداء تطور: المبحث الثاني. 

 في القطاعواقع آداء منشأة سوناطراك : المبحث الثالث.  
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  هیكل قطاع المحروقات في الجزائر :المبحث األول
تطــور قطــاع المحروقــات الجزائــري ،كــان البــد مــن توضــیح معــالم القطــاع مــن خــالل تحلیــل قبــل التطــرق إلــى 

و درجــة التكامــل  )دى احتكــار وهیمنــة ســوناطراك علــى القطــاعمــ ( لقطــاعتركــز ادرجــة  القطــاع، و تبیــان هیكــل
  .ممیزات النفط الجزائري عن باقي النفوط األخرىتمیز المنتج من خالل و كذا  المطبقة فیه العمودي

  هیمنة مجمع سوناطراك على قطاع المحروقات في الجزائر: المطلب األول
  مهام منشأة سوناطراك: أوال
و  2005أفریـل  28المـؤرخ فـي  0507-رقـم المحروقـات قـانون یؤكـده ،سـوناطراك نشـأةمل القـانوني الشكل إن  

"   مصـطلح تعـویض علـى یـنص الـذي ، 2006 یولیـو 29 فـي 10-06بـاألمر رقـم  المعـدل و المـتمم
 تأكیـد علـى وهـذا " أسـهم ذات شـركة سـوناطراك، الوطنیـة المؤسسـة " بمصـطلح "أسـهم ذات شـركة سـوناطراك،

 تكون لسونطراك بحیث دورا رسم القانون أن كما فقط، أسهم ذات شركة ولیست وطنیة كمؤسسة يالقانون شكلها

 دورهـا أن أي القـرارات االقتصـادیة، واتخـاذ التسـییر فـي اسـتقاللیة لهـا لكن لرأسمالها، ومالكة علیها وصیة الدولة

  .المركزیة البنوك دور ما حد إلى یشبه أن یجب
 ،كسوناطرا شركة ونشاط البترولي النشاط مراقبة في الدولة دور وتدعیم دیدةالج العالقة على وللتأكید 

  1 :هما مستقلتین وطنیتین وكالتین إنشاء إلیه المشار الجدید القانون حسب تم
  " ARH المحروقات ضبط سلطة" :المحروقات مجال في وضبطها النشاطات لمراقبة وطنیة وكالة -

التعریفــات، االســتعمال الحــر (بالنشــاطات التــي یحكمهــا هــذا القــانون  ةلقــالمتعالقــوانین تســهر علــى تطبیــق  حیــث
المنشــآت،  بإنجــازدفتــر الشــروط المتعلــق  البیئــة،الصــناعي، المحافظــة علــى  األمــنلمنشــآت النقــل و التخــزین، 

تكلــف بدراسـة طلبــات مـنح إمتیــاز تكمـا  ).المعـاییر و المقــاییس المعـدة علــى أسـاس أفضــل تطبیـق دولــي قتطبیـ
  .بالمحروقاتلنقل بواسطة األنابیب و تقدیم التوصیات الى الوزیر المكلف ا

  " ALNAFTألنفط " : المحروقات موارد لتثمین وطنیة وكالة -
التنقیب مع تحدید و مـنح مسـاحات البحـث و كـذا متابعـة  تسلیم رخص القطاع و استثمارات بترقیة ومهمتها

ـــــة  تحویلهـــــاو  اإلتـــــاوات و تحصـــــیلكـــــذا تحدیـــــد و مراقبـــــة تطبیـــــق عقـــــود البحـــــث و االســـــتغالل، و  للخزین
  .ستغالل المحروقاتإالمعلومات الخاصة بالبحث و  كتطویر بنو كما تقوم بتسییر و  .العمومیة

عدیـدة ومتنوعـة،  كمهام قطـاع المحروقـات الجزائـري والممثـل فـي الشـركة الوطنیـة سـوناطرا أصبحتوبذلك     
  2: أصبحت تعمل على تحقیق المهام التالیة وحیث عرفت تطورات وتحوالت كثیرة، 

 ؛استغاللها و المحروقات على التنقیب -    
  ؛هذه الشبكات تسییر و استغالل شحن، تخزین، المحروقات، نقل شبكات تطویر -    
   ؛معالجته و الطبیعي الغاز بیع  -    

                                                        
  . 12-9:،ص ص 28/07/2005 في المؤرخ بالمحروقات المتعلق 07-05القانون ،2005لسنة 50 العدد الجزائریة، للجمھوریة الرسمیة الجریدة 1

2 Sonatrach : La revue N°10, Avril 1998, P:35. 
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 ؛تسویقها و المحروقات تكریر و تحویل -    
          أجنبیـة واالشـتراك و جزائریـة شـركات الخـارج مـع فـي و الجزائـر فـي المشـتركة اطاتالنشـ مختلـف تنمیـة  -    
 ؛األخرى المنقولة القیم في و المال رأس في

  البعید؛ و المتوسط المدى على بالمحروقات البالد ویلتم -    
                           .سوناطراك مجمع على فائدة له عمل وكل المحروقات بصناعة مباشرة عالقة نشاط له كل دراسة -

  .للقطاع سوناطراك احتكار: ثانیا
 شـركة سـیادتها الطاقویـة،و تجسـد ذلـك بإنشـاء اسـتعادة علـى االسـتقالل بعـد جاهـدة الجزائـر قـد عملـتل    

 مجـال دولـةالأن تفتح  قبل الجزائریة للسوق المحتكرة و المنجمیة للسندات الوحیدة المالكة كانت التي و سوناطراك
 احتكـار فـي تتمثـل أولـى مرحلـة بمـرحلتین، مـر الجزائـر فـي المحروقـات فاسـتغالل .الطـاقوي اللمجا فـي الشـراكة
 1:الشراكة على حاإلنفتا مرحلة في تتمثل ثانیة مرحلة و سوناطراك، طرف من السوق

  :االحتكاریة المرحلة -أ
 تشـكیل التصـنیع و قواعـد إلرسـاء أمـوال ارات ولالسـتثم ماسـة الدولـة بحاجـة كانـت الجزائـر، اسـتقالل بعـد

 ظـروف أملتهـا حتمیـة ضـرورة كانـت سـوناطراك فإنشـاء توفیرهـا، عـن عـاجزة كانـت التـي القاعدیـة و الصـناعات
  .البالدتمر بها كانت  مختلفة

 ةخبر  شركةال هذه اكتسبت الزمن بمرور لكن المحروقات، قطاع في الخبرة بقلة سوناطراك تتمیز كانت البدایة ففي
  .القطاع لهذا األمثل االستغالل في كثیرا تساعدها كانت
 باحتكـار  االت حیـث تمیـزت هـذه الفتـرةلمجا غلـبفـي أ نشـاط الشـركة یـزت بزیـادةتم فقـد الثمانینـات فتـرة أمـا    

 خاصـة بصـفة ال الطـاقويلمجا و عامـة العالم بصـفة شهدها التي للتغیرات نظرا الطاقوي، لكن للمجال سوناطراك
 بصـالبة تتمیـز التـي ، الجزائریـة الطبقـات األرضـیة طبیعـة بسـبب البتـرول  جتعتـرض إنتـا التـي للمشـاكل نظرا ، و

 بـرةالخ إلـى ذلـك نقـص ضـف البترولیـة، إجمـالي االحتیاطـات مـن % 23سـوى  یسـمح باسـترجاع ال بشـكل عالیـة
 مـال رأسح فـت إلـى بالدولـة أدت العوامـل ههـذ لكـ ،طالنشـا هـذا التـي یكتسـیها الباهظـة التكلفـة كـذا و التكنولوجیـة

   .األجنبیة للشراكة سوناطراك شركة
  :األجنبیة الشراكةعلى  حاإلنفتا مرحلة - ب

 فـي وخصوصـا الدولیـة، االقتصـادیة البیئـة فـي الحاصـلة بـالتغیرات الثمانینیـات بدایـة مـع الجزائـر شـعرتلقـد     

 البلـدان صـالح غیـر فـي تمیـل السـنوات تلك في النفطیة األسواق في القوى موازین كانت حیث المحروقات، قطاع

 القطـاع وفـتح التغیرات هذه مع التكیف من لها بد ال تنافسیته، و القطاع مكانة على للحفاظ أنه وأدركت .المنتجة

 .المباشر األجنبي واالستثمار الشراكة أمام

                                                        
 لمجمع التجاري للنشاط التابع الغاز تصدیر قسم حالة راسةد مع المؤسسة تسییر تحسین في مساھمتھا و مھمتھا الداخلیة المراجعة ،لطفي شعباني 1

 .136:ص ،2004مذكرة ماجستیرفي العلوم اإلقتصادیة، الجزائر ،  ،سوناطراك
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 تخلـت المحروقـات، قطـاع تـاریخ فـي كبیـرة إصالح عملیة أول في 1986 عام من ابتداًء  الجزائر شرعت ، وعلیه

 أصـبح التـي األجنبیـة النفطیـة الشـركات أمـام كبیـر بشـكل القطـاع وفتحـت السـابقة االحتكـار وضـعیة عن بموجبها

  .واإلنتاج االستكشاف أنشطة بكل القیام سوناطراك الوطنیة الشركة مع الشراكة عقود إطار في بمقدورها
سـبتمبر  فـي الصـادر 86/ 14قـانونال تطبیـق بموجـب األجنبیـة للشـراكة الجزائـري وقـاتالمحر  لقد تجسد فتح قطاع

  1:أنه على نص یثبح  1986سنة من
 نشـاطات ارسـةمم أجنبـي، یسـتطیع معنـوي أو طبیعـي شـخص ألي المحروقـات مجـال فـي الشـراكة إطـار فـي -  

  ؛هأعال المذكور من القانون) 04(مادةلل تطبیقا ذلك و،السائلة  المحرقات في االستغالل البحث، التنقیب،
 ؛نفس القانون من )17(المادة حسب سوناطراك،و ذلك طرف من یعد محتكرالم النقل  -
     للشـریك األجنبـي هـي االسـتفادة نسـبة بینمـا   51 %هـي الشـراكة إثـر سـوناطراك منهـا تسـتفید التـي النسـبة  -

  .اليعلى التو ) 25(والمادة) 24(المادة و ذلك حسب % 49
تعتبـر  المحروقـات قطـاع خـدمات مـن أصـناف ثالثـة هنـاك أن بـینی التـالي الجـدول معطیـات تحلیـل و       

 خـدمات صـنف هـي األصناف وهذه ،في إطار عقود شراكة مع سوناطراك الخارجیة المنافسة أمام تماما مفتوحة

 اآلخـرین والصـنفین ، )للقطـاعي النشـاط الخلفـ( والحفـر االستكشـاف أشـغال خاصـة الذي یشمل المحروقات منبع

 الكامـل االحتكـار یبقـى فیمـا ،) نشاط نقل المحروقات(البحري النقل وصنف خدمات الهندسة خدمات صنف هما

و الـذي تحتكـره سـوناطراك عـن طریـق  )األمـامي للقطـاعالنشـاط (المصـب خـدمات صـنفي فـي الموقـف سـید هـو
أمـا  ، بتوزیـع المنتجـات البترولیـة فـي السـوق الوطنیـةقـوم والتـي ت(NAFTAL)  فرعها المتمثل في شركة نافطال

  .انفتاح جزئي یعتبرف البناء خدمات صنف
  

  2005 عام نهایة في بالجزائر المحروقات قطاع انفتاح درجة ):10(جدولال

  
  .166:صمرجع سابق،بلقاسم سرایري،: المصدر               
  

                                                        
  .القنوات عبر المحروقات نقل و التنقیب و البحث بنشاطات المتعلق ، و19/08/1986، المؤرخ في 14-86القانون رقم  1
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مــع ســوناطراك فــي النشــاط الخلفــي للقطــاع ،وخاصــة فــي مجــال  غلــب عقــود الشــراكة الموقعــةأو بالتــالي  تنــدرج 
ال مـــن مخـــاطرة و اســـتثمارات كبیـــرة  ه هـــذه النشـــاطاتتطلبـــتالبحـــث و التنقیـــب عـــن المحروقـــات األولیـــة ، لمـــا 

  . أن تتحملها سوناطراك لوحدها تستطیع
 تســــجلجنبیــــة للشــــراكة األ القطــــاعو فــــتح  14/86قــــانون  أي بعــــد صــــدور 2005-1987 الفتــــرةحیــــث خــــالل 

عـــن  )Recherche( عقـــدا للبحـــث 79للشــراكة مـــع الشـــركات األجنبیـــة ، منهــا  اعقـــد 87أكثـــر مـــن  ســوناطراك
  :كما یوضحه الشكل التالي .)Prospection( عقود للتنقیب 8و األولیة المحروقات

 

 2005-1987 في الفترة تطور عقود الشراكة لسوناطراك ):15(الشكل 

  
 :Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines :المصدر

Réalisations 1962-2007 , Édition sarl BAOSEM, 2008, p:20.  
     

 حـافظ الـذي المنتجـة البلـدان كـل بـین مـن تقریبـا الوحیـد البلـد 2001 عـام غایـة بقیـت إلـى الجزائـر أن اهن و نشیر

 شـركة بـین المباشـرة الثنائیـة المفاوضـات مبـدأ علـى والقائمـة االستكشـاف، تـراخیص منح في القدیمة الطریقة على

 إلـى تفتقـر ألنهـا األجانـب، الشـركاء مـن كبیـر انتقـاد محـل الطریقـة هـذه كانـت وقـد .األجنبیة والشركات سوناطراك

  .المطلوبة الشفافیة و النزاهة
 الطریقـة فائـدة و االنتقـادات هـذه دقـة االستكشـاف تـراخیص مـنح فـي الدولیـة المناقصـات طریقـة اعتمـاد أكـد وقـد

 عـدد قفـز الدولیـة المناقصـات طریقـة واعتمـاد الثنائیـة المفاوضـات طریقـة علـى الجزائـر تخلـي بعـد إذ  .الجدیـدة

 الطریقـة نجـاح تأكـد و.كاملـة عقـود 10إلـى 2001 عـام مناقصـة أول فـي األجنبیـة الشـركات مـع الممضـاة العقـود

 8 بمعدل أي عقدا، أربعین 2005 نهایة غایة إلى المبرمة العقود عدد بلغ حیث التالیة، السنوات في یاجل الجدیدة

  .سنویا عقود
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  التكامل العمودي في القطاع :الثانيالمطلب 
  .منشأة سوناطراك أنشطة تكامل : أوال

 قطـاع فـإن ،لتكامـل العمـوديتتمیـز بدرجـة عالیـة مـن ا التي الصناعة النفطیة العالمیةكما هو الحال في       
تهـیِمن إذ البترولیـة، الخـدمات أنشطة و خلفیة أنشطة و أمامیة أنشطة إلىیتجّزأ  الجزائري المحروقات  منشـأة ◌ُ
ثـل األساسـي الشـریك كونهـا األنشـطة هـذه علـى ملحـوظ بشـكل سـوناطراك  عمـل میـدان توسـع قـدف ،للدولـة الممّ

 أضـحى بحیـث، الـذي تفرضـه علــى القطـاع تكامـل العمـوديالمـن خـالل  كبیـرة، بسـرعة سـوناطراك مؤسسـة

  .والتسویق النقل على البدایة في مقتصرا كان أن بعد المحروقات صناعة میادین جمیع یغطِّي
 إلنجـاز األحیـان مـن الكثیـر فـي الشـراكة إلـى تلجـأ إذ ،محـدودةة هیمنـیبقـى  األنشـطة بعض في هیمنتها أن إال

نلخِّص و المهام، مختلف  1:التالي النحو على التجزئة هذه ◌ُ
ـي: )المنبـع نشـاط( خلفیـة أنشـطة       1-  غطِّ ُ  إنتـاج و االسـتثمار و التنقیـب نشـاطات مختلـف المنبـع نشـاط ی

 األجنبیـة، و الوطنیـة المؤسسـات بـین قویـة منافسـة النشـاط هـذا یشـهد و األنابیـب، عبـر النقـل و الـنفط، منـابع
تجـري حیـث األجنبـي، االسـتثمار علـى احاالنفتـ و القطـاع تحریـر بعـد خصوًصـا  عقـود سـوناطراك مؤسسـات ◌ُ

 اإلنتاج؛ و التنقیب أعمال إلنجاز األجنبیة المؤسسات من العدید مع شراكة

غطي  ):المصب نشاط( أمامیة أنشطة       2- ُ میَّـع، البتـرول غـازات فصل الطبیعي، الغاز تمییع أنشطة ی  المُ

عـِرف الـذي و إلـخ،...الصـناعي الغـاز إنتـاج ،تیـاو البتروكیما التكریـر، ا یَ ا تـأخرً  لكـن اإلسـتثمار، قلـة بسـبب كبیـرً
رتَقب من ا یشهد أن المُ ا نموً ه نتیجة كبیرً  مـن العدیـد إقامـة نحو سوناطراك لمؤسسة االستثماریة السیاسیات لتوجُّ

 األجنبیة؛ المؤسسات مع الشراكة عبر المشاریع

 الخـدمات ،للمحروقـات الخلفیـة الخـدمات :هـي أساسـیة مجاالت خمس نتتضمّ و   :البترولیة الخدمات     3-
 خـدمات الطاقة، منشآت هندسة خدمات الغازیة، للمحروقات األمامیة الخدمات السائلة، للمحروقات األمامیة

ُرتَقـب و للمحروقـات، البحـري النقـل الطاقة،خـدمات منشآت بناء  علـى انفتاًحـا كـذلك الخـدمات هـذه تشـهد أن ی
نظِّمة القوانین سن بعد األجنبي ثماراالست ا إلیها المشار( لها المُ مثَّلـة الوطنیة المؤسسات استحواذ مع) سابقً  مُ

 الجـزء هـذا فـي اإلسـتثمار مـن هام جزء على الخاص القطاع مؤسسات و فروعها و سوناطراك مؤسسات في
  .القطاع أنشطة من
  .في القطاع وأنشطتها منشأة سوناطراك فروع :ثانیا 
 لصـناعة الممیـزة األداة سـوناطراك جعـل منـه الهـدف كـان لسـوناطراك الرئیسـیة األنشـطة تحدیـد إن      

 البتـرول غـاز وفصـل التمییـع ، األنابیـب عبـر النقـل ، اإلنتـاج التنقیـب، : في تتمثَّل األنشطة وهذه ، المحروقات
التـي  )filiales( ن خـالل فروعهـامـ -أنشـطتها فـي القطـاع تغطـي منشـأة سـوناطراكحیـث  .التسـویقو  السـائل،
مختلـــف مراحـــل صـــناعة المحروقـــات فـــي الجزائـــر و المتمثلـــة فـــي المنشـــآت  -عبـــر شـــركاتها القابضـــة  تمتلكهـــا
    : التالیة

                                                        
  .188: ص، مرجع سابقالیاس بن ساسي،  1
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عبـر شـركتها  المنبـع نشـاطتمتلـك سـوناطراك فـي  : ) mont AActivité-المنبعةنشـطأ( خلفیةال األنشطة-أ
  :الفروع التالیة  SPPفطیةللخدمات النفطیة وشبه الن القابضة

  :GCB)  ( المؤسسة الوطنیة للهندسة المدنیة و العمران -1 
Entreprise Nationale de Génie Civil et Batiment 

، هـذه المؤسسـة تسـاهم فـي تطـویر 1981، المنشـأة سـنة GCBمن رأس مال مؤسسة 100%طراك اتمتلك سون
ن الهندســة المدنیــة الصــناعیة، الهندســة المدنیــة ألنابیــب نقــل القطــاع الجزائــري للمحروقــات بالعمــل ضــمن میــادی

 -plate(المســطحاتدخول فـــي المنشـــآت البترولیـــة، بنـــاء ، بنـــاء الطـــرق ومســـاحات ومـــدارج الـــ)pipe(الغــاز
forme (1.لآلبار والسفن الكبرى  

 ENAGEO:(Entreprise Nationale de Géophysique (المؤسسة الوطنیة للجیوفیزیاء  -2
ســنة فــي نشــاط دراســة  35یتمیــز بخبــرة  ENAGEOمــن رأس المــال، ففــرع  51%لســونطراك بنســبة  عتــابفــرع 

ي لزالزلــللمســح اق یــفر  14هــذه المؤسســة تتجهــز بـــ ، الــزالزل بالنســبة للجزائــر كمــا فــي البلــدان األجنبیــة األخــرى
  2).آلبارامقاطع ل 3Dو  2D(معالجة من أجل ترجمة المعطیات الزلزالیة تقنیتيوب 2009سنة 

                        ENAFOR):(Entreprise Nationale de Forageالمؤسسة الوطنیة للحفر  -3
المؤسسـة الوطنیـة للحفـر بانجـاز أعمـال  ، تقـوم1981وقـد أنشـأت سـنة  ،100% بنسبة طراكاسونل شركة تابعة

عشــریات فــي  3كثــر مــن أل Savoir faireعلــى معرفــة  ENAFORتترســمل و  . الحفــر و األعمــال الملحقــة
-آلـــة/متـــر 907بمعـــدل اســتخدام بلـــغ ،2008ســـنة  آلـــة 34، وتســـتغل حظیـــرة بـــwork-overمیــدان التنقیـــب و

  3.شهر
  ):(ENSPالمؤسسة الوطنیة للخدمات التابعة لآلبار  -4 

Entreprise Nationale des Services aux Puits 
مرتبطـة بنشـاطات الحفـر و اسـتغالل اآلبـار المنتجـة ،تغطـي العملیـات ال 100% بنسـبة طراكاسـونل شركة تابعـة

  :تمتلك فرعین ENSP مؤسسةو  .للبترول
شـركة أمریكیـة : BJ Services Companyأو  BJSP ، سـمي بــBJSلــ  49%وENSP 51% فـرع لــ - 

، ألدوات حفـــر اآلبـــار والخـــدمات التـــي تــدور فـــي مصـــانع األنابیـــب فـــي cimentage ،stimulationلخــدمات 
تــورد أیضــا خــدمات تركیــب األنابیــب والقنــوات والخــدمات الكیمیائیــة الخاصــة ألســواق جغرافیــة  BJ. ككــل العــالم
  .مختارة

ـــ  49%وENSP  %51فــرع لـــ  -  HESP Halliburton Service، ســمي Halliburton Serviceل
  ).شركة خدمات التابعة للحفر أمریكیة(

                                                        
  . 141:،ص2004،مذكرة ماجستیر،جامعة باتنة،استراتیجیة تنویع المنتجات البترولیة والغازیةرحال سالف،  1

2 Rapport annuel 2009, Revue Sonatrach,p:28.  
3 Rapport annuel 2008, Revue Sonatrach,p:33.  
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   :ENTP)(الحفر المؤسسة الوطنیة ألعمال 5 - 
Entreprise Nationale des Travaux aux Puits 

مــــن رأســــمالها، تضــــمن تســــییر آالت الحفــــر المخصصــــة  100%طراك ا، التــــي تمتلــــك ســــونENTPفمؤسســــة 
، كمـــا أنهـــا تعمـــل علـــى صـــیانة اآلبـــار المنتجـــة للزیـــت )gisements(لالســـتخراج ولتطـــویر حقـــول المحروقـــات

  work-over.(1(والغاز 
  : ENGTP)(الكبرى البترول لألشغا المؤسسة الوطنیة -6

Entreprise Nationale des Grands Travaux Pétroliers 

بـین أولـى المؤسسـات  الكبـرى البترول المؤسسة الوطنیة ألشغال ، و تبرز100% بنسبة طراكاسونل شركة تابعة
و مـــن  حیـــث تقـــدم مجموعـــات خـــدمات كاملـــة فـــي حقـــل المحروقـــات و البتروكیمیـــاء ،الوطنیـــة فـــي حقـــل البنـــاء

  2.المنشآتالتجهیزات و و التوزیع، صیانة  اء منشآت اإلنتاج ، التحویلنضمنها الهندسة،ب
   sationscanaliTransport par: نابیباأل نشاط النقل عبر  -ب

البتـرول الخـام و  مـنتقوم سوناطراك بإدارة عملیات نقـل مختلـف المنتجـات  نشاط النقل عبر األنابیب من خالل
  .ت نحو المرافئ البترولیة ومناطق التخزین التابعة للمجموعة ونحو بلدان التصدیرالغاز و المكثفا

كلم بسعة نقـل إجمالیـة تقـدر بـأكثر مـن  17450أكثر من  یبلغ طولها اإلجمالي أنابیبشبكة  سوناطراك دیرو ت
  3.مكافئملیون برمیل نفط  330

ــــك ســــوناطراك فــــي  لإلســــتثمار و والقابضــــة  spp القابضــــة هایعبــــر شــــركت نشــــاط النقــــل عبــــر األنابیــــبو تمتل
  :الفروع التالیةSIP  المساهمة

عبــر شــركتها القابضــة  100% بنســبة طراكاســونل شــركة تابعــة ):ENAC(المؤسســة الوطنیــة لألنابیــب  -1  
spp ، وتممثل عملیاتها في:  

 .المخصصة لنقل المحروقات السائلة والغازیة نابیباأل انجاز هندسة -       

   .  مراقبة جودة األنابیب -       
  .أنابیب النقل و وضع انجاز -       

 . و صیانة حالة أنابیب النقل متابعة -       

  .األقطار بجمیعنقل الأنابیب من كلم  314لـ  تركیببإجراء عملیة  2009خالل سنة شركةال قامتحیث 
عبــر  %50 بنســبة ســونطراكل ة تابعــةشــرك  : (SARPI)نجــاز المشــاریع الصــناعیةالشــركة الجزائریــة إل   -2

،تتمثـــل مهامهـــا فـــي انجـــاز و تجدیـــد شـــبكات قنـــوات النقـــل و األنابیـــب وخطـــوط انابیـــب  sipشـــركتها القابضـــة 
البتـــرول، و تمـــارس ایضـــا نشـــاطات تركیـــب محطـــات الضـــغط ووحـــدات معاجـــة الزیـــت و الغـــاز، معاجـــة المیـــاه 

                                                        
  .142:مرجع سابق،صرحال سالف، 1
  .33:،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك، 2

3 Rapport annuel 2009,ibid,p:37. 



 داء قطاع المحروقـات الجزائري في ظل الشراكة األجنبيةأ: الفصل الثالث  
 

 

114

محطـات الضــغط و منشـآت أخــرى  تخـزین المحروقــات ، الصـناعیة، بنــاء و تجدیـد محطــات التفریـغ ، مجمعــات
   1.في حقل الطاقة

                            STH):( SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURESشركة نقل المحروقات  -3
تسـییر و اسـتغالل  تتمثـل مهمتهـا األساسـیة فـي ،sipعبر شركتها القابضـة  %60 بنسبة سونطراكل شركة تابعة

  .و بجایة لمرافيء البحریة للمحروقات على مستوى موانيء أرزیو، سكیكدةا
  

   AvalActivité: )المصبة أنشط(النشاط األمامي- ـج

تمییــع الغــاز الطبیعــي ، فصــل غــازات  :حــور نشــاط المصــب لســوناطراك حــول خمــس مجــاالت أساســیة هــيیتم
  .و بشكل أساسي الهلیوم و األزوت ةالصناعی اتتروكیماویات و انتاج الغاز بالبترول الممیع ، التكریر ،ال

  :الفروع التالیةRCH عبر شركتها القابضة للتكریر و الكیمیاء  المصبنشاط و تمتلك سوناطراك في 
،  لمجموعــة ســونطراك 100%فــرع  الشــركة الوطنیــة للتكریــر :(NAFTEC) للتكریــرالشــركة الوطنیــة  -1

ــــــــــل مهمتهـــــــــــا األساســـــــــــیة فـــــــــــي تصـــــــــــفیة البتـــــــــــرول و  نتـــــــــــاجتتمثـ وقـــــــــــود ال، GPL غـــــــــــاز البتـــــــــــرول الممیـــــــــــع إ
)carburants(،عطــــــــراتمال aromatiques الزیــــــــوت ،)lubrifiants( ،paraffines ) شــــــــمع یســــــــتخرج مــــــــن

ــــاطها فــــــــــــــي أربــــــــــــــع مواقــــــــــــــع انتــــــــــــــاج هــــــــــــــي). bitumes(والزفــــــــــــــت ) الــــــــــــــنفط الجزائــــــــــــــر : و تمــــــــــــــارس نشــــــــــ
  2. لیون طن في السنةم 24 تبلغانتاجیة  طاقةوذلك عبر  .رزیو،حاسي مسعودأالعاصمة،سكیكدة،

 و (EGZIA) شـركة إدارة المنطقـة الصـناعیة بـأرزیو خـریین همـاأمـع شـركتین و قد أدمجت هاتـه الشـركة      
 سـوناطراك مـع منشـأة fusion par absorption بصـیغة  (EGZIK)شركة إدارة المنطقة الصناعیة بسـكیكدة 

    3. 2009جویلیة  01بتاریخ  -sonatrach spa-األم 

  ):ENIP( الوطنیة للصناعة البتروكیمیائیة شركةال -2
Entreprise Nationale de l’Industrie Pétrochimique 

تقـوم هاتـه الشـركة بنشـاطات بتروكیماویـة تسـتخدم الغـاز الطبیعـي كمــادة ،100% بنسـبة سـونطراكل شـركة تابعـة
لهــــــذه الشــــــركة فــــــي مجمــــــع  و تملــــــك الشــــــركة مجمعــــــي بتروكیمــــــاء فــــــي الجزائــــــر، یقــــــع النشــــــاط األول. اولیــــــة

 و الصــلبة SOUDE LIQUIDE  الســائلة: انـواع الصـودا( یثیلـین و مشـتقاته،مخصـص إلنتـاج اإل(cp1k)سـكیكدة
،HYPOCHLORITE ،HCL،....( الثـاني هـو  مجمـع،بینمـا ال 2009طـن سـنة  55815قـدر بــ إنتاجـا،حیث حقق

 RESINES ، FORMALDEHYDE:مثــل(انــواع اخــرى و ،مخصــص إلنتــاج المیثــانول،) cp2z( مجمــع أرزیــو

  4.السنةلنفس  طن 30010 بـو حقق إنتاجا قدر ) ا موغیره....،
  
  

                                                        
  .43:،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك، 1
 .50:،ص2005التقریر السنوي لسوناطراك، 2

3 Rapport annuel sonatrach, 2009 ,p:51. 
4 Rapport annuel sonatrach, 2009 ,p:53. 
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  ):HELIOS( سوائل الهیلیوم بأزریو إلنتاجالمؤسسة الوطنیة   -3 
Entreprise Nationale de Production des Liquides d'Hélium  

HELIOS )التـــي  كســـوناطرا، بشـــراكة بـــین 1991ســـنة تتواجـــد بـــأرزیو، وقـــد أنشـــأت فـــي ) مؤسســـة ذات أســـهم
الباقیـة و  49% ي تمتلـكتـال-HELAP sa -هـیالب من رأس مال المؤسسة االجتماعي، وشركة 51%تمتلك 

تتكفــل  HELIOSإن مؤسســة  1).الوالیــات المتحــدة( Air Productsو Air liquid التــي بــدورها شــرطة تابعــة لـــ
نتاج و ز الموجود في الغا الهلیوم ستخراج و تمییعبا   .المحتوى في الغاز السریع اآلزوتإ

طـن مـن  33000ملیـون قـدم مكعـب مـن الهلیـوم و  600سـنویة تبلـغ  ةكما تملك الشركة قطارین للتمییـع بطاقـ
حیــث تصــدر معظــم إنتاجهــا، و البـــاقي   الهلیــوم األول ألوروبــا بمـــادة داآلزوت ،و تعتبــر شــركة هلیــوس المــزو 

 شـركة یحـول كـامال إلـى اآلزوت ، بینمـا- cogiz spa - یق الغـازات الصـناعیةالوطنیة لتسو  شركةال إلىیحول 
  2.لتسویقه cogiz تجهیز و تسویق الغازات الصناعیة

 ،تقـوم هاتــه الشــركة100% بنســبة ســونطراكل شــركة تابعـة :(SOMIZ)ارزیو بــشـركة الصــیانة الصــناعیة  -4
  .التحویل بارزیوبعملیات الصیانة لمجمع 

 ،تقـوم هاتـه الشـركة100% بنسـبة سـونطراكل شـركة تابعـة :(SOMIK)الصناعیة بسـكیكدة  شركة الصیانة-5
  .سكیكدةالتحویل ببعملیات الصیانة لمجمع 

  

تمتلك سوناطراك فـي نشـاط التسـویق عبـر شـركتها   Activité Commercialisation: نشاط التسویق-د 
  :الفروع التالیة SVHالقابضة لتحسین تسویق المحروقات 

  :(NAFTAL)الشركة الوطنیة لتسویق و توزیع المنتجات البترولیة –1
بتوزیـــع المنتجـــات  ،تقـــوم هاتـــه الشـــركة SVHعبـــر شـــركتها القابضـــة  100% بنســـبة ســـونطراكل شـــركة تابعـــة  

األرضـــیة و (كافـــة أنـــواع المحروقـــات فـــي و تتمثـــل المنتجـــات المســـوقة للشـــركة .البترولیـــة فـــي الســـوق الوطنیـــة
أنــــــواع مــــــواد التشــــــحیم و  GPL غــــــاز البتــــــرول الممیــــــع ، و كــــــذا)ن، والمحروقــــــات البحریــــــةمحروقــــــات الطیــــــرا

)lubrifiants(و الزفت)(bitumes واإلطارات)Pneumatique(  أخرىو مواد.  
  NAFTAL شركة منها تمتلك) stations service(محطة للخدمات  1966تضمنت الشبكة الوطنیة و 

  3.من الشبكة اإلجمالیة%34 أي ما یعادل 2008سنة  محطة 671
  :(HYPROC)  شركة الشحن هیبروك -2

 نقـــلشــحن و ب تتكفـــل هیبــروك شـــركةإن  ، SVHعبــر شـــركتها القابضــة  100%بنســـبة طراكاســونل شــركة تابعـــة
 هـــي المنتجـــات البترولیـــة،و هاتـــه إذ تمتلـــك العدیـــد مـــن النـــاقالت عبـــر النـــاقالت و البـــواخر المنتجـــات البترولیـــة

   .، إلى جانب الخام و المكثفات،غاز البترول الممیع،و المنتجات المكررة ممیعالغاز الطبیعي ال

                                                        
   .54:،ص2005التقریر السنوي لسوناطراك، 1

2 Rapport annuelsonatrach,2009,p:54. 
3 Rapport annuel sonatrach, 2008,p:72.   
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  ):COGIZ(تسویق الغازات الصناعیة تجهیز و  شركة -3
Conditionnement et Commercialisation des Gaz Industriels 

COGIZ  ل الغــازات ، تخــزین، تســویق ونقــجهیــزبت تتكفــل، 1998،أنشــأت فــي ســبتمبر  كلســوناطرا 100%فــرع
    .لآلزوتاألول للجزائر بمادة الهلیوم و هي مزود أساسي  دتعتبر المزو  حیث.الصناعیة

  
العدیـــد مـــن المنشـــآت المكملـــة لهـــا فـــي  -sonatrach spa- تمتلـــك ســـوناطراك األم باإلضـــافة إلـــى مـــا ســـبق

   1:القطاع تتكفل بأنشطة مختلفة نذكر منها
یتكفــل بــدورات التكــوین لصــالح  ث، حیــ(IAP-CU) شــركةالتجمــع المعهــد الجزائــري للبتــرول، جامعــة  -

معاهـــد هـــي معهـــد  3مـــن خـــالل .القطـــاع الحتیاجـــات االســـتجابةو تحســـین األداء و  العلیـــا اإلطـــارات
طبیقیــة فــي ســكیكدة و معهــد تقنیــات بــومرداس ، معهــد تقنیــات البتــرول التفــي و الغــاز  لالعــالي للبتــرو 

  . %86ع تابع للمنشأة بنسبة و هذا التجم.بوهران الغاز التطبیقیة
تــابع لســوناطراك منــذ  ،(NEFTOGAZ)نفطوغــاز– مركــز تطــویر وتطبیــق التقنیــات البترولیــة والغازیــة -

 .التكــوین لفائــدة عمــال المنشــأة فــي مختلــف مجــاالت الصــناعة النفطیــة و یتكفــل بــدورات 2005ســنة 
 .%100هذا المركز تابع للمنشأة بنسبة أن حیث 

الـــذي یضـــمن التكـــوین المســـتمر و تأهیـــل إطـــارات الشـــركة فـــي مجـــالت  (CPE)ة مركـــز تأهیـــل الشـــرك -
 .اإلدارة و تقنیات المعلوماتیة واالتصاالت و تكنولوجیا اإلدارة الصناعیة

المنــــاطق الصــــناعیة بـــــأرزیو و  عمــــالقــــل ،شــــركة متخصصــــة فــــي ن (SOTRAZ)شــــركة نقــــل أرزیــــو -
 %100القابضة بنسبة  RCHتهاحیث هاته الشركة تابعة لسوناطراك عبر شرك ،سكیكدة

ــــى المحروقــــات - ــــأمین عل ــــه الشــــركة تابعــــة لســــوناطراك عبــــر شــــركتها (CASH) شــــركة الت حیــــث هات
  .%38,9بنسبة  SGHالقابضة

عبــــر شــــركتها  % 100تابعــــة لســــوناطراك بنســــبة )شــــركة الخطــــوط الجویــــة تاســــیلي( TALمجموعــــة  -
 .spp القابضة

 . % 35طراك بنسبةتابعة لسونا (BAOSEM)شركة اإلصدار والنشر -

مــــن خــــالل كافــــة هاتــــه الفــــروع مــــدى تكامــــل أنشــــطة ســــوناطراك فــــي قطــــاع المحروقــــات الجزائــــري،  یتضــــحو 
  )1الملحق رقم انظر( .أنشطتها خارج الجزائر  إلى باإلضافة

  
  
  
  

                                                        
1 Rapport annuel sonatrach, 2009. 
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  )ممیزات المحروقات الجزائریة( تمیز منتجات القطاع: المطلب الثالث
 لـم الخـام الـنفط منتـوج أن لكـن یالحـظ اإلنتـاج، عملیـة خالل من للسوق معدةال السلع جمیع تخص المزایا هذه   

 الطبیعیـة المزایـا تلـك هـي الجـودة حیـث مـن أنواعـه بین التفضیل مقاییس فإن ولذلك معینة، تحسینات علیه تدخل

 مكونـات دىإحـ تحدیـد فـي )والمـدة التكـالیف جانـب إلـى( تـدخل والتـي البتـرول، أنـواع مـن نـوع كـل بهـا یمتاز التي

 .التنافسیة قوته

  :التالیة المیزات الجزائریة المحروقات في نالحظ أن یمكن المحددات هذه خالل ومن

  :الجزائري النفط نوعیة میزة -1

 فالبترول ، األوبك دول قبل من المصدرة النفوط أنواع من الكثیر مع مقارنة جیدة بنوعیة یمتاز الجزائري النفط إن

 وهو.  0.830     كثافته قدرت حیث النقاوة من عالیة درجة على كان قطرین واد في األولى البئر من المستخرج

  1.برافین 1 %و زیت،8% و التدفئة، وقود  32 %و غازوال، 24 % و بنزین  34 %على ملتیش
 الستخراج المصاحبة )Condensates (المكثفات هي الجزائر في المعروفة البترولیة المنتجات أهم أن كما 

 أهم من الجزائر وتعتبر .الشوائب على اشتماال أقل بأنه ویمتاز ،النفط أنواع أجود من وتعد الطبیعي الغاز

 .له والمصدرة المنتجة الدول

  إیجابیة خصائص یتضمن " (Sahari Blend)بلند صحاري" ـب المعروف األساسي الجزائر بترول إن   
 الشمال بحر بنفط الشبه قریب وأنه" .الخفیف العربي" بنفط مقارنة وتمیزه الكبریت من خلوه حیث من

  (Arabian Lihght)الخفیف العربي البترول عوض األسعار تحدید في المرجعیة المنطقة یصبح أن كاد و
   .األوبك أسعار تحدید قطب و محور كان الذي
 بالبترول مقارنة ألوبكا دول لبعض البترول من مختلفة أنواع بین الجودة ممیزات یبین التالي والجدول    

  :المنتجة الخفیفة المشتقات و الكبریت على احتوائها بنسبة یتعلق ما خاصة الخفیف الجزائري
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقارنة بین أنواع من البترول لبعض دول األوبك والبترول الجزائري  ):11(جدولال
                                                        

  .49:مرجع سابق،ص عیسى مقیلد، 1
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  البلد

  
  نوع البترول

ة ة الكثاف   درج
  API النوعیة 

  )درجة 1-60(

ت ٪ الك بری
  من البترول

  ٪ النسبة النوعیة للمنتجات البترولیة
  

  خفیف      متوسطة        ثقیلة

  السعودیة
  متوسط
  ثقیل

34.2  
27.3  

1.60  
2.84   

20.50     31.00       48.50  
16.00     23.25         60.75  

  55.35       25.30     19.35  2.48  31.3  متوسط  الكویت

  إیران
  متوسط
  ثقیل

34.3  
31.3  

1.35  
1.85  

22.25      30.25       47.50  
21.15      26.85       52.00  

  العراق
  خفیف
  متوسط

36.1  
34.0  

1.88  
1.95  

25.00      30.60       44.40  
22.00      28.00       50.00  

  29.00       36.00      35.00  0.14  44.0  خفیف  الجزائر

  48.00       40.00      12.00  0.25  27.1  ثقیل  نیجیریا
  .13-12: ص، مرجع سابق، محمد أحمد الدوري  : المصدر     

  

 بدرجـة یتعلـق مـا خاصـة الجـدول، یبینهـا كمـا األخـرى النفـوط مـع مقارنـة الجزائـري الـنفط جـودة ممیـزات إن    

 اإلقبال یزید لتيا الخفیفة للمشتقات إنتاجا البترول أنواع أفضل بین من النفط تجعل النوعیة الكثافة

   .جیدة ممیزات وهي الكبریت نسبة على اشتماال أقل أنه كما علیها
٪ و لهــذا 90-70لعنصــر المیثــان وبنســبة  دو عــمــن ناحیــة أخــرى، إن أكبــر نســبة فــي مــادة الغــاز الطبیعــي ت  

الــدول  وتعتبــر الجزائــر مــن قلــة. تحــت ضــغط عــالي جــدًا و درجــة حــرارة منخفضــة) جعلــه ســائالً (یمكــن إســالته 
     1.واالحتیاط الضخم باإلضافة إلى اإلنتاج) . سائلة(التي تقوم بتصدیر أغلب منتجاتها الغازیة ممیعة 

 خامـات سـلة و " الجزائـري بلنـد صـحاري" البتـرول خـام بـین لككـذ المقارنـة فـیمكن السـعر حیـث مـن و      
 من تتكون التي األوبك سلة سعر متوسط وربتط ذلك مقارنة و الجزائري الخام سعر متوسط تطور تحلیلباألوبك 

  :و هو ما یوضحه الجدول التالي.ذاته الجزائري الخام ومنها خامات، عدة
  
  
  
  
  
  

  ةاألسعار الفوریمقارنة بین متوسط  ):12(جدولال
                                                        

  داخل الحقل ً ي البترولإن البترول الخام من ناحیة االعتماد على درجة الكثافة النوعیة متباین ویختلف من بلد إلى أخر ومن منطقة ألخرى وأحیانا
  .الواحد

  .78:میاح نذیر، مرجع سابق،ص 1
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  2009-2000للفترة  للخام الجزائري وسلة خامات األوبك
  

  السنوات
سعار الفوریة األمتوسط 

 خام خلیط الصحراءلل
ألسعار الفوریة لسلة ا

  خامات اوبك
فرق 

  السعرین

2000  28.8  27.6  1.2  
2001  24.7  23.1  1.6  
2002  24.9  24.4  0.5  
2003  28.7  28.1  0.6  
2004  38.4  36.1  2.3  
2005  54.6  50.6  4  
2006  66.1  61.1  5  
2007  74.7  69.1  4.8  
2008  99  94  5  
2009  62.4  61.1  1.3  

 .Annual Statistical Bulletin 2009, OPEC, p: 83 :          المصدر
      

 بـین العمـوم فـي یـربح كـان" الجزائـري بلنـد صـحاري"البتـرول خـام أن یكشـف إن تحلیـل بیانـات الجـدول السـابق  

 سـعر كـان عنـدما وهـذا الدولیـة، السـوق فـي بیعـه یـتم نفـط برمیـل كـل علـى ةكاملـ و نصـف ودوالر دوالر نصـف

 مـن بدایـة السـقف هذا فیها تجاوز التي اللحظة من انه غیر ، 2004 عام قبل دوالر 30 فسق یتجاوز ال البرمیل

 نطـاق كـان فعندما تقریبا، ثابت فارق سعري نطاق كل في یسود وكان یتعمق، السعرین بین الفارق بدأ العام، ذلك

 سـقف 2005 سـنة فـي تجـاوز ولمـا دوالریـن، مـن أكثر الفارق هذا كان للبرمیل دوالر 40 و 30 بین یتراوح السعر

 وهكـذا كاملـة دوالرات 5 إلـى الفـارق اتسـع دوالرا 60 بلـغ وعنـدما دوالرات،4 عـن یزیـد الفـارق أصـبح دوالر 50

   .على باقي الخامات األخرى" الجزائري بلند صحاري"البترول خامل  مما یوحي بوجود میزة نسبیة .دوالیك
 كبیرة، أفضلیة یعطیها األوربیة األسواق من الجزائر وقرب الجغرافي الموقع میزةإن :  الجغرافي الموقع میزة- 2

 الشـرق مـن المصـدرة بالـدول مقارنـة األمریكیـة وكـذلك األوربیـة االسـتقبال مـوانئ مـن التصـدیریة موانئهـا لقـرب

 Le différentiel du)" النقـل عـن النـاجم بـالفرق" یسـمى مـا علیـه یترتـب القـرب وهـذا .آسـیا و األوسـط

transport)  األوسـط، الشـرق بلـدان وغـاز بتـرول من أفضل تنافسي وضع في والغازیة البترولیة جاتهاتمنیجعل 

  ) النوعیـة و االسـتخراج تكلفـة(لألسـعار المكونـة األخرى العناصر ثبات حال ففي .روسیا أو ونیجیریا اندونیسیا،

 أفضـل وضـعیة فـي نفسـها الجزائـر تجـد ثحیـ الجغرافـي، القـرب بسـبب تفاضـلي ریـع مـن تسـتفید قطعـا الجزائر فإن
 منهـا الشـرقیة المنـاطق( والكندیـة األمریكیـة السـوق وفـي )وانجلتـرا فرنسـا إیطالیـا، إسـبانیا،( أوربـا غـرب فـي

  .1عالي واجتماعي اقتصادي ومستوى كبیر سكاني حجم ذات أسواق وهي ،)بالخصوص
  
  

                                                        
  .47:مرجع سابق،ص عیسى مقیلد، 1
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 أقصـاه جغرافیـة دائـرة شـعاع محـیط فـي بتواجـدها غرافـي،الج الجزائـر موقـع میـزة یبـینالتـالي  الجـدول إن        
 أن كمـا لهـا، المنافسـة الـدول مـن بكثیـر أفضـل وضـع في أي األوربیة، االستهالك لسوق بالنسبة فأقل كلم 2000

 1540 ـوب فرنسا )لوهافر( عن كلم 1410 بین األوربیة السواحل مدن بعض عن یبعد أرزیو میناء

  .كلم 2000 دائرة شعاع ضمن لكنها الجزائر عن نسبیا البعیدة ناطقمال يوه ألنكلترا، بالنسبة كلم
  

  تقدیر المسافة من مناطق اإلحتیاطات الغازیة الى أوربا الغربیة: )13(جدولال
  مناطق اإلحتیاطات ضمن

  :شعاع الدائرة مقدرة بـ
  البلدان

  .، النرویج، الجزائرهولندا  كلم 2000
  .قطر،نیجیریا  كلم 4000
  روسیا،ابوظبي،فنزویال،ترینیداد  كلم 6000

  Abdelhamid MEDFOUNI : L’économie industrielle dans la filière gaz naturel dans    :المصدر
les pays sous-développés.    48:عیسى مقیلد،مرجع سابق،ص :، نقال عن.  

 
 في الروسي والغاز األوسط الشرق ونفط غاز على تتفوق الجزائر فإن األمریكیة، للسوق بالنسبة أما        

 3300 بین تتراوح األمریكیة الشرقیة والسواحل الجزائر موانئ بین المسافة حیث األمریكیة السوق بلوغ

 لنیجیریا كلم 5100 و إلیران كلم 8000 و 7000 بین( لالدو  لباقي المسافة هذه تزید بینما كلم، 4000 و

 والمـدة التكلفة في الفرق من تستفید الجزائر یجعل مما ،)األمریكیة الغربیة طئالشوا نحو إلندونیسیا كلم 7200 و

  1.االستهالك مناطق إلى النفط لتوصیل الالزمة الزمنیة
وتعتبــر فروقــات الموقــع الجغرافــي عــامال مهمــا آخـــر فــي تحدیــد القــیم النســبیة لفروقــات األســعار للنفـــوط       

كالیف النقل التي یمكن أن تشكل بدورها جزءا مهمـا مـن السـعر النهـائي للـنفط المختلفة نظرا لعالقتها المباشرة بت
ــ. الخــام خصوصــا وان ســوق شــحن النــاقالت یتمیــز بالتذبــذب المســتمر و الحــاد فــي بعــض األحیــان  ن أعلمــا ب

إال  النقـل بحــرا بواســطة النـاقالت لیســت الطریقــة الوحیــدة لنقـل الــنفط، حیــث ینقــل الـنفط بواســطة األنابیــب أیضــا،
كمــا أن هنــاك كمیــات قلیلــة تنقــل بطــرق أخــرى مثــل الســكك الحدیدیــة و .أن النقــل البحــري یشــكل الجــزء األكبــر

   2.النقل البري
 المحروقات یجعل الجغرافي، القرب بسبب بالنقل المتعلقة التكالیف وانخفاض النوعیة میزة لذلك فإن     

 أن یعني و هذا .المیزتین هاتین تغییر یمكن ال إذ ،كذلك وستستمر واضحة تنافسیة قدرات ذات الجزائریة

  .البترول بنوعیة تتعلق و خصائص اقتصادیة ألسباب أیضا سیستمر الجزائریة المحروقات على اإلقبال
  

                                                        
  .48:نفس المرجع ،ص 1
،  123 ل،العددالمصدرةللبترو العربیة األقطار منظمة ،فوط الخفیفة و الثقیلة واتجاھاتھا المستقبلیةنتطور فروقات االسعار بین العلي رجب،  2

  . 18: ص،2007الكویت ،
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  قبل و بعد االنفتاح على الشراكة قات الجزائريو قطاع المحر أداء  تطور: المبحث الثاني
اإلمكانـــات النفطیـــة الجزائریـــة قبـــل و بعـــد فـــتح القطـــاع للشـــراكة  ســـنحاول فـــي هـــذا الجـــزء إلقـــاء الضـــوء علـــى 

مـن استكشـاف و بحـث و إنتـاج  )أنشـطة المنبـع( إلى مختلف النشاطات الخلفیـةأوال األجنبیة من خالل التطرق 
قبـــل أن یـــتم فتحهـــا  1971و التـــي كانـــت محتكـــرة مـــن طـــرف ســـوناطراك بعـــد أن تـــم تأمیمهـــا ســـنة  المحروقـــات

و كــــذا األنشــــطة األمامیــــة التــــي بقیــــت محتكــــرة مــــن طــــرف . 1986بعــــد إصــــالحات ســــنة  ةبیــــللشــــراكة األجن
     .  سوناطراك حتى بعد قوانین اإلصالحات المختلفة

 واحتكار التأمیمات مرحلةفي  )Activité Amont  -المنبعنشاط (الخلفي  نشاطالتطور  :المطلب األول
    )1986- 1971(للقطاع  سوناطراك

لغـاء المحروقـات قطـاع تـأمیم بعـد لجزائـرا أرسـتقـد ل     السـتغالل جدیـدا نظامـا 1971 عـام االمتیـاز نظـام وإ

 الفاعـل سـوناطراك شـركة وجعـل النفطیـة، الحقـول علـى الوطنیـة والسـیادة الملكیـة تثبیـت علـى قـام ، المحروقـات

  .القطاع في األساسي
 األسـعار ارتفعـت فكلمـا الدولیـة، السـوق فـي اراألسـع بمسـتوى العمـوم، فـي واإلنتـاج االستكشـاف أنشـطة تتأثرو  

 فـي لالسـتثمار المخصصـة عتمـاداتاإل حجـم بزیـادة البلـد لهـذا ذلـك سـمح كلمـا كبیـرة، عائـدات المنتج البلد وحقق

  .قبل من كتشافهاإ تم حقول تطویر أو وتطویرها والغاز للنفط جدیدة حقول عن البحث
  .الحفر وأشغال الزلزالي المسح أشغال االستكشاف على نشاط یشتمل  :ستكشافاإل نشاط تطور -أوال
  : ) Activité Géophysique-النشاط الجیوفیزیائي أو(االستكشافي  نشاط المسح الزلزالي  -1

 فـي هـذه الفتـرة للبحـث عـن المحروقـات ياالستكشـاف للمسـح الزلزالـي -l'effort global-الكلیـة الجهـود شـهدت
حـــین بلغـــت المســـاحة  1976إلـــى غایـــة  1971الجهـــود ابتـــداءا مـــن ســـنة حیـــث بعـــد تكثیـــف . تراجعـــا واضـــحا

بــدأت . ألول مــرة فــي تــاریخ القطــاعكــم  37000المستكشــفة مــن قبــل ســوناطراك فــي نهایــة هــذه الفتــرة اكثــر مــن 
  .كم 12000إلى أقل من  1986بعدها هاته الجهود في التقلص إلى أن وصلت سنة 

  

  1986-1971الي االستكشافي في قطاع المحروقات الجزائري للفترةتطور نشاط المسح الزلز  ):16(الشكل 
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 :Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines :المصدر
Réalisations 1962-2007, ibid, p:21.  
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  ) :Les Découvertes et taux de succès( اإلكتشافات و معدل النجاح -2
إلـى  التـي احتكـرت فیهـا سـوناطراك القطـاع  الفتـرة فـي المحروقات عن االستكشاف نشاط لم تثمر جهود         

 تلـك نتیجـة أفضـل وكانـت سـنة، كـل فـي تاكتشافا 6 فترةال فياإلكتشافات  معدل لم یتجاوز ، حیثمرضیة نتائج

  12 االكتشـافات عـدد فیهـا حقـقت و التـي 79و 78 سـنواتباإلضـافة إلـى  اكتشـافا، 14 بــ 1980 المحققـة عـام
 21000بمعـدل أكثــر مــن ( فبــالرغم مــن جهـود اإلستكشــاف الكبیـرة فــي تلـك الفتــرة .منهـا ســنة كـل اكتشـافا فــي

ففــي بعــض الســنوات التــي كانــت فیهــا المســاحات  .إال أن النتــائج كانــت ضــعیفة ) الســنة كمســاحة مستكشــفة/كــم
اكتشـــافات علـــى  3و 4إال أنهـــا لـــم تفـــرز إال علـــى  1977و 1976مثـــل ســـنتي  كـــم 30000المستكشـــفة تفـــوق 

بــل ان هاتــه النســبة وصـــلت فــي إلــى الصـــفر   %20 و بالتــالي لــم تتعـــدى نســبة النجــاح فیهمــا معـــدل. التــوالي
تیجـــة لعـــدم تحقیـــق أي اكتشـــاف رغـــم ان المســـاحة المستكشـــفة فـــي هاتـــه الســـنة فاقـــت ن 1973ســـنة ) معدومـــة(

  :ل التاليو هو ما یوضحه الشك .كم 25000
  

  1986-1971قطاع المحروقات الجزائري للفترة تطور عدد االكتشافات و نسبة النجاح في ):17(الشكل  
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 :Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines  :المصدر

Réalisations 1962-2007, ibid, p:26.  
  :روقاتحتیاطي المحتطور ا -ثانیا
 ممكـن أو مكتشـف أو محتمـل واحتیـاطي مؤكـد ،و احتیـاطي غیـر احتیـاطي ىلـإینقسـم  النفطـي االحتیـاطي إن

 والممكنـة، المحتملـة االحتیاطـات عـن التغاضـي یـتم )عالمیـا أو( دولـة ألي االحتیاطـات تقـدیر فـي ، لكـنمتوقـع

  .األكیدة باالحتیاطات إال االعتبار بعین یؤخذ ال ولهذا
  :الخام النفط حتیاطيا تطور -1
 إلـــى، یـــؤدي بالضـــرورة اإلنتـــاجإن عـــدم تحقیـــق اكتشـــافات نفطیـــة هامـــة فـــي القطـــاع مـــع ثبـــات أو زیـــادة فـــي   

حیـث .و هذا مـا شـهده القطـاع فـي الفتـرة التـي سـبقت فتـرة االنفتـاح علـى الشـراكة. تناقص في االحتیاطي المؤكد
ملیــون  9840تراجعــا واضــحا، مــن مقــدار  1971نــذ ســنة شــهد االحتیــاطي الجزائــري المؤكــد مــن الــنفط الخــام م
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و . ملیـــون برمیـــل 1000كـــان التراجـــع بـــأكثر مـــن  1986ســـنة  ملیـــون برمیـــل 8800 إلـــى 1971برمیـــل ســـنة 
  :الجدول التالي یبرز ذلك

  

  .1986-1971الجزائر للفترة  الخام في  للنفط المؤكد االحتیاطي تطور :)14(جدولال
  (m b)برمیل  ملیون :ةالوحد                                                                                                  

  النمو%  االحتیاطي السنة %النمو االحتیاطي السنة

1971  9840  - 1979  8440 33,97 
1972 9750  - 0,91 1980  8200  - 2,84   
1973 7640  - 21,64 1981 8080  - 1,46 
1974 7700 0,79 1982 9440  16,83 
1975 7370  - 4,29  1983 9220  - 2,33 
1976 6800  - 7,73  1984 9000  - 2,39 
1977 6600  - 2,94 1985 8820  - 2,00 
1978 6300  - 4,55 1986 8800  - 0,23  

 .OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:19:من إعداد الطالب باإلعتماد على:  المصدر               
  

و التـــي تعبـــر فـــي الحقیقـــة عـــن الفـــرق بـــین الكمیـــات  ومـــن خـــالل نســـب النمـــو الـــواردة فـــي الجـــدول الســـابق،  
تراجــع  الفتــرة المـذكورةُسـجل علــى طـول نجــد حیـث  .فــي مقابـل الكمیــات المنتجـة منــه لــنفط الخـامالمكتشـفة مـن ا

و  1979فباسـتثناء ســنتي . الكمیـات المكتشـفة مسـتمر فـي اإلحتیـاطي و هـو نتیجـة حتمیـة للتراجـع المسـجل فـي
علـــى التـــوالي فـــان بـــاقي ســـنوات الفتـــرة  %17و  %34و التـــي ســـجل فیهمـــا االحتیـــاطي نمـــوا بحـــوالي  1982

مـــن احتیـــاطي الســـنة الســـابقة لهـــا و  %21بـــأكثر مـــن  1973المـــذكورة ســـجلت نســـبا ســـالبة كانـــت أكبرهـــا ســـنة 
و بالتــالي عــدم تجدیــد  فــي هاتــه الســنة لعــدم تســجیل أي اكتشــاف ملیــون برمیــل، و ذلــك نتیجــة 9750المقــدر ب

 1978و تجــدر اإلشــارة هنــا أن االحتیــاطي شــهد أدنــى مســتوى لــه فــي هاتــه الفتــرة ســنة . الكمیــات المنتجــة منــه
قبــل أربــع ســنوات مــن ذلــك ، مــا یعنــي اســتنزافا صــافیا لـــ  7700ملیــون برمیــل بعــد أن كــان فــي حــدود  6300ب

  .   میل في فترة قیاسیةملیون بر  1400

  :غاز الطبیعيال احتیاطي تطور -2
فـان االحتیـاطي مـن الغـاز . عكس النفط الخام الذي شهد في بعض سنوات هـذه المرحلـة نمـوا فـي االحتیـاطي  

فمــن احتیــاطي یقــدر . الطبیعــي فــي هاتــه الفتــرة ســجل تراجعــا مســتمرا و انخفاضــا فــي المســتوى مــن ســنة الخــرى
 675أي بتراجــع قیمتــه  1986ســنة  3ملیــار م 3260إلــى مــا یقــارب  1971مكعــب ســنة  ملیــار متــر 3935ب

   . 3ملیار م
  :في هذه الفترة الغاز الطبیعي في الجزائر يطحتیاإ انخفاضو الجدول التالي یوضح 
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  .1986-1971الجزائر للفترة  في الطبیعي الغاز احتیاطیات تطور :)15(جدولال                       
  (billion standard cu m)متر مكعب  ملیار :ةالوحد                                                                                

  النمو% االحتیاطي السنة %النمو االحتیاطي السنة

1971  3935  - 1979  3764  - 0,84 
1972 3922  - 0,33 1980  3721  - 1,14 
1973 3907  - 0,38 1981 3678  - 1,16 
1974 3886  - 0,54 1982 3613  - 1,77 
1975 3867  - 0,49 1983 3531  - 2,27 
1976 3846  - 0,54 1984 3442  - 2,52 
1977 3822  - 0,62 1985 3349  - 2,70 
1978 3796  - 0,68 1986 3259   - 2,69 

 .OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:21   :  من إعداد الطالب باإلعتماد على :  المصدر                    
  

و التــي تعبــر عــن الفــرق بــین الكمیــات المكتشــفة مــن ومــن خــالل نســب النمــو الــواردة فــي الجــدول الســابق،      
التـي احتكـرت فیهـا سـوناطراك الفتـرة ه علـى طـول نجـد انـحیـث  .الغاز الطبیعي في مقابل الكمیـات المنتجـة منـه

حتـــى وان كانـــت هاتـــه النســــب  –القطـــاع تراجعـــا مســـتمرا فـــي اإلحتیــــاطي مـــن الغـــاز الطبیعـــي  القطـــاع، شـــهد
      .  ما یعني أن الكمیات المنتجة من الغاز الطبیعي كانت ال تعوض بكمیات مماثلة مكتشفة جدیدة  -ضئیلة

    :المحروقات األولیة إنتاج تطور -ثالثا

) Condensat(وبتــرول المكثفــات ) Pétrole brut(رول الخـام فــي كــل مــن البتــ المحروقــات األولیــة و تتمثـل 
  ).GPL(غاز البترول الممیعو  )Gaz naturel(والغاز الطبیعي

   :)Pétrole brut( إنتاج البترول الخام -1
ولـى التـي تلـت التـأمیم و احتكـار سـوناطراك سجل إنتاج البتـرول الخـام لقطـاع المحروقـات الجزائـري للسـنوات األ

 1980 -1972 فتـرةائج جیدة حیث لم یدنو إنتاج القطـاع دون عتبـة الملیـون برمیـل فـي الیـوم طیلـة النت، للقطاع
. ألـف برمیـل فـي الیـوم  983أیـن شـهد اإلنتـاج تراجعـا فیهـا لیحقـق حـوالي   1975 سـنةإال في سـنة واحـدة هـي 

رمیـــل فـــي الیـــوم ســـنة ألـــف ب 674تراجـــع اإلنتـــاج بشـــكل كبیـــر إلـــى أن بلـــغ حـــوالي  1981لكـــن بدایـــة مـــن ســـنة 
  :كما یبینه الجدول التالي .1986

  
  
  
  
  

  1986-1971 للفترة بالجزائر الخام البترول إنتاج تطور: )16(جدولال
  .یومیا برمیل ألف :و                                                                                                          
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  النمو%  اإلنتاج السنة %النمو اإلنتاج السنة
1971  785,4  - 1979  1153,8  - 0,64 
1972 1062,3 35,26 1980  1019,9  - 11,61 
1973 1097,3   3,29  1981 797,8  - 21,78 
1974 1008,6  - 8,08 1982 704,5  - 11,69 
1975 982,6  - 2,58 1983 660,9  - 6,19 
1976 1075,1    9,41 1984 695,4 5,22 
1977 1152,3    7,18 1985 672,4  - 3,31 
1978 1161,2    0,77 1986 673,9 0,22 

   . OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:23    :من إعداد الطالب باإلعتماد على  : المصدر              
  
   :إنتاج الغاز الطبیعي -2

و احتكــار فـي الـثالث سـنوات األولـى بعـد التـأمیم ري لقطـاع المحروقــات الجزائـ الطبیعـي الغـاز إنتـاج سـجل   
 1971ملیــار متــر مكعــب ســنة  6,5مــن  إلــى النصــف جتراجعــا حــادا حیــث انخفــض اإلنتــا، ســوناطراك للقطــاع

ارتفـــع اإلنتـــاج بشـــكل تـــدریجي و بنســـب  1974لكـــن بدایـــة مـــن ســـنة .  1973ســـنة  3ملیـــار م 3,2إلـــى حـــوالي 
حـــین تضـــاعف اإلنتـــاج فـــي هاتـــه   1979و 1975حـــدث ســـنتي  مثلمـــا  %100قاربـــت فـــي بعـــض الســـنوات 

 37,5إلــى أكثــر مــن  1986و قفــز  اإلنتــاج ســنة . الســنوات إلــى الضــعف تقریبــا مقارنــة بالســنوات التــي ســبقتها
أي تضـــاعف بحـــوالي عشـــر مـــرات فـــي فتـــرة ال   1974ســـنة  3ملیـــار م 3,8بعـــد أن كـــان ال یتجـــاوز  3ملیـــار م
  :یبرز ذلك  يلتالو الجدول ا .سنة 12تتعدى 

  

  .1986-1971 للفترة الغاز الطبیعي الجزائري إنتاج تطور: )17(جدولال
  ملیار متر مكعب : و                                                                                                                                            

  

  
  .OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:25:   من إعداد الطالب باالعتماد على :  المصدر                    

  
  
  

لنموا اإلنتاج السنة   النمو%  اإلنتاج السنة %
1971  6,573  - 1979  15,548 92,47 
1972 4,092  - 37,75 1980  11,647  - 25,09  
1973 3,196  - 21,90 1981 21,862 87,70 
1974 3,807 19,12 1982 26,686 22,07 
1975 7,516 97,43 1983 36,267 35,90 
1976 7,585 0,92 1984 35,039  - 3,39 
1977 5,738  - 24,35 1985 36,470 4,08 
1978 8,078 40,78 1986 37,560 2,99 
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وناطراك علـى القطـاع قـانون االحتكـار التـام لسـ فیهـا سـاد التـي المـدة كـل هـي التطبیـق، مـن سـنة 15 بعـد       
 بعـد القطـاع واجهـت التـي الجدیـدة التحـدیات رفـع علـى وعجـزه 1971 قـانون محدودیـة التجربـة أثبتـت ،الخلفـي 
 لـم قلیلة، اكتشافات سوى االستكشاف أعمال تحقق لمف. جدا متواضعة المحققة النتائج كانت فقد التأمیم، عملیات

 دفـع الـذي األمـر وهـو حـاد، بشـكل تتراجـع االحتیـاطي مسـتویات جعـل بمـا إنتاجـه، یـتم مـا لتعـویض كافیـة تكـن

   .القطاع تحریك على وقدرة جاذبیة أكثر ةجدید وانینق وسن القانون، ذلك تغییر في التفكیر إلى الجزائري المشرع
   )2009-1987( في ظل الشراكة األجنبیة) المنبع( الخلفي نشاطالتطور  :ثانيالمطلب ال

حقـول  أن فـي هـذه الفتـرة یجـب أن نشـیر إلـى في ظل الشـراكة طرق إلى تطور النشاط الخلفيقبل الت           
 حاسـي حقـل و یعتبـر في الجنوب، ایقع أغلبه ،)Bassin( تسعة أحواض 9تتوزع على النفط والغاز في الجزائر

 باتجاه كم  60 مدى وعلى جنوب، -شمال باتجاه كم 40 طول على یمتد حیث العالم حقول أكبر بین من مسعود

 معامـل ویبلـغ بئـر،  1300 حـوالي الحقـل فـي ویوجـد ، )API 45o (خفیفـا نفطـا الحقـل وینـتج .غـرب-شـرق
    1. 15% حوالي للحقل الحالي الوسطي االستخالص

 (Densité) كثافـةال مـن حیـث حـوضأكبـر هـو  "بـركین "حـوض أن نجـد الجزائـر، فـي اآلبـار كثافـة مـن حیـث و 

 و یبلـغ المتوسـط ،2كلـم /000 10بئـرا 36 بــ كثافـة مـع إلیـزي حـوضب یتبـع 2كلـم / 000 10 بئـرا 53 بمتوسـط
أي أن . 2كلـم /000 10ابئـر  13یبلـغ المتوسـط فـي الجزائـر  ، فـي حـین2كلـم /000 10بئـر 105العـالمي  كثافـةلا

   . 2غیر مستغلةي ر الجزائالمجال الطاقوي  من مساحة %66حوالي 
  

  2007نهایة  في الجزائر ول النفط والغازتوزیع كثافة حق : )18(جدولال
  
  
   
  

                                                   
 
 
 
 
 
 
 

  Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de l'Energie :المصدر
et des Mines: Réalisations 1962-2007, ibid, p:15.  

  

                                                        
 و ینطبق نفس المفھوم على الغاز. الص ھو نسبة بین حجم النفط القابل لالنتاج من اآلبار وحجم االحتیاطي الجیولوجيمعامل االستخ.  
 .61:،ص 2010،  36المجلد  133، مجلة النفط و التعاون العربي، العدد آخر االبتكارات التقنیة..االستخالص البترولي المحسنتركي حمش،  1

2 Ministère de l’Energie et des Mine,Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines, Réalisations 1962-
2007,ibid,p:16.  

  )2كلم 10.000/بئر(كثافة الحقول
Densité par Bassin (puits/10.000 km2) 

53  BERKINE 
36  ILLIZI 
19  OUED MYA 
12  AMGUID MASSOUD 
10  REGGANE SBAA 
05  SUD EST CONSTANTINOIS 
04  TINDOUF AHNET 
04  TELL OF SHORE 
02  BECHAR 
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   :ستكشافاإل نشاط تطور -أوال
  : ) Activité Géophysique-لنشاط الجیوفیزیائيا أو(االستكشافي  نشاط المسح الزلزالي  -1

نتیجـة  قویـا انمـو  للبحـث عـن المحروقـات ياالستكشـاف للمسـح الزلزالـي l'effort global --الكلیة الجهود شهدت
هـذه التقنیـة  ، (la sismique 3D )ثالثـي األبعـاد الزلزالـيالمسـح   باسـتخدام ال سـیما ،الجدیـدة الدینامیكیـة

حصـول بال ممـا یسـمح ، أكثـر كفـاءة منهـا ولكنهـا ،(2D) ثنـائي األبعـاد الزلزالـيالمسـح لفـة مـن أكثـر تك الجدیـدة
  1.رضلأل التحتیة للطبقات - fiable-و أكثر موثوقیة دقة أكثر على صورة

 1987و الشــكل التــالي یوضــح تطــور نشــاط المســح الزلزالــي االستكشــافي فــي قطــاع المحروقــات الجزائــري للفتــرة
-2007:  
  

  2007-1987تطور نشاط المسح الزلزالي االستكشافي في قطاع المحروقات الجزائري للفترة ):18(ل الشك

0
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Sismique 3D en Km2 -المسح الزلزالي ثالثي االبعاد "sismique 3D en KM - المسح الزلزالي ثنائي االبعاد

  
 :Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines :المصدر

Réalisations 1962-2007, ibid, p:21.  
 

 :أن بینیعاله أ الرسوم البیانیة تحلیل

 ،انخفاضا بحوالي النصف عما كان یسجله قبل فتح القطاع (2D)ثنائي األبعاد الزلزاليالمسح  نشاط سجل  -
- 2000( للفترة المسجلةفیما كانت النسبة  ؛ للفترة متوسطك السنةفي  / كم 13000حوالي  النشاط حیث سجل

 .  1996 ابتداءا من سنة) 3D(ستخدام التقنیة الجدیدةو هذا راجع إل.في السنة/كم10000أقل من ) 2007

 خالل السنةفي  / 2كم 1491 منفي النشاط حیث قفز  اضاعفت  (3D)الثالثي الزلزاليالمسح نشاط سجل  - 
  .)2007- 2000(الفترة خالل السنةفي  / 2كم 3622 إلى )1999-1995( الفترة
نتیجة  تذبذبا واضحا أظهرفقد  ،سوناطراكشركاء أما فیما یخص نشاط المسح الزلزالي االستكشافي ل    

السیاسات الحكومیة المتبعة لكل فترة، و الشكل التالي یوضح تطور نشاط المسح الزلزالي االستكشافي 
    :2007-1986 للشركات األجنبیة في قطاع المحروقات الجزائري للفترة

  

                                                        
1   Ibid,p:20. 
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  تطور نشاط المسح الزلزالي االستكشافي  ):19(الشكل 
  2007-1986 للفترة لمحروقات الجزائريا للشركات األجنبیة في قطاع
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 :Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines  :المصدر
Réalisations 1962-2007, ibid, p:22.  

            

اء ســوناطراك كــان أن نشــاط المســح الزلزالــي االستكشــافي لشــرك الشــكل البیــاني الســابق نجــد خــاللمــن ف     
بعــد صـــدور عــرف  انتعاشــا كبیــرا ، لكنــه  86/14فــي ظـــل قــانون 2كلــم 2000ضــئیال جــدا ولــم یتجــاوز حــدود 

،لیتراجـــع بعـــد ذلـــك نتیجـــة األوضـــاع األمنیـــة 1993 ســـنة 2كلـــم 12000حـــدود إلـــىلیصـــل  91/21قـــانون قـــانون
 فـي   الدولیـة المناقصـات طریقـة تمـاداعمـع  1200ثم ینتعش مـرة أخـرى بدایـة مـن سـنة  السائدة في تلك الفترة،

 أي 2كلـم 15000مـا یقـارب  05/07بعـد صـدور قـانون قـانون أي 2006لیحقق سنة االستكشاف  تراخیص منح
    .2كلم 20000من النشاط اإلجمالي للقطاع الذي قدر بـ  4/3ما یعادل 

أكـد الـرئیس  االستكشـاف یصتـراخ مـنح فـي الدولیـة المناقصـات طریقـة و فیمـا یخـص اعتمـاد هة أخرىجمن     
جـاءت فـي إطـار الجهـود التـي تبـذلها ات المناقصـ شرواطي أننور الدین المدیر العام لمجمع سوناطراك، السید 

، وكشــف المتحــدث أن  ةالمخــاطر الجیولوجیـشــراكة مـع األجانــب وتقاسـم وال الــوطني اإلنتـاجسـوناطراك لتعزیــز 
المحروقـات،  القـوانین المعمـول بهـا فـي قطـاع كة فـي إطـارعقـد شـرا 100حـوالي  1987وقعـت منـذ  سـوناطراك

شـركة  20والبحـث عـن المحروقـات وهـذا مـع   باالستكشـاف عقـدا خاصـا 80ومن بین هذه العقود الموقعة هنـاك
بئـر محروقـات، باسـتثمارات إجمالیـة  450التـاریخ تمكـن المجمـع مـن حفـر  أجنبیـة عاملـة فـي القطـاع ومنـذ ذلـك

 .1الغاز اكتشافات في مجال 110والر خالل مرحلة البحث سمحت بتحقیق ر دیامل 9,7بـ قدرت

مســاحة جیولوجیــة، 15شــریكا دولیــا علــى  15أن ســوناطراك الیــوم تعمــل مــع  "شــرواطي" وأضــاف الســید       
المســاحة المنجمیــة  إجمــاليمــن  %10یعــادل  عقــدا وهــو مــا 35ذلــك قامــت ســوناطراك بتوقیــع  إلــىباإلضــافة 

 مسـتوى هائلة في مجال الشراكة مستقبال و إمكانیاتوهو ما یمكن من توفیر  2ملیون كم 5,1درة بـالوطنیة المق

                                                        
  . 02/10/2010:جریدة المساء، بتاریخ  ،المحروقات بالجنوب الجزائري المناقصة الثالثة المتعلقة بفرص البحث واالستغالل لموارد،دلیلة مالك  1

بدایة اعتماد طریقة المناقصات 
  الدولیة في منح التراخیص
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تطویرهـا بالشـراكة سـیكون فـي حـدود  األولي للمحروقات الـذي تطمـح لتحقیقـه مـن خـالل الحقـول الجـاري اإلنتاج
ملیــار  7,1اطراك قــدرت بـــلســون ثمارات للشــركات األجنبیــة الشــریكةاســت وبقیمــة ،ملیــون طــن معــادل البتــرول76

   .2010خالل دوالر
  :Forage d'exploration)( االستكشافي الحفر أو نشاط التنقیب -2

 المسـح نشـاط تكثـف فكلمـا الزلزالـي، المسـح مجهـود بتطـور عـادة االستكشـافي الحفـر نشـاط تطـور یـرتبط       

  .الموالیة السنوات في فرالح أعمال تكثیف على مؤشرا ذلك كان كلما ایجابیة، نتائج وتحققت
لـم  فمـثال ألخـرى، فتـرة مـن كـان متباینـا األخیـر هذا أن یكشف االستكشافي الحفر نشاط مستوى تطور تحلیل إن  

 بشـكل ذلـك بعـد  رتفـع هـذا العـددا فـي حـین، 2005-2000حفـارة للفتـرة  20عـدد الحفـارات العاملـة  یتجـاوز

 حفـارة عاملـة سـنتي 27تراجـع لیسـتقر فـيثـم  2007 ة سـنةحفـار  29ثـم  .حفـارة 25 لیسـجل 2006 ملحـوظ سـنة

  :كما یوضحه الجدول التالي 2009و 2008
  

  .2009-2000للفترة  الجزائر في االستكشافي الحفر نشاط تطور : )19(جدولال
 الحفارات السنوات

( Rig ) العاملة 
 

 اآلبار المحفورة
  )Wells -بئر(

 

 الحفارات السنوات
( Rig ) العاملة 

  ار المحفورةاآلب
 )Wells -بئر(

2000  17  137  2005  21  198  
2001  19  148  2006  25  285  
2002  21  172  2007  29  300  
2003  20  179  2008  27  316  
2004  20  190  2009  27  263  

  :باإلعتماد على  طالبمن إعداد ال:  المصدر              
                1- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, pp:48,49.  
                2 - OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, pp:25,26.               

  

رغـم تذبـذب عـدد  مسـتمرا، اسلك منحـى تصـاعدی المحفورة اآلبار عدد منحنى أن یبین الجدول معطیات تحلیل إن
 اآلبـار عـدد تضـاعف فقـد ،الجدیـدة األلفیـة سـنوات فـي وهـذا یـدل علـى زیـادة كفـاءة الحفـارات ،الحفـارات العاملـة

 عام فقط بئرا 148 مقابل في 2007 عام في محفورة بئر 300 حدود إلى ووصل سنوات خمس فترة في المحفورة

  .2009 عام في بئر 263 لیسجل ذلك بعد العدد ثم انخفض ، 2001
  ) :Les Découvertes et taux de succès( اإلكتشافات و معدل النجاح -3

 العمـوم، حیـث علـى جیـدة نتـائج األخیـرة سـنوات العشـر فـي المحروقـات عـن االستكشـاف نشـاط أثمـر         

 20 ـبـ 2007 عـام المحققـة التـي تلـك نتیجـة أفضـل وكانـت سـنة، كـل فـي اكتشافا 11 المتوسط في المعدل تجاوز

 االكتشـافات عـدد فیهـا تجـاوز لتـيا 2009 كـذاو  2007 و 2006 سـنوات فـي النتـائج أفضـل تحققت وقد اكتشافا،

  .منها سنة كل فياكتشافا  15 سقف

                                                        
 جدیدة غازیة أو نفطیة اكتشافات على الحصول بھدف جدیدة حقول في آبار حفر ھو تكشافياالس الحفر. 
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  .2009-2000الجزائر للفترة  في والغاز النفط اكتشافات :)20(جدولال
كتشافاتاإل  السنوات  

 النفطیة
كتشافاتاإل  

 الغازیة
 المجموع

  
كتشافاتاإل  السنوات  

 النفطیة
كتشافاتاإل  

  الغازیة
 المجموع

  
2000  8  3  12  2005  5  3  08  
2001  3 3 06  2006  12  7  19  
  20  15  5  2007  03 غ م 3  2002
2003  3 3 06  2008  2  9  11  
2004  4 9 13  2009  4  12  16  

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على  :المصدر         
  .16،17:ص ص ،2005السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة                     1- 

  .15،16:ص ص ، 2010 السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة                     2-
  

 هـو   2009 و 2000 بـین الفتـرة فـي النفطیـة لالكتشـافات المتوسط السنوي فالمعدل النفط ، یخص فیما        

 .اكتشافا 12 ب ،2006 عام النتائج أفضل تحققت ولقد .تقریبا اكتشافات 5

 تبـدو وهـي نتـائج السـنة، فـي اكتشـافات  6 هو أكثر من الفترة لنفس االكتشافات معدل الغاز، فإن بخصوص أما

ـمن عنـدما جیدة تعتبر أنها غیر النفطیة، االكتشافات نتائج قاربة معمت ما حد إلى ظاهرها في  النشـاط تركیـز أن عَل

  .النفطیة الحقول على أكثر منصبا كان
اإلكتشـافات معـدل كـان ه مـن قبل،حیـث كـان یحققـ تقدما عمـا في فترة الشراكة كتشافات اإل متوسط و قد سجل 

بینمـا  بجهـود تعتبـر كبیـرة فـي نشـاط االستكشـاف  للسـنة فقـط اكتشافات 6هو  1986-1971 المحقق في الفترة
و هــو مــا یعبــر عــن  ،تح القطــاعفــة مــا بعــد ر اكتشــافات للســنة بجهــود استكشــاف أقــل فــي فتــ 9لــى حــوالي ارتفــع إ
 %19االكتشـــاف مـــن النجـــاح فـــي نســـبة  توبالتـــالي ارتفعـــ. فـــي فتـــرة الشـــراكة فعالیـــة نشـــاط االستكشـــاف زیـــادة

تطـور عــدد  الي یوضـحو الشـكل التـ .2007-1987 للفتـرة % 25إلـى مـا یقـارب  1986-1971للفتـرة كمعـدل 
  :2007-87االكتشافات و نسب النجاح المحققة في الفترة 

  
  
  
  
  
  

  2007- 1987للفترة قطاع المحروقات الجزائري  تطور عدد االكتشافات و نسبة النجاح في ):20(الشكل 
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Réalisations 1962-2007, ibid, p:26.  
  

  :وقات المحر  حتیاطيإتطور  -ثانیا
  :الخام النفط احتیاطي تطور -1
متواصـــال بعـــد فـــتح القطـــاع للشـــراكة مــــع  نمـــواالمؤكـــد مـــن الـــنفط الخـــام  الجزائـــري شـــهد االحتیـــاطي          

 ســنة برمیــل ملیــار 8,8  كــان مســتوى االحتیــاطي فــي حــدود، حیــث إال فــي بعــض الســنوات المعــدودة، األجانــب
ملیـون برمیـل فـي السـنة  100أي بمعـدل زیـادة قـدره  برمیـل ملیـار 9,2 مسـتوى 1990سـجل سـنة  ا، بینم1986
 أزیـــد مـــن إلـــى 2000 لیصـــل نهایـــة ســـنة 2000-90 فیمـــا تضـــاعف هـــذا المعـــدل للفتـــرة ،1990-1986للفتـــرة 
ــ 2006 لیســتقر بدایــة مــن. برمیــل ملیــار 11,3 الخــام  للــنفط احتیــاطي و ُســجل أعلــى .برمیــل ملیــار 12,2ـب

  .2005هایة سنةن برمیل ملیار 12,27بـ
         

  .2009-1986للفترة  الجزائر الخام في  للنفط المؤكد االحتیاطي تطور :)21(جدولال
  (m b)برمیل  ملیون :ةالوحد                                                                                                               

حتیاطياإل السنة   موالن % 
  النمو %  حتیاطياإل السنة 

  النمو %  حتیاطياإل السنة  
 

1986 8800 - 1994 9979 8,47 2002 11314 0,00 
1987 8500 -3,41 1995 9979 0,00 2003 11800 4,30 
1988 9200 8,24 1996 10800 8,23 2004 11350 -3,81 
1989 9236 0,39 1997 11200 3,70 2005 12270 8,11 
1990  9200 -0,39 1998 11314 1,02 2006 12200  -0,57 
1991 9200 0,00 1999 11314 0,00 2007 12200 0,00 
1992 9200 0,00 2000  11314 0,00 2008 12200 0,00 
1993 9200 0,00 2001 11314 0,00 2009 12200 0,00 

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على :  المصدر                              
                                1- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:19. 
                                2- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, p:22. 
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 انفتـاح بعـد أي 86التزاید النسـبي لالحتیـاطي بعـد سـنة  سابقال و یالحظ من خالل إحصائیات الجدول        

 التقنیـة سـواء الوطنیـة القـدرات أن والثمانینیـات السـبعینیات أثبتت تجربـة أن بعد إذ ،الشراكة األجنبیة على القطاع

 علـى االنفتـاح مـن البـد أنـه الجزائـر اقتنعـت شاسـع، منجمـي مجـال علـى تغطیـة وحـدها قـادرة غیـر المالیـة أو

 الجدیـدة، القطاعیـة السیاسـة لهـذه وتطبیقـا .المجـال هـذا فـي األجنبیـة الخبـرات المباشـر وعلـى األجنبـي االسـتثمار

 مجـال فـي أجنبیـة نفطیـة شـركات مـع شـراكة عقـد 50 مـن أكثـر بتوقیـع 1987-2003 الفتـرة فـي الجزائـر قامـت

 شـركة 50 مـن أكثـر الفتـرة نفـس فـي عـددها بلـغ حیـث الشـركات، مـن كبیـر عـدد جـذب فـي ونجحـت االستكشاف،
  .1وحده االستكشاف میدان في دوالر ملیار 2.5 عن زیدی مبلغ بإنفاق المجموع في قامت

مـن إجمـالي احتیـاطي  %1,04سـوى یشـكل رغم نمو االحتیاطي الجزائري من البترول الخام، إال انه ال یـزال  و
العربیـــة نـــت بنســـب المملكـــة ، وهـــي نســـبة ضـــعیفة إذا مـــا قور  2009ســـنة فـــي نهایـــة العـــالم مـــن الـــنفط الخـــام 
مــــن  التــــواليعلــــى  % 8,31و % 8,62 و% 22,48ب نســــبها  التــــي قــــدرت إلمــــاراتالســــعودیة و الكویــــت وا
  2.إجمالي احتیاطي العالم

العمـــر  ،البریطانیـــة )(British petroleumقـــدرت إحصـــائیات الطاقـــة العالمیـــة الصـــادرة عـــن شـــركة  كمـــا       
 18 ، بحـواليالحالیـة والتقنیـة االقتصـادیة شروط االستغالل ظل في ،النفط الخام الجزائري الحتیاطياالفتراضي 

 . 2027أي أن ھذا اإلحتیاطي بدون اكتشافات جدیدة في القطاع  سینقضي  بحلول عام  3.سنة

  :غاز الطبیعيال احتیاطي تطور -2
كبیر من الغاز الطبیعـي، مكنهـا مـن احـتالل المرتبـة الرابعـة مـن بـین أكبـر دول  على احتیاطي الجزائر تحتوي  

 األوسـط ، و تحتـل المرتبـة األولـى بـین دول الشـرق كنـدا و النـرویج روسـیا وللغـاز الطبیعـي بعـد العالم المصدرة 
فاحتیاطــات الجزائــر الثابتــة مــن الغــاز تجعلهــا تحتــل المرتبــة الثامنــة فــي العــالم ، و یمثــل حقــل  .و شــمال أفریقیــا

و مــن المتوقــع ،الثابتــة  ملیــار متــر مكعــب مــن االحتیاطــات 2380حاســي الرمــل أكبــر حقــل فــي الجزائــر یضــم 
  4. 2035حتى عام نمو إنتاج الغاز الطبیعي لتلبیة احتیاجات أوروبا و الطلب المحلي 

مــن إجمــالي احتیــاطي العــالم فــي نهایــة ســنة   %2,41 الطبیعــي مــن الغــاز الجزائــر الثابــتاحتیــاطي یشــكل  و
ربیــة الســعودیة واإلمــارات التــي قــدرت بعــد قطــر و المملكــة الع ا، وهــي بــذلك تحتــل المرتبــة الرابعــة عربیــ2009
  5.على التوالي % 3,25و % 4,23و %  13,55بـ نسبها  

البریطانیــة العمــر االفتراضــي  )(British petroleumو قــدرت إحصــائیات الطاقــة العالمیــة الصــادرة عــن شــركة 
  6.سنة 55، بأكثر من الحالیة شروط االستغالل ظل في الجزائري، الطبیعي الغاز الحتیاطي

  :2009-86للفترة  ات الغاز الطبیعي في الجزائرطو الجدول التالي یوضح تطور احتیا
  

                                                        
  .108:بلقاسم سرایري،مرجع سابق،ص 1
  .10:ص ، 2010 السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة 2

3   BP Statistical Review of World Energy,June 2010,p:06. 
  . 137:،ص 2004، اطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،الغـاز الطبیعي في الجزائر و أثره على االقتصاد الوطني،عاشـور كـتوش 4
  .13:ص ، 2010 السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة 5

6   BP Statistical Review of World Energy,June 2010,p:06. 
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  .2009-1986للفترة  الجزائر في الطبیعي الغاز احتیاطیات تطور :)22(جدولال
  متر مكعب ملیار :ةالوحد                                                                                                                     

حتیاطياإل السنة   النمو %  حتیاطياإل السنة  النمو %  حتیاطياإل السنة النمو % 

1986 3259  - 1994 2963  -19,92 2002 4523 0,00 
1987 3163  -2,95 1995 3690  24,54 2003 4545  0,49 
1988 3234  2,24 1996 3700  0,27 2004 4580  0,77 
1989 3250  0,49 1997 4077  10,19 2005 4580 0,00 
1990  3300 1,54 1998 4077  0,00 2006 4504  -1,66 
1991 3626 9,88 1999 4520 10,87 2007 4504 0,00 
1992 3650 0,66 2000  4523 0,07 2008 4504 0,00 
1993 3700  1,37 2001 4523  0,00 2009 4504 0,00 

  :عداد الطالب باإلعتماد على من إ:  المصدر                    
                                   1- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:20. 
                                   2- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, p:23.      

  

تــي تعبــر عــن الفــرق بــین الكمیــات المكتشــفة مــن و ال مــن خــالل نســب النمــو الــواردة فــي الجــدول الســابق، و    
 مثلـت النمـو المسـتمر لالحتیـاطي 2005-1988الفتـرة نجـد ان  .الغاز الطبیعي في مقابل الكمیات المنتجة منه

قفــز حیــث ) 3ملیــار م 3000إلــى مـا دون  يالتــي شــهدت و ألول مـرة انخفــاض االحتیــاط 1994باسـتثناء ســنة (
تراجـــع بینمــا .2005نهایــة ســـنة  3ملیـــار م 4580إلـــى مــا یعــادل  1988ســنة  3ملیـــار م 3200االحتیــاطي مــن 

، مـــا یعنـــي أن الكمیـــات المنتجـــة مـــن الغـــاز 2009حتـــى نهایـــة  3ملیـــار م 4500المســـتوى بعـــدها لیســـتقر عنـــد 
        .كانت تعوض بكمیات مكتشفة جدیدة  في هاته الفترة الطبیعي

    :ائربالجز  األولیة المحروقات إنتاج تطور -ثالثا

 )Condensat(المكثفــات بتــرول و  )Pétrole brut( فــي كــل مــن البتــرول الخـام المحروقــات األولیــة و تتمثـل 
و یشــكل الغــاز الطبیعــي النســبة األكبــر مــن .)GPL(الممیــعغــاز البتــرول و  )Gaz naturel(والغــاز الطبیعــي

المكثفـات و  ي، وتـأت%26 الخـام بــ، ثـم البتـرول 2009سـنة   %64بلغت هاته النسـبة اإلنتاج اإلجمالي، حیث 
  :كما یبینه الشكل التالي.على التوالي  %4و  % 6 لم تتجاوز غاز البترول الممیع بنسب ضعیفة

  

  .2009بالجزائر سنة  توزیع نسب إنتاج المحروقات األولیة): 21(الشكل 
 

 
  .Rapport annuel sonatrach, 2009,p:24   :المصدر

  غاز طبیـعي

  بترول خـام

  مكثـفات
 غاز البترول الممیع
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  مع سوناطراك بنسب متزایدة في إنتاج المحروقات األولیة هم الشركات األجنبیة بالشراكةو تسا          
فـي القطـاع، حیـث یالحــظ النمـو السـریع لحصـص اإلنتـاج بالشـراكة مـن اإلنتــاج ) خصوصـا البتـرول الخـام و ( 

كة مـا یعـادل بلـغ اإلنتـاج بالشـرا 2008تراجـع حصـص إنتـاج سـوناطراك لوحـدها، ففـي سـنة اإلجمالي في مقابل 
، % 31 أي بنســبة تفــوق لتـرو ب ملیـون طــن مكــافئ 232مــن إنتـاج إجمــالي بلــغ  بتــرول ملیـون طــن مكـافئ 72

    : و الشكل التالي یوضح هذا التطور. 1995سنة  %1,2تتعدى هاته النسبة تكن لم  في حین
 

  2009-1995 للفترةبالجزائر  إنتاج المحروقات األولیة تطور هیكل ): 22(الشكل
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  .25:،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك، -1    :من إعداد الطالب باإلعتماد على  :المصدر                  

                                                                          2-Rapport annuel sonatrach, 2009,p:24   
  

معتبـرا، ول الخـام لقطـاع المحروقـات الجزائـري للسـنوات األخیـرة نمـوا سجل إنتـاج البتـر  :الخامإنتاج البترول  -1
و . 2004بدایـة مـن سـنة  حـدود الملیـون برمیـلتخطـى حیـث  الثمانینـات،فترة التراجـع التـي شـهدتها سـنوات  دبع

  :كما یبینه الجدول التالي.ملیون برمیل في الیوم 1,37بأكثر من  2007تحقق أكبر إنتاج في سنة 
  2009-1986 للفترة بالجزائر الخام بترولال إنتاج تطور: )23(جدولال

  .یومیا برمیل ألف :و                                                                                                                         

 لنموا %  اإلنتاج السنة النمو %  اإلنتاج السنة  النمو % اإلنتاج السنة
1986 673,9 - 1994 752,5 0,70 2002 729,9 -6,01 
1987 648,2 -3,81 1995 752,5 0,00 2003 942,4 29,11 
1988 672,9 3,81 1996 805,7 7,07 2004 1311 39,11 
1989 727,3 8,08 1997 846,1 5,01 2005 1352 3,13 
1990  783,5 7,73 1998 827,3 -2,22 2006 1368,8 1,24 
1991 803,0 2,49 1999 749,6 -9,39 2007 1371,6 0,20 
1992 756,5 -5,79 2000  796,0 6,19 2008 1356 -1,14 
1993 747,3 -1,22 2001 776,6 -2,44 2009 1216 -10,32 
  OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:23 -1        :من إعداد الطالب باإلعتماد على  : المصدر                   

                   2- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, p:30.    
إلـى اإلنتـاج عبـر الشـراكة، حیـث أن  )2001منـذ عـام (المحقق في اإلنتاج خالل السنوات األخیـرة النمو یعودو 

ملیــون  29ى إل 1995ســنة  مكــافئ بتــرول ملیــون طــن 35مــن إنتــاج ســوناطراك لوحــدها لــم یتزایــد بــل انخفــض 

  )MTEP(بترولمكافئ ملیون طن  :و    
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 98فــي حــدود  1995فیمــا كانــت فــي ســنة . فقــط %46لتقــدر نســبته مــن اإلنتــاج اإلجمــالي بـــ 2006طــن ســنة 
  :و الشكل التالي یوضح ذلك. %

 

   2006-1995 هیكل إنتاج البترول الخام بالجزائر للفترةتطور ): 23( الشكل
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  .25:،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك، :المصدر

  

 النفطیـة المنتجـات علـى ینصـب ممـا أكثـر الخـام البتـرول علـى ینصـب األجنبیـة الشـركات اهتمـام أن یبـدو و 

  :منها نذكر أهمیة من البترول سلعة تمثله لما األخرى
 خام؛ بترول شكل في تتلقاها اإلنتاج تكالیف عن والتعویضات الشراكة من حصتها ألن التخزین، سهولة -

  العالمیة؛ الفوریة السوق عبر تصریفه سهولة مع مستمر تفاعار  في الخام البترول على الطلب -
 من یزید مما العالم، عبر توزیع وشبكات مصافي من تملكه مالالخام  البترول إلى نفسها الشركات حاجة -

  .األخرى المحروقات من غیره من أكثر البترول منتجات من تجنیها التي المضافة القیمة

 "Condensates" المكثفـات هـي الجزائـر فـي المعروفـة البترولیـة لمنتجـاتا أهـم مـن :المكثفـات إنتـاج -2
 وتعتبـر .الشـوائب علـى اشـتماال أقـل بأنـه ویمتاز ،نفطال أنواع أجود من وتعد الطبیعي الغاز الستخراج المصاحبة

   .له والمصدرة المنتجة الدول أهم من الجزائر
 سیاسـیة العتبـارات یخضـع جزافـي تمییـز حقیقتـه فـي هـو والمكثفـات الخـام الـنفط بـین الحاصـل التمییـز نكمـا أ

 جـدا، خفیفـة هیـدروكربونات وهـي المكثفـات ألن الكیمیـائي، -الفیزیـائي التركیـب العتبـارات منـه أكثـر واقتصـادیة

 یعتبرها ولذلك السطح، إلى خروجها بمجرد الخام كالنفط سائل إلى العادیة والحرارة الضغط شروط ظل في تتحول

  1.الخام النفط من جزء المتخصصة المرجعیة الهیئات وجل ختصینالم معظم

بدایـة مـن  المكثفـات إلنتـاج و من خالل تتبـع إنتـاج المكثفـات فـي السـنوات األخیـرة یتضـح التنـاقص المسـتمر   
، ألن إنتـاج سـوناطراك عبـر الشـراكة هـو فـي  تراجع إلنتـاج سـوناطراك لوحـدها، و هذا التراجع هو  2001سنة 

                                                        
  .113:مرجع سابق،صبلقاسم سرایري، 1

  )MTEP(ملیون طن مكافئ بترول :و 
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، و حــافظ علــى نفــس هــذا 2005م طــن ســنة  3إلــى  98 متزایــد ،حیــث تضــاعف مــن ملیــون طــن ســنةمنحــى 
  :یبین ذلك الشكل المواليو  1.طنم 12,3من اإلنتاج الكلي للقطاع الذي قدر بـ 2009اإلنتاج خالل سنة

  

  2005-1996 للفترة المكثفات بالجزائر إنتاجهیكل  تطور ):24( الشكل
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                      .23:،ص2005التقریر السنوي لسوناطراك، :المصدر                       

  

 مـن 6 % حـوالي سـوى یشـكل ال فهـو الممیـع البتـرول لغـاز بالنسـبة :GPL -الممیـع لإنتـاج غـاز البتـرو -3

 طراكاسـون إنتـاج زاد فقـد ، 2009 2 سنة مكافئ بترول طن ملیون  8.1 بمجموع للمحروقات الكلي اإلنتاج حجم

 من بالشراكة نتاجاإل نصیبتضاعف قد  وهذا  .2006سنة في طن ملیون 8 إلى 1995 سنة طن ملیون 5 من

و .اإلنتـاج یـتم عـن طریـق الشـراكة األجنبیـة)4/1( ربـعأن ، أي الفتـرة لـنفس طـن ملیـون 2 إلـى طـن ألـف 171
  :الشكل التالي یوضح ذلك
  2006-1995 للفترة جزائربال الممیع لغاز البترو هیكل إنتاج تطور): 25( الشكل
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  .25:،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك، :المصدر                            

   :إنتاج الغاز الطبیعي -4

                                                        
1 Rapport annuel sonatrach, 2009,p:23. 
2 Ibid,p:24. 

 

  )MTEP(ترولملیون طن مكافئ ب :و

  )MTEP(ملیون طن مكافئ بترول :و
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 من اإلجمالي للمحروقات األولیةاإلنتاج  یتكون ثحی ،یة الیومالجزائر  المحروقات أساس هو الطبیعي الغاز إن
و هذه النسبة تؤكد مكانة الغاز  .1980 سنة  32%النسبةهذه  تعدىت تكن ولم ،الطبیعي الغاز من % 64

فان أغلب اإلنتاج یأتي من نشاط  الطبیعي، لغازنتاج اإل النسبةو ب الطبیعي في قطاع  المحروقات الجزائري،
 فقد .)التالي البیاني الرسم انظر( بالشراكة إنتاج % 18 6,مقابل  81,3 %بنسبة لوحدها  كسوناطرا مؤسسة

 ثم 2001 سنة 3 م ملیار 129 إلى 1995 سنة مكعب متر ملیار 114 من لوحدها كسوناطرا إنتاج نصیب زاد

  . 2005 سنة 3 م ملیار 122 إلى عاد
لكن ما یالحظ في السنوات األخیرة هو تراجع نسبة إنتاج سوناطراك لوحدها في مقابل تزاید إنتاجها    

لنفس  3ملیار م 28 إلى ثم ،3 م ملیار 12 إلى 3 م ملیار5  من شراكةال عبر اإلنتاج نصیب زادبالشراكة، حیث 
  :و الشكل التالي یوضح ذلك .فقط مرات في ظرف عشر سنوات 6، أي انه تضاعف بحوالي الفترة

  

  2006-1995 للفترة بالجزائر الغاز الطبیعي هیكل إنتاج تطور): 26( الشكل
  ملیار متر مكعب:و                                                                                     
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سوناطراك لوحدھا عبر الشراكة

  
  .26:،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك، :المصدر

  

 يالطبیعـ إنتـاج الغـاز أن إلـى 2009لسـنة ) أوبـك(منظمـة الـدول المصـدرة للبتـرول ل السـنوي التقریـر أشارو      
 كمیات وأن كلیة یسوق ال الطبیعي الغاز إنتاج أن علومالم ومن مكعب، متر ملیار 196,9حواليفي الجزائر بلغ 

 كمـا المردودیـة، تحسین أجل من النفطیة اآلبار داخل حقنها یعاد للبترول، النوع المصاحب من سیما منه، معتبرة

 الضروریة لمعالجة المنشآت على تتوفر ال التي البعیدة الحقول في البئر فوهة عند تحرق أخرى كمیات معتبرة أن

   .لغاز و كمیات أخرى تتسرب أو ما یسمى بالغاز الفاقدا
 عـن الغـاز المسـوق ،ویقـل 80 %بحـوالي العـالمي اإلنتـاج إجمـالي إلـى عالمیـا المسـوق الغـاز نسـبة تقـدر و  

 و إنتاجیتهـا، لتحسـین المكـامن النفطیـة فـي حقنهـا المعـاد الغـاز كمیـات الزدیـاد نظـرا الطبیعـي الغـاز إنتـاج إجمالي
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 الطبیعـي الغـاز فصـل عـن الناتجـة الغـازات مـن حـرق والحـد الفاقـد كمیـات خفـض علـى المنتجـة الـدول فةكا تعمل

 .1للنفط المصاحب

 الغـاز الطبیعــي نســبةأن تبـین  فـي الســنوات األخیـرة الــواردة عـن قطـاع المحروقــات الجزائـري تاإلحصـائیالكـن  
 2005مـن اإلنتـاج اإلجمـالي سـنة  %53,79مـن قفـزت مسـتمر، حیـث  تزایـدفـي هي  الجزائرالمسوق في غیر 
 المعـدل إلـى قیاسـا نسـب مرتفعـة ، فهـيهـدرا للمـوارد فـي القطـاعو هـو مـا یشـكل  2009سـنة   %58,65 إلـى

 هیوضـحكمـا  .كمیات بوحدة الملیار متر مكعـبخاصة عندما نتكلم عن  ،فقط20% حدود في هو الذي العالمي
  :الجدول التالي

  

  2009-2005 للفترة المسوق وغیر المسوق بالجزائر الغاز الطبیعي إنتاج تطور: )24(جدولال
 ملیار متر مكعب : و                                                                                                                                                            

  السنوات             
  

  التعیین
  یرالتغ %  2009  2008  2007  2006  2005

05/09  
  إنتاج مسوق

Marketed production 
89,235 88,209 84,827 86,505  81,426 – 8,75 

  غاز محروق
Flaring 

2,996 3,340 4,675 4,953 5,503 83,7 

  حقنھ معاد غاز
Reinjection 

86,563 90,216 93,045 92,918 95,007 9.75 

  غاز فاقد
Shrinkage 

14,307 13,017 15,635 16,810 14,981 4,7 

  إجمالي اإلنتاج
Gross production  

193,101 194,782  198,182  201,186  196,917 1.97 

  مسوق ال غیرنتاج اإل )%(
  من اإلنتاج اإلجمالي

53,79  54,18  57,20  57,01  58,65   

   .OPEC, Annual Statistical Bulletin2009  :على  باالعتمادمن إعداد الطالب :  المصدر        
     

ســنة  3م ملیـار  2,996فقـد تضـاعفت مــن) البئــر فوهـة عنـد التــي تحتـرق(فبالنسـبة إلـى الكمیــات المحروقـة   
أمـا بالنسـبة إلـى الغــاز .أي فـي مـدة ال تتعـدى خمـس سـنوات ،2009نهایـة  3م ملیـار 5,5إلـى أكثـر مـن  2005
فهي تشكل كمیات معتبرة بإعتبارها في خـالل الفتـرة المـذكورة لـم تقـل ) االستخراج الكمیات المتسربة أثناء(الفاقد 
  .%6,6ملیار متر مكعب ، كما أن نسبتها من إجمالي اإلنتاج لم تقل عن  13عن 

     
  
  
  
  

                                                        
  .87:ص ،2002 ،الكویت،التاسع و العشرون السنوي مین العاماأل تقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة 1
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 2009و 1986 بین الممتدة الفترة طول على عاارتفا المسوق الطبیعي الغاز إنتاج سجل و على الرغم من ذلك،

الثمانینـات  بدایـة  فـي 3م ملیـار 37,5 مسـتوى مـن حیث قفـزمعـدودة، سـنوات فـي إال اإلنتـاج یتراجـع لـم إذ ا،تقریبـ
  : یبرز ذلك يو الجدول التال.2009ملیار متر مكعب في نهایة سنة  81,426إلى

  

  .2009-1986 للفترةالمسوق  الجزائري الغاز الطبیعي إنتاج تطور: )25(جدولال
  ملیار متر مكعب : و                                                                                                                                                                    

  النمو %  اإلنتاج السنة  النمو %  اإلنتاج السنة  النمو % اإلنتاج السنة

1986 37,560 - 1994 51,157 -5,04 2002 80,367 2,72 
1987 43,170 14,94 1995 55,622 8,73 2003 82,829 3,06 
1988 46,290 7,23 1996 59,024 6,12 2004 82,009 -0,99 
1989 48,400 4,56 1997 67,714 14,72 2005 89,235 8,81 
1990  51,600 6,61 1998 72,511 7,08 2006 88,209 -1,15 
1991 53,910 4,48 1999 81,507 12,41 2007 84,827 -3,83 
1992 53,246 -1,23 2000  83,119 1,98 2008 86,505 1,98 
1993 53,872 1,18 2001 78,240 -5,87 2009 81,426 -5,87 

  .OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p:25 -1    :على  باالعتمادمن إعداد الطالب :  المصدر                    
            2- OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, p:31.    

تتضــــح مكانـــة الغــــاز الطبیعــــي بالنســـبة لقطــــاع المحروقــــات  الســــابقمـــن خــــالل األرقـــام الــــواردة فــــي الجـــدول ف 
 مـن وكبیـرا هامـا مـوردا یمثـل أصـبح إذ وناجعـة، نظیفة كطاقة علیه الدولي اإلقبال وتنامي لتوفره نظراالجزائري ، 

 االستهالك حاجة تأمین في األساسي دوره إلى باإلضافة التنمیة، عملیات تمویل ألغراض الالزمة النفطیة مواردال

  .المنزلي االستخدام وأغراض الكهربائیة الطاقة تولید في محلیا الطاقة من
  

  Transport par canalisations: نشاط النقل عبر األنابیب تطور:رابعا 
 الوسیلة باعتبارها األنابیب، بواسطة الغازیة أو السائلة الجزائریة المحروقات نقل ةشبك بها نقصد و   

 لـكذ و البحـري النقـل أسـطول علـى اعتمادهـا مـن أكثـر الغـاز نقـل فـي خاصـة الجزائـر علیهـا تعتمـد التـي الرئیسیة

 .األوربیة السوق من القریب الممیز الجغرافي الوضع بسبب

 واالستهالك التسویق ومناطق الجزائر بین الرابطة األساسیة الهیكلیة قاعدةال األنابیب شبكة وتعتبر  

 من المحروقات نقل بواسطتها فیتم ومنتظمة، مستمرة بصورة المنتجات وصول تضمن والتي الرئیسیة

  1:هما و الجزائر في الرئیسیین المركزین إلى أوال اإلنتاج مناطق
 اآلبـار جمیـع مـن البترولـي اإلنتـاج یتلقـى الـذي المركـز وهـو: والمكثفـات للبتـرول الحمـراء حـوض مركـز - 1

 ورقابـة الكمیـات حسـاب(  القیـاس بأعمـال المركـز لیقـوم )وغیرها ... بركین الباقل، أمناس، عین مسعود، حاسي(

 ؛)النوعیة

 تلـفمخ مـن المنتجـة الغـاز كمیـات كـل وحسـاب تجمیـع فیه یتم الذي المركز وهو :للغاز الرمل حاسي مركز - 2

  ).... صالح عین السطح، ، النوس وردر  الرمل، حاسي( الحقول
                                                        

  .44:مرجع سابق،ص عیسى مقیلد، 1
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نشــاط النقــل عبــر  ح، أصــبzones d'evacuation) ( ن منــاطق الضــخعــنظــرا لموقــع حقــول الــنفط النــائي ف    
أنجـز  يالـذ كیلـومتر 800نابیـب بطـولخـط أفمنـذ أول  .األنابیب جزء من إسـتراتیجیة الصـناعة النفطیـة المحلیـة

 16200  خــط مـن األنابیـب بطـول إجمــالي  30بنـت سـوناطراك شـبكة للنقــل تتكـون مـن أكثـر مـن ، 1965فـي 
بقیمـــة  )بجایــة ورزیــو، ســـكیكدة ألفــي المـــوانئ النفطیــة (مرافــئ للشـــحن البحــري  5أنشـــأت ســوناطراك  كمــا .كــم

ـــــك ،  حیـــــث تSTH ســـــوناطراك القابضـــــة وأوكلـــــت إدارة هـــــذه المـــــوانئ لشـــــركة. ملیـــــون دوالر أمریكـــــي 252 مل
  1.٪ من رأس مالها 60سوناطراك 

 ألهم انطالق مركز یوجد حیث مسعود، حاسي منطقة في التجمیع مركز من الخام النفط إنتاج معظم نقل یتم و  

 الجزائـر و سـكیكدة، فـي التكریـر مصـافي إلـى الخـام الـنفط توجیـه ویـتم .التخـزین ومراكـز البتـرول، أنابیـب خطـوط

 البترولیـة المـوانئ طریـق التصـدیر عـن إلى الموجه الخام النفط نقل یتم كما .سعودم حاسي و أرزیو، و العاصمة،
   ).4 انظر الملحق.( تونس في و الصخیرة الجزائر، في أرزیو و بجایة، و سكیكدة، في كل من

 األوروبـي الطبیعـي الغـاز فـي سـوق موقعهـا علـى وللحفـاظ ألوربـا، الطبیعـي الغـاز تصـدیر طاقـات لرفـع و      

 الـبعض تنفیـذ تـم ضـخمة، وخطـط مشـاریع الجزائر أطلقت فقد الرئیسیین، المزودین بین الشدیدة بالمنافسة متسمال

 :2یلي كما وذلك .الطبیعي الغاز نقل أنابیب مجال في اآلخر، من االنتهاء ویجري منها،

 :) إیطالیا – تونس(صفصاف واد – الرمل حاسي :ماتیي أنریكو خط-1  

 یعـرف ذلـك بعـد أصـبح ترانسـمید و أو للمتوسـط العـابر بـالخط ویعـرف تـونس عبـر إیطالیـا إلـى رالجزائـ مـن ویمتـد 

 18 بطاقـة بوصـة 24 خطـوط بقطـر ثالثـة مـن یتكـون وهـو.1983ربیـع فـي أفتـتح رسـمیا وقـد مـاتیي، أنریكـو باسـم

 فـي عـام دمـةالخ ودخـل بوصـة 24 قطـره مـواز رابـع خـط مـد طریـق عـن طاقتـه زیـادة تمـت وقـد سـنة، / 3م ملیـار

  24 تبلـغ مسـتدامة بطاقـة یعمـل مـاتیي انریكـو غـاز خـط أصـبح وبـذلك .سـنة 3/ م ملیـار  اتملیار  6 بطاقة 1995

  .سنة/ 3م ملیار
  : )البرتغال – اإسبانی– المغرب(  فاریل دوران خط- 2 
 منهـا كـم 1100 نمـ أكثـر ویمتـد علـى أوروبـا – الغربـي المغـرب غـاز بخـط ویعـرف أسـبانیا إلـى الجزائـر مـن یمتـد 

 تحـت سـطح كم 46 لمسافة یمتد ومنها طنجة مدینة إلى الرمل حاسي وینطلق من .المغربیة األراضي في كم 560

 المغـرب و تتسـلم.  1996خریـف فـى دخـل الخدمـة وقـد األسـبانیة، السـواحل إلـى طـارق جبـل مضـیق تحـت البحـر

 المغـرب– أوروبـا أنابیـب خطـوط شـركة مـن عبـور كمصـاریف السـنة فـي الغـاز مكعـب مـن متـر ملیـون 600 نحـو

  (EMPL) .المحدودة العربي
  
  
  :اإلنشاء تحت دولیة خطوط-3

                                                        
1 Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines Réalisations 1962-2007, ibid, p:28. 

  29،30:، ص ص2009، جویلیة 7،نشرة شھریة صادرة عن أوابك،العددسوناطراك رافعة االقتصاد الجزائري 2
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 MEDGAZ:  )اإسبانی -الجزائر( میدغاز خط -أ

 إلـى الرمـل حاسـي مـن( الجزائریـة األراضـي داخـل بوصـة 48 بقطـر كـم،565  منهـا كـم، 770 الكلـي طولـه ویبلـغ

 طاقـة وتبلـغ .األسـبانیة ألمیریـة مدینـة إلـى بوصـة 24 وقطـر كـم، 200 بطـول مغمـور خـط ثم ،)صاف بني مدینة

نـور الـدین شـرواطي،  السید  شفكو  .2008نوفمبر في بنائه من االنتهاء تم وقد السنة، في3 م ملیارات 8 الخط
الــذي یــربط بــین » میــدغاز«تشــغیل خــط أنابیــب  ، أنــه یتوقــع بــدء»ســوناطراك«الــرئیس والمــدیر العــام لمجمــع 

سبانیا منتصف فبرایرالجزائ ، التـاریخ الـذي كـان متوقعـًا 2010، بعـد تـأخر دام منـذ سـبتمبر )2011( المقبل ر وإ
  1.الخط الخدمة لدخول
 سـوناطراك بـین مشـترك مشـروع عـن عبـارة هـو تنفیـذه یجـري الـذي میـدغاز األنابیـب خـط أن إلـى اإلشـارة وتجـدر

 (Endessa) سـایأند األسـبانیة والشـركة ( 12% ).ةطانیـیالبر  البتـرول وشـركة (20 %) سبسـا و شـركة (%20)
 ةكوالشـر  (12%) الفرنسـیة الغـاز وشـركة ( 12% ) طالیـةاإلی نـيإی وشـركة المشـروع مـن  12% تملـك التـي

  2.( 12% ) ألف فینا توتال الفرنسیة
   GALSI: )إیطالیا– الجزائر ( يغالس خط -ب

 مدینـة إلـى الرمـل مـن حاسـي یمتد 42 -48 وقطره كم، 660 طوله بري خط منها كم،1510 اإلجمالي طوله یبلغ

 .اإلیطالیة كاغلیاري مدینة إلى القالة من یمتد بوصة، 24 كم، وقطر 320 بطول مغمور وخط .القالة

 جزیـرة أراضـي داخـل أولبیـا مدینـة إلـى مدینـة كاغلیـاري مـن یمتـد بوصـة، 42 وقطـر كـم، 307 بطول بري خط ثم

 ومـن .بوصـة 22 وقطـر كـم 227 بطـول المقابـل اإلیطـالي البر على بسكارا إلى لبیاأو  من خط بحري ثم .سردینیا

  .السنة في مكعب متر ملیار 10-8 طاقته وتبلغ ، 2010 في نهایة الخدمة غالسي خط یدخل أن المزمع
  TSGP :للصحراء العابر أنابیب خط شروعم -ج

-18 مـا طاقتـه وتبلـغ بـالجزائر، الرمـل حاسي مع یةالنیجیر  الغاز حقول سیربط و كم، 4700 اإلجمالي طوله یبلغ
  2570 ونحـو النیجـر، داخـل كم 770 ثم نیجیریا، داخل كم 1340 بطول ویمتد .السنة في مكعب متر ملیار 25
 .أوروبا إلى ذلك بعد لیمتد الجزائر داخل كم

 تولیـد محطـات( ناعیةالصـ المجمعـات علـى الطبیعـي الغـاز لتوزیـع الداخلیـة الشـبكة أن بالـذكر جـدیر و    

 المنطقـة في نوعها من األضخم تعد الجزائر في )المدینة غاز( السكانیة والتجمعات والمدن )والمصانع الكهرباء،

 تابعـة هـي بـل سـوناطراك، لشـركة تتبع ال الواسعة الشبكة وهذه .2006 عام في كم 40715 أطوالها مجموع وبلغ

  .الجزائر في الوطنیة الطاقة شبكة كل تدیر التي سونلغاز لشركة
وســـائل تحـــدیث وتســـییر الشـــبكة، بغیـــة تـــأمین توجـــه المحروقـــات فـــي شـــروط  ســـوناطراكوضـــعت  و قـــد       

 ENACالضــــــمان والمحــــــیط الــــــذي یفــــــرض المعــــــاییر الدولیــــــة، وبفضــــــل مســــــاهمة فــــــرع االقتصــــــاد، النوعیــــــة، 
)Entreprise Nationale de Canalisation(ز ســونطراك الیــوم، وســائل ، المــرتبط بهــذا النشــاط، تجهــ

                                                        
على . 25/02/2011:، جریدة الرؤیة االقتصادیة،بتاریخسوناطراك تبدأ تشغیل میدغاز للربط مع إسبانیا قریباً ، عبدالوھاب بوكروح 1

  . www.elrroya.com:الموقع
 . 150:،ص2002تقریراالمین العام السنوي التاسع و العشرون، اوابك،الكویت، 2

http://www.elrroya.com
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عنهـــا مـــن أجـــل عملیـــة الصـــیانة والحفـــاظ علـــى البنـــى التحتیـــة لنقـــل  تكنولوجیـــة ضـــروریة، ال یمكـــن االســـتغناء
   .المحروقات

 :یلي فیما أوربا إلى باألنابیب النقل شبكة تطویر أهمیة وتتمثل

 للزبائن؛ وسریعة منتظمة بصورة بالمحروقات اإلمداد یؤمن      - 

 ومخاطره؛ الناقالت بواسطة المسال الغاز شحن نفقات تقلیل من للجزائر یتیح      -

  ).األوربي السوق(االستهالك  مناطق من اإلنتاج منطقة تقریب بسبب تفضیلي ریع من استفادة یمنحها     - 
 امم جمیع المنتجات، تشمل بترول معادل طن ملیون 230 بنقل قامت قد المؤسسة فإن 2009 سنة بخصوص و

 النحـو علـى 2009 سـنة فـي نقلهـا تـم التـي المنتجـات توزیـع وكـان.2001 بسـنة مقارنـة %20◌َ  بنسـبة نمـوا یمثـل

  ؛طبیعي غاز % 47  -   :التالي
  ؛خام بترول % 38   -               

  ؛مكثفات    8 %-                  
  .ممیع بترول غاز  7%  -                

  -Activité Aval -في ظل احتكار سوناطراك )المصب( األمامي نشاطال تطور  :لثالثا طلبالم
تكریــر : مجــاالت أساسـیة هــيثــالث حـول  فــي الجزائــر )النشـاط األمــامي فــي الصـناعة( حـور نشــاط المصــبیتم

فصـل غـاز و لغـاز الطبیعـي لتمییـع و إنتـاج سـوائل الغـاز مـن  ، إلنتـاج المشـتقات النفطیـة المختلفـة الخام النفط
قــوانین االصــالحات التــي مــر بهــا فــي ظــل حتــى تحتكــر هــذا النشــاط بقیــت ســوناطراك حیــث  .الممیــع البتــرول
  .القطاع 

 .الخام النفط تكریر نشاط تطور -أوال
    :(Capacité de raffinage) تكریرلا مصافي ةطاق -1

 تكریر بطاقة و ریر،مصافي للتك خمسة من تتكون 2005 عام نهایة غایة إلى الجزائر في التكریر طاقة كانت   

 اإلنتـاج مرحلـة بـأدرار سادسـة وحـدة دخلـت ،وقـد)یومیا برمیل ألف 450( سنویا طن ملیون 22 حدود في إجمالیة

تضـاعف تمـن المتوقـع أن  و ).یومیـا برمیـل ألـف 13(ملیون طن سنویا 0,6بطاقة إنتاج تقدر بـ  2006 عام في
 للتصـدیر متطـورة مصـفاة تشـیید إمكانیة سوناطراك تدرس شركة حیث  ،في السنوات القلیلة المقبلة التكریر طاقة

 ومن الحالیة، التكریریة الطاقة لمضاعفة الجزائر خطة من كجزء تیارت، في ي/بألف  300 تبلغ إنتاجیة بطاقة

 نـاجموالم الطاقـة وزارة كما أعلنـت .ملیار دوالر   3-4  قدرها استثماریة بكلفة 2012 عام اإلنتاج تبدأ أن المتوقع

 من الجزائر، في مصفاة أكبر سكیكدة، مصفاة طاقة رفع یتم أرزیو، بحیث و سكیكدة مصفاتي توسیع مشروع عن

 إنجـاز ویتوقـع .ي/بألـف  87 إلـى ي/بألـف  60 مـن أرزیـو ومصـفاة ، ي/بألـف  360 إلـى ي/بألـف  300

   1. 2013عام بحلول المشروع

                                                        
 .126:ص،2009الكویت،،131التعاون العربي، العددمجلة النفط و ، صناعة تكریر النفط عربیا وعالمیا، عماد ناصیف مكي 1
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  .2009 -  2000للفترة الجزائر في قائمةلا یرتكر لا مصافي و إنتاج طاقات تطور: )26(جدولال

 یوم /لبرمی فلأ                                                                                                                                               
الطاقة  اإلنتاج  السنوات

 اإلنتاجیة
الطاقة/اإلنتاج  

(%) 
الطاقة  اإلنتاج  اتالسنو

 اإلنتاجیة
الطاقة/اإلنتاج  

(%) 

2000  422,4 450 93,86  2005  399,6 450 88,80  
2001  440,0 450 97,77  2006  412,7 463  89,13  
2002  316,3 450 70,28  2007  417,7 463  90,21  
2003  395,0 450 87,77  2008  438,5 463 94,70  
2004  400,0 450 88,88  2009  427,1 463  92,24  

         سنویة لشركة سوناطراكالتقاریر المأخوذة من  إحصائیات.  
 :من إعداد الطالب باالعتماد على :  المصدر

  .31:ص ،2006السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة                         1 -
  .29،30:ص ص ، 2010 السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة                          2-

  

 وحـدة آخـر إتمـام إنجـاز منـذ تقریبـا، ثابتـة بقیـت أنهـا یبـین بـالجزائرالمنتجـات المكـررة  إنتـاج تطـور تحلیـل إن   
 سـنة إال ي/ب ألـف 440 مسـتوى بلـغت ولـم 1981 عـام اإلنتـاج فـي وشـروعها سـكیكدة مصـفاة وهـي للتكریـر
  بـل انـه انخفـض،  2006 عـام فـي اإلنتـاج و اسـتمر هـذا المسـتوى حتـى بـدخول مصـفاة أدرار مرحلـة ،2001
  .ي/ب ألف 427 لیسجل  2009سنة 

ن نســبة اإلنتــاج مــن فــإ 2002باســتثناء ســنةكمــا یالحــظ أن هاتــه المصــافي تعمــل بطاقتهــا القصــوى حیــث      
تعـد أكبـر ( سـنویا طـن ملیـون 15 بطاقـة سكیكدة مصفاة ذ إنشاءحیث من ،%85 تعدىتالنظریة دائما ما  الطاقة

 20حــدود  فــوقی إلنتــاجا،و  ســنویا طــن ملیــون 23حــدود  إلــىو وصــول الطاقــة النظریــة  )مصــفاة فــي القطــاع
  :و الشكل التالي یوضح ذلك. سنویا طن ملیون

  
  
  
  
  
  
  

  2007-1962الجزائر للفترة  في المنتجات المكررة إنتاج تطور ):27( الشكل
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 :Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines :المصدر
Réalisations 1962-2007, ibid, p:31.  

        
 االسـتثمار غیـاب یعـود إلـى ،بالطاقـة القصـوىهـو مـع أن اإلنتـاج  تواضـع اإلنتـاج وراء الرئیسـي والسـبب       

 أكثـر مـن و ذلك واضـح مـن خـالل أن الفـرق الزمنـي بـین إنشـاء آخـر مصـفاتین هـوالمیدان، هذا عن عام بشكل
ذا ،)أي ربع قرن(سنة  25  الجزائـر أن حیـث أیضـا، وواضـحة مفهومـة المحلـي االسـتثمار انعـدام أسـباب كانت وإ

 فـإن .المكلفـة المشـاریع ذههـ مثـل تمویـل علـى قـادرة تعـد ولـم عمیقـة مالیـة بأزمـة الثمانینیـات منتصـف منـذ مـرت

 كـان وان حتـى مطروحـة، تبقـى التكریـر، میـدان إلـى األجنبـي االسـتثمار جلـب فـي المحلیة السیاسات فشل أسباب

 حاجـة فـي تكـن لـم النفطیـة الشـركات فـإن وبالتـالي العـالم، فـي المنصـوبة التكریـر طاقـة بكفایـة ذلـك یفسـر مـن ثمة

 البلـدان فـي المیـدان هـذا فـي لالسـتثمار أصـال متحمسـة لـم تكـن أنهـا علـى ناهیـك االسـتثمار، مـن النـوع هـذا لمثـل

 تعطـي ال حتـى النفطیـة، البلـدان خـارج تملكهـا التـي المصـافي فـي الخـام وتكریـره اسـتیراد تفضـل وكانـت ، النامیـة

 و هـو مـا توضـحه.المنبـع قطـاع علـى قبـل مـن سـیطرت كمـا المصـب قطـاع علـى الفرصـة للسـیطرة المنتجـة البلـدان
 ألـف 1659 بــ 2009لسـنة  إنتاجهـاكمیـات منتجاتهـا المكـررة ، فمـثال كـل مـن فرنسـا و ایطالیـا و اسـبانیا یقـدر 

بكثیـــر تكریـــر العدیـــد مـــن الـــدول و هـــو یفـــوق 1.ي علـــى التـــوالي/ب ألـــف 1186ي و/ب ألـــف 1754ي،/ب
  .النفطیة

  
  
  
 منهـا، الخفیفـة األنـواع بـالجزائر لنفطیةا المشتقات إنتاج على یغلب : النفطیة المشتقات من المصافي تاجنإ-2

 مـن یعتبـر الـذي الجزائـري الخـام طبیعـة إلـى ذلـك ویعـود الغـازولین، و الـدیزل بنوعیـه السـیارات وقـود أساسا وهي
   .وغیرهما والزفت الوقود زیتك الثقیلة األنواع من اإلنتاج باقي ویتكون .الخفیف النوع

                                                        
 )42:،ص 2009ریر السنوي لألوبكیرجى االطالع على التق(لإلطالع على قدرات تكریر الدول غیر النفطیة  1
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مختلـف المشـتقات النفطیــة، و أحیانـا تناقصــها مثـل مــادة  إنتــاجي شــبه ثبـات فــ العمـوم تشــهد المصـافي علـى و
  :یلي كما األخیرة السنوات في الجزائر في النفطیة المشتقات إنتاج توزیع كان المثال سبیل الكیروسین، فعلى

  

  2009-2005 للفترة النفطیة المشتقات من المصافي نتاجإ تطور: )27(جدولال
  یوم /لبرمی فلأ :و                                                                                                                                  

 2009  2008  2007  2006 2005 المشتقات

 GPL 16,3  16,0  16,4 17,0  17,4 المسال البترول غاز

  Gasoline  47,0  51,3  46,0  59,5  58,8   الغازولین
  Kerosene  21,6  20,4  22,0  19,9  22,2  سینالكیرو 

  Diesel  120,3  134,3  133,5  145,4  148,4 والدیزل  الغاز زیت
  Fuel Oil 93,1  97,9  100,1  108,2  99,9  الوقود زیت

  122,8  88,5  99,7  92,7  101,4  أخرى نفطیة مشتقات
 469,5  438,5  417,7  412,7  399,6  المجموع

  .36، 30:ص ص ، 2010 السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة ربیةالع األقطار منظمة :المصدر
  

  .إنتاج سوائل الغاز  نشاط تطور :اثانی
و   . سوائل الغاز في نشاط تمییـع الغـاز الطبیعـي و نشـاط فصـل غـاز البتـرول الممیـع إنتاجیتمثل نشاط       
 (  مركبـات أربـع لسـوناطراك و .المصـب أنشـطة مـن الممیـع البتـرول غـازات وفصـل الطبیعـي الغـاز تمییـع یعتبـر

 القـدرة من  42%حدود في تملك وهي السنة، في طن ملیون 35 ـب تقدر إجمالیة بطاقة الغاز لتمییع ) كبرى مصانع

 1.السـائل الطبیعـي الغـاز لمنتجـي بالنسـبة عالمیـا األولـى المرتبـة تحتـل بـذلك وهـي الغـاز، تمییـع مجـال فـي العالمیـة
  .الطبیعي الغاز تمییع مجال في المحققة اإلنجازات یوضح اليالت والجدول

  

  )2009-2000( للفترة  GNLالغاز الطبیعي الممیع إنتاج تطور :)28(جدولال
      ملیون متر مكعب: و                                                                     

  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  40,68  47,59  44,81  42,97  45,06  اإلنتاج

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  35,24  34,9  40  39  38,3  اإلنتاج
  .من إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر سنویة مختلفة لسوناطراك : المصدر                              

  

 اسـتكمالنـاقالت تشـارك فـي  9یل یتكـون مـن الغـاز الطبیعـي المسـ نـاقالت مـن أسـطوال الجزائـر تمتلـكو        

الشــیخ (اســتلمت ســوناطراك الناقلــة المســماة  2007ففــي عــام . غــاز الطبیعــي و تســویقهال تســییل صــناعة حلقــة

                                                        
 2007،اطروحة دكتوراه غیر منشورة،جامعة الجزائر، -حالة سوناطراك -استراتیجیة تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة االقتصادیةحسین یرقي، 1

  .257 :،ص
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كمــا استســلمت ).الحجــم األقصــى للمتوســط( 1-متــر مكعــب مــن نــوع میــدماكس 57500و حمولتهــا ) المقرانــي
و ســـوف تتـــیح هاتــــه . 20081خـــالل عــــام ) الشــــیخ بوعمامـــة(و المســـماة  2-ناقلـــة أخـــرى مـــن نــــوع میـــدماكس

وتهــدف ســوناطراك إلــى . البعیــدة بالغــاز المســیل، مثــل األســواق األمریكیــة و اآلســیویة األســواقإمــداد  تالنــاقال
تــــأمین معظــــم احتیاجاتهــــا بوســــائلها الذاتیــــة فــــي مجــــال نقــــل و تصــــدیر الغــــاز المســــیل و الــــنفط الخــــام و بــــاقي 

بحلــول عــام % 50و  2010مـن صــادراتها بحلــول عــام  %35،حیث یتوقــع تغطیــة مــا  نســبته المنتجـات النفطیــة
2015 .2   

 فـي الممیـع البتـرول غـاز فصـل وحـدتین وتسـتغل تمتلـك سـوناطراك فـإن السائل البترول غاز لفصل بالنسبةأما     

 وهـي سـنویا، طـن ملیـون 8,6 إجمالیة بطاقة)  GP2Z أرزیو الممیع الغاز مركب( و )GP1Z  الفصل وحدة(أرزیو 

یسـتخرج مـن حقـول الـنفط أو الغـاز الطبیعـي،أو مـن غـاز البتـرول و یـذكر أن  .عالمیـا الثانیـة المرتبـة تحتـل بـذلك
البوتـان  من خالل وحدات إنتاج غاز البتـرول الممیـع، وینـتج مـن عملیـة التمییـع )عملیات التمییع(عملیة التكریر

ربـة، ممــا یمیزهمـا عـن بــاقي أنـواع الوقـود األخــرى، وباسـتعمال كمیـة قلیلــة بخـواص متقاوالبروبـان حیـث یتمیــزان 
 طـرف مـن المحققـة اإلنجـازات یوضـح التـالي والجـدول 3.مـن أحـدهما، نتحصـل علـى كمیـات كبیـرة مـن الطاقـة 

  :السائل البترول غاز إنتاج في سوناطراك مؤسسة
  2009-2000 للفترة  GPLالممیع غاز البترول نتاجإ تطور  :)29(جدولال

      )MTEP(بترول  مكافئ ملیون طن: و                                                                  
  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  9  8,9  9,1  8,83  8,43  اإلنتاج
  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
  8,07  8,6  8  7,67  8,07  اإلنتاج

  .من إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر سنویة مختلفة لسوناطراك : مصدرال                
  

شــهد تغیــرات یإذ لــم  .فــي القطــاع از البتــرول الممیــعغــ إنتــاجو المالحــظ مــن خــالل هاتــه اإلحصــائیات، ثبــات 
  . سنةفي ال مكافئ بترول ملیون طن 9الى 8 ت الكمیات المنتجة منه خالل العشریة األخیرة بینكبیرة و تراوح

  
  
  
-71 مرحلـــة احتكـــار ســـوناطراك للقطـــاع أيقبـــل االنفتـــاح  بـــین مرحلتـــي مـــا اتقـــو الفر أهـــم  یمكـــن تلخـــیص و 

، و كـذا )نشـاط المنبـع( فـي النشـاط الخلفـي 2009-86 و مرحلة ما بعد االنفتاح علـى الشـراكة األجنبیـة 1986
  :ى سوناطراك في الجدول التاليالذي بقي محتكرا عل) نشاط المصب(أهم سمات النشاط األمامي للقطاع 

                                                        
1 Rapport annuel 2008, Revue Sonatrach,p:19. 

  .15: ،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك،  2
 .143:د القادر بلخضر، مرجع سابق،صعب 3
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  مرحلتي ما قبل و بعد فتح القطاع للشراكة بینفي أنشطة القطاع الفروقات  أهمیبین  :)30(الجدول
    الفترة     

       النشاط
                   

                    71                           86                           2009  

ط النشا
  الخلفي

- المنبع( 
Amont(  

  اإلستكشاف
Exploration 

یتعلق بالتكنولوجیا (
   ) المستعملة

  جھود استكشاف كبیرة-
   )سنة/كم21000معدل ( 
  ضعف االكتشافات-
  )سنة/اكتشافات 6( 

  :تحسن فعالیة نشاط االستكشاف
  .خفض جھود االستكشاف -
  )سنة/اكتشافات9( معدل االكتشاف  -

  حتیاطياإل
Reseves 

  )یتعلق بعدد االكتشافات(

  اتحتیاطیفي االتراجع 
 8800الى 9840من(النفط الخام - 
  )برمیل لیونم
ي - از الطبیع ن(الغ ى  3935م إل

  )3ملیار م 3259

  :اتحتیاطیاال في نمو 
ام   نفط الخ ن( ال ى  8800م إل

  )رمیلب ملیون12200
 4504إلى  3259من( الغاز الطبیعي  -

  ) 3ملیار م

  نتاجاإل
Production 

بمستوى  یتعلق(
  )االحتیاطات

ام  - نفط الخ اج ال ع إنت ن ( تراج م
ر  ونأكث ى  ي/ب ملی ف 674إل  أل

  )ي/ب
ي  - از الطبیع اج الغ و إنت ن (نم م

  )3ر ماملی 37,5إلى  3ملیار م 6,5

 674من (النفط الخام  اإلنتاجزیادة  -
  )ي/ب ملیون 1,2ى لإي /ب ألف

از الطبیعي  - اج الغ  37,5من (زیادة إنت
  ).3ملیار م 81,4إلى  3ملیار م

  األنابیبالنقل عبر 
Transport par 
canalisation  

ل  محدودیة- ب نق خطوط شبكة أنابی
  المحروقات 

  :توسع  شبكة أنابیب نقل المحروقات
دة و  وط جدی دة خط از ع ول انج وغ ط بل

بكة ن  الش ر م ا  16200أكث ن بینھ م م ك
ة بانیا(  خطوط دولی ا و اس -باتجاه ایطالی

  .  )البرتغال

النشاط 
األمامي 

-المصب(
Aval  (  

  طاقة تكریر المصافي
Capacité de 
Raffinage 

  )تتعلق بحجم االستثمارات(

  :لم تتطور طاقة التكریر في القطاع بشكل كبیر -
  ملیون طن سنویا 23طاقة التكریر اإلجمالیة لم تتعدى 

   :غیاب االستثمار في مجال انجاز المصافي -
ذ ان ث من نة حی كیكدة س فاة س از مص ة  81ج ى غای فاة إل از أي مص تم انج م ی ل

2006 .  
إنتاج المنتجات 

  المكررة
  )یتعلق بالقدرة التكریریة(

  :شبھ ثبات في إنتاج المنتجات المكررة
  ثبات إنتاج المصافي من المشتقات النفطیة -
  )سنة/MTEP 9لم یتجاوز (ثبات إنتاج غاز البترول الممیع -

  .عداد الطالب بناءا على المعطیات السابقةمن إ: المصدر   
  
  
  
  

   في القطاع داء منشأة سوناطراكآل الحالي واقعال: المبحث الثالث

 واقــع علـىفــي هـذا الجــزء تسـلیط الضــوء سـنحاول تطــور قطـاع المحروقــات فـي الجزائــر،  إلـىبعـدما تطرقنــا     
تطــور  التطــرق إلــى عــن طریــق األول للقطــاعباعتبارهــا المحتكــر  منشــأة ســوناطراكهــذا القطــاع مــن خــالل داء آ

     .دائهاآتطور  قیاسعن طریقها  أهم المؤشرات التي یمكنو كذا  .المنشأةهاته التسویق لدى نشاط 
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  - نشاط التسویق - الحصة السوقیة :األولالمطلب 
  السوق الوطنیة: أوال

 سـاهم ،واضـحانمـوا  الماضـیة القلیلـة تالسـنوا في في السوق الوطنیة المحروقات سویقتنشاط  شهدی           

 اسـتهالك إجمـالي بلـغ فقـد ، الماضـیة الثالثـة العقـود خـالل الجزائـر فـي الطاقـة اسـتهالك فـي كبیـرال تطـورال فیـه

 24 )غیرهـا و الممیـع البتـرول وغـاز الطبیعـي والغـاز البتـرول منتجـات فیهـا بمـا( المختلفـة المصـادر مـن الطاقـة

 دون تبقـى أنهـا مـع ، 1976سـنة بتـرول مكـافئ ملیـون 5.4 تتعـدى تكـن ولـم 2002 نةسـ بتـرول مكافئ طن ملیون
السـوق الجزائریـة للمنتجـات البترولیـة مسـیطرة و تبقـى  .مـرات بـأربع األوربیـة الـدول فـي الفـرد اسـتهالك معـدل

" كة األم ولیــدة الشــر ) الشــركة الوطنیــة للتكریــر والتوزیــع( " NAFTAL" بالكامــل مــن قبــل المؤسســة العمومیــة 
  1."سوناطراك 

  2009-2000 للفترة في السوق الوطنیة المحروقات حجم مبیعات تطور  :)31(جدولال
      )MTEP(بترول  مكافئ ملیون طن: و                                                                                        

  حجم المبیعات  السنوات
  الكلیة

سوق ال مبیعات
  الوطني

السوق  مبیعات
  )%(الوطني

2000  143 21  14,68  
2001  140  22,3  15,92  
2002  145  24  16,55  
2003  161,7  31,6  19,54  
2004  164,8  31,5 19,11  
2005  175, 7  34 ,4  19,57  
2006  171 ,4 35, 1  20,47  
2007  170,7  36,7  21,45  
2008  163,7  32,6 19,91  
2009  153,4  34,8 22,74  

  .من إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر سنویة مختلفة لسوناطراك :المصدر                        
      

   2009، إذ شــكل ســنة الســوق الوطنیــة یشــكل الغــاز الطبیعــي النســبة األكبــر مــن مبیعــات ســوناطراك فــي و    
مــن إجمــالي  % 60مــا یعــادل  أي ،)ملیــار متــر مكعــب 22حــوالي (ملیــون طــن مكــافئ بتــرول 20,8مــا یعــادل 

 74الغــاز الطبیعـي بنســبة  مـادة الزبــون األول لسـوناطراك فــي سـونالغازتعــد  و. مبیعـات سـوناطراك فــي القطـاع
  2.من مبیعات السوق الوطنیة %

ملیـون طـن مكـافئ  6.3 بلغـت المكـررة المنتجـات مـن 2009 سـنة الداخلیـة السـوق اسـتهالك أن إلـى نشـیر و    
 الجزائـریین أن بمعنـى یومیـا، برمیـل ألف 469,4 ب قدری إنتاج مجموع من ) یومیا برمیل ألف 137حوالي(بترول

 الكلـي الخـام البتـرول إنتـاج عشر عن یزید وما ،)%30 نسبة( المكرر البترول ثلث من ما یقارب حالیا یستهلكون

                                                        
 .152:،مرجع سابق،ص الغـاز الطبیعي في الجزائر و أثره على االقتصاد الوطنيكتوش عاشور،  1

2  Rapport annuel sonatrach, 2009;p:62. 
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 فیـه یومیـا بمـا برمیـل ألـف  1216 إلـى یصـل إنتـاج مجمـوع من )یومیا برمیل ألف 121,8 (ملیون طن 5,6  أي

   .األجانب الشركاء حصة
 ملیـون 4.8 ب )الغـازوال(المـازوت یـأتي الجزائریـة السـوق فـي اسـتهالكا األكثـر المكـررة المشتقات أنواع ومن    

 ألـف 40 رصاص دون والبنزین طن ألف 460 الممتاز البنزین و طن، ملیون 1.4 العادي البنزین ثم سنویا، طن

   .طن
  :2009التالي یوضح توزیع استهالك السوق الوطنیة من المنتجات النفطیة المختلفة لسنة والشكل 

  

  2009 سنةالسوق الوطنیة  توزیع حجم مبیعات المنتجات النفطیة في):28( الشكل
  )MTEP(بترول  مكافئ ملیون طن: و                                                        

غاز طبیعي  20,8

غاز بترول ممیع 
نفط خام 25,6

منتجات مكررة 
6,3

  
  .2009 د الطالب باالعتماد على التقریر السنوي لسوناطراكمن إعدا :المصدر

  

  : و حصة سوناطراك من السوق العالمیة المحروقاتصادرات  : ثانیا
جعلهـا  التسـویق، میـدان فـي اكتسـبتها التـي ة والخبـر العالمیـة السـوق فـي سـوناطراك بهـا تتمتع التي المكانة إن    

بــذلك احتلــت المرتبــة  ملیــون برمیــل فــي الیــوم، و 747,4 قــدر بـــتصــادرات مــن الــنفط الخــام  2009ســنة  تحقــق
حــدود  حیــث لــم تكــن تتعــدى.عالمیــا مــن حیــث الصــادرات، و تعــد هــذه النســبة جیــدة مقارنــة بســنوات ســابقة  15

و قــد شــهدت الصــادرات بعــد هــذه الفتــرة نمــوا متواصــال إلــى غایــة .  2001-2000ملیــون برمیــل ســنوات  500
ملیـار  1,25(الملیـار برمیـل فـي الیـوم  سـقف،1978صادرات سوناطراك ، ألول مرة منذ أین فاق معدل  2007
  .بعدها و ینخفض إلى مادون ذلكلیتراجع ) . الیوم/برمیل

مـا قورنـت بحصـص شـركات دول  امتواضـعة إذ للنفط الخـام و تعتبر حصة سوناطراك من السوق العالمیة     
أیـــن  2007مـــن إجمـــالي الصـــادرات العالمیـــة إال فـــي ســـنة  % 3 لـــم تتعـــدى حـــدوداألوبـــك األخـــرى، إذ منظمــة 

فـــان حصـــتها  2009-2000أمـــا فـــي بـــاقي ســـنوات الفتـــرة .مـــن اإلجمـــالي العـــالمي  %3,07ســـجلت حصـــتها 
  :كما یوضحه الجدول التالي.% 3إلى  %1تراوحت من 

  

  2009-2000 للفترةحجم الصادرات والحصة من السوق العالمیة  تطور  :)32(جدولال

  صادرات النفط الخام  السنوات
  )یوم/ملیون برمیل(

الحصة من السوق 
  )%( العالمیة

صادرات الغاز 
  الطبیعي

الحصة من السوق 
  )%( العالمیة
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  )یار متر مكعبمل(
2000  461,1 1.18  61,7 11.65  
2001  441,5 1.15  56,975 10.29  
2002  566,2 1.5  57,864 9.88  
2003  741,0 1.86  59,850 9.47  
2004  893,2 2.09  59,637 8.67  
2005  970,3 2.39  65,270 11.06 
2006  947,2  2.33  61,560 6.8 

2007  1253,5  3.07  58,370 6.26 
2008  840,9  2.09  58,830 6.05 
2009  747,5  1.94  52,670 5.8 
  .منظمة األوبكمن إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر سنویة مختلفة ل : المصدر                       

      

عكــس الــنفط الخــام، فــان صــادرات ســوناطراك مــن الغــاز الطبیعــي تســجل أرقامــا جــد ایجابیــة، حیــث و خــالل و
 3م ملیـار 65ملیـار متـر مكعـب فـي السـنة، بـل ووصـلت إلـى أكثـر مـن  50عتبة  تحتلم تدنو  العشریة األخیرة

 حصـتها العالمیـة مـن الصـادرات فـي فـاضو لكـن انخ. %  11لتحقـق حصـة سـوقیة عالمیـة فاقـت  2005سـنة 
مـن إجمـالي الصـادرات  )%5,8(نسـبتها إلـى حـوالي أدى إلـى تراجـع  ،3م ملیـار 52,67إلـى حـوالي  2009سنة 

  .العالمیة 
     1:حیث تأتي كـ ، لغاز الطبیعيا مجال و على العموم فان سوناطراك تعتبر رائدة في  

  .المتوسطأول شركة للغاز في البحر األبیض  -     
  . ، بعد روسیا)GNL(ثاني مصدر في العالم للغاز الطبیعي الممیع  -     
  .ثالث مصدر في العالم للغاز الطبیعي -         

  
  
  

لبیـع و شـراء  2006فـي عـام  اتاتفاقیـ 5 ىعلـ التوقیـع تـم ، الطبیعـي الغـاز ةتجـار  نشـاطتطـویر  نطـاق فـيو     
،  "أسـكوبیاف"، و "هیـرا"، و "ینیـلإ"، و  "أدیسـون" مـع كـل مـن شـركة  من خالل مشروع قالسـي، يالطبیعز االغ
،  2006فــي عــام  "اندیســا"وفــي الوقــت نفســه وقعــت شــركة ســوناطراك و الشــركة االســبانیة .  "وورد اینیرجــي"و 

 متـرملیـار  0,96شـراء الغـاز الطبیعـي ، یـتم مـن خاللـه  إمـداد اسـبانیا بالغـاز الطبیعـي بحـوالي /علـى عقـد بیـع 
وتجـدر اإلشـارة . الجدیـد الـذي یـربط الجزائـر مباشـرة باسـبانیا  "میـدغاز"سـنویا و ذلـك عبـر خـط األنابیـب  بمكع

                                                        
 .14:،ص2006التقریر السنوي لسوناطراك، 1
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 عملیـار متـر مكعـب اعتبـارا مـ 8إلى أن العقد الموقع هو من العقود طویلة اآلجل ، ویهدف إلى نقـل مـا حجمـه 
   1 .التطویر طاقة النقل و مضاعفتها مستقب یةإمكانمع  2008نهایة عام 

مالیة   وفــي مــا یخــص وجهــة صــادرات المحروقــات، فتعتبــر       ا الش دة (دول أمریك ات المتح ة الوالی خاص

 2009صـــــادرات ســـــنة توزعـــــت الالزبـــــون األول للـــــنفط الخـــــام الجزائـــــري، حیـــــث  الـــــدول األوربیـــــةو ) األمریكیـــــة
   ؛)% 52,6(الیوم /ملیون برمیل 393:  أمریكا الشمالیة -    2:تاليكال
  ؛ )%27,1( الیوم/ملیون برمیل 203: أوربا -            

 ؛) %16,7(الیوم/ملیون برمیل 125: الباسیفیك/آسیا -            

      )%3,6( الیوم/ملیون برمیل 27:جنوبیةأمریكا ال -            
ة األولــى للغــاز الوجهــ ، حیــث تعتبــرالــدول األوربیــةفتتركــز الصــادرات باتجــاه  يالطبیعــ ازالغــأمــا فیمــا یخــص 
مـن  % 96أكثـر  أي، 3ملیـار م 50مـن  أكثـر ةحصة الدول األوربی ، كانت2009سنة  ففي. الطبیعي الجزائري

  3:تاليكال في أوربا صادراتتوزعت الحیث  ،2009لسنة  الغاز الطبیعي صادرات إجمالي
  ؛ )عن طریق األنابیب 3م ملیار 21,37منها ( 3ملیار م 22,64 :ایطالیا -
 ؛ )عن طریق األنابیب 3م ملیار 21,37منها ( 3ملیار م 12,13: ااسبانی -

 ؛)كلها عن طریق الناقالت( 3ملیار م 7,68: فرنسا -

 ؛)كلها عن طریق الناقالت( 3ملیار م 4,20: تركیا -

 .)كلها عن طریق الناقالت( 3ملیار م 1,68 :بریطانیا -

  
  
  
  
  
  

  :تطور رقم أعمال سوناطراك : ثالثا

 اسـتمرارا كـان عشـریة الماضـیةال أن یكشـف 2009 -2000 الفتـرة فـي م أعمـال سـوناطراكرقـ تطـور تحلیـل إن 

و خاصـة البتـرول   أسـعار المحروقـات لمسـتوىرتفـاع الشـدید باال تمیـز والـذي هـذه الفتـرة سـاد الـذي العـام لالتجـاه
 .وق الوطنیــةمــن الصــادرات العالمیــة و نمــو الســ -حصــتها مــن األوبــك -حصــة ســوناطراك كــذا ارتفــاعو  ،منهــا

 فـي فـي السـوق المحلیـة و نفطهـا بیـع مـن سـوناطراك حققـهت ذيالـ عمـالاألرقـم  خـذأ 2000 عـام مـن فانطالقـا
   :األخیرة العشر السنوات في العوائد هذه تطور التالي الجدول یظهر و مسبوق، غیر بشكل رتفعی الدولیة األسواق

                                                        
 . 63:،ص2009،الكویت، -أوابك -نظمة االقطار العربیة المصدرة للبترول، متنمیة موارد الغاز في الدول العربیةادارة الشؤون الفنیة،  1

2   OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, p:47. 
   . 62:،ص2010السنوي اإلحصائي التقریر للبترول، المصدرة العربیة األقطار منظمة 3
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  2009-2000 للفترةرقم أعمال سوناطراك  تطور  :)33(جدولال
  ملیار دج: و                                                                                              

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 532 3 218 5 346 4 223 4 470 3 376 2 1938 569 1 1540 1670  رقم األعمال

 32,31- 20,06 2,91 21,70 46,04 22,60 23,52 1,88 7,78- -  النمو %

  
  من إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر سنویة مختلفة لسوناطراك : المصدر                       

  

سـجل انخفاضـا محسوسـا  العشـریة األخیـرة بدایـة فـي رقـم األعمـال مسـتوى أن نالحـظ الجـدول معطیـات تحلیل عند
ـــ باعتبــاره،  2001ســنة  نتیجــة انخفــاض األســعار العالمیــة  الســنة الســابقة لهــا نملیــار دینــار عــ 130انخفــض ب

دوالر للبرمیــل  24,7 إلــى 2000دوالر للبرمیــل ســنة  28,8للــنفط ومنهــا نفــط الخــام الجزائــري الــذي تراجــع مــن 
ز أسـعار نظـرا لعـدم تجـاو  ،2003-2000طیلـة الفتـرة  ملیـار دینـار 2000 سـقف یتجـاوز لمفي حین  .2001سنة

 )12یمكن العودة إلى الجدول ( .دوالر للبرمیل في هاته الفترة 30مستوى النفط 

 بشـكل رقـم األعمـال حجـم قفـز ،األسـعار فـي حـدث الـذي الكبیـر رتفـاعاال مـعو  ، 2004لكـن بدایـة مـن       

 أي(رینـاد ملیـار 5218 مـن أكثـر 2008 عـام نهایـة فـي بلـغ فقـد ،سـجل مسـتویات غیـر مسـبوقة أنـه كبیر،حتـى
رقــم  ضــعفمــن  أنــه أكثــر أي ،دوالر 99برمیــل الــنفط الجزائــري  حــین بلغــت أســعار) ملیــار دوالر 80حــوالي 
و هـي تقریبـا  %30بنسـبة فاقـت  ، أيرینـاد ملیـار 3532 إلـىلیتراجـع بعـد ذلـك  .2004 سـنةمسـجل ال األعمـال

دوالر  99مقابــل  2009للبرمیــل ســنة دوالر 62,4 إلــىنفــس نســبة تراجــع أســعار الخــام الجزائــري و الــذي تراجــع 
 .  2008للبرمیل سنة 

  
  
  
  

  .ة سوناطراكأآداء منشحول مؤشرات : لثانيالمطلب ا
تطرقنــا التــي  مــن خــالل بعــض المؤشــرات ،آداء منشــأة ســوناطراك قیــاس تطــور جــزءســنحاول فــي هــذا ال       

    .  التقنيو التقدم  اإلنتاجیةو الكفاءة ، كالربحیة  إلیها في الجزء النظري
  ربحیة سوناطراك: أوال
  :سوناطراك ربحیةتطور -1    
أرباحــا معتبــرة، فــي ظــل ســوق نفطیــة تمیــزت بارتفــاع متزایــد حققــت منشــأة ســوناطراك فــي الســنوات األخیــرة     

،حیـث شــهدت هاتـه الفتـرة تحقیــق  )خـام صـحاري بلنــد الجزائـريخاصـة أســعار ( 2001لألسـعار بدایـة مــن سـنة 
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 أي( ملیــــار دینــــار جزائــــري 643مــــا یعــــادل  2007فقــــد ســــجلت ســــنة . ظــــم ربــــح لهــــا فــــي تاریخهــــا المنشــــأة أع
. ، و تعتبــر هــذه النتیجــة جــد ایجابیــة مقارنــة بســنوات قلیلــة ماضــیة كنتیجــة صــافیة)  ملیــار دوالر 9,3حــوالي

 ثـــالث مجمـــوع( 2003-2001فـــي هاتـــه الســـنة مـــا یعـــادل مجمـــوع مـــا حققتـــه فـــي الفتـــرة  حیـــث حققـــت المنشـــأة
الجزائـري فـي هاتـه  "صـحاري بلنـد"خـام  ، و یعود الفضل الكبیر في تحقیق هذه النتیجة إلى بلـوغ أسـعار)سنوات
   .دوالر للبرمیل في السنوات الثالث المذكورة 30دوالر للبرمیل،في حین كان ال یتجاوز  74قیمة السنة 

نتــائج ایجابیـة للمنشــأة ، حیــث فاقــت  2008-2005بصـفة عامــة یمكــن اعتبـار النتــائج المحققــة فـي الفتــرة و    
نظــرا لتراجــع  أیــن شــهدت النتــائج فیهــا تراجعــا كبیــرا 2009، عكــس ســنة ملیــار دینــار 500األربــاح فیهــا ســقف 

  :و الجدول التالي یوضح ذلك. نتیجة لألزمة المالیة العالمیة األخیرة الصادرات و تراجع األسعار
  

  2009-2000 للفترةناطراك و ة لسصافیالنتیجة ال تطور  :)34(جدولال
                                                                                                                                                

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
 النتیجة الصافیة

  284  594  643 540 575  381  292  175 177 175  )ملیار دج(

النتیجة الصافیة 
 3,91 9,20 9,28 7,43 7,85 5,29 3,77  2,20 2,29 2,33  )ملیار دوالر(

نتیجة لانمو   %
  )بالدوالر( الصافیة

-  - 1,42 - 4,19 71,79 40,14 48,42 -5,27 24,84 -0,88 -57,50 

  .تقاریر سنویة مختلفة لسوناطراكمن إعداد الطالب باالعتماد على  :المصدر
  
  

 أن الجزائـر بنـكل إحصـائیة ریراتقـ تأشـار  فقـد ،أما عـن أربـاح شـركاء سـوناطراك فـي القطـاع لـنفس الفتـرة       

 هـذه وأن دوالر، ملیـار 28,33 بلغـت 2009 نهایـة إلـى 2001 سـنة مـن األجانـب الشـركاء تحـویالت مجمـوع
 حصـیلة هي دوالر ملیار 53.6 مجموع من دوالر ملیار 5,01 حوالي وحدها 2006 سنة خالل بلغت التحویالت

 تضـاعفت حیـث 2001 سـنة دوالر ارملیـ 1,02 التحـویالت هـذه تتجـاوز تكـن ولـم المحروقـات، مـن الصـادرات

ملیـار دوالر فـي  تقریبـاهـو  2006-2001النمـو للفتـرة  متوسـط أن بمعنـى سـنوات، خمـس فـي مـرات 5حـوالي ب
 مـن ومالیـة تقنیـة قـدرات مـن تملكه لما األجنبیة الشركات حققتها التحویالت وتطور اإلنتاج في الطفرة هذه .السنة

   .من جهة أخرى أرباح من البترول مجال في االستثمارات تدره وما جهة،
تعبـر عـن تكلفـة فـتح القطـاع -فـي الحقیقـة  -لشركاء سوناطراك) األرباح(و بالتالي فإن هاته التحویالت النقدیة 

اكة األجنبیــة نظیــر الخــدمات التــي تقــدمها هاتــه الشــركات للقطــاع الجزائــري، مــن مســاعدة فــي رفــع فعالیــة للشــر 

                                                        
  دینار جزائري  69,29: في تلك السنة المقدر بـلبنك الجزائر حسب سعر صرف الدوالر. 
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االكتشــافات النفطیــة التــي تــؤدي إلــى زیــادة فــي االحتیاطــات مــن المحروقــات األولیــة، و التــي تســمح بــدورها فــي 
  .العالمیة للقطاع القدرة على زیادة اإلنتاج و زیادة الحصة السوقیة

  :األخیرة  سنواتال خالل التحویالت هذه رتطو  یوضح أدناه جدولوال
 

  2009-2001لشركاء سوناطراك للفترة  نقدیةتطور التحویالت ال: )35(الجدول
                                                                                                                             ملیار دوالر :و                                                                                                                                                               

   السنوات             
   تعیینال

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

 شركاء تحویالت
  3,66  4,18  3,51  5,01 4,41 2,75 2,19 1,60 1,02  سوناطراك

التحویالت من  %
  إجمالي أرباح القطاع

30,82 
 

42,11 
 

36,47  
 

34,20 
 

35,97 
 

40,27 
 

27,44 
 

31,24 
 

48,35 
 

  :على  من إعداد الطالب باالعتماد :: المصدر
1-Banque d’Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel  N°3, Septembre 2007, P:21. 
2-Banque d’Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel N°11,  Septembre 2010, P:27. 

    
األجنبیـة خـالل  الشـركاتربـاح نسـبة أنجـد ان  ،فـي القطـاع مقارنة أرباح سـوناطراك مـع أربـاح شـركائهاعند و    

مـن إجمـالي أربـاح    %50إلـى 25تراوح مـا بـین ) ملیار دوالر 28,33المقدرة اجماال بـ (  2009-2001الفترة 
 3/1 حـواليأي  ،ملیـار دوالر 3,5 أربـاح تعـادلب 2007سـنة  %27,44بــ لهـا القطاع، حیث سجلت ادنى نسـبة

 2009سـنة  وصـلت هاتـه النسـبة، بینمـا هاتـه السـنةملیـار دوالر فـي  9,3 التـي قاربـت  اربـاح سـوناطراك) ثلـث(
ملیــار دوالر، أي ان الشــركات األجنبیــة حققــت  3,66بقیمــة اربــاح القطــاع ) % 48,35 (نصــف إلــى مــا یعــادل

  .السنة تقریبا نفس أرباح سوناطراكفي هاته 
  
   

إال بمقـدار مـا یكـون  تآالربح كقیمة مطلقـة فـي حـد ذاتـه لـیس لـه أهمیـة كمؤشـر علـى أداء المنشـ لذلك فان    
منسوبًا إلى متغیـر یعبـر عـن حجـم نشـاط المنشـأة أو المـوارد المتاحـة لهـا حتـى یعكـس العائـد مـن كـل وحـدة مـن 

أو "   یسـمى هـذا المؤشـر بمعـدل الربحیـةول كما ذكرنا في الفصل النظري األ وحدات هذا النشاط أو الموارد، و
  :یة المستخدمة ومن أبرز مقاییس الربح"  الربحیة اختصاراً 

 نسبة الربح إلى قیمة األصول الكلیة للمنشأة. 

 قیمة األسهم ىنسبة الربح إلى إجمالي قیمة رأس المال أو إل. 

  أو اإلیراد الكلي (نسبة الربح إلى إجمالي قیمة المبیعات.(  
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ـــین یعـــدان أوســـع تعبیـــرًا عـــن حجـــم المنشـــأة إال انـــه لكـــن و  لصـــعوبة نظـــرا بـــالرغم مـــن أن المقیاســـین األول
ةحــول إجمــالي قیمـة  حصـول علــى معطیــات دقیقـةلا ول الكلی ســوناطراك  لمنشــأة أو إجمــالي قیمـة األســهم األص

  .المقارنة بین معدالت الربحیة عبر السنوات المختلفةلسنوات مختلفة، یصبح من الصعب 
اطراك مقیاســـا لمنشـــأة ســـون )األعمـــالرقـــم (ممـــا یجعـــل مقیـــاس نســـبة الـــربح إلـــى إجمـــالي قیمـــة المبیعـــات    

  :و باالعتماد على المعطیات السابقة یمكن تشكیل الجدول التالي . أةالمنش ربحیة مفضال لدراسة
  

  2009-2000 للفترةلسوناطراك  معدل الربحیة تطور  :)36(جدولال
  %: و                                                                               

  
  
  
  

  .السابقین )33-32(ینمن إعداد الطالب باالعتماد على إحصائیات الجدول : المصدر
  

  ،في الفترة المذكورة ألداء سوناطراك اإلتجاه الحقیقي أن لنامن خالل نتائج الجدول السابق یتضح         
 ه، حیـث تحسـنت فیـ2005-2000خالل الفتـرة ) تحسن معدل الربحیة(، األول تصاعديشهد اتجاهین مختلفین

بینمـــا الثـــاني فهـــو اتجـــاه  . 2005ســـنة  %16,6إلـــى  2000ســـنة  % 10,48 مـــن) أو معـــدل الربحیـــة(الربحیـــة
ســـجلت  ومنخفضـــة، حـــین بلغــت الربحیـــة معــدالت ) 2009-2007(ل الفتـــرة األخیــرة خــال األداء نحــو التراجـــع

رغــم أن  ؟2004نصــف النســبة المحققــة ســنة  أيفقــط  % 08بـــ  2009ســنة و ذلــك أدنــى معــدل للربحیــة فیهــا 
  . 2004 من سنة بكثیر أفضلكان  األعمال المسجل في هاته السنةرقم 
حیـــث . للربحیــةقیمــة لألربــاح، فإنهـــا لــم تكــن كـــذلك بالنســبة التـــي تحقــق فیهــا أعلـــى  2007بخصــوص ســنة و 

  . 2005-2003اقل من سنوات  أي % 14,8 سجلت
دره رقـــم مبیعـــاتتســـجیل و التـــي توافـــق  %16,6بنســـبة  2005أعلـــى نســـبة للربحیـــة ســـنة جلت ُســـ فـــي حـــین  ق

هـي فـي ) 2009-2006(رة النتـائج المحققـة فـي السـنوات األخیـ أن، و بالتالي یمكننا القول  )ملیار دج 3740(
دوالر للبرمیـل  99حیـث بلغـت رقمـا قیاسـیا بوصـولها الـى فیهـا، ارتفـاع األسـعاررغـم ، 2008خاصة سـنة  تراجع

، بینمـا لـم تحقـق المنشـأة )ملیـار دوالر 77أكثـر مـن (ملیـار دج 5000و بالتالي ارتفاع رقم المبیعات ألكثـر مـن 
  :ذلك الشكل التالي یوضحو  ).رملیار دوال 8,2حوالي(ملیار دج 594فیها سوى 

  

  2009-2000 للفترةمنشأة سوناطراك  تطور ربحیةیوضح  ):29( الشكل

  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  16 15,1 11,2 11,5 10,48  ربحیة المنشأة

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
 08 11,4 14,8 12,8 16,6  ربحیة المنشأة
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  .من إعداد الطالب باالعتماد على الجدول السابق : المصدر

  

  )Exxon Mobil( :النفطیة العالمیة سوقفي المنشأة القائد ربحیة الو ربحیة سوناطراك  -2
 بترولیـــوم بـــریتش و هـــي شـــركة ،ىحـــد علـــى الكبـــرى النفطیـــة الشـــركات مـــن ةشـــرك كـــل أداء مســـتوى علـــى     
)PB(، موبیـــل اكســـون شـــركة و )Exxon Mobil(  ،توتـــال شـــركة و )Total(، شـــل دوتـــش شـــركة رویـــال و 
)Shell(تكسـاكو شـیفرون شركة و)Chevron( .نظـرا غیرهـا دونالخمـس  الشـركات هـذه علـى التركیـز تـم قـد و 

  .منها لكل السنوي األداء حول صیلیةالتف البیانات لتوفر
 حیـث مـن) القائـد(ةمركـز الصـدار  موبیـل كسـونإ شـركة إحتلت المحقق، الدخل صافي و اإلیرادات و بحسب   

 و 2009 عــام ففــي. األخــرى الكبــرى النفطیــة بقیــة الشــركات مــع بالمقارنــة الصــافي الــدخل و اإلیــرادات مســتوى
 إجمـالي إیـرادات مـن%  26 حـوالي یشـكل مـا أي دوالر ملیـار 310 منأكثر  إلى إیرادات الشركة إجمالي صل

 إلــى دخــل الشــركة صــافي وصــل و ضــرائب الــدخل المبیعــات تكــالیف خصــم وبعــد ،الكبــرى  الخمــس الشــركات
  1.الشركات الخمس إجمالي من%  28.3 نسبة مشكال دوالر ملیار 19.28

 اكسـون شـركة اتإیـراد تجـاوزت للبرمیـل، دوالر 50 حـاجز الـنفط تخطـت أسـعار عنـدما، 2005 فـي عـامف     
   .دوالر ملیار 36 إلى لیصل ةالشرك دخل صافي ارتفع الوقت ذات دوالر،وفي ملیار 370 عتبة ( موبیل

 للبرمیـل دوالر 94 وهـو 2008-1997 الفتـرة خـالل لهـا مسـتوى أعلـى إلـى 2008  عـام الـنفط أسـعار بلـوغ مـع و 
 دوالر ملیـار 477 (أیضـا لهـا مسـتوى أعلـى إلـى ةالشرك إیرادات وصول ذلك صاحب ،)سعر سلة خامات األوبك(

 فـي موضـح هـو كمـا الفتـرة ذات دوالر خـالل ملیـار 45.2 وهـو مسـتویاته أعلـى إلـى دخلهـا صول صافي و وكذلك)

  :الجدول التالي
  

  2009-2005 للفترة )Exxon Mobil( لمنشأة تطور معدل الربحیة :)37(جدولال
  ملیار دوالر :و                                                                                             

                                                        
 تشتمل اإلیرادات على الفوائد وأرباح االسھم أو العوائد التي تدفعھا شركات أخرى . 

1 OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, P:95. 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات
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  OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009 من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
  

 أرباحـــاتحقـــق  "موبیـــل اكســـون" أن منشـــأة نجـــد عـــالهمـــن خـــالل النتـــائج المحصـــل علیهـــا فـــي الجـــدول أ        
-2005 الفتــرة خــالل ملحوظــا تطــورا هــاإیرادات شــهدتحیــث  ،مقارنــة بســوناطراك ضــخمة فــي الصــناعة النفطیــة

زیـادة ب أي،2008 عـام دوالر ملیـار 477.3 إلـى 2005 عـام فـيدوالر  ملیـار 370.7 مـن ارتفعت فقد ، 2008
ملیــار دوالر  36,1نبینمــا ســجلت أرباحهــا ارتفاعــا مــ.فــي اقــل مــن ثــالث ســنوات   ملیــار دوالر  100بــأكثر مــن

التــي شــهدت انخفاضــا فــي األربــاح لــنفس الفتــرة عكــس منشــأة ســوناطراك  .ملیــار دوالر لــنفس الفتــرة 45,2إلــى 
  .ملیار دوالر 9,3كان أعلى ربح حققته هو  و المذكورة

و تتـراوح فـي  شـبه ثابتـةأنهـا معـدالت  -عكـس سـوناطراك-فـیالحظ "موبیل اكسون" أما بالنسبة لمعدل ربحیة  
هــو بالتــالي فو  -المیــاتعــد ســنة اســتثنائیة ع إذ التــي شــهدت انخفاضــا محسوســا 2009عــدا ســنة - %10حــدود 

علـــى مكانتهـــا فـــي الصـــناعة النفطیـــة  مؤشـــر ایجـــابي علـــى آداء الشـــركة بشـــكل عـــام ،و بشـــكل خـــاص مؤشـــر
  . العالمیة

 حركــة فــي تمثلــت تحــوالت مثیــرة و تغیــرات والعشــرین الحــادي القــرن مطلــع مــع هــذه األخیــرة شــهدتفقــد        
 الكثیــرون اعتبرهــا جدیــدة عمالقــة إنشــاء شــركات عنهــا تمخــض والتــي العالمیــة، البترولیــة الشــركات بــین انــدماج

 تحســین كــان وقــد. البنیــوي وهیكلهــا البترولیــة الصــناعة تشــكیل مالمــح إعــادة فــي تحــول نقطــة و انعطافــة بأنهــا
 االمتــــداد و التكامـــل ذروة إلـــى والوصــــول االســـتثمار مخـــاطر وتفـــادي التنافســــیة ةالمكانـــ وتعزیـــز المـــالي األداء

ـــدوافع تفاوضـــیة مراكـــز علـــى والحصـــول النفـــوذ تعظـــیم إلـــى باإلضـــافة الجغرافـــي،  لتلـــك الرئیســـیة أفضـــل،هي ال
  .االندماجات

 علـى فـاعلینال وعـدد معه الخیـارات قلت البترولیة، الصناعة في جدید واقع نشوء إلى االندماجات تلك أدت و  
 حیــث مــن أقــل شــركات أساســا إلــى لكبیــرةا تلــك الشــركات تقلــیص تــم أن بعــد ذلــك و العالمیــة، البترولیــة الســاحة
 بعـد خاصـة البترولیـة، األنشـطة نـواحي شـتى فـي والتـأثیر الفاعلیـة حیـث وأقوى من أكبر أصبحت ولكنها العدد،

  .أنشطتها بین التكامل االندماج وتحقیق
  
  

  لسوناطراك الكفاءة اإلنتاجیة :ثانیا

  310,6 477,3 404,5 377,6 370,7  اإلیرادات الكلیة

  19,3  45,2  40,6  39,5  36,1  الصافیة النتیجة

 6,2 9,5 10 10,5 9,7  )%( معدل الربحیة
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لنـــا مـــن تتبـــع تطـــور التكلفـــة اإلنتاجیـــة المتوســـطة لـــدى لدراســة الكفـــاءة اإلنتاجیـــة لمنشـــأة ســـوناطراك، كـــان البـــد 
 ذلـك تفادیـا لفـرق سـعر الصـرف بـین الـدینار و الـدوالر و ،عملـة الـدوالر المنشأة، و التي تم حسابها على أساس

  .الذي یعتبر العملة المعتمدة في تصدیر النفط الجزائري
الحقـة تـأتي بعـد اختیـار السـلعة أو الخدمـة  هـي مرحلـة كما عرفناها في الفصل األول الكفاءة اإلنتاجیةو   

وهــذا النــوع مــن الكفــاءة یعنــى بوســیلة إنتــاج الســلعة أو الخدمــة واختیــار الطریقــة التــي . التــي ســیتم إنتاجهــا
ف إلـــى أدنـــى مســـتویاتها، أو إلـــى تعظـــیم النـــاتج مـــع ثبـــات التكـــالیف، وینصـــب یلاتـــؤدي إلـــى تخفـــیض التكـــ

إلنتــاج الســلعة أو الخدمــة وكیفیـــة  ســوناطراك التــي تتحملهـــا منشــأة ســطةالمتو  هنــا علــى التكــالیف نــااهتمام
  .الوصول إلى تدنیة تلك التكالیف

  

  2009-2000تطور التكلفة المتوسطة لدى سوناطراك للفترة   :)38(جدولال
  ملیون طن مكافئ نفط/ملیار دوالر: و                                                                                                       

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 التكلفة الكلیة
  )دوالر ملیار(

19,86 17,65 17,5 21,27 27,68 39,50 50,70 53,44 71,60 45,20 

  قاتو المحر  إنتاج
  )م طن(

202 202 206 212 223 232 230 233 232 222,5 

 0,20 0,30 0,23 0,22 0,17 0,12 0,10 0,085 0,087 0,098  لتكلفة المتوسطةا

  .من إعداد الباحث باالعتماد على جداول سابقة: المصدر 
  

إلنتـــاج كـــل التـــي تتحملهـــا ســـوناطراك  متوســـطةنتـــائج الجـــدول الســـابق یتضـــح أن التكـــالیف الو مـــن خـــالل     
لتصـل فـي هاتـه السـنة  2008غایـة  إلـى 2002بتداءا من سنة ا امستمر  اتزاید شهدت ملیون طن مكافئ بترول

حــدود  إلــىملیــار دوالر لتصــل  0,1بمقــدار  2009ملیــار دوالر، ثــم تشــهد انخفاضــا كبیــرا ســنة  0,3مــا یعــادل 
لــم  2008إلــى  2002ه خــالل الفتــرة انــ عنــيی هــذا و  .ملیــون طــن مكــافئ بتــرول منــتج ملیــار دوالر لكــل 0,2

االنتاجیـة ا یعـد انخفاضـا فـي الكفـاءة وهـذا مـ. تستخدم مواردها استخداما امثل في القطـاع تكن منشأة سوناطراك
االنتــاج و هــذا  ةحیــث یظهــر ذلــك مــن خــالل تصــاعد منحنــى التكلفــة المتوســطة لــدى ســوناطراك بزیــاد. للمنشــأة

  : یوضح ذلكرة لم تستفد من اقتصادیات الحجم لدیها، و الشكل التالي تیعني ان المنشأة في هاته الف
  
  
  
  

  2009-2001 للفترةلمنشأة سوناطراك  كلفة المتوسطةمنحنى یوضح تطور الت ):30( الشكل
  ملیون طن بترول مكافئ/ملیار دوالر: و                                                              



 داء قطاع المحروقـات الجزائري في ظل الشراكة األجنبيةأ: الفصل الثالث  
 

 

159

التكلفة المتوسطة
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  .ابقالباحث باالعتماد على الجدول الس إعدادمن :  المصدر              
  

  مؤشر التقدم التقني لدى سوناطراك :ثالثا
ــور التقنــــي أحــــد المؤشــــرات الهامــــة للنمــــو الصــــناعي كأحــــد أهــــداف التخطــــیط  ،كمـــا ذكرنــــا ســــابقا   یعتبــــر التطــ

االقتصادي، كما أن من نتائج التطور التقني في المنشآت الصناعیة زیادة مسـتوى اإلنتاجیـة التـي یمكـن قیاسـها 
  .تاج المنشأة ألي فترة زمنیة معینة منسوبًا إلى معدل الزیادة في حجم القوة العاملةبمعدل الزیادة في إن

 في الدولي االقتصاد في معتبرة ،ومكانة الوطني االقتصاد في إستراتیجیة أهمیة سوناطراك مؤسسة تحتل     

 المؤسسات اجهةعلیها لمو  للحفاظ تسعى- ومحفزة كفؤة-  هامة بشریة موارد تملك وهي المحروقات، مجال

  : هامـــــة هــــــي علــــــى ثـــــالث مراحـــــل ، منـــــذ تأمیمهـــــا،ســـــوناطراك لـــــدى القـــــوة العاملــــــةقـــــد مـــــرت و  1.المنافســـــة
ســنة  عامــل 100000الــى أكثــر مــن  1971ســنة  عامــل 21000تحــوال كبیــرا مــن  تشــهد:  1971-1981 -

  ؛1981
دة هیكلـــة وظائفهـــا  ، وهـــي الســـنة التـــي شـــهدت ســـوناطراك إعـــا1982 بدایـــة مـــن تانخفضـــ:  1982-1999 -

 30000،ثـــم الــى أقــل مـــن 1982عامــل فــي ســنة  60000حیــث تقلصــت القـــوة العاملــة الــى حـــدود  األساســیة؛
  .عامـــــل 49000التــــي ســـــجلت مـــــا یقـــــارب  1999لتشـــــهد بعـــــدها نمــــوا بطیئـــــا الـــــى غایـــــة .1984مــــل ســـــنة اع
  .عامل 50000 في حدود تاستقر :  2000-2007 -

  :و الشكل التالي یوضح ذلك
  
  

  2007-1971تطور القوة العاملة لدى سوناطراك للفترة  ):31( شكلال

                                                        
  .275 :، مرجع سابق،صإستراتیجیة تنمیة الموارد البشریة في المؤسسة االقتصادیة حالة سوناطراكحسین یرقي، 1
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  .Evolution du Secteur de l'Energie et des Mines: Réalisations 1962-2007, ibid, p:48 :المصدر

  
ـــد نیمـــؤقتالعمـــال ال علـــى تخفـــیض نســـبة فـــي الســـنوات األخیـــرة عملـــت ســـوناطراكو    L'effectif  (یها ل

temporaire( ،عامــل 467 49 بـــ  المقـدر 2001سـنة  اإلجمـاليعامـل مـن العـدد  13063بلـغ عـددهم ث حیـ 
 إذ. مــؤقتینالعمــال ال بتقلــیص عــدد هاتــه النســبة انخفضــت فــي حــین ).% 26,35(الربــع  فاقــتأن نســبتهم أي .

هم بمـا فــی(عامـل 50343المقـدر بـــ  اإلجمالیـة القـوة العاملــة مــن بـین  2006 ســنة عامـل 12331 هم بلـغ عـدد
 مـا وهـو الجزائریـة العاملـة بالیـد لالسـتعانة تسـعى المؤسسـة أن یتأكـد أخرى جهة ومن .)الشراكةب سوناطراك عمال
 علـى تعتمـد سـوناطراك ومؤسسـة ألخـرى سـنة فمـن جزائـریین، العـاملین كـل فیهـا أصـبح التـي 2006 سـنة تحقـق

 . 1996 سـنة 93 إلـى ثـم 1995 سـنة 98 إلـى ارتفـع ثـم 89 األجانـب عـدد 1994سـنة كـان إذ الوطنیة، الكفاءات
 موظـف عـدم وجـود أي إلـى 2006 سنة وصل حتى ،9 إلى األجانب عدد انخفض ،1997 سنة من انطالقا لكن

  .أجنبي
ر ):39(جدولال   )1994-2006(الفترة  خالل سوناطراك منشأةب الموظفینعدد  تطوُّ

  
  .275:ص، سابق ع، مرجحسین یرقي:المصدر

 2006إلى 1994 سنة من باستمرار الدائمین العمال عدد تزاید یتضح الجدول هذا عطیاتم تحلیل عندف      
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 ارتفاعـا ارتفـع المـؤقتین العمـال عـدد فـإن أخـرى جهـة ومـن ،11% هي الزیادة فنسبة 38012إلى 34288 من أي
  444.6 %  هي الزیادة فنسبة13511 إلى 2481 من أي ،1999 سنة حتى 1994 سنة من شدیدا

و بالتـالي ارتفـع العـدد  ،2006 سـنة فـي12331 المـؤقتین عـدد بلـغ حتـى طفیفـا انخفاضـا ثـم ثباتـا عـرف بعـدها 
 . % 36,5بنسبة زیادة بلغت  ي، أ2006سنة  50343إلى  1994سنة  36858للقوة العاملة من  اإلجمالي

ألــف  752,2مــن  للــنفط الخـام اإلجمــالي نتـاجزیــادة فــي اإلفــي نفــس الفتـرة هاتـه الزیــادة فـي القــوة العاملــة قابلهـا  
  .  %82أي بنسبة زیادة بلغت  ،)22یمكن الرجوع إلى الجدول( ي/ألف برمیل 1368,8ي إلى /برمیل
كان أكبر من معدل الزیادة فـي حجـم القـوة العاملـة سوناطراك منشأة دل الزیادة في حجم إنتاج أن مع یعنيوهذا 

  .في القطاع حدثقد ) أو فنیاً ( تطورًا تقنیاً یعني أن  هذا و .)%36,5مقابل  %82(المستخدمة في اإلنتاج
مـن مهندسـین و إطــارات  مـدى اعتمـاد سـوناطراك علــى الكفـاءات الجامعیـة المتخصصـة مـن خـالل تأكـد و ی   

جامعیة، و تقنیي الدراسات العلیا المتخصصـة فـي النشـطات المختلفـة المتعلقـة بالصـناعة النفطیـة، و یعـود هـذا 
لــدیها والتــي تتبنــى األولویــة للجــامعیین وحملــة  الدائمــة لتــي تتبعهــا ســوناطراك فــي توظیــف العمالــةلإلســتراتیجیة ا

 75مـا یفـوق  ینكـل مـن المهندسـین و اإلطـارات الجـامعیل ت نسـبة التوظیـفشـكلالشهادات المتخصصـة، حیـث 
  2009.1 لسنة التوظیف لدى سوناطراك يلاجمإمن  %

  
  2009-2005للفترة  لدى سوناطراك حسب التخصص دائمینالعمال التطور توزیع  :)40(جدولال

  عامل: الوحدة                                                                                                      
  2009  2008  2007  2006  2005  طبیعة التخصص

 :من ضمنھم /طاراتإ
Cadres / don’t 

13359  14216  15670  16064  18 239  

  Ingénieurs      مھندسین 
5451  5705  6431  5705  8 740  

  إطارات جامعیة
Cadres Universitaires 2711  3085  3718  3738  4 238  

  :من ضمنھم/ فنیین
Maitrise / don’t 16792  17570  18053  18806  21 410 

  تقنیي الدراسات العلیا
Techniciens Superieurs 4686 4788  5451  6740  7 998 

  Exécutions 7054  6226  6010  6334  7 917       تنفیذیین
  47566  41204  39733  38012  37205  المجموع

  .من إعداد الطالب باالعتماد على تقاریر سنویة مختلفة لسوناطراك :المصدر                        
  
  

 التطور نسبة أن بحیث باإلطارات، رأكث مهتت سوناطراك مؤسسة أن السابق الجدول خالل من یالحظو     

                                                        
1 Rapport annuel sonatrach, 2009.p:74. 
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 بنسـبة المهندسـین عـدد ارتفـعحیـث  ،2005سـنة ب مقارنـة 2009 سـنة فـي%36 ارتفعـت المنشـأة إطـارات فـي

 2009إلـى 2005 سـنة مـن عـددهم ارتفـع الـتحكم أعـوان أن كمـا .%56 بنسـبة الجامعیـة واإلطـارات ،60%

 فقـد التنفیـذ أعـوان أمـا ،%70 بنسـبة السـامیین لتقنیـینل وعـادت النسـبة األكبـر فـي هاتـه الزیـادة. %27,5بنسـبة

 بـأعوان مقارنـة باإلطـارات سـوناطراك مؤسسـة اهتمـامعلـى  دلیـل وهـذا ،فقـط %12 بنسـبة كانـت زیـادتهم قلیلـة

  .التنفیذ
  .المحروقات الجزائري التحدیات المستقبلیة لقطاع: المطلب الثالث

 القطـاع هـذا ارتبـاط مـدى اإلصـالحات تطبیـق بعـد الجزائـر فـي المحروقـات قطـاع تطـور تحلیـل كشـف لقـد    

 بـینحیـث  خـاص، بشـكل العالم في المحروقات قطاع بمتغیرات و عام بشكل الدولیة االقتصادیة البیئة بمتغیرات

 ثمـة ومـن بـالجزائر، المحروقـات قطـاع فـي تغییـر ألي الرئیسـي المحـدد هـي تـزال ال الخارجیة العوامل أن التحلیل

 وجـه علـى المحروقـات قطـاع وفـي العـام الـدولي االقتصـادي المحـیط فـي الجاریـة دیاتالتحـ عاباسـتی فـإن

لتحسـین آداء القطــاع بصـفة عامـة و شــركة  ضــروري شـرط هـي المرتقبـة، التغیـرات واستشـراف الخصـوص،
  : نذكر دیاتالتحو من أهم تلك .سوناطراك بصفة خاصة

 متسارعة تسیر بخطى ألنها الفتة مسألة عالمیةال الشركات بین االندماج عملیات أصبحت لقد  :ندماجاتاإل  -1

 أجـل مـن تطبقهـا الشـركات التـي المهمـة االسـتراتیجیات إحـدى ذاتـه الوقـت فـي أضـحت و قبـل، مـن لهـا مثیـل ال

 بهـدف أخـرى شـركات أجنبیـة مـع إسـتراتیجیة اتحـادات تكـوین كـذلك و السـوق، فـي أكبـر حصـة علـى الحصـول

 ثـم مـن و إیـرادات أعلـى علـى الحصـول مـن یمكنهـا ممـا منخفضـة، بكلفـة و عالیـة تقنیـة ذي إنتاج على الحصول

ملیـار دوالر عـام  74.5قیمـة عملیـات اإلنـدماج مـن  ازدادتقـد و  .العـالمي االقتصـادي النشـاط علـى السـیطرة
ة فــــي الــــدول الصــــناعی   %83، و تتــــوزع اإلنــــدماجات بواقــــع 1999ملیــــار دوالر عــــام  720.1إلــــى  1997

  1.في دول شرق   ووسط أوربا   %9في الدول النامیة، و   %8المتقدمة، و 
أكبــر عملیــة إنــدماج تتعلــق بالصــناعة النفطیــة لتصــبح بــذلك " موبیــل"و شــركة " أكســون "و یعــد إنــدماج شــركة 

وبقـــدرات إقتصـــادیة هائلـــة حیـــث تمتلـــك مـــن  ملیـــار دوالر 247أكبـــر شـــركة نفطیـــة فـــي العـــالم، برأســـمال قـــدره 
ي، و طاقتهــا /ملیــون ب 2.526ملیــون برمیــل، فیمــا تبلــغ طاقتهــا اإلنتاجیــة  10895إلحتیــاطي النفطــي نحــو ا

  2 .ي/بملیون  6.658التكریریة 
بإنتشـار عملیـات التملـك و اإلنـدماج، و   و من الطبیعي أن تزداد ضخامة الشـركات الكبیـرة المتعـددة الجنسـیات

   3:ج هذه الشركات العمالقة و تهدف هذه اإلندماجات إلى یتزاید تركیز رأس المال عالمیا بإندما
 و السـوق فـي أكبـر حصـة علـى الحصـول و التكـالیف خفـض إلـى یـؤدي و النفطیـة، الشـركات حجـم زیادة  -أ    
 الطلـب نمـو إلـى أدى الـذي الـنفط أسـواق فـي الكبیـر التطـور أن كمـا كبیـرة، إنتاجیـة وحـدات لبنـاء مـال، رأس علـى

 .لالندماج آخر دافعا كان تنوعا أكثر منتجات و تطورا أكثر ولوجیةتكن مواد على
                                                        

  .103-102:ص،2004،، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت لبنان ، طبعة أولى المجتمع و اإلقتصاد أمام العولمةسمیر أمین و آخرون ،   1
  .24:ص، 1993النشرة الشھریة ، جانفي" بك اأو" منظمة األقطار العربیة المصدرة للنفط  2
  . 16:،مرجع سابق،صت التي تواجھ مستقبل النفط الجزائري، التحدیامصطفى بودرامة 3
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 الشركات بعض احتیاطات تناقصت أن بعد الخام النفط من مؤكدة جدیدة احتیاطات على الحصول - ب   

 احتیاطات عن البحث تكالیف تخفیض احتمال و منخفضة بتكلفة احتیاطات على الحصول و الكبیرة، النفطیة

 و للبحث امتیازات على للحصول بینها ما في تتنافس التي الشركات عدد قلة بسبب ستقبلالم في جدیدة

  .النفط عن التنقیب
 الموقـف فـي شـك دون سـتؤثر الـنفط قطـاع فـي الجنسـیات المتعـددة الشـركات بـین االنـدماج عملیـات إن      

 هـذه ألن فیهـا، النفطیـة للصـناعة دةقاعـ تكـوین إلـى سـعت التـي الجزائریـة الدولـة فـي الوطنیـة للشـركات التنافسـي

 .الواسعة االندماج عملیات خالل من كثیرا نمت التي العالمیة النفط شركات منافسة تستطیع ال الشركات

    :الطاقة البدیلة -2
 یضر قد ما وهذا البدیلة، الطاقة مجاالت في اإلستثمارات تشجیع إلى سیؤدي النفط أسعار في الكبیر اإلرتفاع نإ

 نمو من یبطئ األسعار في اإلرتفاع هذا فإن ذلك إلى إضافة الضخمة، النفطیة اإلحتیاطیات ذات الدول حبمصال

 العـالمي بالطلـب مرتبطـة المصـدر الـنفط كمیـات ألن الـنفط، علـى الطلـب یضـعف وبالنتیجـة العـالمي اإلقتصـاد

  بالدوالر، وتسعیرته

 تـوحي المؤشـرات بعـض أن إال التنمیـة مجاالت أغلب في اقةللط األول المصدر تعتبر البترولیة الثروة أن رغم و

  1:ناحیتین من الطاقة من الهام المصدر هذا بتقادم
 اسـتنزاف وشـك علـى المصـنعة الـدول معظـم بـأّن  تبـین األخیـرة اإلحصـائیات أن حیـث بالفنـاء، تهدیـد  :األولـى -

 مـن لـیس اإلنتـاج، فـي انخفـاض ذلـك بعـد ویلیهـا ي،البترول اإلنتاج ذروة إلى قریبا ستصل وأنها البترولیة، مواردها

 اكتشـافات وجـود عـن النظر بغض طبعا وهذا الرصید تالشي لبدء للمورد طبیعي انخفاض ولكنه المنتجین طرف

 وأّن  نفـاذه، فـي سـیعّجل الحـالي البتـرول بـالنحو اسـتخدام أن الطبیعـي ومـن ضـئیلة، احتماالتهـا تعـد والتـي جدیـدة

 لسـنوات المتبقـي اإلحتیـاطي عمـر تطیـل أن شـأنها من اإلستهالك و اإلنتاج في العقلنة و شیدالتر  سیاسات اتخاذ

  إضافیة؛
 ثـاني غـاز إنبعاثـات المجـالت جمیـع في المفرط استخدامه سبّب حیث حرقه، عند للبیئة بتلویثه تتعلق :الثانیة -

 تفـوق بكمیـات تصـنیعه عنـد المتولـدة ألبخـرةا إلى باإلضافة الكبریت أكاسید و النیتروجین أكاسید الكربون، أكسید

 ذلـك وألجـل المنـاخ، وتغیـر األرض وسـخونة الهـواء لتلـوث والمسـببة اإلیكولوجیة للنظم الطبیعیة اإلستعابیة القدرة

 والتـي الصـناعیة، الـدول أغلـب مـن والموقعـة1992  سـنة المنـاخ تغیـر التفاقیـة المتحـدة األمم نظام تطبیق تم فقد

 ،2010 سـنة ببلـوغ منهـا أقـل أو 1990 سـنة مسـتویات إلى الكربون أكسید ثاني من اإلنبعاثات دتحدی على تنص
 عجلـة لتقلـیص اسـتعداد عـل لیسـت ّأنهـا حیـث اإلتفاقیـة، بهـذه الوفـاء تسـتطع لـم المصـنعة الـدول معظـم أّن  إال

فا البترول استخدام  بروتوكـول توقیـع علـى عضالـب موافقـة عـدم خـالل مـن واضح وهذا اقتصادیاتها تدهور من خوً

 علـى بعـد دقاتصـ لـم)  2003سـنة دولـة 83  ( البروتوكـول علـى الموقعـة الـدول أّن  كمـا المنـاخ، لتغیـر كیوتـو

                                                        
، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول التنمیة  اإلستراتیجیات البدیلة الستغالل الثروة البترولیة في إطار قواعد التنمیة المستدامةملیكة،  علقمة 1

  . 12: ،ص2008المستدامة و الكفاءة اإلستخدامیة للموارد المتاحة ، سطیف ، 
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 یـدخل لـم اآلن ولحـد الدفینـة، والغـازات الكربـون أكسـید ثـاني إنبعاثـات مـن الحـد شـأنها مـن التـي اإلتفاقیـة دخولهـا

  .التنفیذ حیز كیوتو بروتوكول

 الطاقـة مـدخالت فـي التنـوع غدا حیث البترولیة، للطاقة بدیلة موارد عن للبحث ومحفزة كافیة اإلنذارات ههذ ولعل

ا ا أمـرً  ومحاولـة بالفنـاء، المهـددة البترولیـة الثـروة علـى الحفـاظ ثـم أوال البیئـي التـوازن علـى للحفـاظ وملًحـا ضـروریً

 الطاقـة، مصـادر مـن األكبـر الجـزء مكونـة الصـدارة فـي ىسـتبق البتـرول مكانـة أّن  العلـم مـع بهـا اإلنتفـاع اسـتدامة

 التـي البدیلـة الطاقات من العدید هناك وتوازناتها البیئة وحمایة البترولیة الطاقة تدهور أزمة لحدوث وتفادیا ولذلك

 هـو مـا ومنهـا المتجـدد، وغیـر المتجـدد منهـا خصوصـا والجزائـر عمومـا العربیـة الـدول طـرف مـن استغاللها یمكن

  .البترول اكتشاف قبل روفمع
 علـى تتركـز للبتـرول المسـتهلكة الصـناعیة للـدول الجدیـدة إلسـتراتیجیةاإن  :الصـناعیة الـدول إسـتراتیجیة -3

 والدراسـات البحـوث مراكـز لهـا تقدمـه مـا علـى واالعتمـاد أهـدافها، لبلـوغ األسـالیب مـن مجموعـة اسـتخدام

 السیاسـي والمنـاخ والتسـویق واإلنتـاج االسـتثمار وقـوانین لعالمیـةا االحتیاطـات تتنـاول الـنفط، حـول اإلسـتراتیجیة

 فـي شـركاتها عبـر الصـناعیة الـدول إسـتراتیجیة تحدیـد ویمكـن .المعلومـات مـن غیرهـا و المصـدرة المنتجـة للـدول

  :األساسیة النقاط
 تـوفیر و البعیـد المـدى وعلـى الـنفط منـاطق فـي بالتواجـد لشـركاتها الصـناعیة الـدول بتمكـین االمـدادت ضمان - 

 علـى والضـغوط المباشـر بالتـدخل أو القـانوني بالشـكل أي االسـتغالل عقـود بواسـطة سـواء لهـا، الكافیـة الحمایـة

  المضیفة؛ الحكومات
 توطیـد مـع المسـتقلة، المنتجـة والـدول األوبـك منظمـة دول مـن المنتجـة البلـدان بـین تنسـیق أو توافـق أي منـع  - 

 طـرف مـن الـنفط أسـواق احتكـار لكسـر وذلـك وأفریقیـا، آسـیا أواسـط دول فـي الجدیـدة اإلنتـاج بمنـاطق عالقاتهـا

  بالخصوص؛ العربیة والدول األوبك
 استغالل مثل مرتفعة، بتكالیف كانت ولو التقلیدي غیر والنفط الطاقة من جدیدة مصادر عن البحث -

 إلى تهدف سیاسة ضمن كله وهذا .البحار أعالي في البترول عن والتنقیب ،)القطران رمال (القار رمال

 ذلك؛ الضرورة تقتضي عندما الطلب تحت یكون الطاقة من احتیاطي توفیر

 الوقود مثل  :المتجددة الطاقات خاصة و البترول، غیر األخرى الطاقة مجاالت في البحوث تمویل -

  للتغیرات وتحسبا اقویة،الط المصادر تنویع سیاسة إطار في الشمسیة، والطاقة النوویة الطاقة البیولوجي،
 .خاصة البترول من محتملة ندرة أو الحراري لالحتباس المسببة الطاقة استهالك في المستقبلیة
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  خاتمة الفصل
  

 قطـاعفـي  الشـراكة األجنبیـة نحـو االنفتـاح أن هـي الفصـل هـذا نهایـة فـي بهـا الخـروج یمكـن التـي الخالصـة    

 فـي اإلصـالحات هـذه بفضـل القطـاع حانجـ إلـى ، أدىالمتعاقبـة  حاتاإلصـال قـوانینعـن طریـق  ،المحروقـات

 العمـوم علـى تعتبـر نتـائج تحققـت تطبیقهـا ظـل وفـي .الجزائـر فـي المباشـر لالسـتثمار األجنبیـة الشـركات جـذب

  . وتحسینها النفطیة احتیاطاتها تجدید من المثال سبیل على الجزائر تمكنت حیث مقبولة،
و بالتـالي . الطبیعـي الغـاز أو البتـرول مـن سـواء والتصـدیر، اإلنتـاج مسـتویات رفـع يفـ تحـنج ثانیـة جهـة مـن و

  .تحسین الحصة السوقیة من السوق العالمیة للمحروقات
 

فـي  سـوناطراك اسـتطاعت فقـد بعیـد، حـد إلـى مقبـوال لقطـاع المحروقـات الجزائـري و یعتبـر اآلداء الحـالي      
ه ن هــذأغیـر  ، السـوقیة العالمیــة و تحقـق أرباحـا معتبـرة فــي الصـناعةسـن مــن حصـتها تح أنالسـنوات األخیـرة 

  .نتاجیةإلو الكفاءة ا في معدل الربحیة ةالمتمثلداء الخاص بها، و اآل اتتسمح لها بتطویر مؤشر لم  النتائج
علــــى الكفــــاءات  القطــــاعمــــدى اعتمــــاد  مــــن خــــالل تحلیــــل تطــــور القــــوة العاملــــة لـــدى ســــوناطراكو تبـــین       

مــن مهندســین و إطــارات جامعیــة، و تقنیــي الدراســات العلیــا المتخصصــة فــي النشــطات  معیــة المتخصصــةالجا
  .     المختلفة المتعلقة بالصناعة النفطیة

لقطـاع المحروقـات الجزائـري،  و في ظل تحلیـل المعطیـات التـي توصـلنا إلیهـا تبـین تطـور النشـاط الخلفـي      
جنبیـة بالشـراكة مـع سـوناطراك، مـن خـالل تطـور مسـاهمة الشـركات األجنبیـة  و الذي یعتبـر مفتوحـا للمنافسـة األ

فیمــا ظــل النشــاط . بالشــراكة مــع ســوناطراك فــي تطــور إنتــاج المحروقــات األولیــة وخاصــة إنتــاج البتــرول الخــام
األمــــامي، و المحتكــــر تمامــــا مــــن طــــرف منشــــأة ســــوناطراك، دون تطــــورات كبیــــرة  و یعــــاني مــــن نقــــص فـــــي 

  .فیه االستثمارات
  
  


