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   خاتمة عامة      
 للطاقة، وحیوي رئیسي مصدر أنه هي رئیسیة جوانب في وتتجسم تنعكس النفط االقتصادیة أهمیة إن        

 للتبادل رئیسیة وسلعة ومتنوع، كبیر مالي ومصدر متنوع، صناعي لنشاط وأساسیة أولیة مادة و

 الصناعي القطاع :التالیة االتلمجوا طاعاتبالق الرتباطه بالنظر أكثر تبرز النفط أهمیة أن كما .التجاري
 .لعسكرياو  السیاسي واالجتماعي،الصعید المالي والتجاري،الصعید االقتصادي الزراعي،الصعید القطاع

 األهـداف تحقیـق إلـى دفتهـ شـاملة إسـتراتیجیة تتطلـب یـةنفطال والصـناعة نفطالـ یكتسـیها التـي األهمیـة إن    
 و البترولیـة، الثـروة فـي القادمـة األجیـال حـق وحفـظ البترولیـة، الصـناعة علـى ةالسـیطر  تحقیـق :التالیـة الكبـرى
 خطـة لتمویـل القصـیر المـدى فـي البترولیـة العائـدات مـن قـدر أقصـى وتحقیـق الـوطني، الـدخل مصـادر تنویـع

 داماتاسـتخ وتنمیـة الـوطني، لالقتصـاد االسـتیعابیة للطاقـة تبعـا البترولیـة العائـدات وضـبط العاجلـة، التنمیـة
 .للبترول البدائل تطویر و البترول،

 للدولة بالنسبة( واضحة، إستراتیجیة رؤیة على قائمة محكمة سیاسات تبني یتطلب األهداف تلك تحقیق إن  
 ولیس المستهلك حاجة بمفهوم الصناعة یعرف فكري مقترب توفر یتطلب أنه كما ،)والمؤسسات والقطاع
قامة المنتج، بمفهوم   .تصریفها المطلوب الموارد أساس على ولیس العمالء حاجات أساس لىع التنظیم وإ

 وقـد .التكنولوجیـة و االقتصادیة جوانبه مختلف في هامة تحوالت السبعینیات منذ المحروقات قطاع شهدفقد   

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

 مـن األخیـر النـوع هـذا لتـأثیر بامتیـاز الخاضـع القطـاع هـو المحروقـات قطـاع ألن ،إسـتراتیجیة- الجیـو و

 والفاعلین للقطاع التاریخیة الخلفیة دراسة أكدته ما وهو.األخرى االقتصادیة القطاعات كل من أكثر المتغیرات،

  .السوق العالمیة في األساسیین
 عـن ففضـال وهامـة، كبیـرة الـوطني لالقتصـاد بالنسـبة سـوناطراك نشـأةم بها تتمتع تيال واألهمیة المكانة إن    

 فإن  95% تفوق المحروقات من الصادرات نسبة وجزائري، عامل ألف 50 من ألكثر رزق مصدر تعتبر انهأ

 العمـود وهـ للـنفط المرجعـي السـعر تحدیـد أن باعتبار وهذا المالیة، السیاسة حتى یمس نشأةمال هذه نشاط تأثیر

 معتبـرة مكانـة أیضـا نشأةملل فإن خارجیا أما داخلیا هذا ،)المالیة قانون ( السنویة المالیة المیزانیة إلعداد الفقري

    2006 : سنة مؤشرات هتوضحأ ما وهذا العالمي، االقتصاد في
 .إفریقیا في وغاز بترول شركة أول -

 .المتوسط في غاز شركة أول -

 .الممیع الطبیعي زللغا العالم في مصدر ثاني -

 .الطبیعي للغاز العالم في مصدر ثالث -

  .للطاقة كشركة عالمیا عشرة الثانیة المرتبة -
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 أن سـوناطراك،باعتبار مؤسسـة تواجههـا التـي التحـدیات مـن تزیـد  -الـذكر سـالفة – النتـائج هـذه إن    
إسـتراتیجیة  ورؤیـة ة،نشـأالم دمـوار  لكـل فعـاال تسـییرا یتطلـب لتحسـینها السـعي و النتـائج هـذه علـى المحافظـة
  .أنشطتها لكل وسلیمة واضحة
 نتائج البحث:  

   :التالیة النتائج استخالص المذكرة هذه ختام في أمكن فقد العموم، على   
 تطـور علـى شـدیدة ضـغوطا تمـارس العـام عـالميال االقتصـادي المحـیط فـي الجاریة غیراتالت أصبحت .1

 والمنافسةو االندماج  كالعولمة االقتصادیة الظواهر بعض ثیرتأ وأصبح العالم، في الصناعة النفطیة

 .العالم بلدان كل في القطاعیة السیاسات تحدید في كبیرا

 المحروقات الجزائریة أن الجغرافي، القرب بسبب بالنقل المتعلقة التكالیف وانخفاض النوعیة میزة بینت .2

 التفاوضـیة القـوة مـن مریحـا هامشـا تملـك فهـي بالتالي و. كذلك وستستمر واضحة تنافسیة قدرات ذات

 .المستهلكة الدول تفرضها التي المجحفة السیاسیة أو االقتصادیة للشروط تستسلم ال بحیث

 سنة 18 بین الجزائري للبترول المحتملة االستهالك مدة أن توضح للجزائر النفطیة اإلمكانیات دراسة .3
ذلـك إعـادة النظـر فیمـا یخـص  علـى یترتـب یـثح ،ظـل اإلنتـاج الحـالي فـي للغـاز سـنة 55للبتـرول و

 .االستخدام األمثل و العقالني للموارد النفطیة  

األنشـطة  علـى اقتصـرت لكنهـا ملموسة نتائج تحقیق األجنبیة للشركات المحروقات مجال فتح أتاح لقد .4
 لجزائرا استطاعت فقد ، الخام البترولخاصة فیما یخص  واإلنتاج، االستكشافأي  الخلفیة للقطاع،

 من سواء نتاجاإل حجم رفعو  االحتیاطات، تجدیدمن  اله المخطط األهداف من كبیرة نسبة تحقق أن

 .المستكشف المنجمي المجال مساحة ورفع جدیدة مناطق استكشاف ، الغاز أو النفط

عمــل  ممـا أدى إلـى. التكریــر، مـن نقـص فـي االسـتثمارات نشـاطیعـاني النشـاط األمـامي فـي القطـاع،  .5
الجزائــر ، فــي حــین تعتبــر المنتجــات المكــررة بــالجزائر إنتــاج فــي ثبــاتو  بالطاقــة القصــوى صــافيالم

 .من األوائل التي اقتحمت صناعة التكریر في العالم

فـي  سـوناطراك اسـتطاعت فقـد بعیـد، حـد إلـى مقبـوال یعـد الحـالي يالجزائـر  المحروقـات قطـاعآداء  إن .6
غیـر  ،فـي الصـناعة قیة العالمیـة و تحقـق أرباحـا معتبـرةسـن مـن حصـتها السـو تح أنالسنوات األخیـرة 

و معـــدل الربحیـــة المتمثـــل فـــيداء الخـــاص بهـــا، و تســـمح لهـــا بتطـــویر مؤشـــر اآللـــم  ه النتـــائجن هـــذأ
  .الكفاءة اإلنتاجیة

 
  

 اختبار الفرضیات:  
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قوته من هیكل الطلب الخاص بالصناعة و  -األوبك -یستمد الكارتل النفطي :الفرضیة االولى -
سلعة ضروریة غیر متاحة لإلحالل على  محروقاتلا كونالسعریة ة تإنخفاض مرونلمتمیز با

 .المدى القصیر
 

 الـدول فـي بانخفاضـها الطلـب السـعریة علـى الـنفط مرونـة تتصـف، إذ  تعتبر هذه الفرضیة صـحیحة
 لـىإ إضـافة الـدول، هـذه مـن كثیـر فـي البتـرول إنتـاج عـدم ذلـك إلـى فـي السـبب ویعـود .الصـناعیة

 الـدول اسـتغلت وقـد .اإلنتـاج وأ االسـتهالك مسـتوى سـواء علـى فیهـا الـنفط یلعبـه الـذي الـدور أهمیـة
 فـي الـدول للـنفط السـعریة الطلـب مرونـة انخفـاض خاصـیة )خاصـة دول األوبـك( للبتـرول المنتجـة

 .النفطیة صادراتها من إضافیة إیرادات وتحقیق األسعار رفع في الصناعیة،
 

العالمیـة، و بــاألخص  الصـناعة النفطیـة فـي الدولیــة االقتصـادیة تحـوالتال إن  :الفرضـیة الثانیـة -
 مـن فرضـت التـي هـي التطور التكنولوجي الذي بقي محتكرا من طرف الشركات المتعددة الجنسـیات،

 .و تبني خیار الشراكة األجنبیة القطاع في االقتصادیة باإلصالحات القیام الجزائر على قبل
 

 عـن الناتجـة نتیجـة األزمـة جـاء الـوطني االقتصـاد معـالم فـي رفـالتغی ،تعتبـر هـذه الفرضـیة صـحیحة

 تلجـأ أن الحتمیـة مـن كـانف. 1986 سـنة منـذ هـذا و المحروقـات أسـعار فـي المسـجل الكبیـر االنخفـاض
 دفـع نحـو فـي جمیعهـا ترمـي كانـت التـي و بالمحروقـات، المتعلـق القـانون فـي تعـدیالتإجـراء  إلـى الجزائر

فـي  األجنبیـة الشـركات خبـراتالتكنولوجیـة و  و الفنیـة قـدراتال مـن االسـتفادة إلـى في كـل مـرة القطاع هذا
  .المجال

 
إذ . یجابیا إ كان الجزائر للشركات األجنبیة في المحروقات قطاع فتح  تأثیر إن :الفرضیة الثالثة -

  .قیق معدالت آداء أعلى للقطاعتساهم هاته الشركات من خالل الشراكة مع سوناطراك في تح
 

للشــراكة  ةللقطــاع المفتوحــ ةالخلفیــ طةنشــتتبــع تطــور األ ثبــات صــحة هــذه الفرضــیة مــن خــاللإیمكــن         
تســـاهم  ، حیـــثو مســـاهمة الشـــركات األجنبیـــة فـــي تطـــویر االحتیــاطي و إنتـــاج المحروقـــات األولیـــة ،األجنبیــة

البتــرول و خصوصــا  ب متزایــدة فــي إنتــاج المحروقــات األولیــةبنســ الشـركات األجنبیــة بالشــراكة مــع ســوناطراك
اإلنتـاج رغــم فـي  ثبـاتشــبه و التـي تشـهد  عكـس األنشـطة األمامیــة المحتكـرة تمامـا مـن قبــل سـوناطراك. منهـا

  . القدرات الهائلة التي یوفرها القطاع
  
  
  

 التوصیات:  
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   :التالیة اتقتراحاالتقدیم  ، یمكنسابقا إلیهاوصل تبناءا على النتائج الم
 مسـاحة أكبـر الستكشـاف الحـالي، الوقـت فـي النفطیـة المـداخیل ارتفـاع فرصـة باسـتغالل الجزائـر تقـوم أن .1

 غیـر الحالیـة المسـاحة ألن الخـدمات، عقـود علـى باالعتمـاد الـوطني المنجمـي المجـال مـن ممكنـة

  .كبیرة تبقى%  66 حدود في هي والتي المستكشفة
  معطیات مع تحدیدا سوناطراك و المحروقات قطاع في العاملة یةالجزائر  الشركات تكییف یجب .2

 البیئیة المقاییس و المواصفات وتشدد التجاري واالنفتاح العولمة تحدیات لمواجهة الجدید الدولي الواقع
 .للمنتجات

الضـروري  و الواجـب مـن بـات فإنـه تواجههـا التـي والتحـدیات الرهانـات إلـى وبـالنظر سـوناطراك مؤسسة إن .3
باإلضــافة طبعــا إلــى .تحــرص علــى متابعــة تطــور معــدل ربحیتهــا ألنــه المؤشــر الحقیقــي علــى نمــو آدائهــا أن

 .المؤشرات االقتصادیة األخرى

 وتطـور اإلنتـاج ومسـتوى إسـتراتیجیا مخزونـا باعتبارهـا النفطیـة االحتیاطـات مسـتوى بـین العالقـة مراقبـة .4

 اآلبار في البترول إبقاء بین والخیار الجدوى دراسة مع ،خاصة البترول استغالل مدة إطالة بهدف االستهالك
 فـوائض إلـى وتحویلـه اسـتخراجه أو اإلنتـاج، لزیـادة موضـوعیة ضـرورة هنـاك تكـن لـم إذا مؤجلة نقدیة كأرصدة

 البالد داخل البنوك في موضوعة معجلة نقدیة أرصدة شكل في مالیة

  .وخارجه
 األجنبیة بالشراكة سواء ،)المصب( األنشطة األمامیة في المحروقات صناعات ترقیةل إستراتیجیة وضع .5

 عن ناتجةال المضافة القیمة من مكمن قدر أكبر تحقیق أجل من وذلك لسونطراك، الذاتیة بالوسائل أو

 .نتجات المكررة الم وتسویق إنتاج عملیات

 إلـى یؤهلهـا مما،كسـوناطرا لشـركة )الفعالـة اإلدارة أسـلوب( والتنظیمي )التكنولوجي الجانب(التقني التأهیل .6
 ذلك ألن  خارجیا الجغرافیة نشاطها رقعة وتوسیع العالمیة األسواق إلى والنفاذ الخارجي االستثمار باب دخول

الحصة السـوقیة مـع المحافظـة علـى حـق األجیـال القادمـة مـن الـنفط الجزائـري  عن للدفاع وسیلة أفضل یعتبر
. 
الســـوق  كمـــا أن. ائـــر تمتلـــك إمكانـــات هائلـــة مـــن الغـــاز الطبیعـــياالهتمـــام بالصـــناعة الغازیـــة، ألن الجز  .7

 -:، و ذلك من خاللواعدةللغاز العالمیة 
منـاطق  اختیـار باألنابیـب، مـع النقـل وشـبكة النقـل أسـطول وتطـویر الغـاز تمییـع صـناعة ترقیـة -

 .الدولیة والشراكة التعاون إطار في والشحن التصدیر ومرافئ الناقلة تمریر األنابیب

 تصـدیر إلـى تـركن ال وأن األوروبـي، االتحـاد  مجـال خـارج خصوصـا اآلن، مـن الزبـائن ویـعتن -
 سـوق وبنـاء الطاقـة سیاسـات توحید نحو لالتحاد الحالي التوجه ألن وحدها األوربیة األسواق نحو الغاز

 بلسـان التفـاوض المسـتقبل فـي ذلـك یعنـي حیـث الجوانـب، بعـض فـي مصـلحتها یخـدم ال للغـاز مندمجـة
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 مع حالیا ویتفاوض یتعامل الذي الجزائري المفاوض حركة هامش من یقلص ما وهذا الجزائر، مع احدو 

  .متعددة أوروبیة أطراف

 و نیجیریا،  مع وخصوصا الغاز، منتجي باقي مع التعاون عالقات تكثیف إلى تسعى أن -
 ذلك ألن ، الجزائري التراب عبر والمار النیجیري للغاز الناقل األنبوب مشروع تجسید في اإلسراع

 كارتل لبناء إضافیة إمكانیة أخرى جهة من وسیوفر للجزائر، التفاوضیة القدرة بتعزیز جهة من سیسمح
 .األوبك غرار على بالمنتجین، خاص للغاز

 مجـال فـي الدولیـة العالقـات أظهـرت وقـد .تماسـكها علـى للمحافظـة أوبـك دول مع التعاون في االستمرار  .8

 للدول حقیقیا سندا كان وحكوماتها العالمیة للشركات الشرسة الهجمة وجه في بكو األ منظمة ثبات أن الطاقة،
 والتعـاون التشـاور تقویـة أیضـا یجـب كمـا .حقوقهـا عـن ودفاعهـا التفاوضـي موقفهـا تقویـة فـي المصدرة المنتجة

 ).األوبك منظمة خارج( المستقلة للبترول المنتجة والبلدان األوبك منظمة بین
 
  
 


