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  فهرس المحتویات

  رقم الصفحة  المحتوى
 

  اإلهداء     
  كلمة شكر    

  I          ......................................................................ملخص البحث     
  II         .......................................................................خطة البحث       

   III     .    ....................................................................... قائمة الجداول    
   IV        .......................................................................  قائمة األشكال    
           VII .......................................................................قائمة المالحق      
  

  د -أ   العامة المقدمة 

  :الفصل األول
  في الصناعة تآداء المنشآ

 1-56  

  1  تمهید
  2  صناعةتحلیل المنافسة على مستوى ال :األولالمبحث 

  2  .في اإلقتصاد الصناعيالتحلیل الھیكلي : المطلب األول
  7  .للقطاعلتحلیل الھیكلي ا :الثانيالمطلب 

  12  ."نموذج مایكل بورتر"  القوى المحركة للمنافسة في الصناعة :لث المطلب الثا
  20  .نموذج أوستن لتحلیل الصناعة وقوى التنافس بالدول النامیة: رابع المطلب ال

  22  األسس النظریة آلداء المنشآت في الصناعة:  المبحث الثاني
  22  .م حول اآلداءمفاھی: المطلب األول

  26  .مؤشرات أداء المنشآت في الصناعة: انيالمطلب الث
  26  مؤشر الربحیة: أوالً 
  29  مؤشر الكفاءة: ثانیاً 

  34  مؤشر التطور التقني: ثالثاً 
  37  .الحصة السوقیة كمؤشر لقیاس األداء: رابعا 

  38  .آتالمتغیرات البیئیة الدولیة وعالقتها بأداء المنش: ثالثالمطلب ال
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  40  الشراكة كسلوك لتحسین أداء المنشآت إستراتیجیة: المبحث الثالث
  41  اآلداء و سلوك المنشآت في الصناعة: المطلب األول

  47  اإلطار النظري إلستراتیجیة الشراكة: المطلب الثاني
  52  و آثارهادوافع سلوك إستراتیجیة الشراكة : المطلب الثالث

  56  خاتمة الفصل

  
  :ثانيل الالفص

  النفطیة العالمیة سوقفي ظل تطور ال ةالجزائری نفطیةال الصناعة
57-104  

  57  تمھید
  58  لصناعة النفطیة العالمیةاطور ت :ولاأل  بحثالم

  58  .ة النفطیةبدایة الصناع: المطلب األول
  60  .الكبرى للشركات العالمیة الكارتل النفطي:  المطلب الثاني

  64  .هور القوى الجدیدة في الصناعةظ:  المطلب الثالث
  70  .السوق النفطیة العالمیة: المطلب الرابع

  85  الصناعة النفطیة الجزائریة و الشراكة األجنبیة في القطاع:  انيالمبحث الث
  85  االستقالل بعد النفطیة الجزائریة هیكل الصناعة: المطلب األول

  89  نحو الشراكة األجنبیةسیاسة فتح القطاع و التوجه  :المطلب الثاني
  98  سوناطراك طرف من المطبقة األجنبیة الشراكة عقود: المطلب الثالث

  104  خاتمة الفصل
  

  :ثالثالفصل ال
  داء قطاع المحروقات الجزائري في ظل الشراكة األجنبیةأ

106-167  

  106  تمهید
  107  هیكل قطاع المحروقات في الجزائر: المبحث األول

  107  هیمنة مجمع سوناطراك على قطاع المحروقات في الجزائر: ولالمطلب األ
  111  التكامل العمودي في القطاع :الثانيالمطلب 
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  رقم الصفحة  المحتوى

  117 )ممیزات المحروقات الجزائریة( تمیز منتجات القطاع : المطلب الثالث
االنفتاح على قطاع المحروقات الجزائري قبل و بعد  أداء تطور: المبحث الثاني

 الشراكة
121  

للقطاع  سوناطراك احتكار و التأمیمات مرحلةفي  المنبع نشاطتطور  :المطلب األول
)1971-1986(  

121  

  121  ستكشافاإل نشاط تطور :أوال
    تطور احتیاطي المحروقات: ثانیا

  124  المحروقات األولیة إنتاج تطور :ثالثا
  126  )2009-1987(ي ظل الشراكة األجنبیة ف  المنبع نشاطتطور : المطلب الثاني

  127  ستكشافاإل نشاط تطور :أوال
  131  حتیاطي المحروقاتتطور ا: ثانیا

  133  المحروقات األولیة إنتاج تطور :ثالثا
  139  نشاط النقل عبر األنابیب تطور:رابعا 

  142  في ظل احتكار سوناطراك نشاط المصب تطور  :لثالثا المطلب
  142  الخام النفط تكریر نشاط تطور :أوال
  145  إنتاج سوائل الغاز  نشاط تطور :اثانی

  147  الواقع الحالي آلداء منشأة سوناطراك في القطاع: المبحث الثالث

  147  -نشاط التسویق  -الحصة السوقیة : المطلب األول
  147  السوق الوطنیة: أوال

  148  وق العالمیةصادرات المحروقات و حصة سوناطراك من الس: ثانیا 

  151  تطور رقم أعمال سوناطراك: ثالثا
  152 مؤشرات حول آداء منشأة سوناطراك: المطلب الثاني

  152 ربحیة سوناطراك: أوال
  157  الكفاءة اإلنتاجیة لسوناطراك :ثانیا
  158  مؤشر التقدم التقني لدى سوناطراك :ثالثا
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  161  لمحروقات الجزائريا التحدیات المستقبلیة لقطاع: المطلب الثالث

  165  خاتمة الفصل              

  167-171  خاتمة عامة  

  173-178  المالحق   
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  185-190  قائمة المراجع   

 


