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I 

 إهداء
 .......أهدي ثمرة جهدي إلي التي حملتني كرها ووضعتني كرها و حملي وفصالي ثالثين شهرا

 ..........إلي رمز الوف اء و فيض العطاء عند البالء

 . الانأ هات أقدا  ا مها   إلي التي ق ال فيها الرسول ملسو هيلع هللالص

 .... لوصفها قواميس فكري وزخرفأ حروفي    رقيهالإليها التي  

 ....... إلى أول من نطق بها لساني  

 "أمي ثم أمي ثم أمي  " 

الذي لم يفتش يوما من  " أبي" إلي رجل ال مثيل إلي    هإلي من رفعت رأسي عاليا افتخارا بي
 شخصيأ فوالذيأ و حياة عظيمأ  اآلباء هبني في ق لوب ا بناء   ، فثقأياءورائي ومناني ثقأ عم

ممتنأ لتربيتك التي علمتني أن هللا هو الرقيب وال أحدا سواه وأن مخافأ هللا زهرة غرستها في  
  ...........ق لبي ف استصغر  الدنيا في عيني

 في الاياة إخوهي  إلي سندي  

 إلي جميع ا هل و ا ق ارب                 

 

 في الدراسأميالهي  و ز   صديق اهيإلي جميع   

 
 

  



 

II 

 

  

 كلمأ شكر
الامد هلل المعين الذي بإذنه أهممنا إنااز هذا التقرير المتواضع أوال نتقد  بالشكر لكل من  

 .ساهم و لو بق ليل في إنااز هذا العمل المتواضع من قريب أو من بعيد  

 المشرف  ا ستاذ

 القيمأ    او هوجيهاهه  ابخل علينا بنصائاههي لم  تال

 الذين رافقوني في كل أطوار التعليم العالي    كما نتقد  بالشكر و التقدير لكل ا ساهذة  

 نتقد  بالشكر للانأ المناقشأ   و  

 .لهم جميعا   ركما أوجه هايأ إكبار و هقدي

 كليأ العلو  االقتصاديأ و علو  التسيير  

 -بسكرة   -دمحم خيضر  جامعأ  

 أن يكون هذا اإلنااز المتواضع بدايأ إلناازا  أخري  نتمنىوفي ا خير           



 

III 

 :امللخص

 أسعارعلى غرار البلدان النقطية ككل فإن اجلزائر واجهت حتدايت مالية صعبة ، نتجت كل الصدمات اليت سببتها     
متويل التنمية يف عملية  أساسيةعلى عائدات النفطية كركيزة  أساساالنفط يف السوق العاملية ، حيث يهتم االقتصاد الوطين 

النفط ، و  أسعاراالقتصادية ، و هو األمر الذي أدى إىل تقييم السياسات االقتصادية للجزائر تبعا للتطورات احلاصلة يف 
 .ذلك مبا تتضمن السياستني املالية و النقدية 

يد العالقة بني تغري أسعار النفط و مدى أتثر قدرة اخلزينة العامة يف تغطية من هذا املنطق حاولنا يف هذه الدراسة حتد    
املالية الناجتة عن  أزمةتوجه السلطات يف استحداث آليات متويل جديدة لالقتصاد يف ظل التطرق  إىلنفقاهتا ، ابإلضافة 

النفط  أسعارانعكاس تغري  وماه: التايلعلى التساؤل الرئيسي  اإلجابةاهنيار أسعار النفط ، ومن هذا املنطلق حاولنا 
  ؟( 0202 -0222)على السياسة املالية و النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة 

أسعار النفط و توجهات حيث هندف من خالل هذه الدراسة حتديد كل التفاعالت املباشرة و غري املباشرة بني     
 .النقديةالسياسة املالية و 

ابإلجياب أو السلب على إيرادات اخلزينة و قدرهتا يف تغطية نفقاهتا العامة ، قطاع النفط يؤثر  أنحيث توصلنا    
اجلزائر مطالبة ابستحداث مورد حتويل حقيقي لتجنب كل املخاطر الناجتة عن التمويل غري  أنابإلضافة إىل أننا استنتجنا 

 .زمة أسعار النفط التقليدي الذي تبنته كـأسلوب بديل لتمويل التنمية يف ظل أ

  :الكلمات املفتاحية 

 .أسعار النفط ، االقتصاد اجلزائري ، السياسة املالية ، السياسة النقدية ، اجلباية البرتولية ، التمويل الغري تقليدي 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

Summary :  

        Like all pettrolleum countries, algeria had faced  financial difficult is,and 
many challenges ,that resulting from all the shodes caused by the collapse of 
the pettroleum pices in the intenatinal markets . 

       The algerian economyis basedon the revenyes of  the pettroleum sector 
, as ar in portant side in the process of financing economic deyelopment . 

        So, fortheese reason , the process of evaluation including the financial 
and monetary  policies in the condition of the collapse of pettoleu prices. 

         Im fact and from this logic, we will  trieing in this study to deternarie 
the relation ship bett ween the change in the oil prices and the inpact of the 
reeds of the public the aswry to cover their expenses, in addition be want to 
an alyse the desicion of the anthorities to  create a new financing me 
chanima for the economy.  

        So , from this study we need to answer for , The main question whidn 
is: What Is the effect of the change in oil prices on financial and monetary 
policy in Algeria during the period (2000-2016) ?. 

        The objective of this study is to identify all direct and indirect 
interactions between oil prices and financial and monetary policy 
orientations. 

So as a nain resnlt, we  

   We concluded that Algeria is required to develop a real conversion 
resource to avoid all the risks arising from the unconventional funding It 
adopted as an alternative method of financing développent Under the oïl 
price crisis. 
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 املقدمة العامة



العامة املقدمة  

 

 

 أ

 متهيد

هم املوارد خاصة يف الوقت احلاضر لذلك تزايدت أمهيته بزايدة الطلب عليه يف ظل فشل حماوالت أيعترب النفطية من      
الشمسية أي  أواالنتقال ابالقتصاد العاملي من اقتصاد نفطي إيل اقتصاد جديد يعتمد يف نشاطه على الطاقة النووية 

 . الفحم  إىلالعودة 

صال ابإلمكانيات أيرة التطور  التكنولوجي يف مجيع اجملاالت املرتبطة  تزايدت أمهيته أيضا انطالقا من حتمية مسا    
 . سوف تداوهلا مميزات خاصة من جهة أخري كسبتأالطاقوية و النفطية حتديدا من جهة ويف طبيعة السلعة النفطية اليت 

أهنا ذات طبيعة  أمأن كانت اقتصادية حبتة  النفطية وبغض النظر عن اختالف االقتصاديني حول طبيعة هذه السوق    
ازدواجية اقتصادية وسياسية ، فإنه ميكن القول أن التطور التارخيي هلذه السوق كان له آاثرا عميقة على تطور قطاع 

 .احملروقات للكثري من الدول وخاصة العربية منها 

يف حتريك اقتصادها ، حيث يعتمد االقتصاد الوطين على  يلعب النفط فيها الدور املباشرواجلزائر من بني  الدول اليت     
القتصاد ل يف كل املكونة التنموية  و القيام بكل اخلطط و الرامج من خالل عوائده يف تنفيذ  هذا املورد الناضب 

ا عجعله مم التقلبات السعرية للنفط املرتبطة اصال ابلعوامل اخلارجية ،هذا األخري الذي تتوقف وضعيته على حركة الوطين
 .عرضه للصدمات خمتلفة 

تتضح هذه ان هناك عالقة بني تغريات اسعار النفط والسياسة املالية جتعلنا نبحث يف مضموهنا عن خمتلف تفاعالت 
 وأتثريات هذه العالقة 

ذا ما جعلنا و من هنا يتضح جليا أن هناك عالقة مباشرة بني تغريات أسعار النفط و السياسة االقتصادية للدولة ، ه    
.نبحث يف مضمون هذه العالقة عن خمتلف تفاعالت و أتثري ذلك على السياسة املالية و السياسة النقدية   

حيث سامهت عوائد احملروقات يف تطور السياسة املالية و النقدية يف اجلزائر مبا يشمل معدالت الدين العمومي و     
.مان و أتطريه ، و كل ما يتعلق ابلسياسة النقدية عجزا املوازنة ابإلضافة إىل عملية منح االئت  

 اإلطار العام إلشكالية البحث : 

حبثنا تربز يف السؤال أن إشكالية  و ابلرغم من أن هذا البحث يثري جوانب عدة حتتاج للبحث و التحليل إالمما سبق     
-0222)تغري أسعار النفط على السياسة املالية و النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة  انعكاس ماهر: الرئيسي التايل 

؟( 0202  

 



العامة املقدمة  

 

 

 ب

 األسئلة الفرعية:

:ؤال الرئيسي مجلة من التساؤالت الفرعية التالية و تندرج حتت هذا الس     

 ماهية مكانة النفط يف االقتصاد اجلزائري ؟-

 ؟( 0202-0222)السياسة املالية ماهو انعكاس تغيري اسعار النفط على -

 ؟(0202 -0222) ماهي التوجهات اجلديدة للسياسة النقدية يف ظل تغري أسعار النفط -

  :رضيات الدراسة ف

  : مجلة التساؤالت الفرعية قمنا بوضع الفرضيات التالية االشكالية الرئيسية و لإلجابة على 

  بعوائد قطاع النفط و هذا ما انعكس على كل القطاعات املكونة ترتبط الوضغية املالية لالقتصاد اجلزائري
 .لالقتصاد الوطين و التنمية االقتصادية 

  من خالل عوائد اجلباية ان تغري اسعار النفط له أتثري مباشر ابالعجاب او السلب على السياسىة املالية يف اجلزائر
  .البرتولية 

  النفط فان اجلزائر توجهت حنو تفعيل االقتصاد البديل من خالل تنويع أو زايدة  ألسعاريف ظل االخنفاض احلاد
 .اإلنتاج بدل النظر يف بدائل التمويل 

 :كمايلي  وتقسم اىل أسباب ذاتية وأخرى موضوعية : أسباب اختيار املوضوع

 :وتتمثل يف: األسباب الذاتية*

 .مطابقة توجه املوضوع بتخصص الدراسة-

 .ي للمواضيع اليت ختص جمال النفطامليول الشخص-

 :وتتمثل يف : األسبالب املوضوعية*

 .اهنيار اسعار النفط  توجه السلطات اجلزائرية اىل عملية طبع النقود يف ظل حمدودية املوارد بسبب-

 جلزائري ، ذلك من الضروري النظر يف هذا اجلانب القتصاد ايثري موضوع تغري اسعار النفط ازمات مالية اثرت على ا-

 .ارتباط تغري اسعار التفط بكل القطاعات املكونة لالقتصاد اجلزائري -
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 :أمهية البحث 

 :و تكمن أمهية البحث يف اجلوانب التالية     

 .يف االقتصاد الوطين ابلرغم من انه مادة انضبة و قابلة للزواج اظهار مكانة النفط -

 .حتديد مشكلة ارتباط السياسة املالية مبدى تقلبات اسعار النفط -

 .التعرف على توجهات السياسة النقدية يف اجلزائر يف ظل تغري أسعار النفط -

 .املالية يف ظل تغري اسعار النفط اليت تقف امام السياسة النقدية و تحدايتحتديد ال-

 :حدود الدراسة

اسعار النفط تؤثر يف كل القطاعات املكونة لالقتصاد اجلزائري فإننا إخرتان  بني اسعار النفط ابعتبار ان : احلدود املكانية
 .و السياسة املالية والسياسة النقدية يف اجلزائر

خالل الفرتة املمتدة بني  تلعب احلدود الزمانية يف هذا املوضوع أمهية ابلغة لذلك اخرتان الدراسة :احلدود الزمانية 
0222-0202. 

 :منهج البحث

 :، حيث اعتمدانمعاجلة إشكالية الدراسة فإن البحث يستند اىل اللجوء اىل مناهج معينةتبعا ملتطلبات     

وذلك يف سرد التطور التارخيي لبعض الظواهر مثل مراحل تطور اسعار النفط، مراحل :أالسرتداديتارخيي النهج امل-
 .تطور االقتصاد اجلزائري

و ذلك لتسهيل عملية الوصف و التحليل للوصول اىل حوصلة دقيقة و االملام مبختلف :تحليليالوصفي النهج امل-
 .اجلوانب و النقاط النظرية للموضوع و الوصول اىل نتائج دقيقة من خالل عملية حتليل و التقييم 

 .حىت التبقى الدراسة وصفا نظراي فقد مت اسقاط الدراسة على االقتصاد اجلزائري :  منهج دراسة احلالة-

 : موقع البحث من الدراسات السابقة

خالل فرتة اجناز البحث ،استطعنا اإلملام مبجموعة من املراجع اليت تناولت متغري من متغريات املوضوع و ميكننا ابراز موقع 
 :اهم الدراسات اليت استطاع الباحث االعتماد عليها فيما يليالبحث من الدراسات السابقة و 
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 ،دراسة قياسية حتليلية حلالة اجلزائر –دوراجلباية البرتولية يف حتقيق التوازن االقتصادي قجايت عبد احلميد
، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة الطور الثالث يف العلوم االقتصادية،ختصص مالية (0892/0202)

 :وخلص الباحث بنتائج نذكلر منهاوبنوك، 
 %62فيه بـ يعترب  قطاع احلروقات ابلنسبة للجزائر احملرك الرئيسي لالققتصاد الوطين و يساهم قطاع احملروقات -

من ايرادات املوازنة العامة للدولة ومايشكل خطر على االقتصاد  %22من الصادرات االمجالية ، ازيد من 
 .الوطين يف حالة الصدمات النفطية 

وتعد هذة  0222مع دخول االلفية اجلديدة عرفت احلصيلة املالية للجباية النفطية ارتفاعا سريعا خاصة سنة -
ر الذي مسح للحكومة بتطبيق برامج االنعاش و الفرتة اهم الفرتات اليت عرفت فيها اجلباية النفطية انتعاشا ، االم

 .صندوق ضبط االيرادات (0202-0220)دعم النمو االقتصاد 
   دور و مكانة قطاع احملروقات اجلزائري يف ظل الوضع االقتصادي الدويل اجلديد و يف افق ايري ، ز بلقاسم

اجستري غري منشورة ، كلية العلوم مذكرة مقدمة لنيل شهادة امل ،االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة 
حيث توصل اىل مجلة .  0222- 0222االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ، 

 :من النتائج نذكر منها
أصبحت التحوالت اجلارية يف احمليط االقتصادي الدويل العام متارس ضغوطا شديدة على تطور قطاع  -

العامل، وأصبح أتثري بعض الظواهر االقتصادية كالعوملة املالية واملنافسة كبريا يف حتديد السياسات احملروقات يف 
 .القطاعية يف كل بلدان العامل

إن املعطيات الدولية احلالية واملنتظرة يف قطاع النفط تصب يف الغالب يف مصلحة الدول املنتجة، حيث من  -
ي يف املستقبل يف مقابل ارتفاع الطلب، وينتظر أيضا تغري هيكل الطلب املنتظر أن يرتاجع االحتياطي العامل

 .وتوجهه أكثر حنو املشتقات املستهلكة يف قطاع النقل

  قدحاولنا تغيري زاوية الرؤية فيهالدراسات السابقة للموضوع  يفميكننا القول ان كل مامت ذكره   :و مما سبق  

 :واجهتنا عدة صعوابت لعل أمهها يتمثل  خالل فرتة اجنازان البحث :صعوابت البحث

 التباين يف اإلحصائيات والقيم  -
 ضيق الوقت للرتمجة  -
و  قدصعوبة احلصول كل دراسات إسرافيه فيما خيص تقيم التحويل غري التقليدي يف اجلزائر من خالل قانون الن -

 .مستقبليةوتبقى كلها تباين آراء و تصرحيات سياسية اقتصادية وتوقعات 10/62القرض 

 



العامة املقدمة  

 

 

 ه

 :خطة وهيكل البحث

و ثالثة فصول و  من وجود اكثر من خطة بديلة لدراسة املوضوع اال اننا اخرتان ان يتضمن البحث مقدمة عامة ابلرغم   
 :خامتة عامة على النحو التايل

 ويتضمن مبحثني   0202-0222طار النظري إلقتصادايت النفط خالل الفرتة الفصل االول وميثل دراسة اال
ماهية النفط والعوامل املؤثرة فيه، اما املبحث الثاين فتناولنا فيه االسواق النفطية  األولحيث تناول املبحث 

 .وخصائصها
 وتعرضنا  0202-0222خالل الفرتة  الفصل الثاين وهو مباثبة نظرة عن مكانة النفط يف االقتصاد اجلزائري،

االول عن طبيعة االقتصاد اجلزائري بينما املبحث الثاين تكلمنا فيه عن قطاع فيه اىل مبحثني حيث كان املبحث 
 .النفط يف اجلزائر

 لفصل الثالث وميثل مضمون البحث وهو انعكاسات تغري اسعار النفط على السياسة املالية و السياسة النقدية ا
الية واسعار النفط يف اجلزائر هذا ، وتناولنا من خالله واقع السياسة امل0202-0222خالل الفرتة يف اجلزائر 

 .يف ظل املبحث االول ، وتعرضنا اىل واقع السياسة النقدية واسعار النفط يف اجلزائر هذا ضمن املبحث الثاين
 ويف االخري خامتة عامة تضمنت نتائج الدراسة ،واختبار فرضيات ت الدراسة ابإلضافة اىل تقدمي اقرتاحات 

 .االفاق للموضوع من خالل هذه الدراسة للدراسة ،واخريا حتديد بعض
 



 

 : الفصل األول

اإلطار النظري القتصادايت النفط خالل 
 0202 - 0222الفرتة 
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 :متهيد

النفط مكانة هامة وحمورية ضمن اقتصادايت الطاقة ، حيث أنه ميثل سلعة إسرتاتيجية عاملية و مادة أولية أساسية حيتل    
املعاصر و ذلك لتعدد استعماالته يف احلياة  يف الصناعة الكيماوية و البرت كيماوية كما أن دوره يعترب حيواي يف العامل

اليومية لإلنسان مما مكنه من اكتساب مكانة مهمة ضمن أطر التجارة الدولية و موقع خاص لتشكيل معامل اخلريطة 
 .االقتصادية العاملية

إىل التغيري يف  و قد شهد قطاع النفط عدت حتوالت يف خمتلف جوانبه االقتصادية و التكنولوجية اليت أدت بدورها    
أسواق النفط العاملية حيث أتثرت هذه األخرية أبسعار النفط مما ساهم يف عدت تطورات و جتديدات يف األساليب 

 .التسعرية وقد كان هلا ارتباط وثيقا ابألزمات النفطية

 : بناء على ما سبق مت تقسيم الفصل األول إىل مبحثني كما يلي    

 و العوامل املؤثرة فيه  ماهية النفط:املبحث األول-

 األسواق النفطية وخصائصها: املبحث الثاين-
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 والعوامل املؤثرة فيه ماهية النفط:  األولاملبحث 

ابلرغم ما تشهده موارد الطاقة البديلة من تطورات إال أن البرتول ال يزال عصب االقتصاد العاملي الذي تعتمد عليه     
معظم اقتصادايت الدول املتقدمة خاصة يف قطاع النقل وكذلك النمو الذي تشهده الدول الناشئة فقام من درجة 

 .طاقةاالعتماد عليه ووصفه ابملصدر األول و األساسي لل

 مفهوم النفط:  األولاملطلب 

النفط  أصلهلذا  سنتعرف يف هذا املطلب عن   األخرىومكوانت متيزها عن ابقي املواد اخلام  أصللكل مادة خام    
 . وأنواعه

 وجود النفط منذ القدم: األولالفرع 

عرفه املصريون القدماء، وكان له ، فقد دامليالدلقد عرف اإلنسان النفط من قدمي الزمان، منذ عشرات القرون قبل 
دور مهم يف اتريخ احلضارة املصرية القدمية، واليت جعلت ملصر مقاما رفيعا، كما جتمع العديد من املراجع على أن النفط  
كان معروفا عند القدماء بصفة خاصة لشعوب منطقة الشرق األوسط فقد عرفه اجملوس الذين كانوا يعبدون النار الناجتة 

ال الغاز الطبيعي اخلارج من ابطن األرض، كما استخدمه الفينيقيون يف صناعتهم الزخرفية وأدخلوه يف طقوسهم عن اشتع
 .اجلنائزية، ويف صناعة السفن وطالئها

الزيت "وكان للنفط أمساء خمتلفة، فقد أطلق عليه األوروبيون اسم نفثا، والرومانيون اسم ابكورا، واإلجنليز اسم 
ل النفط يف العصور القدمية جيمع من أماكن خروجه إىل سطح األرض، واستمر ذلك الوضع إىل منتصف ، وقد ظ"املعدين

 (1) .العقد السادس من القرن التاسع عشر

إن احلاجة أم االخرتاع كما يقولون، وهي تقرتن ابكتشاف األشياء، فلقد واكب الفحم عصر الثورة الصناعية يف 
لناس يف عصر النهضة الصناعية ابلضوء اخلافت الناتج من الشموع املصنوعة من دهن القرن الثامن عشر، ولقد اكتفى ا

احليوان وذلك حىت بداية القرن التاسع عشر حني ظهرت احلاجة إىل ضرورة توافر البديل، خاصة مع انتشار اآلالت 
م احليوان والزيوت النباتية اليت كانت واملاكينات اجلديدة  يف العامل الغريب، وصاحبها احلاجة إىل مادة تشحيمها بديال لشح

 .تناسب اآلالت اليدوية البسيطة أي أن األوضاع يف هذا العصر قد هيأت اجلو لظهور العمالق اجلديد وهو النفط

                                                           
 .56، ص 8002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  الطاقة والتنمية يف الدول العربية،علي لطفي،  (1)
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وقد بدأت أمهية النفط تتنامى مع كل من احلربني العامليتني األوىل والثانية نظرا ألن أدوات تلك احلروب املدمرة  
قوة النفط ومشتقاته، وأصبح النفط أحد مظاهر العمليات احلربية، واشتد التسابق بني الدول املتحاربة كانت تسيري ب

للسيطرة على موارده، وقبل أن هتدأ تلك احلروب كان املخطط لدى الدول االستعمارية الكربى هو إحكام قبضتها على 
وقد شهد عقد اخلمسينات من القرن العشرين . خاصةمنابع النفط يف الشرق األوسط بصفة عامة والدول العربية بصفة 

عدة حماوالت للدول املنتجة للنفط للتفاوض مع الشركات الكربى والدول املستهلكة للنفط من أجل حتسني سوق النفط 
 .العاملي، ولكن تلك احملاوالت ابءت ابلفشل

 النفط  و مكوانت تعريف:  الثاينالفرع 

زيت   oléum+ صخر  petro تعين و   Petr oléumتيينكلمة من أصل ال:" البرتولأو  النفطتعريف :اوال 
 1."األسودالصخر له اسم دارج  الذهب 

 سواءالبد للتنويه أبن استخدام مصطلح البرتول ليس موحدا يف مجيع األوساط العلمية العامة أو اجلامعية منها حتديدا  -
ألن أصلها التيين أما " برتول"فالبلدان الغربية تستخدم كلمة . على الصعيد العريب بشكل خاص أو الدويل بشكل عام

بدال من برتول ويف منطقتنا العربية ينقسمون إىل استخدام املصطلحني علما " النفط"بلدان أورواب الشرقية تستخدم كلمة 
 (2) .النفط والبرتول يرمزان ويعنيان نفس الشيء من هذه املادة: أن كلميت

 ط مكوانت النف:  اثنيا

يتكون زيت النفط من خليط  من الكربوانت اهليدروكربونيه اليت تكونت من بقااي مواد حيوانية ونباتيه ترسبت  خالل  
العصور اجليولوجية القدمية يف البحار ومسطحات مائية وقد ظهرت هذه املواد حتت طبقات الرمال ، كما تعرضت لضغط 

كرتاي اليت أزالت لقشرة األرضية دورا يف ذلك مما ساعد على نشاط البشديد و لدرجة حرارة مرتفعة حيث لعبت حركات ا
 .زوت من خالل هذه املواد األوكسجني و األ

بقااي  ، فهي أوىل مراحل تكونه تتحول إيل  وبصورة تدرجيية وليس مرة واحدة متتاليةو يتكون زيت النفط يف مراحل 
غري اتم  وهي مادة هالمية متثل نفط  kérogène الكري وجنيالسابق اإلشارة إليها إىل ما يعرف ابسم  العضوية

 الكري وجني إىل أسفلت وهو أردئ أنواع النفط ألنه أقلها تكوان التكوين ويتحول  يفالتكوين ، ويبدأ زيت النفط 

                                                           
 . 93،ص 8000، دار الكتب الوطنية ، بنغازي طرابلس ليبيا ، الطبعة األوىل اقتصادايت النفطسامل عند احلسن رنني ، 1
 . 1، ص 8009دار النهضة العربية،  دراسة اقتصادية سياسية،"العريب  البرتولحسني عبد هللا،  (2)
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ي تزداد الذ( الربافيين السمعي)أصح التعبري ، الذي يتحول بدوره إىل الزيت الثقيل مث الزيت اخلفيف  إنو تضخما أ
خلفته بطوال الفرتات تكونه حىت يتحول إىل غاز طبيعي ويرتسب النفط بعد تكونه خالل الطبقات املسامية اليت تتسم 

 .نسبة الرمال و اجلري هبا و يتجمع يف النطاقات احملروقة مبصايد النفط بكميات كبرية  ابرتفاع

ت هيدروكربونية وهلا خصائص خمتلفة و ذات تركيبات النفط هو مادة سائلة تتكون من مركبا: مما سبق نستخلص أن 
 النفط عبارة عن سائل زييت لزج و كثيف وحيتوي على مواد صلبة وأخرى غازية ، لونه بين  أنكما .جزئية متنوعة 

 1.أخضر غامق ، وقد يكون اسود وأحياان عدمي اللون ، ويتميز برائحة قوية و قابلية خارقة لالشتعال أو

 جهاومراحل استخر  أنواع النفط: الثالث الفرع

 أنواع النفط : أوال

نفط واحد يف نوعه بل قد  ليتواجدخيتلف النفط ويتباين يف نوعه من منطقة و بلد آلخر وحىت داخل احلقل الواحد    
 األسيويةتتواجد أنواع متعددة ، فاملنطقة األوروبية حتتوي نفط خمتلف على نفط القارة اإلفريقية و النفط العريب يف املنطقة 

وهو النفط احملتوى على نسبة عالية من املركبات  ابر فينياخيتلف عن النفط العريب يف املنطقة اإلفريقية قد يكون نفطها 
يكون  أوقد يكون نفطا انفتينيا وهو النفط الذي حيتوي على نسبة عالية من املركبات النافتيا  أويدروكربونيه البارافية ، اهل

 .العطرية السفليةمن املواد 

 :يلي  و للتوضيح أكثر هناك أنواع خمتلفة للنفط كما

فما فوق مثل النفط ° 96عالية تبدأ من درجة  وهو أجود أنواع النفط تكون درجة كثافته النوعية :النفط اخلفيف  /أوال
 .اخلام اجلزائري اللييب و القطري 

مازون ، )فما فوق دون ذلك تكاليفه مرتفعة و املستخرجات منه ثقيلة  82°درجة كثافة نوعيته   :النفط الثقيل  /اثنيا
 .مثل نفط اخلام املصري و السوري ( اسفلت 

املشتقة املستخرجة منه مثل النفط اخلام السعودي ° 96و° 82كثافته النوعية بني   تكون درجة :النفط املتوسط  /اثلثا 
 2. الكربيتيةمر للدليل على مقدار و نسبة احتوائه على املادة  أوو الكوييت ، كما يوجد نفط حلو 

                                                           
 .822،  1333مالتا ، _، فآليتاELGA،منشورات  جغرافية مصادر الطاقةو آخرون ، نطيشمجعة رجب  1

2 Sophie Chautard , le pétrole , de Boeck , groupe vocatif imprimé en France , 2trimestre 2008 , page 16. 
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 عن عبارة وهو ،”أوبك بسّلة“ ُعرف هبا خاًصا مرجعًيا نظاًما أوبك للنفط املصدرة الدول منظمة وضعت وقد   
 1:وهي النفط، من حمددة خامات سبع طمتوس

 اخلام العريب اخلفيف السعودي           
 خام ديب اإلمارات 
 خام بوين اخلفيف النيجريي 
 خام صحاري اجلزائري 
 خام ميناس اإلندونيسي 
 خام تيا خواان اخلفيف الفنزويلي 
 خام ايستموس املكسيكي 

دوالرًا للربميل، ويف احلقيقة فإّن أسعار النفط غري اثبتة فهي عرضة  82و 88سعر النفط بشكٍل عام ما بني  يرتاوح   
للتغري السريع نتيجة عوامل عديدة، منها السياسية، وبعضها اقتصادي حبت، ورمبا بسبب الكوارث واحلروب اليت تسهم 

 .بشكل كبري يف التغري

لنفط يف عامل هي حقل الغّوا؛ والذي يقع يف اململكة العربية السعودية والذي حيتوي وميكن القول أبن أفضل حقول ا   
مليار برميل نفط، مث حقل  56والذي يقع يف الكويت وحيتوي على حوايل  ،"ل برمانقمليار برميل يليه ح 100على 

والذي يقع يف إيران وحيتوي  ل فردوسيقمليار برميل مث ح 96والذي يقع يف السعودية أيًضا، وحيتوي على   سفا نية
 مليار برميل 00-86مليار برميل نفط، مث حقل شوغر لوف؛ املوجد يف الربازيل والذي حيتوي على قرابة  96على  أيًضا

مليار برميل مث حقل بوليفار الساحلي املوجود  12من النفط، مث حقل كانتاريل؛ املوجود يف املكسيك والذي حيتوي على 
مليار  85قع يف إيران، والذي حيتوي قرابة وايار برميل، يليه حقل ازادغان المل 98-90ذي حيتوي على يف فنزويال، وال

مليار برميل وأخريًا حقل الرملية املوجود يف العراق والذي  2-6برميل، مث حقل لوال املوجود يف الربازيل والذي حيتوي على 
 .مليار برميل 12حيتوي على 

 استخراج النفط مراحل: اثنيا
 :يلي يستوجب استخراج النفط املرور مبراحل مهمة نذكر منها ما

 
 

                                                           

.18.19،ص،ص،8000العراق، -،جملة الصياح اجلديد ،العدد السابع ،بغدادامساعيل زاير،افضل انواع النفط يف العامل 1 
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يلجأ اجليولوجيون إىل االعتماد على عملّيات املسح الزلزالّية الستكشاف : حتديد أماكن تواجد النفط وحقوله -1
وتكوينها فيها، ويتّم من خالل هذه أماكن حقول النفط، وحتّري األماكن املالئمة جيولوجيًا إلقامة خزاانت للنفط فيها 

املرحلة إجراء تفجريات حتت طبقات األرض وانتظار ما تُقّدمه االستجابة الزلزالية من معلومات حول البنية اجليولوجية 
 .للمنطقة املقصودة  ومن األساليب األخرى املعتمدة يف هذه املرحلة قياس اجلاذبية األرضية، وقياس املغناطيسية

تعتمد هذه املرحلة من عملّية استخالص النفط واستخراجه إىل حفر آابر للنفط : ابر للوصول إىل النفطحفر اآل-8
وذلك إبحداث حفرٍة عميقة وطويلة يف أعماق األرض بواسطة أداة خاّصة ُتسّمى منصة النفط؛ إذ يعمل الباحثون على 

ة االستخالص وأتكيد تكاملية احلفرة اهليكلية، ويبدأ تثبيت أنبوب مصنوع من الفوالذ يف احلفرة املصطنعة إلمتام عملي
شجرة "النفط ابملرور عرب هذه الثقوب بعد تثبيتها يف قاع البئر واستقرارها يف قاعدته، ويف قّمة احلفرة يتّم وضع ما يعرف بـ 

تدفق النفط من املكّونة من املضخات والصمامات املرتابطة مع بعضها البعض للتحّكم بعملية الضغط و " الكريسماس
 .منابعه

 : وتتضّمن هذه املرحلة خطوتني أساسيتنّي ومها :استخراج البرتول واستخالصه-9

 يتم يف هذه املرحلة العمل على حتفيز خزان النفط ابالعتماد على جمموعة من اآلليات  :االستخالص األويل
الطبيعية؛ حيث يتم سحب النفط من البئر ووضع املاء الطبيعي مكانه، ومن مث االنتقال إىل مرحلة نشر الغاز 

ص من اجلاذبية النامجة عن ورفعه إىل قمة اخلزان والتحّول إىل مرحلة نشر الغاز الذائب يف النفط اخلام والتخلّ 
حترك املادة النفطية بني جزئي اخلزان العلوي والسفلي حيث اآلابر، وتبلغ نسبة االستخالص يف هذه املرحلة ما 

 .ةابملائبني مخسة إىل مخسة عشر 
 مع تقدم الزمن على عمر بئر النفط يبدأ عامل الضغط ابالخنفاض شيئاً فشيئاً حىت يبلغ : االستخالص الثانوي

مرحلًة من االخنفاض تصبح هبا قوة الضغط األرضي غري قادرة على حتريك النفط وقذفه ابجتاه السطح، فيلجأ 
نفط ابملاء لرفع اجليولوجيون إىل استخدام األساليب الثانويّة لالستخالص وذلك من خالل حقن خزاانت ال

قدرته على الضغط وحتفيزها، وحتفيز آابر الغاز الطبيعي على زايدة قّوة الرفع الغازي من خالل حقنها بثاين 
أكسيد الكربون أو اهلواء يف أسفل البئر الغازي النشط؛ فتعمل على تقليل مستوى كثافة املاّدة السائلة املتواجدة 

 1.ابملائةثالثني يف البئر، وتصل نسبة االستخالص إىل 

 العوامل املؤثرة يف سعر النفط: املطلب الثاين 

قبل التطرق للعوامل املؤثرة يف سعر النفط يستلزم وضع بعض التعريفات لسعر النفط وأنواعه ، مث التعرف على العوامل 
 :ميكن تعريفه حيتل سعر النفط مكانه هامة يف الدورة االقتصادية ومن هذا املنطلق ،املؤثرة يف سعر النفط 

                                                           
1https://www.marefa.orgconsulté le  21-01-2018 à 06 :32. 

https://www.marefa.org/
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 أوال ، أي قد يكون السعر أقل  أو الشيءمعربا عنها ابلنقود ، قد يعادل قيمة  الشيءسعر النفط هو عبارة عن قيمة -
 1. السلعة اليت يعرب عنها ابلنفط  أواملنتج بسعر النفط يعرف على أنه قيمة املادة  الشيءأكرب من قيمة 

 أنواع سعر النفط :  األولالفرع 

ومن هدا املنطلق سنحاول  االقتصادية وهو حيتل مكانة هامة يف الدورة االقتصادية األسعار أهميعترب سعر النفط من      
 :النفط فيما يلي ألسعارخمتلفة  أنواع إىل اإلشارة

 إن األسعار املعلنة ما هي إال أسعار نظرية ال تساوي يف حقيقتها أسعار النفط بل تقوم  :السعر املعلن  /أوال
 .يفرضها الشركات لكي يتم احتساب وحتديد ضرائب الدول املنتجة للنفط 

 ظهرت األسعار الفعلية منذ أواخر اخلمسينيات عندما اخنفضت األسعار املعلنة وهو يعرب  :السعر احلقيقي /اثنيا
 .عن سعر الشراء احلقيقي وقد يكون الشراء املتفق عليه بني الطرفني املنصوص عليه يف العقد 

  قيقية إىل ظهر هذا النوع يف فرتة الستينيات بعد ظهور األسعار احل: سعر اإلشارة  أوالسعر املرجعي /اثلثا
معرفة وحتديد متوسط  أساسجانب األسعار املعلنة وهو سعر متوسط بني السعر املعلن و احلقيقي وحيسب على 

 .سعر املعلن و احلقيقي لعدة سنواتمعدل ال أو
 أخذت هبذا السعر الشركات النفطية العاملة على األراضي النفطية ، حيث تقوم : سعر الكلفة الضريبية   /رابعا

ابستخراج النفط ومن مث شرائه منها بسعر يعادل الكلفة اإلنتاجية مضاف إليها عائد احلكومة و املتمثل يف 
 . قيمة األسعار األخرى يف السوق النفطية بيهالضريبة على الدخل فهو يعترب السعر الذي تتحرك 

  يقصد ابلسعر الفوري هو سعر الوحدة النفطية املتبادلة فوراي ويف السوق احلرة وهذا : األسعار الفورية  /خامسا
السعر معربا أو جمسدا لقيمة السلعة النفطية نقداي يف السوق احلرة للنفط املتبادل بني األطراف العارضة و 

 .املشرتية بصورة فورية 
  هو سعر يتم التفاوض حوله بنب  املتعاملني لشحنة من النفط تسلم يف اتريخ : السعر املستقبلي /سادسا

 2. مستقبلي على أساس األسعار املعلنة يف بورصات لندن و نيويورك

 

 

                                                           
، رسالة ماجستري يف االقتصاد و القياس ،  حتديد سعر النفط اخلام يف األجلني القصري و الطويل ابستخدام تقنيات التكامل و املتزامن ومناذج تصحيح اخلطأهري ، قبلي ز  1

 . 9، ص 8010 – 8003جامعة اجلزائر 
 . 9،0السابق ، ص،ص، املرجع2
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 العوامل املؤثرة على سعر النفط : الثاينالفرع 

ال تزال العوامل املؤثرة يف األسعار تعمل بصورة طبيعية يف جتارة النفط ابلرغم من حماولة الشركات النفطية الكربى و      
أحياان فكانت وال تزال التذبذابت يف مستوى  من ورائها الدول املساندة هلا ،لتسخري تلك العوامل لصاحلها،و جناحها

 :هذه العوامل يف أهموتتلخص نفسها،ياان العوامل املؤثرة األسعار تظهر بشكل مستمر متحديًة أح
 الطلب العاملي : أوال 

ويقصد ابلطلب النفطي مقدار احلاجة اإلنسانية يف جانبها ،يعد الطلب من أهم العوامل املؤثرة يف أسعار النفط    
فرتة زمنية حمدودة بغرض اإلشباع لتلبية الكمي و النوعي على السلع النفطية أو املنتجات النفطية عند سعر معني ، خالل 

 .تلك احلاجة اإلنسانية سواء ألعراض استهالكية النفط األبيض لإلانرة و التدفئة أو التزين للسيارات أو ألغراض إنتاجية 

 1:ويوجد العديد من العوامل املؤثرة على النفط منها أساسيا أو اثنواي أو مكمال ، وهي كالتايل 

إن الزايدة  يف استهالك النفط تعين هناك زايدة يف النمو  :القتصادي ودرجة التقدم الصناعي معدل النمو ا -1
االقتصادي و ابألخص  يف حالة التطور التكنولوجي و امليكانيكي و عنصر النفط يعد عنصرا هاما يف العملية اإلنتاجية ، 

بة إي أن هناك عالقة طردية متداخلة بني النمو وأيضا اخنفاض النمو االقتصادي يؤثر سلبا على كمية النفط املطلو 
 االقتصادي و الطلب على النفط فكل عامل يؤثر يف األخر 

إن اخنفاض أو تدين أسعار النفط يؤدي إىل زايدة الطلب العاملي وعكسه متاما،  فالسعر من  :تغري سعر النفط  - 2
 .صورة عامة العوامل األساسية و الفعالة يف أتثريها على الطلب النفطي ب

النمو السكاين أحد أهم العوامل املؤثرة يف الطلب النفطي فكلما كان عدد السكان كبري متزايد  :النمو السكاين  - 3
 .تطلب ذلك زايدة يف طلب النفط والعكس صحيحا

خاصة اإلنتاج و الدخل  ىخر لكن ورغم أن العامل السكاين مهم إال أن أتثريه يكون نسبيا و متكامال مع العوامل األ
من نفط العامل ، فيما تكتفي % 20 حوايلالقومي ،فهناك أماكن متقدمة صناعيا وعدد سكاهنا قليل لكنهم يستهلكون 

 .فقط من برتول العامل % 90 حوايلبقية سكان العامل ابستهالك 

هو ما اشتغلت عليها األوبك فبناءا على املناخ حتدد األوبك سقف إنتاجها حسب فصول ألسنه للحفاظ : املناخ  - 4
 .على مستوى حمدد للسعر 

                                                           

1
 http://petroleum -today.comconsulté le  09-02-2018 à 14:27. 

http://petroleum-today.com/
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ألن املناخ له دورا ابرزا يف حتديد الطلب النفطي ، فمثال برد الشتاء الشديد يؤدي إىل استهالك متزايد من الطاقة لتدفئة 
مليون برميل يف اليوم ،  86عادة ما يزداد الطلب على النفط يف فصل الشتاء مبقدار ،وغريها ....البيوت و احملالت 

و هذا ال يعين أن فرتة  ،وسجلت املناطق الشمالية الباردة أكرب استهالك للنفط مقارنة ابملناطق الوسطى و اجلنوبية الدافئة
 .البنزين والوقود بسبب العطل الصيفية الصيف ختلو من استهالك املشتقات النفطية بل هناك زايدة يف استهالك 

تربز آاثر االستقرار السياسي على الطلب النفطي مباشرة على األسعار فاالضطراابت : االستقرار السياسي يف العامل- 5
السياسية تكون  السبب الرئيسي غالبا يف نقص اإلمدادات النفطية و يقود الدول األكثر استهالكا للنفط إىل التنافس 

الدول األكثر استهالكا للنفط إىل ختزين كميات كبرية ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر   تلجابينها وعلى هذا األساس  فيما
 .ختوفا من نقص اإلمدادات النفطية علما أن تكلفة ختزين النفط تعترب مرتفعة و مكلفة 

أسعار السلع هلا أتثري مباشر يف الطلب على النفط خاصة إذا كانت السلع البديلة  : البديلة الطاقيةالسلع  أسعار - 6
هلا مستوايت تكلفة أقل و متواجدة بكميات هائلة وما ميكن استنتاجه مستقبال أن الدول الصناعية إىل االعتماد على 

 1.ائلة يف العاملالغاز الطبيعي كمصدر طبيعي للطاقة ابعتباره أحسن بديل للنفط و توفره بكميات ه

 (عرض النفط )العرض العاملي للنفط اخلام : اثنيا 

الكميات املتاحة من السلعة النفطية يف السوق الدولية بسعر معني خالل فرتة زمنية معينة وله عوامل و أسباب  بيهيقصد 
 : يلي  االخنفاض نذكر أهم العوامل املؤثرة يف العرض النفطي كما أوتؤثر فيه ابالرتفاع 

 االحتياجات هلا أتثري ابلغ على العرض النفطي ، فكلما كانت االحتياطات : و الطاقة اإلنتاجية  االحتياطات
عن طريق رفع  إمااملؤكدة  متوفرة بكميات كبرية كلما زاد االحتمال أن هناك إمكانية على الزايدة يف اإلنتاج 

 .زايدة الطاقة اإلنتاجية  أوعن طريق حفر آابر جديدة يف املناطق املكتشفة حديثا  أواآلابر القدمية  إنتاجية
  كلما كان املستوي التكنولوجي متطور أدى ذلك إىل سرعة الكشف   :املستوي التكنولوجي ألدوات اإلنتاج

زن بني الطلب و توفر قدرة عالية على إحداث التوا أيعن املكامن النفطية ويؤدي إىل زايدة عرض النفط اخلام 
 .العرض

  تلعب األسعار دورا مهما يف املقادير املعروضة من السلعة ، ابرتفاع األسعار حيفز إىل  :سعر السلعة النفطية
 .زايدة العرض و الكمية يف حالة اخنفاض 

                                                           
 . 80، ص8009، دار اجلماهريية للنشر و التوزيع و اإلعالن،بريوت ،الطبعة األوىل، منظمة أأوبك وأسعار النفط العريب اخلامنواف الرومي ،  1
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 البديلة  تتمثل يف مصادر املنافسة مثل الفحم و الطاقة الشمسية مثال ، فاألسعار: مقدار توفر املصادر البديلة
للنفط تلعب دورا هاما يف العرض البرتويل فاخنفاض األسعار ووجود املنتجات البديلة تساهم يف التأثري على 

السلع  أسعارعن اخنفاض  أصالالطلب النفطي و ابلتايل ينخفض العرض يف حالة اخنفاض الطلب الناتج 
 1.البديلة 

 تسعري النفط  ومراحل سياسة: الثالثاملطلب 

املعنية يف السوق العاملية وهي الدول املنتجة والدول  األطرافنظر للنفط عن وجهات  التسعريةتعرب السياسات    
 النفط  استعاراملستهلكة والشركات الوسيطة اليت تتبعها، وتؤثر هذه السياسات يف تطور 

 سياسة تسعري النفط: األولالفرع 

لعدة معايري وعمليات معقدة  إضافة على ذلك األوضاع االقتصادية عملية تسعري النفط ليست سهلة فهي ختضع  إن   
فالسعر الذي يعلن يوميا يف وسائل اإلعالم هو للبيع الفوري يف أسواق البيع ال يعكس ابلضرورة واقع البيع الفعلي للنفط 

 .املتعاقد عليه سلفا 

 :ويقسم العامل إىل ثالثة أسواق لبيع النفط وهي 

ألسواق شرق آسيا وعلى ضوء  "ديب أوعمان "، و "ألورواببرنت "، األمريكيةيف األسواق  "تكساسانميكس و وست "
 .هذه األسواق تتم تسعرية النفط 

 :النفط عادة ما يسعر يف ثالثة مواقع خلمسة أنواع من النفط يف سبيل املثال  

  ميل  عن سعر انميكس او وست دوالرات للرب  10إىل  2يسعر العريب الثقيل يف السوق األمريكية بنا قص
 .تكساس 

 دوالرات للربميل عن سعر برنت  2إىل  6بناقص  أوروابعر يف سوق يس. 
  دوالرات للربميل 0اىل 8يسعر يف سوق شرق أسيا بناقص. 

 2.ويتم تغري األسعار حسب العقود ووفقا لظروف السوق النفطية 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة بن  إنعكاسات تغري أسعار البرتول العاملية على االقتصاد اجلزائري يسمينة لباين ، 1

 . 28،29، ص،ص، 8003 – 8002يوسف بن حدة ، اجلزائر ، 
 962،  8010، خوارزم العلمية جامعة امللك عبد هلل ، جدة السعودية ، الطبعة الثامنة ،  (لطاقوية و البيئيةاملوارد الطبيعية و ا) اقتصاد النفط السيد فتحي أمحد اخلوين ،2
. 
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  مراحل تسعري النفط: الفرع الثاين

جاء تطور تسعري البرتول فتحديده متأثر بنسبة كبرية ابلعوامل السياسية و االقتصادية ابإلضافة إىل طبيعة السوق       
البرتولية السائدة حينها ،و من املالحظ أنه ميكن تفسري مراحل هذا التطور إىل ثالثة فرتات رئيسية و متباينة فيما بينها 

 :هي

 (:1131-1121)ام يف لل االحتكار املطل  مرحلة تسعري البرتول اخل:أوال

 :تسعري البرتول اخلام هلذه املرحلة ميكن تقسيمها بدورها إىل ثالثة مراحل

فرضت الشركات البرتولية االحتكارية نظاما خاصا ابألسعار املعلنة منقطة األساس  :مرحلة نقطة األساس الواحدة-1
 :العاملية كما يلي الواحدة ويتم من خالله حسا بكل أسعار اخلامات

 .سعر خام خليج املكسيك مضافا إليه تكاليف النقل و التأمني من منطقة خليج املكسيك إىل مناطق االسترياد

 العرب اخلليج منطقة يف جديدة أساس نقطة إضافة متت اجلديد النظام هذا مبوجب :مرحلة نقطة األساس املزدوجة-8
 األسواق يف املكسيك ليجاخل خام أساس على حيسب العريب اخلليج ولبرت  خليج املكسيك، فكان نقطة إىلإبضافة 
 .إليه أجور الشحن احلقيقة من مناطق اإلنتاج إىل مناطق االستهالك مضاف الدولية

وصار حيسب يف هده املرحلة ابحتساب سعر برتول اخلليج العريب كما : مرحلة نقطة األساس الواحدة املتعادلة - 3
 . يلي ، سعر برتول اخلليج العريب مضافا إليه تكاليف النقل من اخلليج العريب إىل ميناء ساومثينبغر ابجنلرتا

 (:1191-1151) مرحلة حتديد سعر البرتول اخلام يف لالل احنصار االحتكاري: اثنيا 

 :اخلام هلذه املرحلة ميكن تقسيمها بدورها إىل ثالثة مراحل تسعري البرتول   

وفق هذه القاعدة كان يتم االعتماد على سعر البرتول األمريكي وسوق خليج املكسيك يف  :قاعدة صايف احملق -1
 .حتديد األسعار املعلنة للبرتول

 .الشركات البرتولية االحتكارية حتدد األسعار "كويباأل"خالل هذه الفرتة أصبحت منظمة  :قاعدة سعر اإلشارة-8

شهدت هذه املرحلة تصحيحا هيكليا يف أسعار البرتول حيت متكنت منظمة الدول املصدرة  :قاعدة السعر الرمسي-9
 .للبرتول وخاصة العربية منها ترفع مستوى السعر املعلن وفقا ملا يتماش مع مصاحلها اخلاصة
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 (:حاليا-1191)اخلام يف لل املنافسة احلرة  مرحلة تسعري البرتول: اثلثا 

يف هذه املرحلة زالت سيطرة الشركات البرتولية االحتكارية لتنتقل هذه السيطرة إىل يد منظمة الدول املصدرة للبرتول 
 .حيث أصبحت تتحكم يف األسعار، لكن مل تدم إال ستة سنوات

 النفطية  األسواق: املبحث الثاين

النفط تثري خماوف كل من الدول املنتجة و  أسعاراألهداف واملصاحل ابلنسبة للدول املصدرة واملستوردة فإن  تعارضنظرا ل
النفط وتغيري آلية تسعريها هو تطور سوق  أسعارتطور  إىلللنفط على حد سواء ،وهذا األمر الذي أدى  املستهلكة

 .النفط اليت تعددت األطراف املتدخلة فيها 

 ماهية السوق النفطية :  األولاملطلب 

االقتصادية أبهنا جمموعة من العالقات املتبادلة بني قوى العرض و الطلب املؤثرة يف كيفية حتديد سعر وفعالية  األسواقتعد 
مورد اقتصادي يف االستخدامات املختلفة ، لذلك من الضروري التفصيل يف السوق  أوخدمة  أوختصيص أي سلعة 

 .نواعها واألطراف املتدخلة فيها وأ خصائصها و النفطية

 تعريف السوق النفطية:  الفرع األول

نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب وختتلف ،تتحدد األسعار يف السوق النفطية كبقية أسواق السلع واخلدمات        
هذه السوق سوق النفط عن بقية األسواق بتعلقها بسلعة إسرتاتيجية مهمة ، وقد شهدت قوى العرض والطلب يف 

 .تغريات وأحداث كبرية خالل فرتة القرن الواحد والعشرين اليت حصلت يف كل من جانيب العرض والطلب 

هي السوق اليت يتم فيها التعامل مبصدر مهم من مصادر الطاقة وهو النفط ، حيرك هذا السوق قانون  والسوق النفطية
كالعوامل " االقتصادية اليت حتكم السوق ، هناك عوامل أخري العرض والطلب مع بعض التحفظات ابإلضافة إىل العوامل

 ."السياسية ،العسكرية ،املناخية ،وتضارب املصاحل بني املنتجني و املستهلكني و الشركات النفطية 

رد األساسي و الرئيسي يف تنمية االقتصاد وهو النفط وذلك طبقا لقوانني م التعامل فيه ابملو هي مكان يت السوقومنه ف
 1. العرض و الطلب

                                                           
، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري ختصص حتليل اقتصادي ، كلية علوم اقتصادية ،  جملد اجلباية البرتولية لعقود البحث و اإلنتاج حنو مالءة أكثر مع السوقبدون ذكر،1

 .20، ص  8008 -8001جامعة اجلزائر ، 
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 خصائص السوق النفطية : الفرع الثاين

  1:يلي يف أربعة نقاط أساسية نشرحها فيماوتتمثل خصائص السوق النفطية 

 :ارتفاع نسبة الرتكيز االحتكاري/أوال

من صادرات العامل النفطية، وقد % 26أي أن هناك عددا قليال من الدول املنتجة واملصدرة للنفط تنتج حقوهلا حنو     
أخذت هذه الدول ترتكز أكثر من خالل منظمة األوبك، كما تسيطر الشركات العاملية بفروعها املختلفة على اجلانب 

كز عدد قليل من الدول املستوردة وهي الدول الصناعية األعضاء يف األكرب من السوق النفطية، أما يف اجلانب اآلخر فيرت 
من حجم الواردات الكلية % 8822حيث استوردت ما يقارب من ( "OECD)منظمة التعاون واإلمناء االقتصادي 

 .8010للنفط سنة 

 :سوق التكامل الراسي واألفقي/اثنيا

لك أن ممارسة الشركات النفطية العاملية والشركات الوطنية لنشاطات تتميز السوق النفطية ابلتكامل الرأسي واألفقي، ذ    
الصناعة النفطية تكون متكاملة رأسيا من مرحلة املنبع، أين يستوجب للشركة النفطية بغض النظر عن نوعها أن تكامل 

... اسة الفيزايئيةكمرحلة البحث، واستكشاف اليت تتطلب الدراسة اجليولوجية والدر )فيما بني نشاطات هذه املرحلة 
 .ليضمن انتقال النفط من منطقة اإلنتاج يف منطقة االستهالك( وغريها، تليها مرحلة احلفر والتنقيب االستخراج واإلنتاج

  :سوق التكتل/اثلثا

ها تدل حركة الشركات العاملية يف السوق النفطية على االتفاقيات املسبقة فيما بين(: الكارتل، واملنظمات واهليئات)   
. على اخلطوات اليت تتبعها كل منها، إىل غاية وصول سلعة ومشتقاته إىل األسواق مما جيعلها تتجه حنو التكامل الكامل

كمنظمة )ت الدولية وقد ظهرت أوىل هذه التكتالت يف الكارتل النفطي يف فرتة الثالثينات، مث تلتها اهليآت واملنظما
اليت من مهامها التدخل يف استقرار السوق النفط العاملي مبا خيدم مصلحة ( للطاقةك، والوكالة الدولية األبياألوبك، 

 .الدول أعضاء أو املنظمة التابعة هلا

 

 

                                                           
1
 .27.مرجع سابق ،ص 
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 :عدم مرونة الطلب يف فرتة األجل القصري/رابعا

يتصف الطلب على النفط بكونه غري مرن فرتة األجل القصري، ألن الصناعات املبنية على أساس استخدام النفط      
كمصدر للطاقة ال ميكنها التحول عنه بصورة فورية، بل أن عملية التطبيق تقتضي بعض الوقت أي مبعىن آخر أن نسبة 

 .إىل رأس املال املستخدم للطاقة املعدات واآلالت اليت تعتمد على النفط يف رصيد أي جمتمع

يتوقف على األسعار النسبية للمصادر املختلفة للطاقة، فإذا اعتمدت رصيد جمتمع على هذا النوع من املعدات، فإن    
اجملتمع سوف يتحمل ارتفاعا كبريا يف األسعار بدال من االستغناء على تلك املعدات، لذلك يوصف بكونه غري مرن يف 

( 8003-8002)وفرتة القرن احلال  1320أو  1329سنوات )لقصري كما حصل يف فرتة السبعينات فرتة األجل ا
 .ولكن مبرور الوقت ميكن تكييف املعدات والتحول إىل املصادر البديلة أو رفع كفاءة استخدام

 النفطية  األسواقأنواع : الفرع الثالث

 1:الرمسية فيما أييت  األسواقولتحديد أنواع األسواق النفطية ميكن يف هذا الصدد حتديد 

 :(العاجلة)الفورية للنفط  األسواق/أوال 

الفورية منذ القدمي ابعتبارها وسيلة للتخليص أبسعار منخفضة من بعض الفوائض  األسواقعرفت صناعة النفط    
طار العقود طويلة األجل اليت كانت ختضع لنظام تسعريي اثبت االنفطية ، ولتحقيق التوازن بني العرض والطلب خارج 

 .يف النفط من حجم التجارة العاملية %16ومستقر ومل يكن نطاق السوق الفورية يف املاضي يتجاوز 

 .الرمسية اليت حتكم العقود طويلة األجل  أووابلتايل مل يكن السعر الفوري املنخفض يؤثر أتثريا حمسوسا يف األسعار املعلنة 

 :(اآلجلة )األسواق املستقبلية  /اثنيا

عرفت هذه األسواق قدميا يف جمال السلع اليت خيضع عرضها تقلبات يصعب التنبؤ هبا مثل املنتجات الزراعية اليت    
ضد خماطر تغري  لتحوطتتأثر بعوامل غري متوقعة كتقلبات املناخ ، وحتقق تلك األسواق ملن يشرتي السلعة بعقد أجل 

 ....دثة ابلنسبة للنفط السعر يف املستقبل و تعترب تلك األسواق ظاهرة مستح

بل فتحت اجملال  الفعلية،والتعامل يف األسواق املستقبلية مل يعد يقتصر على من يريد اقتناء النفط ملواجهة احتياجاته 
 .حركة األسعار مبا حيقق مصاحلهم  للمضاربني للتأثري على

                                                           

. 802،802، ص،ص، 8005دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، الطبعة الثانية ،  ، مستقبل النفط العريب ،مركزحسن عبد هللا  1 
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 :وميكن أن منيز يف األسواق اآلجلة نوعني من األسواق 

 يوم ، وتتم العمليات  16الفورية ولكن آبجال أطول من  األسواقعملها مثل  :آجلة  أسواق أولية نفطية
ابلرتاضي لسعر معني والتسليم يف أجيال الحقة ، بداية يعرف على أنه شهر لكن ميكن أن يتجاوز ذلك وهذا 

برميل ، والبائع حيدد  600000تقل عن  أنالنوع من األسواق تلزم املشرتي بتحديد نوع الشحنة اليت جيب 
الزيت ، البنزين زيت "اتريخ توفرها ، وال تكون هذه األسواق إال لعدد حمدود من النفط اخلام واملنتجات النفطية 

 ".غري منظمة يف الغالب األسواقالديزل ، ووقود الطائرات ، وهذه 
  يف نيويورك و شهدت  1329زمة النفطية األوىل ظهرت ألول مرة بعد األ (:البورصات النفطية)أسواق اثنوية

يتم التعامل فيها ابلعقود اآلجلة وليس بس حنان النفط ، تطورا كبريا يف ظل التقلبات الشديدة ألسعار النفط 
 أوالشراء لكمية حمددة منن النفط اخلام  أواخلام وهذه العقود هلا طابع السندات املالية وهي مبثابة تعهد للبيع 

يوجد ثالثة بورصات برتولية كربي منظمة يف العامل هي نيويورك للتبادل ، ت النفطية من نوع حمدد املشتقا
 .التجاري

يف هذه السوق مضاربون  املتعاملنيمعظم  SLNYEXسوق املبادالت النفطية لندن و سوق سنغافورة النقد العاملي    
 .بغية حتقيق األرابح و استغالل تقلبات األسعار

 1:التاليةكما يغلب يف هذه السوق العمليات الثالثة   

  تستعمل هذه العملية بغية االحتياط و التغطية من خماطر تغريات األسعار املفتوحة ، وتتم وفق عملية  :التغطية
قبل الوصول ألجل  ه األوراق ميكن أن تنتقل من يد األخرىوهذ( األسهم املالية) بيع أوراق الربميل  أوشراء 

 .ستحقاق اال

 .، وكال من البائع و املشرتي ميكن أن يتعرض هلا وقتا واحد لتحوطكما ذكران سابقا بغية 

  تستعمل كمرحلة انتقالية لتحقيق الربح ألن املضاربني ال يبنون قراراهتم على الواقع وإمنا على ختمينات :املضاربة
تدخالت املضاربني تؤثر على  أن إذاقد تكون حمسوبة بشكل جيد صحيحة وأما خاطئة ، وهذا ما حيدث 

ختمينات التطور  أنتغريات األسعار بسبب تضخيم املعامالت يف األسواق اآلجلة نتيجة تدخل املضاربني كما 
 .سوق األجل و تؤثر يف السوق الفورية  أسعارمن قبل املتعاملني من شأنه أن يؤثر على 

  اليت حتدث بني  خمتلف األسعار مثال تغريات  الختالفاتاتقوم عمليات املوازنة بتصحيح خمتلف  :املوازنة
  .منتجة واحد من سوق ألخر أسعار

                                                           

..883.ص، املرجع السابق 1 
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 املتدخلة يف األسواق النفطية  األطراف:  املطلب الثاين

اإلنتاج  مكن تصنيفها حسب جانيب يحيث جوانب النفطية وهذا ابلعودة إىل عدتاألسواق املتدخلة يف  اإلطرافختتلف 
 : كالتايلو االستهالك  

 من انحية الدول املنتجة للنفط  :الفرع األول 

 : يلي  و تنقسم الدول املنتجة للنفط إىل ما      

بني الدول املنتجة للنفط وابألخص الدول العربية و  أزمةظهرت يف سنوات اخلمسينيات  :دول منظمة األوبك  :أوال
 .الشركات االحتكارية و السبب كان مطالبة الدول املنتجة للنفط بتحسني مداخلها من العوائد النفطية 

حتالف  إيلاستغالل املوارد النفطية هلذه الدول ،األمر الذي أدى  وأوصلتلكن الشركات العاملية مل توىل اهتمام بذلك 
( البرتول )النفط  أسعاروأتسيس منظمة األوبك، وهتدف هذه املؤسسة إىل التحكم يف ( البرتول )الدول املنتجة للنفط 

وتنسيق اجلهود بني أفرادها يف جمال السياسة النفطية لضمان املصاحل الفردية و اجلماعية ولضمان استغالل أمثل للثروة 
توى تطورات السوق ق املنتجني والتأثري على حجم اإلنتاج النفطي ،و كذلك مسالنفطية والسهر على الدفاع عن حقو 

 2:وترتكز أهداف منظمة األوبك يف النقاط التالية 1العاملية للنفط،

  تعزيز السيادة الوطنية على اقتصادايت الدول األعضاء. 
 نفردة و مجاعية توحيد السياسات النفطية ووضع أحسن الطرق حلماية مصاحل األعضاء إما بصورة م 
  أعضاء املنظمة ابعتبارها منخفضة بسب املستوى املتدين  ألسعار النفط ، لتحقيق  مدا خيلمضاعفة عوائد و

 .منو اقتصادي يتماشى والتطورات الداخلية واخلارجية 
  العاملية  األسواقالنفط يف  أسعارالسعي على استقرار. 

شعرت الدول املصدرة للنفط الغري  1322النفط أوائل  أسعاربعد االخنفاض يف :  الدول املنتجة خارج األوبك:اثنيا
بتخوف قامت مصر بدعوة كبار اخلرباء يف الدول املصدرة للنفط غري األعضاء يف األوبك الجتماع يف  األوبكمنظمة يف 

 :االجتماع ونتج عن هذا "...مصر ، املكسيك ، الصني ، ماليزاي ، أنغوال "مبشاركة كل من  1322

                                                           
 .80، 13، ص،ص، 8005، دار اخللدونية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، جويلية  2، العدد  اقتصادية، دراسات  أسعار النفط ارتفاعمدحت العراقي و آخرون ،  1

. 80،81املرجع السابق ، ص،ص، 2 
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وقد مت يف هذا االجتماع وضع اللبنات األساسية ، منظمة الدول املستقلة املصدرة للنفط هبدف الدفاع عن مصاحلها 
وأن ( أشهر 5كل )أمانة عامة ، بل يكفي أن يتم االجتماع بصفة دورية  أوإلقامة جمموعة غري رمسية ال حتتاج إىل متويل 

 .تستضيفه كل مرة دولة متطوعة 

 ( املستوردة للنفط )من انحية الدول املستهلكة للنفط :فرع الثاين ال

م  يف مؤمتر 1326 مايويف  أتسست  األمريكيةاملتحدة  األمموكالة الطاقة الدولية هي منظمة جاءت بدعوة   :أوال
موقف تعزيز ،ويتمثل اهلدف الرئيسي للمنظمة يف دولة صناعية غربية  12جتمع يف عضويتها   IEAواشنطن 

وذلك ابلتأثري على ( البرتول )املستهلكني للنفط و تشجيع أعضائها على االحتفاظ مبخزون جتاري كبري من النفط 
 .السوق النفطية يف مراحل اخنفاض اإلنتاج وقلة املعروض النفطي

ملة كما نتج عن مؤمتر واشنطن تكوين جمموعة تنسيق الطاقة وقد حرصت هذه اجملموعة على وضع خطة شا    
للتصدي لكل ما يهدد اإلمدادات النفطية ، و إنشاء وكالة دولية للطاقة ووضع شبكة لتجميع و دراسة املعلومات 

 .اخلاصة ابلسوق العاملية للبرتول

الوالايت املتحدة األمريكية ، كندا ، اململكة املتحدة ، أملانيا ، : دولة هي كالتايل  80وقد ارتفعت العضوية إىل      
إيطاليا ، الياابن ، أسرتاليا ، نيوزيلندا، السويد ، الدامنرك،  بلجيكا ، هولندا، لوكسمبورغ،  ايرلندا، سويسرا ، إسبانيا ، 

 .النمسا ، تركيا ، اليوانن ، فرنسا ، فنلندا،  اجملر ، الربتغال ، النرويج 

 1:كالتايل هذا ما تبني من خالل املبادئ األساسية اليت التزم األعضاء هبا وهي  

  تشجيع البحث و التطوير يف اجملال النفطي. 
  وضع كل عضو برانمج و طلبا للطاقة هبدف خفض الواردات النفطية 
  الطاقة املنتجة داخل الدول األعضاء إىل املستوى  أسعارتنمية املصادر البديلة للنفط من جهة و السماح بزايدة

 .الذي يقود إىل ترشيد االستهالك من انحية أخري 
  تنمية مصادر الطاقة من خالل هتيئة املناخ. 

 

                                                           
،مذكرة لنيل شهادة املاجستري غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري ، جامعة  تقلبات أسعار البرتول على التوازانت االقتصادية انعكاساتمجعة قويدري قوشيح ، 1

 . 62، ص  8003 – 8002حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، اجلزائر ،
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طلق عليها مصطلح الشقيقات السبع ، وهي تتحكم يف جانب كبري من أو اليت  الشركات النفطية العاملية الكربى : اثنيا
النقل و التوزيع و التكرير ،وهذه الشركات تعود ملكية معظمها للوالايت املتحدة األمريكية، ابإلضافة لربيطانيا اإلنتاج و 

 .من انقالت النفط يف العامل % 60من صناعة التكرير العاملية ، وأكثر من % 20، هولندا متلك أكثر من 

أغلبها شركات أمريكية   "...أوبل و تشفرون   اكسون، غولف ، تكساسو ، موبيل": من أكرب هذه الشركات هي   
 "بريتش بيرتوليوم "و الربيطانية   "شيل"إضافة إىل الشركتني اهلولندية  

،  8000من إنتاج النفط يف العامل خالل سنة % 22كما سيطرت شركات النفطية الوطنية التابعة للدول املنتجة على 
 1. "برتو الصينية "املكسيكية،  شركة "بيرتوليوس"السعودية ، شركة النفط الوطنية اإليرانية ، شركة  "ارموكو "منها شركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

: يل متوفرة على املوقع التا 8000،جملة أخبار النفط و الصناعة ، اإلمارات العربية املتحدة ، إىل أين أسعار النفط  صباح نعوش ،1
:00. le 21/03/2018 a 11 www.moenr.govae.conselté. 

http://www.moenr.govae.conselté/
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 خالصة الفصل األول 

 من خالل تناولنا للجوانب النظرية اليت تضمنها هذا الفصل و الذي خصصناه لإلطار النظري لالقتصادايت النفط    

 : يلي يف ما أمهها إيراداتميكننا  النقاطمن مجلة و استخلصنا منه 

 مصادر الطاقة يف العامل و ختتلف نوعيته كما خيتلف سعره الذي حيتل مكانة هامة  أهمهو من ( البرتول) لنفط ا
يف الدورة االقتصادية و يؤثر يف سعر النفط عدة عوامل منها الطلب العاملي و العرض العاملي للنفط و الذي 

الكميات املتاحة من السلعة النفطية يف السوق الدولية بسعر معني خالل فرتة زمنية حمددة ، و له  بيهيقصد 
 .و االخنفاض   عوامل تؤثر فيه ابالرتفاع 

  ، األوضاع إىل إضافةتسعري النفط هي عملية ليست سهلة فهي ختضع لعدت معايري و عمليات معقدة 
 .حسب العقود ووفقا لظروف السوق النفطية  األسعاريتم تغري  االقتصادية

  و الرئيسي يف تنمية االقتصاد وهو النفط ، و ذلك طبقا  األساسيالسوق النفطية مكان يتم التعامل فيه ابملورد
العرض و الطلب ، ويتدخل يف السوق النفطية أطراف من انحية الدول املنتجة للنفط نذكر منها منظمة للقوانني 
ل املستهلكة للنفط وكالة الطاقة الدولية و الشركات و و من انحية الد األوبكو الدول املنتجة خارج  األوبك

 .النفطية العاملية الكربى 
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 :متهيد 

األساسي يف االقتصاد اجلزائري وهو األمر الذي حتم على  االقتصاد اجلزائري  احملور يشكل قطاع النفط يف اجلزائر      
، و اصبحت التطورات أن يكون مرهوان بعوائد هذا املورد الناضب والذي يعرف تذبذب يف أسعاره وعدم االستقرار 

قتصتدية واملالية ال ى مر ري هي سبب و نتيجة القتصاد النفط،لذلك ارتبطت كل االزمات االيف االقتصاد اجلزائاحلاصلة 
 . ا االقتصاد الوطين هلذا القطاع بشكل او اخر ويف كل اجلوانب املشكلة لقطاعات االقتصاد الوطينبيه

ومن خالل هذا الفصل سيتم التطرق لطبيعة االقتصاد اجلزائري و مكانة النفط يف االقتصاد اجلزائري وهذا بعد توضيح 
 :قطاع النفط يف اجلزائر ، ولإلملام جبوانب املوضوع مت تقسيم الفصل إىل مبحثني  أهم املراحل اليت مر هبا

 طبيعة االقتصاد اجلزائري : املبحث األول 

 قطاع النفط يف اجلزائر : املبحث الثاين 
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 طبيعة االقتصاد اجلزائري :املبحث األول 

رغم امتالك اجلزائر كل املقومات اليت  تؤهلها لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة إال أن االعتماد املفرط على قطاع     
 .تقلبات اسعار النفطحيث تبقى عوائده املالية اتبعة لالنفط يشكل عائق كبريا أمام حتقيق أهداف االقتصاد اجلزائري، 

مبؤشرات االقتصاد الوطين  تغري اسعار النفطوهذا ابلرغم من التوجه حنو تبين االقتصاد البديل وقبل التطرق اىل عالقة 
 .سنحاول اعطاء نظرة عامة لتطور االقتصاد اجلزائري و املوارد اليت يتوفر عليها وخصائصه

 تقدمي عام لالقتصاد اجلزائري : األولاملطلب 

 إذ وعميقة هيكلية تشوهات حدوث إىل أدى مما االستقالل منذ متكافئ غري وضعااجلزائري  االقتصاد عرف         
تغريات  قليلة سنوات مدار على االقتصاد اجلزائري عرف وهكذا كبري جدا ، واخلارجي الداخلي املايل االختالل كان

 .املطلب تقدمي عام لالقتصاد اجلزائري  هذا خالل من سنستعرض لذلك وملموسة عديدة

 مقومات االقتصاد اجلزائري : الفرع األول 

على اختالف جوانبها حيث تساهم يف طبيعة التنمية وذلك يعتمد االقتصاد اجلزائري على جمموعة من مقومات       
 :فيما يلي املقومات  وسوف نستعرض هذه االقتصادية

إذ أن اجلزائر متتلك كم هائل من املؤهالت البشرية واليت قدرت :حجم الطاقات اإلنسانية اليت تتمتع هبا اجلزائر : أوال 
 ،،،002وفاة و  ،،،004والدة حية مقابل  ،،،0،04مقابل  6،02مليون نسمة يف جانفي 4،،4بقرابة 

 1.زواج

متتلك اجلزائر مقومات و مؤهالت النمو و التنمية وهذا ما يوضحه  :طبيعة املوارد والثروات املادية ابجلزائر  :اثنيا
 :(0-6)اجلدول رقم 

 

 

 
                                                           

1
 .066، 000، ص،ص،  6،،6ي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مبادئ االقتصاد البرتويل و تطبيقها على التشريع اجلزائريسرى دمحم ابو العال ،  
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  طبيعة املوارد والثروات املادية:  (0-0)اجلدول رقم 

 املوارد تركزها
طن ينقل عرب 6يرتكز يف حاسب مسعود يف عني اميناس اكتشف سنة صحف هم االحتياطي 

 يف إنتاجه   0جباية ، اجلزائر ، وهران وحتتل اجلزائر الرتبة  األانبيب إىل موانئ سكيكدة وارزيو ،
 البرتول 

 
الرابعة عامليا و الثالثة يف إنتاجه ، ينقل عرب  0مليار م ،026يرتكز حباسي الرمل ابحتياطي  

األانبيب رئيسية إىل موانئ سكيكدة ارزيو منه إىل ايطاليا عرب تونس وإسبانيا عرب املغرب ميثل الغاز 
 من جمموع الصادرات اجلزائرية %04طبيعي بنسبة ال

 الغاز الطبيعي 
 

 الفحم احلجري  يرتكز يف قنادسه يتميز ببعده عن موانئ التصدير وارتفاع نسبة الكربيت فيه  
 

 الكهرابء (فقط من مصدر مائي السدود % ،0حرق البرتول و الغاز و )منها تستخرج حراراي % ،0
 

 الطاقة النووية  ووي دائرية لألحباث النظرية و عني وسارة للتجارب حمدودة النطاق ، ن  مفاعليهللجزائر 
 

بوخضرة على احلدود التونسية يتميز بقربه من السطح  مورد احلديد ترتكز يف منجم الونزة و
ينقل عرب  يف العشرينيات من القرن املاضي ، اكتشفوالسواحل مما يسهل استغالله و تصديره 

خط الونزة عنابه كما يوجد منجم بتمزيرت ببجاية ومنها غار  أمههاخط حديدي مكهرب 
 جبيالت الضخم بتند وف و الغري مشغل لبعده عن السواحل

 احلديد
 

يرتكز يف مناجم الكويف و جبل العنق على احلدود التونسية يتميز بوجوده على السطح وقربه من 
 ( تلمسان )ه و نقله و تصديره إىل املغرب جند منجم الرب السواحل مما يسهل استغالل

 الفوسفات
 

 الزنك و الرصاص و النحاس  ، عنابه يتمركز يف أماكن متفرقة من الشمال أمهها مناطق سكيكدة
 الزئبق  مبنطقة عزابه وهو األكرب إبفريقيا

 الذهب و االورانيوم  يف منطقة القهار يف متنراست 
،:00على الساعة  6/6،00،/04:اتريخ النشر منتدى الشروق اجلزائري ، :املصدر  

فيها البرتول وهو اهم مورد يف االقتصاد ، بيما ارد و الثروات املادية ابجلزائرتنوع املو  لنا ضحتي (:0-6)رقم  ومن اجلدول
قة النووية واحلديد و الكهرابء و الطا الفحم احلجري واجلزائري والركيزة االساسية له،كما تتمتع اجلزائر بثروة الغاز الطبيعي 

 . والفوسفات والزنك والرصاص و النحاس و الزئبق ابإلضافة اىل االحجار الثمينة و الذهب و األورانيوم

مليون  46.4ب اليت تقدر للجزائر االمجالية زراعيةال ان املساحة ثمارلالستتوفر املساحات الزراعية الصاحلة  :اثلثا
مكانتها من التنوع اجلغرايف ومساحات زراعية من املمكن أن تكون من املساحة االمجالية للبالد  %00هكتار واليت متثل 

لكن توايل االختيارات االقتصادية املناقصة أحياان من جهة وتقاطع  الفالحية املنتجاتوكذلك تنوع   لالستثمارصاحلة 
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سامهت يف إضعاف كفاءة اندماج القطاع الزراعي اجلزائري  أخرياملصاحل اليت تعرتض تطور االقتصاد اجلزائري من جهة 
 1 .يف االقتصاد العاملي

 خصائص االقتصاد اجلزائري :الفرع الثاين 

 :معتربة نستعرضها يف اجلوانب التالية بعدة خصائص االقتصادايت  ككل  يتميز االقتصاد اجلزائري          

تركز معظم السياسات االقتصادية فيه على تسري و إدارة ازمة املديونية و اليت ال  تزال تشكل  :اقتصاد مديونية  : أوال
قيدا و مشروطيه تؤثر على طبيعة القرارات االقتصادية املتخذة ، فرغم اخنفاص معدالت الدين واليت تعود إىل ارتفاع 

وصلة الصادرات نتيجة الرتفاع اسعار النفط فإن حجم الديون مل ينخفض إىل مستوى املقدرة التسديدية و خاصة بعد ح
واصبحت مؤثرة على  ،،،6مليار دينار يف هناية  ،،06مرحلة  حترير التجارة ، وقد قدر حجم الديون العمومية حوايل 

 . طبيعة التوازانت ومسار السياسيات االقتصادية

 .هذا على حساب اسرتاتيجية التصنيعيقوم على اسرتاتيجية استنزافية للثروة النفطية و الغازية و  :عيياقتصاد ر : يااثن

األمر الذي جيعل االقتصاد اجلزائري رهينة اإليرادات الربيعية املنخفضة يف االسواق الدولية ، فاحملروقات تساهم بنسبة 
 2.من إمجايل الصادرات%  6.00دولة و من اإليرادات العامة لل %24من الناتج الداخلى و % 06

وأضحت تؤثر على حركية النشاط االقتصادي و جماالته وحتد من كفاءة  :اقتصاد تطورت فيه آليات الفساد: اثلثا
و تنامت فازدادت شبكات السوق املوازي ،  القتصاديةاالسياسة االقتصادية وتعطيل املنظومة القانونية و التشريعية 

 3.املؤسسية وزعزع عنصر الثقة فيها أحجام الثروات اليت تتحرك يف قنواته ، هذا الوضع أضعف قدرة الدولة

 

 

 

                                                           
1
 .064. صاملرجع السابق، 
 .6،ص 0،،6، اجلزائر ، البليدة ،جامعةاجلزائري االلفية الثالثة ، االقتصاد حول الوطين امللتقى ضمن مداخلة ،"واإلنعاش النمو إصالح "اجلزائري االقتصاد ، حاكمي حفصبو 2 

.0ص، املرجع السابق   3  
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 (0202-0222)برامج النمو االقتصادي : املطلب الثاين 

مت اجلزائر إبصالحات ذاتية وأخري مدعومة من طرف صندوق النقد الدويل وبعدها اخذت السلطات على قا        
والذي نتج عنه بعض التحسن النسيب كما  4،،6-،،،6عاتقها القيام ابلربامج التنموية بداية من املشروع االقتصادي 

 : دعم النمو االقتصادي خالل الفرتة املشار اليها فيما يلي ل التكميلي الربانمجنشري يف هذا اجلانب ايل امهية 

 0222/0222الربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي  :الفرع األول

مليار دينار جزائري،  وذلك بتطبيق برانمج إنعاش قادر على مواصلة ودعم النمو 46،6،6حيث خصص ما يقدر ب 
 يف اجلدول التاىل  0،،6/6،،6ربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي حبيث نوضح التوزيع القطاعي لل، 1االقتصادي

 (0،،6-6،،6)لدعم النمو االقتصادي التوزيع القطاعي للربانمج التكميلي : ( 0-0)جدول رقم 

 القطاعات  املبلغ مباليري دج  %السنة
 :برانمج حتسني ظروف معيشة السكان منها : اوال 1908,5 %45,42

اجلامعة ،الرتبية الوطنية،  التكوين املهين ،الصحة العمومية ، تزويد السكان مبياه الشرب  السكنات ،
الثقافة، الشباب والرايضة ،إيصال الغاز و الكهرابء للبيوت ،أعمال التضامن (خارج األشغال الكربى)

، برامج بلدية الوطين ، تطوير االذاعة والتليفزيون ، إنشاء منشآت للعبادة ،عمليات هتيئة اإلقليم
 .للتنمية، تنمية مناطق اجلنوب ، تنمية مناطق اهلضاب العليا 

 : برانمج تطوير املنشأت األساسية منها :اثنيا 1703,1 %40,52
 ، وقطاع هتيئة اإلقليم، (السدود والتحويالت )قطاع النقل ، األشغال العمومية ، قطاع املاء ، 

 :برانمج دعم التنمية االقتصادية منها  :اثلثا 337,2 %08,02
الفالحة والتنمية الريفية،  الصناعة والصيد البحري ترقية االستثمار، السياحة ، املؤسسات الصغرية و 

 .املتوسطة و الصناعة التقليدية  
 تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها  :رابعا 203,9 %04,85

العدالة ،الداخلية ،املالية،التجارة،الربيد والتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم و االتصال، قطاعات الدولة 
 .االخري 

 .برانمج التكنولوجيا اجلديدة لالتصال :خامسا 50,0 %01,19
 (0،،6-6،،6)اخلماسي جمموع الربانمج  4202,7 100

 

                                                           
،مداخلة ضمن املؤمتر الدويل حول تقييم ااثر يرامج االستثمارات العامة و انعكاساهتا على التشغيل و النمو  االجنيبثر برامج االنعاش االقتصادي على تدفق االستثمار روضة جديدي ، ا 1

 .06،00،.، جامعة سطيف ، اجلزائر ، ص،ص 6،00مارس 06-00، اايم (6،04-0،،6)االقتصادي خالل الفرتة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ، بوابة الوزير األول، الربانمج التكميلي لدعم النمو ابلنسبة للفرتة  :معطيات مستخرجة من  :املصدر
: متوفر على املوقع اإللكرتوين التايل 2،،0،، ص،ص 6،،6أفريل ,0،،6-6،،6  

/texte essentiels/frogbilan/pro  référence w.premiereministre.gov.dz/arabe/media/pdf/texteHttp://ww 

Croissance. Pdf  le 20-02-2018 à 18h 

 :نستخلص النتائج التالية( 26_)حيث من خالل اجلدول 

مليار دينار جزائري لربانمج دعم  666مقابل  (مليار دينار جزائري 46،6,6) مج ارتفاع املبلغ املخصص هلذا الربان 0
 (. 4،،6-0،،6)اإلنعاش االقتصادي 

من املبلغ % 6،46حرصت احلكومة على وضع اسرتاتيجية تعمل على حتسني مستوى معيشة السكان بنسبة ف 6
ص الربانمج من إمجايل املبلغ وخص%  ،0،6بنسبة % 00،0،0اإلمجايل للربانمج ، وتطوير املنشآت القاعدية مببلغ 

لتطوير وحتديث اخلدمات العمومية ويف األخري جند اهتمام الدولة بعصرنة التكنولوجية احلديثة لالتصال %  4،06نسبة 
 .من إمجايل املبلغ % 0،00،بنسبة 

 :وبرز عن هذا الربانمج جمموعة من النتائج نذكر منها

 .حتسني نسيب يف املناخ االستثماري -

 .%00ة إيصال الكهرابء بنسب -

  .كلم  ،،،،00إجناز شبكة طرقات تقدر ب -

 . (منشأة صحية ،،0إجناز ) الصحية  تطور ملحوظ يف إقامة املنشآت-

  .شبكة التطهري% 06من السكنات بشبكة املياه الصاحلة للشرب و إيصال % 06دعم -

    .الوصول إىل تكنولوجيا اإلعالم و االتصال-

 .%00،0، حيث حقق هذا القطاع نسبة منو قدرها حتسني حمسوس يف القطاع الفالحي -

 .لعمومية و النشاطات املرتبطة هبامنو بعض القطاعات مثل البناء و األشغال ا-

  .حتسن يف املستوي املعيشي و ارتفاع مستوي الدخل الفردي-

http://www.premiereministre.gov.dz/arabe/media/pdf/texte
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رتفاع نسبة ، ويعود ذلك ال0،،6سنة % 0،0إىل  6،،6سنة % 4،0ارتفاع معدل النمو خارج قطاع احملروقات  -
  .النمو يف القطاع الفالحي و قطاع البناء و األشغال العمومية

 1. مؤسسة( ،،،466) 0،،6حيث بلغ عددها ستة  ارتفاع عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة، -

 (0202-0202)وطيد النمو االقتصادي برانمج ت:  الفرع الثاين

تضمن هذا الربانمج اخلماسي للتنمية عملية توطيد النمو االقتصادي من خالل مواصلة ديناميكية دعم اإلنعاش     
-،6،0)مليار دوالر خالل الفرتة  ،60مليار دينار جزائري اي  60604االقتصادي للفرتة السابقة بتخصيص مبلغ 

 : و عموما يتكون الربانمج من جزئيني (  6،04

 . مليار دوالر ،00مليار دينار جزائري اي مايعادل  ،020جاري اي استعمال املشاريع اجلارية مببلغ  برانمج: ألول ا

مليار دينار جزائري اي  00604برانمج جديد اي االنطالق يف مشاريع جديدة وذلك عن طريق ختصيص مبلغ : الثاين
 2.دوالر  062مايعادل 

 :و نوضح التوزيع القطاعي للمبلغ اإلمجايل هلذا الربانمج يف اجلدول التايل 

 6،04-،6،0 ابب كل حسب االقتصادي النمو توطيد لربانمج القطاعي التوزيع(: 3-0)رقم اجلدول

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .04،06.روضة جديدي ، نفس املرجع السابق ، ص،ص 

، 00، ص، 6،04، اكتوبر  6،04-،6،0،اجلزء الثاين ،الربانمج اخلماسي  ، مصاحل الوزير االول ،ملحق بيان السياسة العامةاجلمهورية اجلزائرية الدميو قراطية الشعبية  2
  http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010.ar.pdf(10/02L2018): مستخرج من املوقع االكرتوين 

 

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010.ar.pdf(10/02L2018)
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قوام برامج التنمية : 0اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ألشعبية مصاحل الوزير أألول ملحق بيان السياسة العامة، امللحق : املصدر   

 :اإللكرتوين املوقع  متوفر على. 06- ،0.ص، ص ،،6،0، أكتوبر 6،04-،6،0االقتصادية و االجتماعية ابلنسبة للفرتة 
 declarationpg2010.at.pdmedia /pdf/premierministre.gov.dz/arabe/http://www.)(10/02/2018  

نالحظ جهود الدولة املنبثقة من أمهية احملافظة على رفاهية السكان ،وذلك بتخصيص  : (0-6)من خالل اجلدول      
مليار دينار جزائري لكل القطاعات اخلاصة ابالهتمام ابملوارد البشري من صحة و تعليم ،وتعليم  0،066مبلغ 

 2440 ذلك مت ختصيص مبلغ اخل ،إضافة إىل.....عايل،التعليم والتكوين املهين،السكن،الطاقة،قطاع املياه،التضامن 
من املبلغ اإلمجايل لصيانة و حتسني الطرق و إنشاء السدود و دعم منشآت % 00،60مليار دينار جزائري اي نسبة 

 .النقل و السكك احلديدية و النقل البحري و اجلوي 

 القطاعات املبلغ مباليري دج %النسبة 
 :احملور املتعلق ابلتنمية البشرية منها: اوال  10122 49,59

  ، الطاقة السكن، ، الصحة املهنيني، والتكوين التعليم العايل، التعليم الوطنية، الرتبية -
الثقافة  الدينية، الشؤون اجملاهدين، والرايضة، الشباب الوطين، التضامن ،  أملياه قطاع

 .واالتصال
 :املتعلق ابملنشآت األساسية منها احلور:اثنيا  6448 31,59

 .والبيئة اإلقليم هتيئة النقل، العمومية، األشغال -
 :احملور املتعلق بتحسني اخلدمة العمومية منها : اثلثا 1666 08,16

 التجارة قطاع املالية، قطاع العدالة، املدنية، واحلماية الوطين واألمن احمللية اجلماعات -
 .ادارة العمل

  :اخلاص ابلتنمية االقتصادية منها احملور: رابعا 1566 07,67
الفالحة والصيد البحري،املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،انعاش وحتديث -

منطقة صناعية وكذا تعزيز قدرات التقيس  ،0املؤسسات العمومية،انشاء 
 الصناعي

  :احملور املتعلق مبكافحة البطالة منها: خامسا  360 01,76
مؤسسات  استحداث املهين، والتكوين العايل التعليم شهادات حاملي إدماج دعم -

 مصغرة ونشاطات
 :تكنولوجيات اجلديدة لالتصال منهااحملور املتعلق ابلبحث العلمي و ال: سادسا 250 01,22

 املنظومة أطوار كل يف اآليل اإلعالم لتعميم املوجهة يزاتالتجه العلمي، البحث تطوير-
 .االلكرتوين احلكم إقامة والتكوين، والتعليم للرتبية،

 ( 6،04-6،،6)جمموع الربانمج اخلماسي   20412 100%

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media%20/pdf/declarationpg2010.at.pd
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مليار دينار جزائري  0222من املبلغ اإلمجايل هلذا الربانمج اي ما يقدر ب % 0،02،كما خصصت الدولة ما يعادل 
لتعزيز األمن و قطاع العدالة،إضافة إىل حتسني قطاع املالية و هياكل اخلزينة و الضرائب ،وأولت الدولة االهتمام بعملية 

دعم مشاريع التنمية االقتصادية من فالحة ، صيد حبري  واملؤسسات الصغرية واملتوسطة مببلغ خمصص هلا قدر ب 
 .من إمجايل املبلغ % 0،20،ما نسبته  مليار دينار جزائري 0622

اجلدول  يبنيعلمي و تكنولوجيا االتصال،  كما مليار دينار جزائري لتطوير البحث ال ،66وأخريا خصص الربانمج مبلغ 
 .السابق بعض املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري خالل هذه الفرتة

 :  الربانمج يف النقاط التالية ادراج بعض نتائج فيما خيص نتائج الربانمج فيمكننا  ماا

، 6،00مليار دوالر سنة  0،66حيث بلغت % 66،00ارتفاع حجم الصادرات خارج احملروقات بنسبة   
 . ،6،0مليار دوالر سنة  00،،مقابل

 مؤسسة ، تساهم يف توفري  246000إىل  6،00بلغ عدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة سنة 

 .1.676.196منصب عمل 

 .و ارتفاع نسبة التشغيل بطبيعة احلال % . 0،0إىل  6،06اخنفاض نسبة البطالة اليت وصلت  سنة 

و ارتفاع عدد املشاريع من خالل إقبال الشباب على االستثمار يف العديد من اجملاالت  عن طريق اجهزة دعم التشغيل 
 1.يقابله ارتفاع عدد االستثمارات

 

 

 

  

 

 

                                                           
.93الموقع السابق،ص،

1
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 النفط يف اجلزائرقطاع : الثاين املبحث   

 تهو نظرا ألمهي فقد مر هذا القطاع بعدة مراحل يعترب قطاع النفط يف اجلزائر أهم مورد يف ميزانية االقتصاد اجلزائري       
 .سيتم التطرق إيل املراحل اليت مر هبا هذا القطاع يف اجلزائر

 التطور التارخيي لقطاع النفط اجلزائري : املطلب األول 

إىل التفكري يف مما أدى ابجلزائر  مباشرة كان هذا القطاع حمتكرا من طرف شركات أجنبية قبل و بعد االستقالل       
 .، كما حيتل هذا القطاع مكانة هامة يف اجلزائر ، مما استوجب عرض مراحل اكتشاف النفط استعادت ثرواهتا 

 حملة عن قطاع النفط اجلزائري :الفرع األول

يعود اكتشاف النفط يف اجلزائر يف بداية قرن العشرين حيث حفرت يف مشال البالد  بعض اآلابر قليلة العمق          
 0006املكتشف حوايل سنة  (غليزان جنوب)طح األرض مثل بئر قليوانيت بعد مالحظة مؤشرات نفطية كانت على س

 1.عريضة وال تدخل ضمن خمطط البحث و التنقيبوهذه االكتشافات األولية كانت ( جنوب سور الغزالن) وواد قطرين 

رقة ابلقرب من عني صاحل مث حقل ب" قطرين" اكتشفت شركة برتول الصور الفرنسية أول حقل برتويل يف 0042ويف سنة 
 0066.2عام 

رخص التنقيب  م  أعطيت0060من أجل استغالل الثروة النفطية يف اجلزائر فازدادت اهتمامات فرنسا عليه ففي أكتوبر 
 .للشركة الفرنسية للنفط و للشركة الوطنية للنفط ابجلزائر مث شركة التنقيب و استغالل النفط يف صحراء اجلزائر

و يف نفس السنة مت "علجية"م مت اكتشاف أول بئر نفطية هامة يف الصحراء اجلزائرية هو حقل 0062ويف سنة  
م و هي السنة اليت يؤرخ 0062و ذلك يف جوان " حاسي مسعود"حقل  اكتشاف أكرب احلقول النفطية يف اجلزائر و هو

 .لبداية عهد النفط يف اجلزائر

 .للغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية قدرت مبليون مرت مكعب" حاسي الرمل"ويف نوفمرب من نفس السنة مت اكتشاف  

                                                           
1
كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ،   مذكرة املاجستري غري منشورة ،،قطاع احملروقات اجلزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية ،  عيسى مقليد 

 . 62، ص 0،،0-6،،6
 

ية و مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري غري منشورة ، كلية العلوم االقتصاد،0222- 0292االقتصاد اجلزائري بني تقلبات االسعار و العوائد النفطية خالل الفرتة ، حكيمة حليمي 2
 .006ص 2،،6، قاملة  ، اجلزائر ،  46ماي 0علوم التسيري ، جامعة 
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أما غداة االستقالل فقد ورثت اجلزائر وضعا شاذا و تركة ثقيلة يف قطاع النفط حيث استمر العمل يف السنوات األوىل 
 1.م و املعروف ابلقانون النفطي الصحراوي0060نوفمرب  66الصادر يف  0000 -60ابلقانون رقم  

ين بذلك أن احلقول النفطية كانت مشغلة من طرف بقيت اجلزائر يف تبعية خارجية لفرنسا تسيطر على صحراء اجلزائر، نع
حيث كانت هذه الشركة العاملة يف صناعة النفط اجلزائري ختضع ألحكام " ريبال وكريسي" الشركات األجنبية مثل شركة 

 .تعديل قانون التعدين الفرنسي و الذي مل تكن أحكامه تتضمن تسهيالت كافية يف ميدان االستكشاف  النفطي

" امت به احلكومة اجلزائرية من أجل حتقيق السيطرة هو إنشاء شركة وطنية للنقل و تسويق احملروقات فأول ما ق
م و اليت تساعد علي تشجيع قطاع احملروقات مث التوصل إيل إتفاقية مع فرنسا يف 0020/  06/ 00يف "سونطراك
 2:مشلت ولقد مثلت هذه االتفاقية اتفاقية تعاون جزائري فرنسي و ،م0026جويلية 

 .علي الرتتيب   %66و   %64حوايل 0020و  0020وأصبحت  سنيت % ،6رفع نسبة الضريبة من 

 .التزام فرنسا ابملسامهة يف التطوير الصناعي ابجلزائر مع زايدة استثمارات الشركات يف عمليات التنقيب 

 .استخدام نظام املشاركة التعاونية اجلزائر الفرنسية 

النصف  يف الشركة الفرنسية، مع تعيني رئيس للشركة من اجلزائر، إضافة إيل التنازل عن احلصة  رفع حصة اجلزائر إيل
 %،0اخلاصة ابلشركة يف معمل تكرير البرتول ابجلزائر بنسبة 

 .إلغاء نسب االستهالك ووضع نظام جديد يتوافق مع ما هو معمول بيه يف الدول املنتجة

لوسائل احلفر والتنقيب، حيث مت " سونطراك" ه االتفاقية و ابلرغم من إفتقار شركة نتيجة هذ" سونطراك"تزايد دور شركة 
" الفور"تكليف شركات أجنبية بذلك ،نتجعن هذا التكليف أتسيس جمموعة من الشركات املختلطة، كانت  أوهلا شركة 

شركة اجلنوب الشرقي للتنقيب األمريكية و بنفس النسبة  % 40بينما بقيت منها %60" سونطراك "متتلك فيها شركة 
 .أجليو ، ألسرتا، ألريف : "جزء كن شركات أخري أتسست على أساس الشراكة و منها" سونطراك"امتلكت 

                                                           
1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري  دور و مكانة قطاع احملروقات اجلزائري يف ظل الوضع االقتصادي الدويل اجلديد و يف افق االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةبلقاسم سرايري ،   

 . 02، ص  0،،6- 0،،6العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ،  غري منشورة ، كلية
2
 . 000حكيمة حليمي ، مرجع سابق ، ص 
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م لتعزيز قوهتا  يف اجملال النفطي و استغالل ما متلكه من 0020" األوبيك" كما قامت الزائر ابالنضمام ملنظمة 
 .فطيةامكانيات ن

 تطور قطاع النفط يف اجلزائر: الفرع الثاين

على االقتصاد اجلزائري حمدودا  لذلك سعت احلكومة الوطنية ملفاوضات   االستقاللظل أثر الصناعة النفطية بعد       
املكشوفة من طرف شركاهتا العاملة يف اجلزائر ونظرا لعدم  االستقالليةمع الطرف الفرنسي إلعادة النظر يف السياسة 

التوصل معها إىل نتائج مرضية بعد عدة اتفاقيات و مفاوضات رفقة الطرف الفرنسي بقي أمام اجلزائر اال قرار واحد و 
 1.هو قرار التأميم بقرار السيطرة على املباشرة على ثروهتا النفطية بوضعها حتت ملكية الدولة

 :ابلقطاع " سونطراك "مرحلة  التأميم و احتكام  :أوال

التأميم هو نقل ملكية املؤسسات االقتصادية اململوكة للخواص أىل ملكية الدولة ، إما ملكية اتمة أو كما نعلم ان       
ة وليأبغلبية أسهمها أو احتكار الدولة لبعض األنشطة االقتصادية دون السماح ألطراف أخرى سواء أكانت حملية أو د

 .م 0000فيفري  64لذلك بعد فشل املفاوضات بني اجلزائر وفرنسا قامت اجلزائر بقرار اتميم احملروقات  ،ابلعمل فيها

م  نظاما جديدا الستغالل احملروقات ، 0000أرسلت اجلزائر بعد أتميم قطاع احملروقات و إلغاء نظام االمتياز عام وقد 
الفاعل األساسي يف القطاع " سونطراك " وجعل شركة   الوطنية على احلقول النفطية، قام على تثبيت امللكية و االسيادة

،ووضع اآلليات و اإلجراءات املناسبة اليت تسمح هلا ببسط نفوذها املطلق على كل احلقول املكتشفة ، حيث حصر 
تعريض تكاليف االستكشاف إال شكل العقود اليت ميكن للشركات األجنبية بتقدمي اخلدمة و ال تتحصل على املكافأة و 

 .يف حال احلصول على نتيجة اجيابية، وتتحمل وحدها اخلسارة يف حال احلصول على نتيجة سلبية

صنف اثين يعرف ابلعقود املساعدة التقنية، ال تتحمل فيه الشركة األجنبية املخاطر و يقتصر دورها على تقدمي اخلدمات 
 2.تنقيب و إنتاج، لفائدة الشركة  الوطنية ، مقابل مكافأة متفق عليها سابقا املطلوبة منها، و عادة ما تكون خدمات

 

 
                                                           

 
1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد ـ  دراسة حتليلية ،،  0222-0292االصالحات االقتصادية يف قطاع احملروقات اجلزائري خالل الفرتة ،  حلاج قويدر عبد اهلاديا

 .06.، ص6،06-6،00ختصص اقتصاد تنمية ، جامعة وهران ، اجلزائر ، 
2
 . 006،، صاملرجع السابقكيمة حليمي ، ح 
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 مرحلة اإلصالحات األوىل :اثنيا 

م اليت كان هلا التأثري السليب على 0002شهدت السوق النفطية أحداث صعبة، و املتمثلة يف الصدمة النفطية        
و  04 -02ما أجرب اجلزائر على ادخال أول التعديالت على قطاع احملروقات من خالل القانون  اجلزائري، االقتصاد

 . م الذي تلته جمموعة من التعديالت  0000قانون 

 0292اوت  02املؤرخ يف  02-92انون ق -0

 1:العديد من البنود و الرتتيبات اهلادفة إلصالح قطاع احملروقات ابجلزائر منها 04 - 02يتضمن القانون    

 .الشراكة يف صيغة شركة أسهم ختضع للقانون اجلزائري و يكون مقرها ابجلزائر-

 .  الشراكة يف صيغة شركة جتارية ختضع للقانون  اجلزائري ويكون مقرها يف اجلزائر لكنها ال حتمل الشخصية املعنوية-

 .الشراكة يف صيغة تقاسم اإلنتاج وهي الصيغة الرئيسية ، و الوحيدة تقريبا اليت مت استعماهلا -

 سريوال ي بوضع أن قطاع الغاز غري معين بذلك 60حصر جمال التطبيق القانون يف قطاع النفط فقط، فقد تبني املادة -
ذهبت  26فقد قصرت جمال تطبيق القانون على قطاع النفط فحسب، فان املادة  60وإذا كانت املادة ،عليه القانون

أبعد من ذلك و حصرت هي األخرى جمال تطبيق القانون زمنا حيث قررت أن القانون ال  يسري  إال على االكتشافات 
 . النفطية اجلديدة

ا على عقود تقاسم االنتاج، أعطي للشريك األجنيب من خالل املادة وتوازاي مع إرساء نظام التعاقد اجلديد القائم أساس
 .فرصة اللجوء إىل التحكيم الدويل يف حالة املنازعات  20

 2.لشبكات النقل" سونطراك "وضع مسألة نقل احملروقات خارج اطار الشراكة، و أبقي على احتكار شركة 

 

 
                                                           

، 0002أوت  60،ى مؤرخة يف  06اجلريدة الرمسية ، العدد  يبم يتعلق أبعمال التنقيب و البحث عن احملروقات، و استغالهلا و نقلها ابألانب0002أوت  00مؤرخ يف  04 - 02قانون   1
 . 0406ض ،

 

.00.احلاج قويدر عبد اهلادي ،نفس املرجع السابق ،ص  2
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 0220قانون  -0

حيز التنفيذ ليتم ادخال عليه بعض  04 - 02مل متضي سوي سنوات قليلة على دخول اجلزائر القانون قانون      
 -02املعدل  و املتمم للقانون  0000الصادر يف ديسمرب  60 -00التحسينات متثلت يف صدور القانون اجلديد رقم 

ابق، و أضاف بنودا أخري حتتوي تعديالت  جوهرية قد وردت يف القانون الس النيترئيسية البنود الحيث حافظ على  04
 :أمهها 

 .تسهيالت فيما خيص منهجية إبرام العقود

 .تسهيالت فيما خيص أقسام املنتوج

 .توسيع ميدان تدخل االستثمارات األجنبية

 .تشجيع التنقيب

 :جمموعة من القرارات املتعلقة بقطاع احملروقات و نذكر منها  وقبل صدور هذا التعديل

 1.م يتعلق بتصنيف مناطق البحث عن احملروقات و استغالهلا 0000جويلية  60مؤرخ يف  060 -00مرسوم رقم -

م يتعلق بتدخل الشركات األجنبية يف أعمال التنقيب و البحث 0000جويلية  60مؤرخ يف 060 -00مرسوم رقم -
 .عن احملروقات السائلة و استغالهلا 

يتعلق بشروط منح الرخص املنجمية للتنقيب عن احملروقات و البحث  0000فيفري  املؤرخ يف 04 -00مرسوم رقم  -
 2.عنها و استغالهلا و شروط التخلي عنها و سحبها

و املتعلقة إبنتاج  حيدد طبيعة األانبيب و املنشآت الكربى امللحقة هبا0000املؤرخ يف فيفري  06 - 00مرسوم رقم  -
 .احملروقات ونقلها كما حيدد اإلجراءات اليت تطبق علي إجنازها 

م حيدد قواعد احملافظة على حقول احملروقات و محاية  0004 جانفي ،0 مؤرخ يف  40 -04مرسوم تنفيذي  رقم-
 1.الطبقات املشرتكة اليت حتتوي على املاء

                                                           
1
 . 0026، ص 0000جويلية  66املؤرخة يف  ،0، اجلريدة الرمسية العدد  م0000جويلية  60مؤرخ يف  060 -00مرسوم رقم   

2
 . 606، ص  0000فيفري  00، املؤرخ يف  0، اجلريدة الرمسية العدد  0000يف فيفري  املؤرخ04 -00مرسوم رقم   
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املؤرخ يف فيفري  04-00م يعدل و يتمم املرسوم رقم 0004سمرب دي 06مؤرخ يف  406 -04مرسوم تنفيذي رقم - 
م و املتعلق بشروط منح الرخص املنجمية للتنقيب عن احملروقات و البحث عنها و استغالهلا و شروط التخلي 0000

 2.عنها و سحبها

 النفط يف ضوء اإلصالحات اجلديدةقطاع  :اثلثا 

عرف قطاع احملروقات يف السنوات األخرية نتائج قيمة نظرا لإلصالحات اهلامة اليت قامت بيها الدولة يف تعديل و 
استحداث قوانني و مؤسسات مكنتها من اسرتجاع صالحياهتا بصفتها املالكة للثروة الطبيعية و حمرك االستثمارات،فأهم 

 3:قية نذكر منهاليها و سامهت يف تر القوانني اليت مت املصادقة ع

م و تناول كل املسائل املتعلقة بقطاع النفط 6،،6 ،4-60خاص بقطاع احملروقات مؤرخ يف  0،-6،قانون  رقم 
و أهم ما جاء يف القانون هو  ، و كيفية ممارسة النشاط، االستغالل، وتنظيمه بداية من كيفية منح تراخيص االستكشاف

رفع االحتكار يف استغالل منشآت نقل احملروقات و كذلك فتح اجملال لالستثمار األجنيب مع السماح للمتعاملني 
كما مسح القانون أيضا بتوسيع املنافسة و عدم التمييز ،إضافة إيل االهتمام أكثر ابلبيئةابستغالل شبكة النقل ابألانبيب 

 .إخل....العموميني عند منح الرخص  بني املتعاملني

احلق للمستثمر يف امتالك  40ابإلضافة إيل إلغاء تقاسم اإلنتاج و إرسال نظام تعاقدي جديد حيث أعطى نص املادة 
 .قل يف حقوق املسامهة يف أي شركةعلى األ %،0

م  من أجل  6،،6ظر يف قانون رغم كل هذه اجلهود يف قطاع احملروقات وجدت اجلزائر نفسها مدفوعة إيل إعادة الن
فاجتهت إىل مزيد من التعديالت كان آخرها مصادقة اجمللس الشعيب الوطين ، جتاوز النقائص و السلبيات اليت ميزته

 .م 6،،6 م على قانون احملروقات املعدل و املتمم لقانون  6،00جانفي  60اجلزائري يف  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
1
 . 4، ص  0004فيفري  00، املؤرخة يف  0،اجلريدة الرمسية العدد 0004جانفي ،0مؤرخ يف  40 -04مرسوم تنفيذي  رقم 

2
 . ،0، ص 0004ديسمرب  60مؤرخة يف  00اجلريدة الرمسية العدد  ،م0004ديسمرب  06مؤرخ يف  406 -04مرسوم تنفيذي رقم  
 

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية ، ختصص نقود و  6،04-0220انعكاسات تغري أسعار النفط على متويل برامج التنمية االقتصادية يف اجلزائر رشيدة جيدل ،  3
 .60، ص 6،02 -6،06التسيري ، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ، مالية ، كلية العلوم االقتصادية و 
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 صفات خاصة ابلنفط اجلزائري: املطلب الثاين 

اجلودة، : " إن قيمة كل منتوج معد أساسا للسوق يف ظل املنافسة الكاملة ترتكز على ثالث مكومات أساسية هي      
 :أي كل املزااي اليت يقدمها أو يتصف بيها املنتوج و منها مايلي" التكلفة، اآلجال

 النفطي  جو للمنتمزااي عامة :الفرع األول

مواد خام، أيدي عاملة رخيصة التكلفة، ) ثل التكلفة األقل يف العملية اإلنتاجية م: مزااي تنافسية تتعلق ابلتكاليف0
 (تكاليف النقل

عن غريه والذي يتوفر بتقدمي ميزة أو خدمة معينة  خاصة أو خلصائص  املنتجمثل متيز : مزااي تنافسية تتعلق ابجلودة 6
 .االبتكارمتتلكها املؤسسة مثل التصميم ودرجة 

 (.األسواق) أي آجال تسليم املنتج و إرساله إىل الزبون :تنافسية تتعلق ابملدة  مزااي0

هذه املزااي ختص مجيع السلع املعدة للسوق من خالل عملية اإلنتاج، مع مالحظة أن منتج النفط اخلام مل تدخل عليه 
طبيعية اليت ميتاز هبا كل أنواعه من حتسينات معينة، ولذلك فان التفضيل بني أنواعه من حيث اجلودة هي تلك ملزااي ال
يف ( إىل جانب التكاليف و املدة ) حيث اجلودة هي تلك املزااي الطبيعية اليت ميتاز هبا كل أنواع النفط، و اليت تدخل 

 1.  حتديد احدي مكوانت قوته التنافسية

 مزااي النفط اجلزائري: الفرع الثاين

 :يلي منها ما مميزات نذكر عدة حظ يف احملروقات اجلزائريةارة اليها ميكن أن نالمن خالل هذه احملددات اليت مت اإلش     

، ميزة املوقع اجلغرايف و قرب اجلزائر من األسواق (القرب من أسواق االستهالك) ويقصد بذلك ميزة املوقع اجلغرايف :أوال
لقرب موانئها التصديرية من موانئ االستقبال األوربية و كذلك األمريكية مقارنة ابلدول  األوروبية يعطيها أفضلية كثرية،

 .املصدرة من الشرق األوسط وآسيا

جيعل منتجاهتا النفطية و الغازية يف وضع تنافسي أفضل " ابلفرق الناجم عن النقل"وهذا القرب يرتتب عليه ما يسمى  
 .يسيا و نيجرياي و روسيامن نفط البلدان الشرق األوسط و أندون

                                                           
1
 . 040، 040ابلقاسم سرا ري ، نفس املرجع السابق ، ص،ص،  
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أما ابلنسبة ألوراب الشمالية فكانت اجلزائر تعاين من منافسة الغاز اهلولندي بسبب وجوده ابلقرب من املناطق الصناعية 
 (.منطقة الرومر، البنولوكس، مشال فرنسا) الكثيفة 

 (.ايطاليا)ئ األوربية يعد النفط اللييب منافسا أيضا للنفط اجلزائري وله أمهية بسبب قربه من الشواط

أما عن النفط اجلزائري يف السوق األمريكية فال ميكن أن ينافس نفط املمونني التقليديني ألمريكا و منهم على وجه      
املكسيك، فنزويال و نفط اخلليج العريب،و يعود ذلك أساسا إىل الكميات املتواضعة اليت تنتجها اجلزائر " اخلصوص 

لكبار الذين استطاعوا أن يرمسوا ألنفسهم مكانة يف السوق األمريكية، و رغم ذلك فقد استطاعت مقارنة ابملنتجني ا
الصادرات النفطية اجلزائرية أن تصل إيل السوق، ابلنسبة للسوق اآلسيوية وهي سوق كبرية وواعدة مستقبال،بعد بروز 

استهالكها من النفط خالل التسعينيات و  االقتصادايت اآلسيوية وخاصة الصني كدولة مستوردة للنفط الذي تضاعف
و أصبحت اثين مستورد ( 0،،6يف سنة  %،0)تستورد ثلث احتياجاهتا الداخلية وهلا معدالت منو اقتصاد قياسية

للنفط بعد الوالايت املتحدة األمريكية و ستحتاج إىل كميات متزايدة من الطاقة مستقبال فوضع اجلزائر اجلغرايف و بعدها 
 .               جيعل منتجيها أفل تنافسية ابملقارنة مع دول الشرق األوسط و دول آسيا التابعة لالحتاد السوفيايت سابقا عن السوق

إن النفط اجلزائري ميتاز بنوعية جيدة مقارنة مع الكثري من أنواع النفط املصدرة من قبل  :ميزة نوعية النفط اجلزائري: اثنيا
كما ان أهم املنتجات النفطية املعروفة يف اجلزائر هي املكثفات املصاحبة الستخراج الغاز الطبيعي وتعد من   دول االوبك،

أجود أنواع النفط،  وميتاز أبنه أقل اشتماال على الشوائب ، وتعترب اجلزائر من اهم الدول املنتجة املصدرة له ، ويعرف 
ن خصائص إجيابية من حيث خلوه من الكربيت و متيزه مقارنة ابلنفط ويتضم" صحاري بلند" نفط اجلزائر األساسي ابسم

 معيقات تتحدى النفط اجلزائري :املطلب الثالث . العريب اخلفيف الذي كان حمور وقطب حتديد اسعار األوبك

دد منذ انضمام اجلزائر اىل منظمة األوبك وهي تسعى إىل إثبات وجودها على مستوى السوق النفطية فكل دولة تتح
مكانتها مبا متلكه من مزااي تنفرد هبا عن ابقي الدول فاجلزائر تواجه عدة مشاكل يف قطاع النفط يضعها أمام حتدايت  

 1.كبرية للنهوض هبذا القطاع 

 

 

                                                           
1
 . 40عيسى مقليد ، نفس املرجع السابق ، ص 
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 النفط يف اجلزائر قطاع حتدايت و مشاكل : الفرع الثاين 

 قطاع اخر مكون لالقتصاد الوطين نستعرضها يف اجلوانب التالية تعرتضه كاي يالقي قطاع النفط يف اجلزائر عدة مشاكل  
 1:من بينها 

مما يؤدي  سعي الدول املستهلكة للنفط ترشيد وختفيض استهالكها يف ظل ارتفاع األسعار و البحث عن بدائل طاقوية-
إىل تراجع الطلب عن النفط ،ابإلضافة إىل ارتباط النفط بسعر الدوالر األمريكي ذي القيمة املتقلبة ارتفاعا و اخنفاضا مما 
ينعكس سلبا على حجم اإليرادات النفطية فيعرض اجلزائر إىل تقلبات واسعة وتراجع ايراداهتا و ابلتايل التأثري على متويل 

 . التنمية االقتصادية

صناعة النفط تتطلب رؤوس أموال ضخمة لالستثمار يف عمليات االستكشاف وارتفاع عامل املخاطرة املالية املرتبطة -
 .ذلك تناقص االحتياطي النفطي بسبب االستعمال الكبري إىلبعمليات التنقيب واحلفر يضاف 

السيطرة على منابع النفط ابلضغط على احلكومات املنتجة األزمات النفطية تصيب  األمريكيةحماولة الوالايت املتحدة -
النفط على  أسعارالدول النامية و يكون أتثريها سليب لطبيعة هيا كلها االقتصادية و االجتماعية وابلتايل يؤثر اخنفاض 

 2.اجلزائر 

 التحدايت اليت تواجه النفط اجلزائري  :الفرع الثالث 

زائر يف إنتاج النفط جمموعة من التحدايت ضف إىل ذلك أن النفط مادة ماضية اي قابلة الزوال وابلتايل البد يعرقل اجل
ابإلضافة إىل  األخرىاآلن أقل مثنا من مصادر الطاقة  ح ىمن االستثمار يف الطاقات املتجددة كما اليزال سعر الغاز 

و ما سيؤثر دون شك يف املوقف التنافسي للشركات الوطنية يف اندماج الشركات متعددة اجلنسية يف قطاع النفط ، وه
اجلزائر اليت سعت إىل تكوين قاعدة للصناعة النفطية فيها ألن هذه الشركات ال تستطيع منافسة الشركات النفطية 

 .العاملية

 

 
                                                           

1
 41،ص  المرجع السابق  

1
  

-0مؤمتر دويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامني للموارد املتاحة ، جامعة فرحات عباس سطيف ، اجلزائر ، ، التحدايت اليت تواجه مستقبل النفط يف اجلزائرمصطفى بوزامة ،  2
 . 00،ص  0،،6أفريل -0،



0202-0222خالل الفرتة  مكانة النفط يف االقتصاد اجلزائري              الفصل الثاين  
 

 

45 

 النفط على مؤشرات االقتصاد الوطين أسعارانعكاس تذبذب : الثالثاملطلب 

وهو ما سيتم  حماولة توضيحه من مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغري اسعار النفط يف االجتاهني   ان مؤشرات االقتصاد الوطين     
 .االقتصاد الوطين مؤشراتيف  دراسةيف اسعار النفط و  خالل دراسة

 دراسة يف تغريات اسعار النفط: الفرع االول

خمتلفة ،واجلدول املوايل يوضح ابلتفصيل تذبذابت اسعار النفط طيلة ستة  عدة تقلبات السباب النفط أسعارعرفت 
 (.6،02-،،،6)عشر ستة 

 6،02 -،،،6تطور أسعار النفط خالل الفرتة :(2-0)اجلدول رقم

 0222 0229 0229 0222 0222 0222 0223 0220 0220 0222 السنة
سعر 

 النفط 
27,6 23,12 24,36 28,1 36,05 50,64 61,08 69,08 94,45 61,06 

    0202 0202 0202 0203 0200 0200 0202 السنة 
سعر 

 النفط 
77,45 107,46 109,45 105,87 96,29 22.22 23.20    

 (. 4-6)من اعداد الطالبة ابالعتماد على اجلدول رقم : املصدر  

و للوصول اىل حتليل دقيق قمنا برسم الشكل املوايل استنادا ار النفط طيلة السنوات املسجلة نالحظ عدة تقلبات ألسع
 على معطيات اجلدول السابق 

 0202 -0222ميثل تطور أسعار البرتول خالل فرتة  :(0-0)شكل رقم

 

 (4-6)البة ابالعتماد على اجلدول رقم من اعداد الط: املصدر
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 النفط أسعارالنفط العديد من التقلبات و التغريات ولتحليل أفضل لتطورات  أسعارعرفت : النفط سعارا منحىنحتليل   
 :كما يلي ثالثة مراحل   مات النفطية نقسم هذه الفرتة إىلاألز و 

 ( 0229-0222)مرحلة ثورة اسعار النفط : اوال

وهي السنة ال ى تراجعت فيها اسعار النفط إىل  ،0،،6ما سجلته هذه الفرتة ارتفاعات متتالية ما عدا سنة        
ابلوالايت املتحدة األمريكية، ومت وضع آلية لضبط  0،،6سبتمرب 00دوالر للربميل وهذا بسبب أحداث  60،06

واليت من مقتضاها حتريك اإلنتاج ابلزايدة او النقصان مبا حيافظ على اسعار  ،،،6األسعار من طرف األوبك يف مارس 
دوالر للربميل  66دوالر للربميل وحد أعلى للربميل،وارتفع سعر النفط يف ظل هذه اآللية إىل حنو 66حد أدىن  النفط بني

بدأت األسعار يف االرتفاع بشكل متسارع حيث  4،،6،وبداية من سنة 0،،6-0،،6يف املتوسط خالل الفرتة 
، وتواصل هذا 2،،6دوالر للربميل سنة  60،0واىل  6،،6دوالر للربميل سنة  39،49إىل  الربلنت أسعاروصلت 

دوالر للربميل ،ومن أهم  ،،0عندما ختطى سعر النفط اخلام عتبة  0،،6االرتفاع إىل غاية النصف الثاين من سنة 
 :هذه الفرتة نذكر خاللالنفط  أسعارأسباب ارتفاع 

العاملي بقوة مما ترتب عنه إرتفاع   ظهرت  بوادر التحسن يف النمو االقتصادي: التحسن يف النمو االقتصادي العاملي
سنة %6،2الطلب على النفط الذي شكل عامال ضاغطا يف اجتاه ارتفاع األسعار ،حيث ارتفع معدل النمو العاملي من 

 02وهو أعلى مستوى على مدى  4،،6عام  6،0مث إىل  0،،6سنة % 4،0اىل 6،،6سنة % 0،0اىل 0،،6
 1.على التواىل  2،،6و  6،،6سنيت % 4،0و % 4،0فع أين بلغ سنة املاضية ، واستمر عند مستوى مرت

وذلك بعد تراجع اسعار النفط  6،،6أعلنت العراق عن وقف صادراهتا شهر مارس :قرار العراق وقف صادراته النفطية 
فعت ، وذلك احتجاجا على االجتياح اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينية، ومع هذا القرار ارت0،،6بعد أحداث سبتمرب 

 6،،6مليار دوالر للربميل شهر أفريل  64،0مث إىل  6،،6يف شهر مارس  66،2األسعار لتصل إىل 

وعام  6،،6صف الثاين من سنة ادي إىل ارتفاع االسعار يف الن هذا التوتر: الفنزويلية-العالقات األمريكية  توتر
 .مليون برميل يوميا  0بسبب تراجع العرض النفطي ،و تراجع إنتاج فنزويال للنفط حبوايل ،0،،6

                                                           
 . 00،00.،ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، بدو ذكر سنة ، ص،ص 0222ثورة اسعار النفط ، ضياء جميد املوساوي1 
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كاضطراابت فنزويال ،نيجرياي ،خالف احلكومة الروسية وشركة بوكوس :االضطراابت السياسية يف البلدان املنتجة 
yokos  نتاج ويرفقه ارتفاع االسعار النفطية بسبب حجم الضرائب املفروض عليها،األمر الذي ساهم يف توقف اإل

، كذلك احلرب على العراق من طرف الوالايت املتحدة االمريكية و بريطانيا الذي من شأنه تفعيل صدمة % 60بنسبة 
 .يف جانب العرض النفطي 

 ....إعصار كاترينا ابلوالايت املتحدة األمريكية و إعصار ايفان يف خليج املكسيك :توتر اجلانب املناخي 

ان إرتفاع اسعار النفط يف هذه الفرتة إىل مستوايت قياسية هو نتيجة تتضافر عوامل عديدة :كن استنتاجه مما سبق ما مي
دوالر للربميل وهذا بعد أن ختطت  040سعر  0،،6ذات الطبيعة املناخية و اجليوسياسية ،حيث وصلت يف جويلية 

 0.1،،6دوالر للربميل شهر مارس ،،0ألول مرة عتبة 

 (0202-0222) البداية أبزمة و النهاية أبزمة : اثنيا 

،اليت انطلقت من 0،،6،ازمة مالية مسيت أبزمة الرهن العقاري  0،،6من سنة  األخريشهد العامل يف الربع        
ومل تسلم السوق النفطية من هذه  0،،6و 0،،6الوالايت املتحدة األمريكية لتنتقل إىل ابقي دول العامل يف هناية سنة 

أسهم  أسعارمل يلبث هذا االرتفاع طويال ح ى أتثرت  0،،6النفط إىل غاية جويلية  أسعاراألزمة فبعد موجة ارتفاع 
دوالر ،فبلغ  ،0النفط اخلام اليت خسرت يف ثالث أشهر  أسعارالشركات النفطية يف البورصات وانعكس ذلك على 

 0،،6ديسمرب  6دوالر للربميل يوم  06،،4دوالر للربميل وواصل إىل ،0سعر  ،،،6توبر سعر النفط مع بداية أك
مقارنة بسنة % 06،4،بنسبة اخنفاض تقدر ب  0،،6دوالر للربميل من سنة 20األسعار إىل  اخنفاضليستمر 
دوالر  040دوالر إىل  ،4سنوات لالرتفاع من  0، من هنا ميكن القول ان السوق النفطية احتاجت إىل 0،،6

النفط أتثرت  أسعارفإن  ابلتايل.فقط  أشهر 6دوالر للربميل حدث خالل  ،4للربميل، إال أن االخنفاض إىل مايقارب 
 2.سلبا ابألزمة املالية واالقتصادية العاملية 

النفط سنة  أسعاربعد التعايف نوعا ما وارتفاع  الطلب العاملي للنفط من طرف دول شرق آسيا و الصني ،فانتعشت     
دوالر ،،0النفط و جتاوز عتبة  أسعارارتفاع  6،00دوالر للربميل،فيما عرفت سنة  00،46أين بلغت  ،6،0

تقريبا ويرجع هذا االرتفاع إىل ارتفاع % 60دوالر للربميل أي ابرتفاع حبوايل 0،0،42للربميل ،وبلغ املتوسط السنوي 

                                                           
1
 . ،6.، صالمرجع السابق  

2عزيزة بن مسينة بن عمارة ، الدول النامية و ازمة املديونية ) االسباب و احللول (، دار اسامة للنشر و التوزيع ، االردن ،عمان ، الطبعة االوىل ،6،04، ص.06. 
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تسوانمي ،زلزال ) ية ويف مقدمتها الياابن ال ى شهدت اضطراابت مناخية الطلب العاملي للنفط من قبل االقتصادية االسيو 
مصايف للمنتجات النفطية لرت تنتج أزيد من  6مفاعالت نووية وتوقف  ،0ضف إىل ذلك حادثة انفجار ( ،توهوكو 

وقف صادرات ليبيا مليون برميل، ابإلضافة إىل ما مسي ابلربيع العريب وما رفاقه من اضطراابت سياسية خاصة بعد ت 0،6
 .النفطية 

 (0202-0202) األزمة النفطية رحلةم: اثلثا  

برميل /دوالر 02,60بدأت ابالخنفاض املفاجئ لتصل إىل  6،04من خالل اجلدول أن أسعار النفط يف جند 
مليون برميل يف اليوم، ليبلغ  ،0وتزايدت حددهتا بعد قرار األوبك بشأن اإلبقاء على سقف اإلنتاج لدوهلا األعضاء عند 

والر للربميل مسجال بذلك أدىن مستوايته د ،6حوايل  6،06سعر سله خامات األوبك يف النصف األول من سنة 
 6،06، غري أن هذا حتسن نوعا ما يف أواخر  6،06خالل شهر جانفي  406منذ أكثر من مخس سنوات وهو 

 .6،02دوالر للربميل بداية  20لكن سرعان ما عاد إىل الرتاجع إىل أن وصل إىل حدود 

 :وميكن تلخيص أسباب األزمة النفطية يف ما يلي

اإلمدادات من دول خارج األوبك املتزامنة مع تباطئ منو الطلب العاملي على النفط والزايدة يف هذه زايدة  -
 .أ.م.اإلمدادات جاءت من مصادر عدة أمهها النفط الصخري من الو

مسامهة ارتفاع األسعار من خالل السنوات السابقة وتطور التكنولوجية يف توسيع اإلنتاج من املصادر البديلة  -
 .ا مع النمو املتباطئ يف الطلب على النفطتزامن

 .مشاكل اقتصادية يف بعض الدول املستهلكة األوروبية والياابن -
 .اخنفاض النمو عما كان متوقعا له يف العديد من الدول الناشئة كاهلند والصني والربازيل -

يث ابشرت ابختاذ سلسلة من توجه الدول الصناعية حنو التنوع يف اإلمدادات وتوجهها حنو حتقيق أمن الطاقة، ح
 (1) .اإلجراءات لرتشيد االستهالك، وزايدة كفاءة استخدام النفط، وتشجيع إنتاج مصادر بديلة

 

                                                           
: التطورات يف أسعار النفط العاملية واالنعكاسات احملتملة على اقتصادايت الدول األعضاء ،(OPEC)ملخص دراسة ملنظمة األقطار املصدرة للبرتول  (1)

 .6، ص 6،06نوفمرب 
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 اجلزائري االقتصاد يف مؤشرات راسةد: الفرع الثاين

 وليف اجلد الوطين وهذا ماسنوضحهالقتصاد مؤشرات اسنحاول يف هذا اجلانب توضيح انعكاس اسعار البرتول على 
 :التايل

 (6،02-،،،6)د اجلزائري خالل فرتة بعض املؤشرات الكلية لالقتصا (:22-) اجلدول رقم 

 0،،6 0،،6 2،،6 6،،6 4،،6 0،،6 6،،6 0،،6 ،،،6 السنة
 سعر النفط

مليار ) 
 (دوالر

60,2 60,06 64,02 60,0 02,،6 6،,24 20,،0 20,،0 04،46 

 التضخم
%  

 

،,4 0,6 6,6 0,6 0,0 0,4 6،0 0،0 4،0 

احتياطات 
 الصرف

مليار ) 
 (دوالر

 

4.4 00,0 60,6 06,6 40،00 60,6 06 00، 040،0 

 00،0 00،00 06،60 06،60 00،22 60،06 66،22 60،00 ،60،6 بطالة 

  6،02 6،06 6،04 6،00 6،06 6،00 ،6،0 0،،6 السنة

 سعرالنفط
مليار )

 (دوالر

20،،2 00,46 0،0,42 0،0,46 0،6,00 02,60 40.40 20.00  

احتياطات 
الصرف 

مليار )
 (دوالر

 

040,6 06، 006,6 000,0 6،0,2 660,6 02، 004,0  

  6,،0 00,6 2,،0 0,0 00 ،،,،0 ،0 00,،0 بطالة

 الديوان الوطين لإلحصائيات وبياانت البنك الدويل:من اعداد الطالبة ابالعتماد على:املصدر

:18 2018 à04-03-Le 04,  https://www.djazairess.com/echorouk   

https://www.djazairess.com/echorouk
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 :نالحظ ما يلي(  26-) من خالل املعطيات املوضحة يف اجلدول رقم 

وسعر  6،،6 أدىن قيمة هلاسنة% 6،6 تذبذب معدالت التضخم بني االرتفاع و االخنفاض حيث بلغت: التضخم
كأعلى قيمه هلا سنة % 0،0معدالت التضخم بينما بلغت مليار دوالر من نفس السنة 64.02النفط وصل اىل 

 .أي ان سعر النفط ينعكس على معدالت التضخم ايالجياب او السلب  6،02سنة  2،4إىل  واخنفضت6،06

بلغت مستوى قياسي و  ،،،6سنة  4،4نالحظ اهنا سجلت  األجنيباحتياطات البالد من النقد :  احتياطي الصرف
 أسعاروهذا بفضل ارتفاع  ،6،0دوالر يف هناية  ،06مليار دوالر مقابل  006،6حيث قدرت ب 6،00يف هناية 

إىل  6،04،بداية من  احتياطي الصرف اجلزائري تطور والشكل التايل يوضح العاملية األسواقالنفط على مستوى 
6،00 

 والرد مليار 6،02 -6،04تطور احتياطي الصرف اجلزائري  (:0-0)رقمالشكل -

 

 :  االلكرتوين املوقععلى  6،00تطور احتياطي الصرف و أسباب تراجعه اىل غاية  :املصدر

-eco.www algeria.com   

أي  6،06مليار دوالر بنهاية  0,044إىل   تراجعت احتياطات الصرف للجزائر من خالل الشكل اعاله نالحظ ان
مليار دوالر، حسب ما  00.000أين بلغ  6،04مليار دوالر تقريبا خالل سنة واحدة مقارنة بسنة  06ابخنفاض ب 

 6،00هذا الرتاجع اىل غاية سنة و سيستمر . 6،00دوالر يف  يونمل 004لنقد الدويل مقابل أفاد به ممثل لصندوق ا
بسبب العجز املتوقع أن  يسجل يف ميزان املدفوعات الذي حيسب حركة رؤوس أالموال والعملة الصعبة اليت خترج من 
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و سيبلغ عجز ميزان املدفوعات حسب توقعات خرباء . بسبب اخنفاض اسعار النفط  اجلزائر وتدخل إليها و هذا
هذا ّ وسيتم تغطية هذا العجز . مليار دوالر 4.6مستوى  6،00مليار دوالر ويف  6.00حدود  6،00احلكومة، يف 

.من خالل اللجوء إىل احتياطي الصرف ما يفسر استمرار تقلص هذا االخري  

وهي أعلى نسبة ملؤشر البطالة ،مقارنة بسعر النفط % ،60،6بنسبة  ،،،6أعلى البياانت سجلت يف سنة  :البطالة 
حتسن ملحوظ لسعر  فيما نالحظ 9،8هي أدىن نسبة 6،00،فيما كانت سنة 60،2ي سجل من نفس السنة الذ

 00،6و2،،0بنسبة  6،06 و 6،04، لتعود ابالرتفاع من جديد سنيت ،،،6مقارنة بسنة  6،00النفط سنة 
بنسبة  6،02على التوايل ويعود هذا االرتفاع يف نسبة البطالة الخنفاض اسعار النفط،ونالحظ اخنفاض طفيف يف سنة 

%0،،،6. 
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 خالصة الفصل 

ضب و ذلك من يعتمد على مورد انريعي ذات اقتصاد دولة كغريها من الدول العربية النفطية   تعترب ان اجلزائر       
مت التطرق اليه يف هذا الفصل مت استخالص مجلة من ووفقا ملا خالل االستفادة من عوائده يف النهوض ابالقتصاد الوطين 

 :النقاط نوضحها فيما يلي

ومر اكتشاف النفط يف اجلزائر مبراحل  مباشرة كان هذا القطاع حمتكرا من طرف شركات أجنبية قبل و بعد االستقالل -
،مث حاسي الرمل و  علجية"م مت اكتشاف أول بئر نفطية هامة يف الصحراء اجلزائرية هو حقل  0062 يف سنة  عديدة

 .حاسي مسعود يف جوان من نفس السنة

إىل التفكري يف استعادت ثرواهتا بعد مما أدى ابجلزائر  بقيت اجلزائر يف تبعية خارجية لفرنسا تسيطر على صحراء اجلزائر-
 ة وطنية للنقل و تسويق احملروقاتفأول ما قامت به احلكومة اجلزائرية من أجل حتقيق السيطرة هو إنشاء شركاالستقالل 

 .م0020/  06/ 00يف "سونطراك"

من طرف صندوق النقد الدويل من اجل انعاش االقتصاد الوطين و قامت اجلزائر ابصالحات ذاتية واخرى مدعومة -
الربانمج التكميلي لدعم النمو االقتصادي ( 6،04-6،،6)برانمج النمو االقتصادها سعت لتطبيق برامج تنموية من بين
 .وبرانمج توطيد النمو االقتصادي

 . يساهم بنسبة كبرية فيها حيث يعترب قطاع النفط يف اجلزائر أهم مورد يف ميزانية االقتصاد اجلزائري -

تؤهلها لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة إال أن االعتماد املفرط على قطاع  اليتغم امتالك اجلزائر كل املقومات ر  -
، فوضعية هذا االخري تتوقف على حركة التقلبات السعرية النفط يشكل عائق كبريا أمام حتقيق أهداف االقتصاد اجلزائري

 .النفطيةوهو ما يشكل خطر يف حالة الصدمات  ،للنفط و املرتبطة ابلعوامل اخلارجية

كذالك  ابسعار النفطعالقة اد اجلزائري ندكر منها التضخم الذي له ر سعر النفط على كل املؤشرات الكلية لالقتصيؤث-
يف حالة ارتفاع اسعار النفط على مستوى االسواق  الذي قد يبلغ ذروتهالصرف  واحتياطي ، هو احلال ابلنسبة للبطالة

 .العاملية

 



 

 

 :الفصل الثالث

انعكاسات تغري أسعار النفط على السياسة املالية و 
 0202 - 0222النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة 
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 :متهيد

 0222شهد االقتصاد اجلزائري عدة تطورات ومراحل ،فرضتها التغريات يف السوق النفطية وخاصة مع بدية سنة         
االكرب من موارد و حيث متيزت هذه املرحلة بطفرة مالية كبرية وحازت اجلباية البرتولية اجلانب االهم  وصوال اىل يومنا هذا،

كما ، اجلانب االكرب منهاحازت اجلباية البرتولية  وبطفرة مالية كبرية وصوال اىل يومنا هذا حيث متيزت هذه املرحلة الدولة 
اصبحت اداة فعالة بيد  و األلفيةبدية مثيل له يف  و عرفت انتعاشا ال متيزت احلصيلة املالية بتقلبات و عدم االستقرار

يف سجلت ما ام يف اطار سياسة مالية توسعية ،فيالدولة يف حتقيق التوازن االقتصادي عن طريق زايدة و ضغط االنفاق الع
سوى استحداث آلية مها حال أما السلطات فلم جتدبسبب اخنفاض اسعار النفط السنوات األخرية اهنيار االحتياطات 

  :طرق اليه من خالل هذا الفصل حيث خصصسيتم الت وهو ما لدعم اجلانب التمويلي لالقتصاد، التمويل الغري تقليدي

 .وأسعار النفط  يف اجلزائرواقع السياسة املالية  : املبحث األول -

 .انعكاس  تغري اسعار النفط على السياسة النقدية  واقع   :املبحث الثاين -
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 وأسعار النفط يف اجلزائر السياسة املاليةواقع : املبحث األول

احملدد االقتصادي املتمثل يف  :ميكن رد عوامل تطور السياسة املالية ابجلزائر إىل ثالث أبعاد متداخلة و متكاملة هي      
قيمة تغري اهليكل االقتصادي و احملدد االجتماعي  املتمثل يف ضغط الطلب على اخلدمات العمومية و احملدد املايل املتمثل 

عجز ستقرار معدالت الدين العمومي و إن السري احلسن للسياسة املالية و ا. يف السري املايل الناتج عن قطاع احملروقات 
بتقلبات أسعار النفط يف األسواق  مرهوان وهذا بدوره ة،خاصة منها اجلباية البرتولي أوال ابيإيرادات العامة مرهوان ةازناملو 

 .اجلزائريةميزة حتكم هذا املورد يف صياغة اساليب السياسة املالية يف  العاملية، هذا ما يضفي

 ماهية السياسة املالية:  املطلب األول

السياسة املالية دورا هاما يف حتقيق االستقرار االقتصادي فالسياسة املالية تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية و  تلعب    
حتقيق العدالة االجتماعية، لذلك الضروري أن نقدم تعريفا خمتصرا ملاهية وواقع السياسة املالية ابيإضافة إىل أهدافها 

 .األساسية

 ة املاليةتعريف السياس: الفرع األول 

وتعين حافظة النقود أو اخلزانة، حيث يتضمن معناها  " fis "أييت مصطلح السياسة املالية أساسا من الكلمة الفرنسية    
 :يلي تعاريف السياسة املالية ونورد بعض منها فيماالعلى العموم تعددت كال من املالية العامة و ميزانية الدولة، 

 ."أبهنا جمموعة السياسات املتعلقة ابيإيرادات العامة و النفقات العامة بقصد حتقيق أهداف حمددة": تعريف األولال

سياسة استخدام أدوات املالية العامة من برامج ايإنفاق و ايإيرادات العامة لتحريك متغريات االقتصاد الكلي مثل :"هي 
 1."وبةالناتج القومي و العمالة و االستثمار لتحقيق اآلاثر املرغ

عملية تغيري حجم األنفاق احلكومي ، أو ايإيراد العام و ذلك يف حالة عدم : " الكالسيكيون أبهنا هاعرف :الثاين تعريفال
التوازن بني جانيب امليزانية العامة للدولة ، أو ابألحرى عند وجود تباين بني حجم النفق العامة و حصيلة ايإرادات للدولة 

 2".يري أحد جانيب امليزانية لغرض إنشاء التوازن بينهبتغتقوم الدولة 

                                                           
1
 .581.،ص 0222عمان ، االردن ،  ، دار البازوري العلمية للنشر و التوزيع ،،البنوك املركزية و السياسات النقدية السامراين  زكراي الدوري و يسرى 
2
 .155.،ص 0222، الدار اجلامعية للنشر االسكندرية ،ايت النقود والبنوك واالسواق املالية كمال أمني الوصال و حممود يونس ، اقتصاد 
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هي دراسة حتليله للنشاط املايل للقطاع العام و سيتتبع هذا النشاط من آاثر ابلنسبة : "السياسة املالية:  الثالث تعريفال
كذا تكييفها نوعيا ملختلف قطاعات االقتصاد القومي، وهي تتضمن فيها تكييفا حلجم ايإنفاق العام و ايإرادات العامة،و 

ألوجه هذا ايإنفاق و مصادر هذه ايإيرادات بغية حتقيق أهداف معينة يف طليعتها النهوض ابالقتصاد القومي ودفع عجلة 
التنمية وإشاعة االستقرار يف ربوع االقتصاد الوطين و حتقيق العدالة االجتماعية وإاتحة الفرص املتكافئة جلمهور املواطنني 

 1".قات اجملتمع و ايإقالل من التفاوت بني األفراد يف توزيع الدخول و الثرواتابلتقريب من طب

تلك السياسة املتعلقة ابألمور املالية الدولية و اهلادفة إيل حتقيق التوازن يف املوازنة العامة و الزايدة  "هي: الرابع تعريفال
 ."يف ايإنتاج ومنع حدوث التضخم و الكساد

األدوات اليت تتدخل الدولة من خالهلا لتوجيه االقتصاد :" كما عرف الكينزيني السياسة املالية أبهنا   :اخلامس  تعريفال
 " .زايدة حجم األنتاج و التشغيل و معدالت النمو االقتصادي حداث تغريات واضحة، حبيث تؤدي إىلالوطين و إ

 ىو عل" fiscal dirigisme"بوصفها مرادف للتوجه املايل" :يف األدب االقتصادي األملاين تعرف:  السادس تعريفال
أهنا السياسة اليت هتدف إيل حتقيق السياسة العامة من خالل استخدام احلكومة للحوافز و الكابح يف النظام السوق احلر 

 2".التنافسي

لية هي أداة الدولة للتأثري يف من خالل التعريفات السابقة الذكر ميكن القول أهنا مجيعا تتفق يف أن السياسة املا    
لربامج النفاق و ايإيرادات  احلكومةمبعين استخدام ، النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية

 .العامة اليت تنتظم يف املوازنة العامة يإحداث آاثر املرغوبة علي التنمية و معاجلة مشاكل االقتصاد

                                                           
 .02،08.ص،ص،   2003أحلقوقية بريوت،لبنان، احلليب منشوراتالعامة، املالية:انشد عادل سوزي1
 . 222.، ص0221،جامعة بريوت العربية ، لبنان ،مقدمة يف االقتصاد العام سعيد عبد العزيز عثمان،  2
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 أهداف الساسة املالية: الفرع الثاين 

النفقات العامة من  طرف  استخدام ايإيرادات وهتدف السياسة املالية إيل حتقيق أهداف السياسة العامة من خالل    
فالسياسة املالية تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية و حتقيق العدالة االجتماعية و حتقيق االستقرار االقتصادي  ،للدولة

حتقيق  بيهيقصد  ووذلك من خالل دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي ،عن طريق تكييف أدواهتا، 
التشغيل الكامل للموارد االقتصادية املتاحة و تفادي التغريات احلدة يف املستوي العام لألسعار مع االحتفاظ مبعدل النمو 

 .احلقيقي متناسب مع حجم الناتج القومي 

ألثرها املباشر حيث تلعب السياسة املالية دورا هاما يف حتقيق االستقرار االقتصادي خاصة وقت الكساد و الرواج نظرا    
و تعتمد السياسة االقتصادية هنا يف حتقيق االستقرار  ،علي مستوي التشغيل و مستوى األسعار و مستوى الدخل الوطين

 1.االقتصادي علي أدوات السياسة املالية من خالل أتثريها علي الطلب الكلي ابستخدام السياسة الضريبية

 (0226 -0222)اجلباية البرتولية و السياسة املالية:الثاين املطلب

فاجلزائر  ،تعد اجلباية البرتولية يف اجلزائر أهم إيراد تعتمد عليه اجلزائر يف إيراداهتا العامة و ذلك لتمويل نفقاهتا العامة      
االستثمارات األجنبية تنحين لقطاع متتلك ثروات ابطنية ضخمة و متنوعة بني البرتول و الغاز الطبيعي مما جعل أغلب 

 0222ابيإضافة إىل التطورات اليت عرفتها أسعار البرتول يف السنوات األخرية،فقد عرفت تطور سريع بعد سنة أحملروقات
إىل أن وصلت  0251دوالر للربميل يف سنة  521أين هتاوت األسعار من  0252و اهنيار خطري مع منتصف سنة 

نظرا ألمهية اجلباية البرتولية يف وضعية صعبة ، و هو ما جعل إيراداهتا العامة يف 0252 سنةنفي دوالر يف جا 12مادون 
 .     هيكل ايإيرادات العامة

 0226 -0222اجلباية البرتولية و متويل اإليرادات العامة للموازنة العامة للدولة خالل الفرتة  :األوللفرع ا 

تتكون ايإيرادات العامة للدولة من إيرادات جبائية و إيرادات غري جبائية ، تتمثل األوىل يف ايإيرادات اجلبائية       
البرتولية و إيرادات اجلباية العادية، أما ابقي ايإيرادات العامة هي إيرادات غري جبائية مثل احلقوق و أن ايإيرادات اجلبائية 

                                                           
 .22.،ص 0221، جمموعة نيل العربية ، الفاهرة ، السياسات االقتصادية عبد املطلب عبد احلميد ،  1
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أن االقتصاد اجلزائري يعد ،ف %12عامة ألهنا تساهم يف ايإيرادات العامة بنسب تفوق هي املمول الرئيسي لإليرادات ال
 1.ى تراكم عوائد اجلباية البرتوليةاألمر الذي ينعكس إجيااب عل أحملروقاتاقتصادا ريعي يعتمد يف جممله على صادرات 

غ على االقتصاد اجلزائري حيث عرفت مجيع البرتول مع بداية األلفية اجلديدة كان هلا أثر ابل أسعارن انتعاش إ     
املؤشرات االقتصادية الداخلية واخلارجية حتسنا كبريا ،ومن بني املؤشرات اجلباية البرتولية عرفت تطورا كبريا وهو ما انعكس 

 :إجيابيا على مسامهتها يف ايإيرادات العامة للدولة ،واجلدول التايل يوضح ذلك 

 0252-0222تطور إمجايل إيرادات اجلباية البرتولية يف إيرادات امليزانية خالل الفرتة توضح  :(5-3)رقم  اجلدول 

إمجايل إيرادات  السنة
 (5)اجلباية البرتولية 

إمجايل ايإيرادات 
 (0)اجلبائية

إمجايل ايإيرادات 
 (1)العامة

 مسامهة
(5)01

%  

 مسامهة
(5)01

% 
 

0222 113,237 1522,735 1578,1 77,64 74,34 
0225 964,464 1362,762 1505,5 70,77 64,06 
0220 942,904 1425,8 1603,3 66,33 58,81 
0221 1284,974 1809,899 1966,6 70,56 65,33 
0222 1485,699 2066,11 2229,7 71,50 73,57 
0221 2267,83 2908,308 3082,5 77,57 66,63 
0222 2714,0 3434,884 3639,8 79,01 73,57 
0222 2411,848 3178,598 3639,8 75,87 74,56 
0228 4003,559 4968,84 5190,1 80,57 65,40 
0221 2327,675 3474,285 3676,0 66,99 77,13 
0252 2820,010 4118,01 4392,9 68,47 63,32 
0255 3829,720 5356,82 5790,1 71,49 64,19 
0250 4054,349 5962,949 6330,3 69,99 66,14 
0251 3670,131 5709,15 5957,546 64,42 63,95 

                                                           
،مذكرة مقدمة لنيل ضهادة الدكتورا الطور الثالث ، ختصص مالية وبنوك ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ،اجلزائر  دور اجلباية البرتولية يف حتقيق التوازن االقتصاديقجايت عبداحلميد ، 1

 . 002.، ص 0252-0252، املوسم اجلامعي 
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0252 3390,421 5468,998 5721,048 61,99 59,26 
 66,56 71,44 0252 -0222متوسط الفرتة 

 

cite  mf.dz-www.dgpp:  , sur web: minister de finance, direction de politique et prévision Source 

consulté22-05-2018 à 13-39. 

-0222تطور إمجايل إيرادات اجلباية البرتولية يف إيرادات امليزانية خالل الفرتة :منحين بياين يوضح  (3-3)الشكل
0252 

 
 (5-3)من إعداد الطالبة تبعا ملعطيات اجلدول 

   مسامهتها يف اإليرادات اجلبائية ىباية البرتولية و مداجل / اوال

حيث  أيإيراداتخالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجلباية البرتولية تستحوذ على النسبة األعظم يف متويل هذه  من       
 %22.22أين وصلت إىل  0220- 0225إىل أهنا اخنفضت سنيت  0222سنة  %22.22بلغت نسبة املسامهة 

، خالل هذه الفرتة (0225أحداث أكتوبر  )على التوايل، و يرجع هذا السبب إىل تراجع أسعار البرتول% 22.51و
األمر الذي أدي إيل تراجع إيرادات اجلباية البرتولية،مث تدارك حصيلة اجلباية البرتولية نسبة مسامهتها يف ايإيرادات اجلباية 

 0228، وعرفت منذ سنة 0222سنة  %21.25مث   %22.11حيث بلغت خالل هذه السنة  0221منذ سنة
، حيث وصلت إيرادات اجلباية البرتولية هلذه السنة  %82,12كرب منذ التسعينيات مقدار نسبة املسامهة األ

 .ل مليون دج فقط121.021مليار أي بفارق  2515.5مليار دج يف حني بلغت ايإيرادات اجلباية2221111

راء األزمة املالية ، أين عرف النمو االقتصادي العاملي تدهورا من ج 0221كما عرفت هذه النسبة اخنفاضا سنة     
االقتصادية العاملية، األمر الذي أدي إيل اخنفاض الطلب علي الطاقة مما يعكس سلبا إيرادات اجلباية البرتولية اليت عرفت 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

http://www.dgpp-mf.dz/


0226-0222 خالل يف اجلزائر النقدية و املالية السياسة على النفط أسعار تغري انعكاسات       الثالث الفصل  

 

 

60 

مث عاود  %51.18أي اخنفضت نسبة املسامهة بنسبة    %22.11اخنفاضا يف تلك السنة وبلغت نسبة مسامهتها 
بائية البرتولية يف ايإيرادات اجلبائية يف السنوات األخرية بسبب عودة االنتعاش االقتصادي االرتفاع يف نسبة املسامهة اجل

أي % 22.20العاملي، و عموما تراوحت نسبة املسامهة اجلباية البرتولية يف إمجايل ايإيرادات اجلبائية ما بني 
 (.0222-0252)خالل الفرتة%25.20،مبتوسط قدره 82.12%

 1:ل نستنتج نقطتني هامتني مهامن خالل هذا التحلي

  التناسب يف االرتفاع و االخنفاض بني اجلباية البرتولية و إمجايل ايإيرادات اجلبائية، األمر الذي يفسر لنا أمهية
 .اجلباية البرتولية  يف إمجايل ايإيرادات و اجلبائية و مدى وزهنا يف املوازنة  العامة

  نسبة مسامهة اجلباية العادية يف إمجايل ايإيرادات اجلبائية و اليت تعد ضعيفة جدا رغم ايإصالحات اليت اختذت
عموما، األمر الذي جعل ايإيرادات  اجلبائية رهن التقلبات اليت  %12إال أهنا مل تتجاوز  0222منذ سنة 

 . ميكن أن حتدث العوائد اجلبائية

 باية البرتولية يف اإليرادات العامة للدولةمسامهة إيرادات اجل /نيااث

 % 22املنحين البياين أعاله نالحظ أن اجلباية البرتولية تساهم يف ايإرادات العامة بنسبة تفوق اجلدول و من خالل      
إىل  0220و  0225، كما اخنفضت سنيت 0222 سنة%22.51حيث بلغت نسبة املسامهة ، العمومعلى 

 .، وذلك بسبب تراجع إيرادات اجلباية البرتولية خالل هذه الفرتة على التوايل  %18.85و   22.22%

سنة   %22.51، حيث بلغت مسامهتها(0228 -0225)مث عاودت نسب املسامهة يف االرتفاع خالل فرتة     
مليار 2221.111، أين عرفت إيرادات اجلباية البرتولية انتعاشا كبريا خالل هذه السنة حيث بلغت إيراداهتا 0228

شهدت نسبة املسامهة يف ايإيرادات العامة ابلنسبة للجباية البرتولية ( 0221 -0252)دينار جزائري،أما خالل فرتة 
، و سبب هذا الرتاجع هو التطور احلاصل يف ايإيرادات %64.52و %25.21تراجعا حيث تراوحت النسبة مابني 

 .غري اجلبائية

كما شهدت هذه الفرتة تزايدا القوة العاملة األمر الذي أدي إيل تزايد االقتطاعات من خالل الضريبة على الدخل      
من جهة أخري، ابيإضافة إيل ما شهدته هذه الفرتة من منو يف فاتورة ( الضريبة علي املرتبات واألجور)  IDGايإمجايل

                                                           
1 minister de finance, direction de politique et prévision, sur web : www.dgpp-mf.dz cite  

consulté22-05-2018 à 13:39 

http://www.dgpp-mf.dz/
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ية للرسم على القيمة املضافة ابلنسبة للواردات من جهة اثنية، حيث الواردات اليت انعكست إجيااب على احلصيلة املال
ما يف حصيلة الضريبة على  من إيرادات اجلباية العادية، انهيك عن تطور نوعا %50تساهم هاتني الضريبتني أبكثر من 

شطة يف بعض األن %01و  %01بعد التخفيضات على معدل هذه األخرية الذي وصل إىل  IBSأرابح الشركات 
، كل هذه التغريات أدت إيل تزايد احلصيلة املالية للجباية العادية مما 5110سنة  %22األخرى بعدا كان يقدر حبوايل 

 .مسح هلا مبشاركة اجلباية البرتولية ابملسامهة يف ايإيرادات العامة للدولة

 (0226 -0222) اجلباية البرتولية وتغطية النفقات العامة يف اجلزائر خالل : الفرع الثاين  

تنقسم النفقات العامة يف اجلزائر إىل نفقات التسيري و اليت تتعلق عموما ابلنشاط الطبيعي و العادي للدولة، و متكن     
هذه النفقات الدولة من تسيري و أداء مهامها اجلارية،أما القسم الثاين فيتمثل يف نفقات التجهيز وهي تلك النفقات 

 .نجزة من مثل بناء املصانع وغريهااملخصصة لالستثمارات امل

اخل ومن زاوية تطور النفقات يف ميزانية اجلزائر،عرفت ....كذلك االستثمارات االجتماعية مثل املدارس، املستشفيات و    
النفقات العمومية تطورا حسب املرحلة اليت متر هبا الدولة سواء من ضائقة مالية كسنوات الثمانينيات أو طفرة مالية مع 

و اليت اخنفضت فيها إمجايل  5182بداية األلفية اجلديدة، على العموم عرفت النفقات العمومية تطورا إال يف سنة 
     0222 و األمر كذلك يتعلق بنفقات التسيري و اليت شهدت منوا متسرعا خاصة بعد سنة  %5.20النفقات حبوايل 

أما ابقي النفقات أي نفقات التجهيز فقد شهدت العديد من  %51.25بقدر  0251اخنفضت مرة واحدة سنة  و
التقلبات و هو ما يوحي ارتباط هذه النفقات إبيرادات اجلباية البرتولية واليت ختضع بدورها إىل العديد من التغريات 

 0251،( 55.21%) 0252: اخلارجية ، وعليه اخنفضت نفقات التجهيز يف السنوات كل من السنوات التالية
(52.80% .) 

مبا أن اجلباية البرتولية عرفت تقلبات عدة و اليت مت التطرق إليها سابقا، سنحاول حتليل الدور الذي ستقوم بيه يف       
تغطية نفقات امليزانية، خاصة أن اجلزائر عرفت العديد من الربامج و املخططات االقتصادية و االجتماعية وخصوصا منذ 

من إيرادات اجلباية البرتولية بسبب حتسن أسعار البرتول األمر الذي مسح للجزائر يف تبين  اىل تطورو اليت  0222سنة 
ايإنعاش اخلماسية برامج سد من خالل جتسياسة االنفاقية التوسعية و ذلك لزايدة وترية النمو االقتصادي و هو ما خالل 
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و اآلن بصدد برانمج مخاسي  0252-0252و الربانمج   0221 -0221و الربانمج التكميلي  0222 -0225
 1.مليار دوالر 080خصص له أزيد من 0251 -0251رابع 

 0226-0222اجلباية البرتولية و رصيد امليزانية العامة للدولة خالل سنة : الفرع الثالث

     ايإيرادات العامةن رصيد املوازنة العامة للدولة هو أحسن مؤشر لدراسة التوازن املايل من أجل حتديد العالقة بني إ     
لى ع العامة ،واليت فاقت ايإيراداتو النفقات العامة ،ومثلما مت التطرق إليه سابقا يف مدى مسامهة اجلباية البرتولية يف 

املوايل الذي سنربز من خالله دور اجلباية يف حتقيق التوازن  اجلدولوخاصة يف ظل األلفية ،من خالل % 22لعموم نسبة ا
  .انية العامة للدولةاملايل للميز 

-  0222 تطور النسب اجلباية البرتولية ورصيد املوازنة العامة إىل الناتج الداخلي العام خالل الفرتة(: 6-3)رقم اجلدول
0252 

 0228 0222 0222 0221 0222 0221 0220 0225 0222 السنة 
FP/PIB% 08.21 00.85 02.82 02.22 02.52 01.18 15.10 01.28 12.01 
SB/PIB% 1.2 2.12 5.52 1.85 1.21 50.12 51.11 2.51 1.21 

   0252 0251 0252 0251 0250 0255 0252 السنة
FP/PIB% 01.15 02.01 08.11 00.21 51.2     
SB/PIB% 2.25 2.21 -1.21 -2.2 -2.11 -    

 www.ons.dz  من إعداد الطالبة تبعا اإلحصائيات الديوان الوطين: املصدر
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-  0222تطور النسب اجلباية البرتولية ورصيد املوازنة العامة إىل الناتج الداخلي العام خالل الفرتة يوضح  (5-3)رقم  منحين
0225 

نالحظ أن التغريات اليت تطرأ علي اجلباية البرتولية يتبعها تغري مماثل من قبل رصيد امليزانية اعاله من خالل الشكل    
داية ثورة اسعار النفط اليت كان هلا أثر إجيايب على إيرادات اجلباية البرتولية حيث سجلت هذه العامة، حيث نالحظ مع ب

المتصاص فوائض  0222ايإيرادات مستوايت قياسية ،األمر الذي أدى ابحلكومة إبنشاء صندوق ضبط املوارد سنة 
نسبة اجلباية إىل الناتج الداخلي اخلام  عرفت0228-0222الفرتة  أن أعالهول داجلباية البرتولية ، كما نالحظ من اجل

،ومن اجلانب اآلخر أدت التطورات اليت عرفتها اجلباية البرتولية إىل 0228سنة % 12،01نسبا مرتفعة وصلت إىل 
 .حتقيق فوائض مالية للميزانية العامة للدولة 

 يف سنة أما، 0222سنة %51،11اىل 0220سنة %5،52حيث تراوحت نسبها إىل الناتج الداخلي اخلام من     
تقريبا كان %22وبسبب األزمة املالية العاملية وأثرها على السوق النفطية اليت أدت إىل تراجع اسعار النفط بنسبة  0221

كما % 22،18هلا أثر بليغ على إيرادات اجلباية البرتولية ورصيد امليزانية ،حيث تراجعت إيرادات اجلباية البرتولية بنسبة 
إىل الناتج الداخلي اخلام، وعرفت اجلباية البرتولية يف فرتة %1،20مليار دج نسبة  122،1انية عجزا قدره حققت امليز 

 .والذي كان سببه اخنفاض إنتاج احملروقات  0251معدالت منو إجيابية مع تراجع طفيف سنة  5252-0251

مة النفطية اليت بدت عالماهتا شهر جوان من بسب األز %2،82 بنسبةأما عن تراجع إيرادات اجلباية البرتولية سنة     
فقد شهدت عجز  0252-0221،أما عن رصيد املوازنة العامة خالل الفرتة 0258ايل السنة احلالية  ووصوالسنة 

ورغم  االستقاللدج وهو أكرب عجز عرفته ميزانية الدولة منذ  مليار،5025مبلغ قدره  0252دائم بلغ هذا العجز سنة 
إىل أن  العجز تواصل ، وميكن حتليل هذا إىل  0250-0252دات العامة عموما اجلباية البرتولية خصوصا انتعاش ايإيرا

الزايدات الكبرية اليت عرفتها معدالت ايإنفاق العام وخاصة نفقات ال تسري ،وابلتايل فهذا العجز يعود إىل العجز من 
 . جانب النفقات العامة وليس اخنفاض ايإيرادات العامة

 (0226-0222 )اجلباية البرتولية ومتويل صندوق ضبط االيرادات يف اجلزائر خالل الفرتة:طلب الثالث امل

قامت الكثري من البلدان املنتجة للنفط من بينها اجلزائر إبنشاء صناديق ثروة لتقليل االعتماد املفرط يإيرادات النفط   
وقد ختتلف التسميات من "صندوق ضبط ايإيرادات اجلزائرسيادية هبدف حتقيق التوازانت االقتصادية حيث مسي يف 

 :صناديق التثبيت إىل صناديق النفط لكن اهلدف واحد 
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  االقتصادايتمعاجلة مشكالت الناشئة عن تقلبات أسعار النفط يف األسواق الدولية من آاثرها املدمرة على 
 .الوطنية

 ادخاريجزء من إيرادات النفط لألجيال املقبلة و ابلتايل فهي ذات طابع  ادخار. 

 ماهية صندوق ضبط اإليرادات يف اجلزائر:األولالفرع 

لقد أصبح الصندوق منذ إنشاءه أداة رئيسية تستخدمها احلكومة لتحقيق أهداف السياسة املالية اليت تريد تطبقيها       
صدمة أسعار "أنه أداة فعالة المتصاص اآلاثر السلبية وللصدمات اخلارجية مثل حيث أثبتت من خالل التجربة 

 .رجية بشقيها الداخلية و اخلارجيةكما أثبت فعاليته يف تسديد املديونية اخلا  على املوازنة العامة للدولة"لنفطا

من  52وقد أنشأ مبوجب املادة  ينتمي صندوق ضبط ايإيرادات إيل احلساابت اخلاصة للخزينة العمومية يف اجلزائر     
 :و اليت ينص على التايل 0222جوان لسنة  02املؤرخ يف  20 رقم،قانون 0222قانون امليزانية التكميلي لسنة 

بعنوان صندوق ضبط املوارد ويقيد يف هذا احلساب من  120 -521يفتح يف كتاابت اخلزينة حساب خاص رقم 
دوالر كما يضمن كل  12ية الناجتة عن مستوي أسعار احملروقات أعلى من فوائض القيمة اجليائ:جانب ايإيرادات 

ايإيرادات األخرى املتعلقة بسري الصندوق أما يف جانب النفقات فتشمل كل من ضبط نفقات و توازن امليزانية احملددة 
ي القانون لوزير املالية احلق يف عن طريق قانون املالية السنوي و احلد من املديونية العمومية، و ختفيض الدين العام و يعط

التصرف هبذا احلساب ضمن قانون املالية من خالل النظر لنص املادة نستطيع استنتاج بعض املالحظات املهمة حول 
 :هذا الصندوق

  نتمي إىل احلساابت اخلاصة للخزينة العموميةصندوق يإن صندوق ضبط املوارد هو. 
  12امتصاص الفائض من خالل إيرادات اجلباية البرتولية اليت تفوق وظائف الصندوق حددت أساسا هبدف 

دوالر للربميل،و تسوية و سد العجز يف امليزانية العامة للدولة و الذي قد نتج عنها آلاثر تضر ابالقتصاد 
دة منذ انشاء الصندوق صدرت عو ،1أخريا تسديد املديونية العمومية للدولة بغية احلد منها و ختفيضها.الوطين

 :مراسيم و تعليمات حددت عناصره وكيفية تسيريه مثل

                                                           
,journal official de la loi N°2000/02 DU 27/06/2000 comprendre la loi refinance complèmentaire2000Articles 10 . 

republique algèrienne,28 juin 2017,N° 37,P 7.1
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و الذي حيدد كيفية سري حساابت التخصيص  0220-22-22الصادر بتاريخ  20/22مرسوم تنفيذي رقم-
 .120/521اخلاص رقم 

من طرف املدير العام للخزينة و الذي حيدد شروط تطبيق احملاسيب للمرسوم  0220 -22 -58تعليمة رقم -
و كيفية تسيري الصندوق ولقد مت تعديل بعض القواعد و األسس اليت أنشا من خالهلا  22 -20  رقم التنفيذي

املؤرخ  00-01من القانون  22، حيث تضمن نص املادة رقم 0222الصندوق و ذلك من خالل قانون املالية لسنة 
 20 -0222من القانون رقم  52تعدل املادة : على  0222و املتضمن قانون املالية لسنة  0221ديسمرب 08يف 

 1:حبيث حترر كما يلي 0222و املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  0222ديسمرب  02املؤرخ يف 

 و أية إيرادات أخرى  خلارجيةاتسبيقات بنك اجلزائر املوجهة للتسيري النشط للمديونية  : من جانب النفقات
 .مرتبطة بسري الصندوق

 واحلد من املديونية العمومية  دوالر 12انقص القيمة الناتج عن مستوي إيرادات اجلباية البرتولية يقل عن  تعويض
 .الداخلية و اخلارجية وإضافة إيل وزير املالية هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب

 حتليل عالقة بني صندوق ضبط االيرادات و اسعار النفط: الثاينالفرع 

تقلبات حادة يف أسعار النفط مقارنة ابلسنوات اليت سبقتها،و ميثل هذا التقلب يف أسعار  ببداية 0222متيزت سنة    
اجلباية البرتولية منذ ذلك الوقت،حيث ميكننا توضيح هذه العالقة من خالل  مداخل لتغريالنفط السبب الرئيسي 

 2.تطورات أسعار احملروقات يوضحانالشكلني اللذان 

 

 

 

 

  يوضح العالقة بني أسعار النفط و إيرادات اجلباية البرتولية يف اجلزائر ( : 7-3 )رقم  لجدو 

                                                           
الذي عنوانه صندوق  320-223الذي حيدد كيفية سري حساابت التخصيص اخلاص رقم  0220فيفري   6املوافق ل  67-20املرسوم التنفيذي رقم ,2-1-2-1-0-5املواد  1

 .12,ص 0220فيفرى ,55اجلريدة الرمسية للجمهورية أجلزائرية العدد  ضبط املوارد
 .81ص,0252, 2جامعة الشلف العدد,دورية سيداسية , جملة االكادمية االجتماعية واالنسانية ,يادية كأداة لتسريمداخيل النفط يف الدول العربيةفعالية الصناديق الثروة الس,بوقليح نبيل 2
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 0222 0222 0221 0222 0221 0220 0225 0222 السنة 
 69,08 61,08 50,64 36,05 28,1 24,36 23,12 27,6 سعر الربميل ابلدوالر
 إيرادااتجلباية البرتولية

 "مليار دوالر" 
113,237 964,464 942,904 1284,974 1485,699 2267,83 2714 2411,848 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 0228 السنة
  46,49 96,29 105,87 109,45 107 77,45 61,06 94,45 سعر الربميل ابلدوالر

 إيرادااتجلباية البرتولية
 "مليار دوالر" 

4003,559 2327,657 2820,01 38209,72 4054,349 3670,131 3390,421   

 www.ons.dzالديوان الوطين لإلحصائيات : املصدر

 ضح أسعار النفط يف اجلزائريو (5-3) رقم: الشكل

 

 من اعداد الطالبة ابالعتماد على اجلدول السابق : املصدر   

 يوضح إيرادات اجلباية البرتولية يف اجلزائر( 6-3: )الشكل 

 
 على اجلدول السابق ابالعتمادالطالبة  إعدادمن : املصدر  
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لشكلني نستنتج أن املوارد اجلبائية مرتبطة ارتباطا وثيقا أبسعار النفط يف السوق الدولية للجدول وا من خالل حتليلنا      
فمثال ملا  الذي يعترب متغري خارجي، فأي تغري يف أسعار النفط سيؤدي ابلضرورة إيل حدوث تغيري يف هذه املوارد،

اخنفضت أسعار النفط سيؤدي ابلضرورة إيل حدوث تغيري يف هذه املوارد، فمثال ملا اخنفضت أسعار النفط خالل سنيت 
 .مليار دج  201,1دوالر إيل  51,21من  0225و0222

رد و كذلك ارتفعت معها موا 0221سنة دوالر  08,1دوالر إىل  52,8من  0220وملا ارتفعت أسعار النفط سنة   
هذا املنطلق فأن أي تقلب يف أسعار احملروقات  ،وممنمليار دج  5051,5مليار دج إيل  188,1اجلباية البرتولية من 

  .سيؤثر أتثريا مباشرا يف وضعية امليزانية العامة يف اجلزائر

 :أتثريات صندوق ضبط اإليرادات على املوازنة العامة يف اجلزائر و انتقاداته: الفرع الثالث

جيدر بنا القول أن جتربة صندوق ضبط ايإيرادات يف اجلزائر قصرية إذا ما قورنت بتجارب البلدان اليت سبقتنا يف إنشاء     
وابلتايل ميكننا استخالص مجيع التأثريات احملتملة سواء كانت إجيابية أو سلبية هلذا الصندوق علي  ألصناديقمثل هذه 

ميكننا استخالص هذه اآلاثر من جتارب البلدان اليت سبقتنا يف هذا اجملال ألن هلا تقريبا إال أنه  اجلزائرامليزانية العامة يف 
نفس امليزات و اخلصائص من حيث اعتماد ايإيرادات العامة للميزانية بشكل كبري علي سلعة أو منتج معني مثل النفط 

 . أو الغاز يف الغالب

دول و ابلتايل فان امليزانيات العامة لتلك الدول يف معظمها معرضة والذي كما نعلم أن أسعاره تتحدد خارج تلك ال    
 .للصدمات اخلارجية و اليت تتبع بصفة خاصة من تقلبات أسعار النفط يف األسواق الدولية

   أتثريات صندوق ضبط اإليرادات يف اجلزائر  /أوال

مما  النفط كذلكتكهن مبستوايهتا،فإن حال إيرادات مبا أن أسعار النفط يف الغالب تكون متقلبة وال ميكن توقعها و      
اليت تتطلب يف حالة حدوث تلف إيل حد كبري عند إسقاطها على امليزانية العامة،كثريا ا خت  العقيقيةيعين أن ايإيرادات 

عجز اللجوء إيل التصحيح املايل للتعويض إما بتقليص ايإنفاق العام أو من خالل البحث عن طرق بديلة لتمويل العجز 
كما أن خفض ايإنفاق . يف ايإنفاق العام أو من خالل البحث عن طرق بديلة لتمويل العجز يف ايإنفاق اجلاري 

املشروعات االستثمارية املنتجة و القادرة علي توليد مدا خيل إضافية األمر الذي كان  الرأمسايل قد يعين التخلي عن
سيساهم يف زايدة الناتج احمللي ايإمجايل، من انحية أخرى قد تقرر احلكومات عرب سياستها املالية التوسعية عدم خفض 



0226-0222 خالل يف اجلزائر النقدية و املالية السياسة على النفط أسعار تغري انعكاسات       الثالث الفصل  

 

 

68 

كومات ال تتوفر لديها أصول مالية كبرية ايإيرادات و إمنا تلجأ إيل متويل عجز ايإيرادات، لكن الكثري من هذه احل
 1.الستغالهلا مما يصعب عملية ايإقراض

وإذا كانت صدمة إيرادات النفط دائمة و اليت تنشأ نتيجة هبوط حاد يف أسعار النفط العاملية فأن عجز املوازنة العامة    
إذ أن إنفاق املال بسرعة  يعين غالبا قد يواجه صعوابت يف إعادة التوازن لكن يظل من الصعب أن يتم ذلك بكفاءة 

سعار إنفاقه بطريقة سيئة إذ ستتعرض املشروعات اجلديدة إيل خطر التوقف حني يتزامن ذلك مع تقلبات حادة يف أ
 .النفط

لذلك فإن صندوق ضبط ايإيرادات يف اجلزائر ، ويتمثل دور هذا الصندوق إيل حتويل مجيع ايإيرادات النفطية إيل      
دوالر يف السوق العاملية هبدف، إما يف حال اخنفاض ايإيرادات  12إيراداته عند جتاوز مستوي أسعار النفط حاجز  بنود 

طبيق السياسة املالية يف النفطية فسيضمن الصندوق متويل العجز يف امليزانية العامة هبدف حتقيق االستقرار االقتصادي و ت
عرضا لبعض املخاطر فال يبدوا أن السعر الدويل للنفط متوسطا اثبتا أو علي إال أن هذا احلل ميكن أن يكون م ،اجلزائر

األقل ليس له متوسط يعود إليه يف فرتة عملية من الوقت، لذلك ال نستطيع الثقة أبن األسعار ستنخفض أو ترتفع يف 
نالحظ إما تكدسا مستمرا كما أن صناديق التثبيت ال تتوفر علي قواعد اثبت لطريقة عملها،حيث عادة ما . املستقبل

 .للنقد األجنيب أو استنزافا سريعا هلا

إذ أثبتت التجربة أن سرعة وحدة التقلبات اليت تتعرض هلا أسعار النفط يف السوق الدولية أدت إيل فشل خمططات     
 2.ة خالل الثمانينيات و التسعينياتتثبيت األسعار احمللي

  على إيرادات امليزانية العامة أتثريات صندوق ضبط املوارد/اثنيا

إن اهلدف العملي لصندوق ضبط ايإيرادات هو متهيد و تسيري إيرادات املوازنة العامة،إال أن هذا اهلدف يتصادم مع     
أهداف السياسة املالية التوسعية يف اجلزائر املبنية علي أساس دعم االستثمار عرب زايدة النفاق الرأمسايل اجلاري، و نظرا 

ن املوارد قابلة لالستبدال  مبستحقات مماثلة أي ايإيرادات النفطية فان صندوق ضبط ايإيرادات سيؤثر سلبا علي موارد أل
 .امليزانية العامة من خالل حتجيم إيراداهتا

                                                           
 .0220املتضمنة قانون املالية لسنة  0220ديسمرب  01الصادرة بتاريخ  81اجلريدة الرمسية عدد  1
 .0225ديسمرب  22واشنطن عدد رقم , التنمية جملة التمويل و, صندوق النقد الدويل 2
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إن الواقع يؤكد أن احلكومات تستنجد بصناديق ضبط ايإيرادات هبدف متويل عجز املوازنة و متويل الربامج      
ستثمارية يف إطار التنمية األمر الذي يدعوا للتساؤل عن ماهية دور السياسة املالية يف اجلزائر إذا كان هذا الصندوق اال

   1.يقوم بذلك عوضا عن متهيد و تسيري ايإيرادات العامة

 االنتقادات املوجهة لصندوق ضبط اإليرادات على يف اجلزائر/ اثلثا 

عدد من االنتقادات بسبب تداخل األدوار اليت تقوم هبا مع  ايإيرادات يف اجلزائر إىلدوق ضبط لقد تعرض صن   
 2:السياسة املالية أهم هذه االنتقادات

إن تكامل أتثريات صندوق ضبط ايإيرادات العامة يف اجلزائر قد يكون ضعيفا مما سيؤدي إيل فقدان الرقابة املالية -  
النفقات مثل ازدواج النفقات واختاذ قرارات بشأن ايإنفاق الرأمسايل دون أن أتخذ بعني الشاملة وخلق صعوابت يف تنسيق 

 .االعتبار تداعياهتا علي ايإنفاق اجلاري يف املستقبل

قد ختلق برامج ايإنفاق املنفصلة علي امليزانية العامة صعوابت بشأن كيفية حتديد أولوايت ايإنفاق، ابيإضافة إيل أي -   
 .  قات سيموهلا الصندوق وأي منها ستتكفل بيه امليزانيةمن هذه النف

قد يعقد صندوق ضبط ايإيرادات يف اجلزائر إدارة األصول و اخلصوم يف املوازنة العامة،كما قد ا تعكس إدارة  -   
لصندوق رؤوس الصندوق احلافظة املالية للحكومة، فمثال قد تلجأ إيل امليزانية لالقرتاض أبسعار مرتفعة ي حني يستثمر ا

أموال يف أصول إيراداهتا ضعيفة ، كما أنه غري املرجح أن يتم التنسيق بني إدارة العمليات املالية قصرية األجل للصندوق و 
 .بني عمليات إدارة الديون اخلارجية لوزارة املالية فضال عن إدارة التدفقات النقدية احلكومية للخزينة

ض نظام ايإدارة و الشفافية و اخلضوع للمسائلة إذ أن صناديق الضبط تقع الصندوق ضبط ايإيرادات ميكن تفو  -
بطبيعتها خارج نظم امليزانية القائمة كما أن سياستها االستثمارية غالبا ما تتسم ابلضبابية لطبيعتها السيادية األمر الذي 

 .جيعل عملية املراقبة تنحصر ضمن عدد حمدود من السياسيني املعنيني

كما أن طبيعتها املتكاملة م بنود امليزانية العامة جتعل ،لها عرضة يإساءة استخدام موارده و التدخل السياسيمما سيجع- 
قد ختلق برامج ايإنفاق املنفصلة علي امليزانية ،من الصعب علي الربملان و الرأي العام رصد استخدامات املوارد العامة

                                                           
 .021.ص,0221سنة ,حبث مشرتك حول امهية صناديق النفط  يف معاجلة  الصدمات اخلارجية, مجيس دانيال , روانلدو اوسيسكي , جينيفر ديفر  1
2

 .312,312.ص,ص,3102 ,الجزائر-بوزريعة,دار هومة, االزمات النفطية و السياسات المالية في الجزائر, سعد هللا داود
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اق، ابيإضافة إيل أي من هذه النفقات سيموهلا الصندوق وأي منها العامة صعوابت بشأن كيفية حتديد أولوايت ايإنف
 .ستتكفل بيه امليزانية

   انعكاس  تغري اسعار النفط على السياسة النقديةواقع :املبحث الثاين 

يتم اللجوء اليها ملكافحة العملة الوطنية ولتحقيق  تعترب السياسة النقدية أهم الركائز اليت تعتمد عليها الدولة واليت     
وميثل البنك , اليت يتم التخطيط هلا يف البنك املركزيفالدولة تتدخل من خالل السياسة النقدية ،التوسع االقتصادي 

ق االستقرار هاما يف حتقي املركزي السلطة النقدية فهو حيتل مكانة كبرية يف اجلهاز املصريف كما تلعب اسعار النفط دورا
 .،حيث تتاثر السياسة النقدية بتقلبات االسعار يف السوق النقديةالنقدي

 ماهية السياسة النقدية :املطلب االول 

 السياسة النقدية هي إحدى مكوانت السياسة االقتصادية،و لقد أوردت كتب االقتصاد و املالية العامة عدة تعاريف    
 :للسياسة النقدية،و من ابرزها و أكثرها قبوال ما يلي

 تعريف السياسة نقدية :فرع االول 

 :هاتعددت تعاريف سياسة النقدية ونذكر من

وفق  التنظيم لكمية النقود املتوفرة يف اجملتمع، هبدف حتقيق السياسة االقتصادية،"تعرف السياسة النقدية على أهنا  :أوال
 ".أمناط سريعة الختاذ القرار و تنفيذه عن طريق التدخل املباشر و غري املباشر لتصحيح األوضاع النقدية

هبدف الوصول .هي جمموعة ايإجراءات املعتمدة للحكومة أو السلطات النقدية يإدارة عرض النقد،و سعر الفائدة" :اثنيا
 ."افظة عليه من التضخمابالقتصاد الوطين إىل مرحلة التشغيل الكامل و احمل

كما يتجه اصطالح السياسة النقدية إىل السياسة اليت هتدف إىل التحكم يف األوضاع النقدية و االئتمانية يف " :اثلثا
الدولة،حتقيقا ألهداف اقتصادية معينة،و يتمثل أمهها يف استقرار األسعار و احلفاظ على قيمة العملة،و زايدة حجم 

اخل،و ذلك ابستخدام أدوات ...مي و رفع معدالت التشغيل للعمالة،و توازن املدفوعات اخلارجيةالناتج و الدخل القو 
 ."معينة مبشرة كانت أو غري مباشرة
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جمموعة ايإجراءات اليت تتخذها السلطات النقدية هبدف التأثري يف كمية النقود املتداولة،و حجم االئتمان  "وهي: رابعا 
 ."كان ذلك يف أغراض لالستثمار أو االستهالكو حجم ايإنفاق القومي،سواء  

كما أهنا تعترب جمموعة الوسائل اليت تتبعها ايإدارة النقدية ملراقبة عرض النقد هبدف بلوغ هدف إقتصادي معني، كهدف 
 .1االجتاهالكامل وبنفس  االستخدام

 :نستنتج أن السياسة النقدية التعارفومن خالل هذه    

  هتتم ابجلانب النقدي يف بلد ما من أجل حتقيق أهداف معينة االقتصاديةهي أداة من أدوات السياسة. 
  جمموعة من ايإجراءات والوسائل املباشرة وغري املباشرة اليت تتخذها السلطة النقدية بغرض التحكم يف اجلانب

 .املرجوة خالل فرتة زمنية حمددة قتصاديةاالمن أجل حتقيق األهداف  االقتصاديةالنقدي للتأثري على املتغريات 

 اهداف السياسة النقدية:الفرع الثاين 

ميكن القول أبهنا تسعى إىل  من الواضح أن السياسة النقدية ما هي إال مظهر من مظاهر السياسة االقتصادية،لذلك   
متيزها عن ابقي السياسات  إال انه يبقى للسياسة النقدية بعض األهداف اخلاصة واليت.إدراك نفس األهداف تقريبا

 2:إجيازها فيما يلييتمثل تعريف السياسة النقدية فيما يلي ،و بشكل عام  األخرى

 حتقيق االستقرار يف األسعار/أوال 

من أهم أهداف السياسة النقدية، إذ تسع كل الدول حملاربة التضخم و يف نفس الوقت جتنب حدوث حالة  يعترب    
فتصبح مهمة السلطة النقدية هنا التحكم يف حتركات األسعار ،فاللجوء إيل السياسة النقدية ملعاجلة .الكساد و الركود

ر مع ثبات العوامل األخرى،فان زايدة كمية النقود املشكلة،يعين إن هناك عالقة بني عرض النقود و مستوى األسعا
املعروضة تؤدي إيل ارتفاع مستوى األسعار دون ارتفاع الدخل،و دلك يف حالة التشغيل التام و ابلتايل ينجم عن ذلك 

 .حالة التضخم 

 
                                                           

  . 1، ص 0221، اجلزء الثالث ، ديوان املطبوعات اجلامعية، حماضرات يف النظرية االقتصادية الكليةدمحم الشريف أملان، 1
 .11.18:،ص ص0221،دار الفجر لنشر و التوزيع،"النقود و السياسة النقدية"صاحل مفتاح،  2
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 حتقيق االستقرار النقدي و االقتصادي/اثنيا 

ث من الضروري أن تسعى السياسة النقدية إىل حماولة التحكم يف  هذا اهلدف يعترب انجم عن استقرار األسعار،حيو     
و هذا يؤدي إيل االستقرار النقدي و الذي بدوره يؤذي .كمية النقود املعروضة ملا يتالءم مع مستوى النشاط االقتصادي

 . إيل حتقيق االستقرار االقتصادي

 للدخل و الثروةحتقيق العدالة االقتصادية االجتماعية والتوزيع العادل /اثلثا 

   من ايإنتاج و مسامهته فيه  مردوديقصد ابلعدالة االقتصادية االجتماعية،أن ينال كل فرد يف اجملتمع نصيبا يتالءم مع    
هذا و ينبغي أن يفهم من هذا اهلدف على انه غاية تسعى إليها السياسة النقدية دائما و ليس أمرا ميكن حتقيقه بوسائل 

 .مؤقتة

ابن السعي لتحقيق هذا اهلدف ليس ابلضرورة املساواة املطلقة بني أفراد اجملتمع يف أرزاقهم،الن هنالك تفاوات مع العلم  
 .بني األفراد يف الطاقات و ايإمكاانت و املواهب و ايإيرادات ال ميكن تنافيها

النكماش،حبيث ال يؤثر ذلك إال انه ال ميكن حتقيق اهلدف عن طريق التحكم يف التقلبات االقتصادية من التضخم و ا
أتثريا سلبيا احلياة االستهالكية و على الطاقات ايإنتاجية املتاحة للمواطنني و هتيئة العمل لكل من يرغب فيه و مبا 

 .يتناسب مع قدرته و كفاءته يف اجملاالت االقتصادية املختلفة

 املسامهة يف حتقيق العمالة الكاملة/رابعا  

النقدية ابلتدخل عن طريق السلطات النقدية لزايدة املعروض النقدي و ذلك يف حالة البطالة و إذ تقوم السياسة     
الكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد االستثمار و التشغيل يف االقتصاد،و تشرتك السياستني النقدية و املالية يف 

 (.5)ذلك

 :و ميكن أن تتحقق العمالة الكاملة عن طريق

  املالية تعبئة فعالةتعبئة املوارد. 
 (0).تعبئة املوارد البشرية 
 منو حتقيق معدل /خامسا 



0226-0222 خالل يف اجلزائر النقدية و املالية السياسة على النفط أسعار تغري انعكاسات       الثالث الفصل  

 

 

73 

يتم عن طريق هتيئة املناخ االقتصادي و السياسي للفرد و متجيد العمل ،و احلث عليه الن هذا يدفع ابلفرد إىل    
و جمتمعه،كما أن إغالق كافة  االستفادة من وقته و قدراته البدنية و الذهنية لتحقيق اخلري لنفسه و ابقي أفراد أسرته

الطرق الغري مشروعة لزايدة الدخل من شانه أن يوجد حافزا أعظم لإلبداع و االبتكار و زايدة الفعالية و إذا بقيت األمور 
األخرى على حاهلا كان الطريق الصحيح هو الوحيد أمام املستثمر سواء كان رجل أعمال أو صناعة لتخفيض التكاليف 

 .تاج و الدخل و ابلتايل حتقيق معدل منو مرتفعو زايدة ايإن

 املدفوعات و حتسني قيمة العملة املسامهة يف حتقيق توازن ميزان /سادسا 

ميكن إن تساهم السياسة النقدية يف إصالح و ختفيض العجز يف ميزان املدفوعات عن طريق قيام البنوك املركزية برفع     
البنوك التجارة برفع أسعار الفائدة على القروض،و ابلتايل ينخفض حجم االئتمان سعر اخلصم فيؤدي هذا بدوره إىل قيام 

و منه الطلب احمللي على السلع و اخلدمات يزداد،مما يؤدي إىل خفض مستوايت األسعار الداخلية احمللية و هذا ما 
جانب على إيداع أمواهلم ابلبنوك يشجع صادرات الدولة من انحية أخرى يؤذي ارتفاع أسعار الفائدة داخليا إىل إقبال األ

 .الوطنية،و ابلتايل دخول املزيد من رؤوس األموال إىل الدولة و منه معاجلة العجز يف ميزان املدفوعات

و هكذا يتضح أن رسم السياسة النقدية لتحقيق األهداف االقتصادية ليس أمرا سهال و إمنا حيتاج منذ البداية إىل دراية 
يجية جيدة و مالئمة ابألدوات و كفاءة عالية يف استخدامها لتحقيق هذه األهداف مع التأكد من واسعة و وضع إسرتات

 (.1)أن حتقيق أي هدف من األهداف ال يسبب ضررا لغريه من ابقي األهداف األخرى

  أسعار  النفط والكتلة النقدية:املطلب الثاين 

وقد , مهمته عموما للسلطات النقدية واملتمثلة أساسا يف بنك اجلزائر ان حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر توكل      
أين عرفت هذه املرحلة عدة ,  12/52عرفت السياسة النقدية يف اجلزائر توجها جديدا منذ القانون النقد والقرض 

اعتمد السلطات ويف هذا ايإطار , إصالحات اقتصادية  وهيكلة هبدف احملافظة على التوازانت االقتصادية  العامة 
النقدية سياسة النقدية هتدف إىل حتقيق االستقرار النقدي  مبا يتناسب مع متطلبات حركة النشاط االقتصادي وتوفري 

 .التمويل الالزم لألنشطة االستثمارية ملختلف قطاعات االقتصادية 

 

 



0226-0222 خالل يف اجلزائر النقدية و املالية السياسة على النفط أسعار تغري انعكاسات       الثالث الفصل  

 

 

74 

  دور أسعار النفط يف حتقيق االستقرار النقدي:فرع االول 

النقدي يف اي دولة كانت سواء نفطية او غري نفطية تضافر جهود كل اطراف الفعالة يف االقتصاد  يتطلب االستقرار   
واليت هي ( السياسة املالية ) ومن بني هذه األطراف هي اخلزينة العمومية, هبيئة حتقيق االستقرار و التوازن النقدي األمثل 

ولعل هذا ابرز , حتقيق أهداف السياسة االقتصادية العامة  التحقيق هذا النوع من التوازن يف اطار إىلهتدف  خرىاأل
 .ادواهتا اجلباية البرتولية املنطوية حتت غطاء امليزانية العامة لدولة 

ومن خالل هذا الفرع سوف حناول التطرق اىل اثر اجلباية البرتولية على االستقرار النقدي من خالل أثرها على تطور     
وماهلما من أثر على معدالت , اط التعقيم النقدي الذي يقوم به صندوق ضبط ايإيرادات الكتلة النقدية وكذا نش

 . 0252-0222التضخم خالل الفرتة 

نشرح أخرى املتنوعة ل اقتصادايتتوجد يف تعترب العملية النقدية يف اقتصاد نفطي مثل اجلزائر ذات خصوصيات معينة ال 
بة االقتصاد الوطين عرب عملياته يف العامل اخلارجي وذلك من زاوية تواجه أربعة هذه العملية بتعني علينا فهم حتليل تركي

ومن خالل الشكل أدانه الذي ،1 بنك اجلزائر وبقية االقتصاد الوطين,الدولة , "سوان طراك"شركة :أعوان اقتصاديني هم 
 . يوضح العملية النقدية يف اجلزائر

 العملية النقدية يف اجلزائر (:7-3)الشكل رقم 

  

  

  

  

                                                                                                                                                  

 من إعداد الطالبة تبعا للمعلومات الواردة أعاله : املصدر 

 : ويتضح لنا من الشكل السابق ان
                                                           

، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاذية ، ختصص اقتصاد التنمية ،جامعة احلاج  0222-2191تغريات يف احلساابت اخلارجية و اثرها على الوضعية النقدية يف اجلزائر ال ،رايس فضيل 1
 .018.،ص 0251خلضر ،ابتنة،

 الدولة

 بقية االقتصاد الوطني

 بنك اجلزائر

طراكاشركة سون  
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برتحيل العمالت الصعبة النامجة عن صادرات احملروقات ويتنازل  "سوانطراك"شركة و الذي يتمثل يف العون االقتصادي 
عنها لبنك اجلزائر ويف املقابل العمالت الصعبة املتنازل عنها يستلم هذا العون من بنك اجلزائر يف حسابه لدى البنوك 

   :لشرح الشكل السابق اكثر نقوم ابلتحليل التايلوانطالقا ,التجارية ابلعملة احمللية 

 :ابلعمل التايل سوان طراك "يقوم العون االقتصادي  شركة/ أوال

   .حتويل حصة شركائه إىل اخلارج -

 .تسديد اجلباية البرتولية املفروضة عليه لصاحل الدولة -

  .وكذا أصول وفوائد دينه اخلارجي, تسديد وارداته من السلع واخلدمات-

وإيراداته يف السوق احمللية ( اخلدمات , املواد األولية, الرواتب)الفارق إن وجد بني نفقات على املستوى الوطين  تسديد-
 . املستلمة ابلعملة احمللية

كما انه يودع اجلزء من إيرادات العون االقتصادي سوانطراك املرحلة وإيراداته الداخلة اليت مل تنفق يف حساابته املفتوحة 
 .وتعد هذه الودائع جزءا من الكتلة النقدية , وك التجارية يف اجلزائر لدى البن

 :ابستالم الدولةالعون االقتصادي  يقوم /اثنيا

 . "سوان طراك"اجلباية البرتولية من العون االقتصادي شركة  -

  .جزء من نتائج السنة احملققة من طرف العون االقتصادي بنك اجلزائر  -

تكون اجلباية البرتولية , هذه االيرادات حتمل مباشرة إىل حساابت اخلزينة املفتوحة لدى بنك اجلزائري وإذا مل تنفق الدولة 
 .وابلتايل ال يتم إعدادها كعنصر من عناصر الكتلة النقدية  متقد

  العون االقتصادي بنك اجلزائريقوم  /اثلثا 

مقابل صادرات احملروقات وبقية  "سوان طراك"يستلم بنك اجلزائر العمالت الصعبة من العونني االقتصاديني شركة    
ابيإضافة إىل العمالت ,واليت متثل دينا على بقية العامل اخلارجي , االقتصاد الوطين مقابل صادرات خارج احملروقات 
ومتثل هذه االيرادات املدر األساسي لبنك اجلزائر ويف , جنيب ابخلارج الصعبة املقابلة لنواتج توظيف احتياطات الصرف األ

 : بنك اجلزائرويدفع العون االقتصادي , ظل عدم جلوء البنوك التجارية إىل إعادة التمويل بسبب فائض يف السيولة 
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 .قيمة االسترياد من السلع واخلدمات للعامل اخلارجي -

 .مصاريف االستغالل ابلعملة احمللية اليت تعترب إيرادات ابلنسبة لباقي االقتصاد الوطين -

 .يدفع حلائزي حساابت ابلعملة احمللية اليت تعترب ايرادات ابلنسبة لباقي االقتصاد الوطين  -

 .يدفع للدولة جزءا من أرابحه ويسري ادخاراهتا املسجلة يف دفاتره  -

 :ابستالمالقتصادي بقية االقتصاد الوطين العون ا يقوم /رابعا

العمالت الصعبة املقابلة لصادرات خارج احملروقات  ،وبنك اجلزائر  سوان طراكنفقات األعوان االقتصاديني الدولة وشركة 
كما يستلم   (ابلعملة الصعبة واملسرية من قبل البنوك التجارية  %12العملة  احمللية أي ابلدينار اجلزائري و 12%)

ويقوم هذا العون بدفع الرصيد . ابيإضافة إىل ذلك حتويالت العاملني يف اخلارج واملعاشات ونواتج أخرى من اخلارج 
 .وكما قيمة ارادته من السلع واخلدمات ( الفرق بني اخلدمات املصدرة واخلدمات املستوردة )الصايف للخدمات املستوردة 

 قدية يف اجلزائرتطور الكتلة الن: فرع الثاينال

النفط ،األمر  أسعارنتيجة ارتفاع % 588،18ارتفاع يف إيرادات اجلباية البرتولية بنسبة 0252-0222عرفت مرحلة
بنك اجلزائر  الذي ساعد على دعم ايإيرادات الكلبة للموازنة العامة و التقليل من اعتماد اخلزينة العمومية على تسبيقات
 .1والقروض املقدمة من طرف اجلهاز املصريف ككل ،ومسيت هذه املرحلة مبرحلة انتعاش إيرادات اجلباية البرتولية 

 0252 -0222تطور اجلباية البرتولية و القروض املقدمة للدولة خالل الفرتة :  (9-3)جدول رقم

                                                           
1
 .11.، نفس املرجع السابق، ص صاحل مفتاح 

 0222 0222 0221 0222 0221 0220 0225 0222 السنة
 0255,828 0252 0012,82 5281,211 5082,122 120,122 122,222 5521.012 ج ب

- 0511,58- 0152,222- 111,582- 151,822 201,222 128,21 121,001 222,222 ق م د

ق ب 
 ج  

512,251 022,010 122,211 212,522 -151,822 5182,211 -0152,222 -1012,812 

 0251 0252 0251 0250 0255 0252 0221 0228 السنة

  1112,205 1228,515 2212,121 1801,202 0802,252 0102,221 2221,111 ج ب
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Source: période  (2000-2015):banque d'Algérie ,bulletin statistique de la banque d'Algérie-séries rétrospective  

(statistiques monétaires 1964-2011/statistiques de balance de paiements 1992-2011),op vit. 

 :حيث

  جباية بيرتولية: بج. 
 قروض مقدمة للدولة: ق م د. 
 قروض بنك اجلزائر: ق ب ج. 

 0222 -0222تطور اجلباية البرتولية و القروض املقدمة للدولة خالل الفرتة :  (9-3)الشكل رقم 

 
  ابالعتماد على اجلدول اعاله من إعداد الطالبة

كان له أثر كبري علي الدين الداخلي للدولة حنو   0222إن التحسن الكبري الذي عرفته اجلباية البرتولية بداية من سنة     
كان مردود إيل ارتفاع إيرادات اجلباية البرتولية ما أدي   0222فالفائض الذي عرفته املوازنة العامة بداية  .اجلهاز املصريف 

بدأ من بنك اجلزائر، حيث تشري ايإشارة السالبة إيل تراجع اعتماد اخلزينة على . إيل تراجع القروض املقدمة للدولة
 .0222ل قروضها اجتاه بنك اجلزائر سنة و إيل سداد هذه األخرية لكام. تسبيقات بنك اجلزائر

و بنسبة %51بنسبة  0225و سنة  %02,21بنسبة  0222عموما تراجعت القروض املقدمة للدولة سنة 
أصبحت اخلزينة العمومية دائنا صافيا جململ النظام املصريف، علما أن  0222و بدأ سنة.  0221سنة    02.81%

شهدت ارتفاعا كبريا ألسعار النفط ،األمر الذي انعكس اجيااب علي ايرادات اجلباية  0228 -0222هذه الفرتة 
 .مليار دج 5582,8إيل حدود   0222و حتقيق فائض كبري يف موازنة الدولة وصل سنة . البرتولية

-4000 

-2000 

0 

2000 

4000 

6000 

 - 0251,0- 1011,2- 1112- 1222,2- 1110,11- 1288,10- 1202,11 ق م د

ق ب 
 ج  

2121,228
 -

2220,208 2151,088 1218,181 1250,0 1222,2 -2282,1 - 
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دمة له من قبل ي القروض املقهنا ميكن القول أن ارتفاع إيرادات اجلباية البرتولية قلل اعتماد اخلزينة العمومية علو      
من خالل تعرضنا للنقطة السابقة اليت تناولت العالقة بني اجلباية البرتولية و القروض املقدمة للدولة، و و ,اجلهاز املصريف

 اليت استنتجتاها من خالهلا أن تراجع إيرادات اجلباية البرتولية يؤدي ابلدولة إيل االقرتاض من اجلهاز املصريف ، و العكس
ابعتبار القروض املقدمة للدولة تعترب عنصرا من مقابالت الكتلة النقدية يف . يف حالة انتعاش إيرادات اجلباية البرتولية 

 .اجلزائر إضافة إيل األصول األجنبية الصافية و القروض املقدمة لالقتصاد

  غري التقليدياسعار النفط و التمويل : لثالث املطلب ا

تواجه بلدان الريع النفطية و منها اجلزائر حتدايت مالية صعبة وخماطر عميقة ، نتيجة كل صدمة خارجية سببها       
تدهور أسعار النفط عامليا، و الذي تشكل عائداته ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد اجلزائري وأهم أداة لتمويل التنمية ، 

  .وتنويع اليات بديلة لتمويل االقتصاد وهو األمر الذي يتطلب اهتمام خاص حنو تطوير 

حيث اصبح على هذه االقتصادايت تبين اساليب اخرى قد تكون تقليدية ، حديثة أو مبتكرة لتمويل التنمية        
املرتبطة ابملتغريات اجلديدة الداخلية و اخلارجية بعيدا عن التبعية للريع النفطي وما ينجر عنه من ازمات حادة هتدد مسار 

عن طريق مصدر من مصادر التمويل  صدمة تدهور أسعار النفطاجلزائر التصدي ل حكومةاستوجب على ا لتنمية هبا مما
 .التمويل غري التقليديوهو 

 كسياسة نقدية راهنة  غري التقليديالتمويل : الفرع األول 

التمويل غري التقليدي الذي يقصده برانمج احلكومة هو االعتماد على التمويل من خالل طباعة األوراق املالية  ان       
بدون تغطية بعد تعديل قانون القرض والنقد، وقد بني الربانمج أن التمويل غري التقليدي هو الذي يقوم على أساسه 

جل متويل عجز ميزانية الدولة، ومتويل الدين العمومي الداخلي، وتوفري البنك املركزي إبقراض اخلزينة العمومية مباشرة من أ
عه اجلزائر يف باملال الذي تطوقد صرح الوزير االول يف اجلزائر امحد اوحيي ابن  ، 1موارد مالية للصندوق الوطين لالستثمار

 222يعين أن الدولة ستطبع  (ضعف املال املوجود 22) مليار دينار 122،222:سنوات القادمة هو (  1)مخس 
كل  ، وهو ضرورة حتمية يف الهنيار اسعار النفط، كما اضاف ان2مليار مليون إضافية ال يقابلها إنتاج لكل فرد جزائري

 مليار دينار52،122= املال املوجود يف اجلزائر

                                                           
1
 .3102-10-03الجزائر،يوم -،جامعة دمحم خيضر بسكرة اساليب عالج عجز الموازنة العامة :اليوم الدراسيلحسن دردوري، 
2
 :متوفرة على الموقع  00:01على الساعة  3102-10-02يوم  تصريح الوزير االول احمد اويحي 

:35 2018 à 22-01-consulte le : 19  algeria.com-www.eco 

http://www.eco-algeria.com/
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مليار دينار ميزانية التجهيز  2,115=0252مليار دينار ميزانية التسيري  2,700=املال املوجود يف االقتصاد املوازي 
 .مليار دينار0= 0252

 السياسة النقدية الراهنة وأهم تعديالت قانون النقد والقرض: الفرع الثاين   

 ”التمويل غري التقليدي أسلوب” اال وهو جديد للتمويل أسلوبصادق جملس الوزراء يف اجلزائر على اعتماد       
بسبب العجز املايل الذي تعاين منه خزينة  وهذا ،” 12/52النقد والقرض“والذي نتج عنه تعديالت جديدة لقانون 

العمومية جراء تقلبات أسعار النفط، وجتنب االستدانة اخلارجية وكذا جتنب تعطيل منوذج التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
سنوات، والذي سيسمح لبنك اجلزائر  1وهو التعديل الذي مدته  ،سنواتوضمان استمرارا برامج التنمية املتبعة منذ 

ابيإقراض مباشرة إىل اخلزينة العمومية من أجل السماح هلذه األخرية بتمويل العجز يف امليزانية، متويل ( البنك املركزي)
ل ميكن للخزينة العمومية وبشكل عام، ووفق هذا التعدي. الدين العام احمللي ودعم موارد صندوق االستثمار الوطين

االستفادة من اخلدمات املالية للبنك املركزي بشكل أوسع، فإضافة إىل الطريقة التقليدية املتمثلة يف القروض والسلفيات، 
اليت كان ( التقليدية)سوف تتمكن اخلزينة العمومية من حتصيل موارد مالية عن طريق آليات جديدة مباشرة ودون القيود 

 سابقا” النقد والقرض“ن حيددها قانو 

األجور، فواتري دعم املواد : حيث سوف يؤثر هذا االخري إجيابيا على قدرة للخزينة العمومية يف تغطية نفقاهتا     
ولكن ذلك قد يتسبب يف تداعيات خطرية على املدى املتوسط والطويل  اخل،…االستهالكية، فواتري االستثمار العمومي 

يف حني مل ترافق هذه العملية إبصالحات عميقة و اليات مراقبة فعالة ترتكز على أسس علمية واقتصادية، أكثر منها 
 .على رؤية اجتماعية

 0227تعديالت قانون النقد والقرض  أهم/اوال

بعد أن صادق الربملان واعضائه نواب الشعب ابألغلبية على  جملس النقد والقرضتعديالت صادق عليها        
حيث مت خالله دراسة التعديالت السبعة املقرتحة  0252التعديالت اجلديدة على القانون املعدل للنقد و القرض لسنة 

ها مع مندويب أصحاب ستعلى مشروع قانون النقد والقرض، أين قرر إحالة ستة منها على اللجنة املختصة لدرا
 1:يلي  كما( 21,22,28,21)قانون النقد والقرض وقد مست التعديالت املواد املعدلة ل  ،التعديالت

                                                           
 25انضر امللحق رقم (.21,22,28,21)، املادة املعدل و املتمم 0221املوافق اغسطس سنة   5202مجادة الثانية   02املنعلق ابلنقد و القرض املؤرخ يف  12/52قانون  1
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املالية ايإسالمية  بصفة رمسية يف هذا القانون  الصرفةإبدخال ( 22،28،21)ملواد اب اخلاصةالتعديالت  حيث مست 
ألنه ال يوجد تنصيص قانوين هلذا النوع من التعامالت يف القانون اجلزائري وقد أكدت احلكومة على لسان الوزير األول 

وك وذلك على مستوى شبابيك البن 0258.1ان هذه اآللية سيتم تطبيقها يف عدة بنوك ابتداء من دخول السنة اجلديدة 
 .التقليدية

ها جملس النقد والقرض ، أن يتدخل يف دضمن احلدود ووفق الشروط اليت حيد بنك اجلزائرفقد مسح ل 21اما تعديل املادة
ملنح  أوسوق النقد وأن يشرتي ويبيع على اخلصوص سندات عمومية وسندات خاصة ميكن قبوهلا يإعادة اخلصم 

 ماعات احمللية املصدرة للسندات أن تتم هذه العمليات لصاحل اخلزينة او اجل ،،أبي حال من األحوالوال جيوز ،التسبيقات 

 حيث كان التعديل أبن يقوم البنك املركزي بشراء مباشرة عن اخلزينة السندات املالية الىت تصدرها هذه االخرية     

وهذا ما أدى الدولة إىل االعتماد على التمويل من خالل طباعة األوراق املالية بدون تغطية بعد تعديل قانون القرض      
و النقد ،وقد بني الربانمج أن التمويل الغري تقليدي هو الذي يقوم على أساسه البنك املركزي إبقراض اخلزينة العمومية 

مالية للصندوق الوطين  ومتويل الدين العمومي الداخلي، وتوفري موارد ، مباشرة من أجل متويل عجز امليزانية دولة
 2:وقد نص التعديل ايضا،لالستثمار

  على مراجعة مدة العمل ابلتمويل غري التقليدي و تقليصها من مخس سنوات كما هو مقرتح يف مشروع القانون
 .إىل سنة قابلة للتجديد 

  النص على حصرها يف ميزانية التجهيز و االستثمار فقطكذا جماالت توظيفها حيث يقرتح التعديل. 
  تسقيف قيمة األموال الىت ستضخ من قبل بنك اجلزائر لدى  اخلزينة العمومية حيث ال ميكن أن تتجاوز العجز

 .السنوي املسجل لدى اخلزينة 
  من جملس االمة ملتابعة أخريا اقرتاح إنشاء جلنة برملانية مكونة من نواب من اجمللس الشعيب الوطين و أعضاء

 3.التمويل غري التقليدي تطبيق آلية

  

                                                           
        05/122797.html,05/02/2018,15:28-10-http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20171     

2
 .المرجع السابق 

3
   http://ar,aps.dz/economie/47090-2017-09-04-13-28-26,04/03/2018,14:27     
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 0227الوصول إليها من تعديالت  املرجواألهداف  /نيااث

قامت احلكومة اجلزائرية ابلشروع ابلقيام ببعض التعديالت على قانون النقد والقرض وهذا متاشيا مع الظروف         
او ابألحرى ليست  يف وضعية مالية مرحيةاالقتصادية و حتسينها من أجل الوصول إىل أهداف نرى من خالهلا اجلزائر 

 .(اجلباية البرتولية  )اخنفاض اسعار النفط   على األقل يف مأزق و تفادي األزمة و اليت سببها الرئيسي

وسيتم إرساء هذا . يعد إدخال التمويل الغري تقليدي حمل مشروع قانون  يتضمن تعديل قانون النقد والقرض كما      
 سنوات لتمكني اخلزينة من االقرتاض مباشرة لدى بنك اجلزائر ملواجهة العجز يف 1النمط من التمويل االستثنائي ملدة 

ميزانية الدولة و حتويل بعض ديوهنا لدى بنوك او مؤسسات عمومية ومنح موارد للصندوق الوطين لالستثمار لكي يتسىن 
 :حتقيق االهداف التاليةله 

 ايإسهام يف التنمية االقتصادية. 
  تغطية احتياجات متويل اخلزينة. 
  متويل الدين العمومي الداخلي. 
  لالستثمارمتويل الصندوق الوطين.  

تنفذ هذه اآللية مبرافقة تنفيذ برانمج ايإصالحات اهليكلية االقتصادية و امليزانية ،والتقى ينبغي أن تقضي يف هناية الفرتة و 
 :املذكورة أعاله كأقصى حد تقدير إىل 

  توازانت اخلزينة الدولة. 
  توازن ميزان املدفوعات. 
 1.تنفيذ هذا احلكم من طرف اخلزينة وبنك اجلزائر، عن طريق التنظيم حتدد آلية متابعة 

 :من خالل ما سبق 

أن االقتصاد الوطين سيواجه حتدايت كبرية يف املرحلة املقبلة ألن الغاية من التعديالت أصبحت غري واضحة نستنتج     
 .املصريف الناتج عن مصارفنابسبب االختالف امللحوظ بني معيار االقتصاد املايل للسوق و السلوك 

                                                           
اغسطس سنة  02املوافق  5202مجادة الثانية عام  02املؤرخ يف  55-21يعدل ويتمم االمر رقم  0252اغسطس سنة،  02املوافق  5215رمضان عام  52املؤرخ يف 22-52امر رقم  1

 .و املتعلق ابلنقد والفرض 0221
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و اليت  القرضلذلك تقوم احلكومة اجلزائرية ابالعتماد على البنك املركزي ابلقيام ببعض التعديالت على قوانني النقد و 
، حيث الحظنا  0258ويتوقع من هذا ان تتحسن خالل سنوات القادمة ابتداء من سنة  0252مست القانون سنة 

النظام ومها الصريفة ايإسالمية املالية و التمويل الغري التقليدي اللتان كانتا اهم عناصر يف  ظهور اليتني جديدتني على
التعديالت املقرتحة وكل هذا للوصول ابالقتصاد إىل أفضل وضع له مع حتسني مستوايت ايإجتماعية والثقافية للفرد 

 .اجلزائري 

جند أن الكثري من الدول جلأت إىل هذا النمط خالل السنوات القليلة  املتوقعة ايإجيابية و السلبية اآلاثرومقابل كل هذه   
 ، 0222، بريطانيا العام  ، مثل الوالايت املتحدة األمريكية ، وكانت آاثره جد إجيابية على أداء سياساهتا العامة املاضية

ولكن يبقى وجه املقارنة ضعيفا مع االختالف اهلائل بني البىن التحتية االقتصادية . والياابن منذ تسعينيات القرن املاضي
 .واملالية والنقدية القتصادايت هذه الدول مقارنة ابالقتصاد اجلزائري

مية، بل يف استحداث موارد ويبقى احلل حسب بعض اخلرباء ليس يف استحداث آليات إقراض جديدة للخزينة العمو    
متويل حقيقية لتجنب كل املخاطر النامجة يف املستقبل عن التمويل غري التقليدي من زايدة االنفاق وارتفاع الضرائب 
والتضخم وارتفاع نسب الفوائد البنكية املوجه للمؤسسات واخنفاض الفوائد على االدخار ، لدلك ينبغي كبح مجاح 

مومي و ضرورة الزامها بتحقيق توازن يف امليزانية بني املداخيل والنفقات ألن سد عجز امليزانية عن الع ايإنفاقاحلكومة عن 
  .1طريق ايإقراض هو سالح ذو حدين

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .نفس المرجع السابق 
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 خالصة الفصل 

 :تخلصنا منه كل من النقاط التاليةالذي اس و هلذا الفصل من خالل تناولنا

النفقات العامة من  طرف  السياسة العامة من خالل استخدام ايإيرادات وهتدف السياسة املالية إيل حتقيق أهداف -
للدولة ، حيث تلعب السياسة املالية دورا هاما يف حتقيق االستقرار االقتصادي خاصة وقت الكساد و الرواج نظرا ألثرها 

 .املباشر علي مستوي التشغيل و مستوى األسعار و مستوى الدخل الوطين

واليت  ، البرتولية يف اجلزائر أهم إيراد تعتمد عليه اجلزائر يف إيراداهتا العامة و ذلك لتمويل نفقاهتا العامةتعد اجلباية     
 .اتثرت ابسعار النفط

أداة رئيسية تستخدمها احلكومة لتحقيق أهداف السياسة املالية اليت تريد    0222أصبح الصندوق منذ إنشاءه يف -  
صدمة أسعار "التجربة أنه أداة فعالة المتصاص اآلاثر السلبية وللصدمات اخلارجية مثل  تطبقيها حيث أثبتت من خالل

 .كما أثبت فعاليته يف تسديد املديونية اخلارجية بشقيها الداخلية و اخلارجية:  على املوازنة العامة للدولة"النفط

ة إبيرادات النفط املتقلبة و اليت ال ميكن كما يهدف صندوق ضبط ايإيرادات يف اجلزائر إيل حل هذه املشكلة املتعلق-
تعرض صندوق ضبط ايإيرادات يف اجلزائر إيل عدد من االنتقادات بسبب تداخل األدوار اليت يقوم هبا مع ،توقع حدوثها
                                                                                           .                                                                                             السياسة املالية

،  عروض النقديالتدابري وايإجراءات النقدية اليت يتخذها بنك اجلزائر من أجل التأثري على املهي السياسة النقدية -
 .النقدية على النقود أما السياسة املالية على ايإيراداتحتتاج إىل مساعدة السياسة املالية حبيث أتثر السياسة و 

 .متنوعةأخرى  تاقتصادايتعترب العملية النقدية يف اقتصاد نفطي مثل اجلزائر ذات خصوصيات معينة ال توجد يف - 

اهنيارها  أوالنفط  أسعارة يف حالة اخنفاض ص، خا على توازن امليزانية التأثريالنفط من شأنه  أسعارإن أي تقلب يف  -
حاليا لذلك استوجب على اجلزائر التصدي هلذا العجز عن طريق مصدر من مصادر التمويل هو  اجلزائروهو ما تشهده 

 .التمويل الغري التقليدي
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أنه ميثل سلعة إسرتاتيجية عاملية رف اقتصادي او بيئي، حيث ع املمتازة يف العامل تتاثر أبي ظيعترب النفط من السل     
النفط كغريه من السلع له ،حيث يعترب  صناعات متنوعةدوره يعترب حيواي يف العامل املعاصر و ذلك لتعدد استعماالته يف و 

كبقية أسواق السلع واخلدمات،نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب وختتلف ه  اسعار وسوق نفطية حبيث تتحدد االسعار في
 .وعدم استقرار اسعار هذه السلعة فيهاسوق النفط عن بقية األسواق بتعلقها بسلعة إسرتاتيجية مهمة 

نتجت عنها خمتلف الصدمات اليت سببتها واجهت حتدايت مالية صعبة ،وتعد اجلزائر من البلدان النفطية اليت        
أسعار النفط يف السوق العاملية ، حيث يهتم االقتصاد الوطين أساسا على عائدات النفطية كركيزة أساسية يف عملية متويل 

قييم السياسات االقتصادية للجزائر تبعا للتطورات احلاصلة يف أسعار التنمية االقتصادية ، و هو األمر الذي أدى إىل ت
 .ضمن السياستني املالية و النقديةالنفط ، و ذلك مبا تت

حيث يؤثر قطاع النفط ابإلجياب أو السلب على إيرادات اخلزينة و قدرهتا يف تغطية نفقاهتا العامة ،ابإلضافة إىل أننا     
ة ابستحداث مورد حتويل حقيقي لتجنب كل املخاطر الناجتة عن التمويل غري التقليدي الذي استنتجنا أن اجلزائر مطالب

 .تبنته كـأسلوب بديل لتمويل التنمية يف ظل أزمة أسعار النفط

 :اختبار فرضيات الدراسة

 :لصحة الفرضيات اليت مت طرحها مت التوصل إىل كإختبار

وكل ما يرتبط بنتائج برامج التنمية االقتصادية تنعكس ابإلجياب او  أكدت الدارسة ان مؤشرات االقتصاد اجلزائري-1
السلب تبعا للتغريات اسعار النفط ،حيث تعترب اسعار عائدات قطاع النفط احملدد األساسي الوضعية املالية لالقتصاد 

 . اجلزائري مبا ينبض كافة البطاقات املكونة له وهذا ما تبني صحة الفرضية األوىل

اجلباية البرتولية يف احلالة انتعاش أسواق النفط يف دعم الربامج املالية املوجهة للتنمية االقتصادية من  ايرادات تساهم-2
خالل سياسة مالية و نقدية وقد أثبتت ان أزمة األخرية األسعار النفط إن خالص واضح لعائدات اجلباية البرتولية والذي 

ل ضدها ضبط االسرتايل وابلتايل حمدودة إعداد املوجهة وكل هذا تثبت صحة انعكس سلبا على رصيد املوازنة و املداخي
 .الفرضية الثانية

إن توجهات السلطات يف إن خالص اسعار النفط فيما خيص السياسية النقدية من خالل اتباع أسلوب التحويل غري -3
عائدات قطاع النفط وذلك بدال من  تقليدي تؤدي أسلوب اجلزائر يف البحث عن موارد مالية إضافية يف ظل حمدودية
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اسرتاتيجية االقتصاد البديل والبحث عن إنتاج خفيف  يضمن للجزائر عوائد حقيقية يف املستقبل وذلك ما ينفي صحة 
 .الفرضية الثالثة 

 : نتائج الدراسة

 :من خالل هذه الدراسة متكنا من التوصل ايل مجلة من النتائج نذكرها فيمايلي   

  م مصادر الطاقة يف العامل و ختتلف نوعيته كما خيتلف سعره الذي حيتل مكانة هامة يف الدورة أهالنفط من
 .االقتصادية

 تعد  حيث يساهم بنسبة كبرية فيها، كما يعترب قطاع النفط يف اجلزائر أهم مورد يف ميزانية االقتصاد اجلزائري
 . اجلباية البرتولية يف اجلزائر أهم إيراد تعتمد عليه اجلزائر يف إيراداهتا العامة و ذلك لتمويل نفقاهتا العامة

  أوالنفط  أسعارة يف حالة اخنفاض ص، خا على توازن امليزانية التأثريالنفط من شأنه  أسعارإن أي تقلب يف 
وجب على اجلزائر التصدي هلذا العجز عن طريق مصدر من حاليا لذلك است اجلزائراهنيارها وهو ما تشهده 

 .مصادر التمويل هو التمويل الغري التقليدي

 :توصيات واقرتاحات 

 :مايلي اقرتاح الصدد هذا يف ميكننا حيث ما مت دراسته و النتائج اليت مت التوصل اليها من خالل       

  حقيقي بدل الناضبة التوجه حنو االقتصاد البديل لالعتماد على مورد. 
  حماولة صرف مبلغ التمويل غري التقليدي يف االستثمار. 
  تفعيل نظام احلوكمة يف امليزانية العامة كأسلوب لرتشيد النفقات. 
 ،الستكشاف أكرب مساحة ممكنة من  أن تقوم اجلزائر ابستغالل فرصة ارتفاع املداخيل النفطية يف الوقت احلايل

اجملال املنجمي الوطين ابالعتماد على عقود اخلدمات، ألن املساحة احلالية غري املستكشفة واليت هي يف حدود 
 .تبقى كبرية%  05

 :آفاق البحث 

 مفتوحا حبثا منه جيعل ذلك فان الوطين لالقتصاد احلالية الوضعية ظلية املوضوع البالغة و خاصة يف نظرا ألمه   
 من جمموعة إقرتاح ميكننا اجلانب هذاويف ظل . تفصيل إثراء إىل حتتاج جوانب عدة خالل وذلك، أخرى ساتلدرا

 :يلي ما يف أخرى ألحباث اهلامة املواضيع
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  الزراعة و السياحة كاقتصاد بديلالتوجه حنو. 
 الستعانة ابلطاقة املتجددة كبديلا. 
 العام يف ظل اهنيار أسعار النفط ترشيد االنفاق. 
  العامة يف ظل اهنيار أسعار النفطحوكمة امليزانية. 
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تعترب امواال متلقاه من اجلمهور، األموال الىت يتم تلقيها من الغري، السيما يف شكل ودائع ، مع حق : 72املادة 
 .استعماهلا حلساب من تلقاها ، بشرط إعادهتا 

 :يف مفهوم هذا االمر غري انه ال تعترب امواال متلقاة من اجلمهور

األموال املتلقاه او املتبقية يف احلساب و العائدة ملسامهني ميلكون على األقل مخسة يف املئة من الرأمسال ، -
 .وألعضاء جملس اإلدارة و للمدربني 

 .األموال الناجتة عن قروض املسامهة -

وض يضع مبوجبه شخص  او يعد بوضع قرض ،يف مفهوم هذا االمر ، كل عمل لقاء ع يشكل عملية: 76املادة 
أموال حتت تصرف شخص آخر ،او أيخذ مبوجبه لصاحل الشخص اآلخر التزاما ابلتوقيع كالضمان االحتياطي او 

 .الكفالة او الضمان 

تعترب مبثابة عمليات قرض ، عمليات اإلجيار املكرونة حبق خيار الشراء ، السيما عمليات القرض االجياري ومتارس 
 .ت اجمللس إزاء العمليات املنصوص عليها يف هذه املادة صالحيا

خالفا لألحكام القانونية املتعلقة ابالكتتاب  ميكن البنوك و املؤسسات املالية ان تتلقى من اجلمهور : 27املادة 
امواال موجهة للتوظيف يف شكل مسامهات لدى مؤسسية ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما يف األسهم و 

ختضع هذه األموال للشروط . دات اإلستثمار وحصص الشركات و املوصني يف شركات التوصية او سواها سن
 :أدانه 

 .اعاله، بل تبقي ملكا ألصحاهبا 76ال تعترب ودائع يف مفهوم املادة -

 .ال تنتج فوائد -

 .ا جيب أن تبقى مودعة لدى بنك اجلزائر يف حساب خاص بكل توصيف مزمن إىل غاية توظيفه-

 :جيب ان يوقع عقد بني املودع و املودع لديه يوضح -

 .اسم املؤسسة الىت ستتلقى األموال و هدفها و رأمساهلا و مقرها 
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 .املشروع او الربانمج املعدة له هذه األموال 

 .شروط اقتسام األرابح و اخلسائر

 شروط بيع املسامهات

 .شروط استهالك املؤسسة نفسها املسامهات 

 .ىت يتقيد فيها البنك او املؤسسة املالية إبرجاع األموال ألصحاهبا اذا مل تتحقق املساهمالشروط ال

جيب أن تتم املسامهة يف أجل ها شهر على األكثر من اتريخ اول دفع يؤديه املسامهون ،وميكن أن يسبق هذا  -
 .األجل بستة أشهر ، يف حالة ما اذا مجعت االكتتاابت دون دفع 

املسامهة او اذا أصبحت غري ممكنة ألي سبب كان ، جيب على البنك او على املؤسسة املالية الىت  اذا مل تتحقق-
 تلقت األموال ان تضعها حتت تصرف أصحاهبا خالل االسبوع الذي يلي

 .هذه املعاينة

كتتبني حيدد اجمللس مبوجب نظام، الشروط االخري ،السيما تلك املتعلقة بعدم إمكانية قيام مكتتب او عدة م-
 .بواجباهتم 

للبنوك و املؤسسات املالية احلق يف عمولة توظيف تعود هلا حىت اذا طبقت أحكام الفقرة أعاله ،كما تستحق هلا -
 .عمولة سنوية عن هذه العمليات اذا قامت ابلتسري

 1. ختضع هذه العمليات من جهة اخرى لقواعد الوكالة-

بصفة رمسية يف هذا القانون   الصريفة املالية اإلسالمية إبدخال ( 76،76،66)وكانت التعديالت على هذه املواد 
 .ألنه ال يوجد تنصيص قانوين هلذا النوع من التعامالت يف القانون اجلزائري 

                                                           
مجادة الثانية  66املؤرخ يف  00-16يعدل ويتمم االمر رقم  6101اغسطس سنة،  67املوافق  0060رمضان عام  07املؤرخ يف 10-01امر رقم  1

 و املتعلق ابلنقد والفرض 6116اغسطس سنة  67املوافق  0060عام 
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وقد أكدت احلكومة على لسان الوزير األول ان هذه اآللية سيتم تطبيقها يف عدة بنوك ابتداء من دخول السنة 
 . 6106اجلديدة 

ميكن بنك اجلزائر ، ضمن احلدود ووفق الشروط اليت حيدها جملس النقد والقرض ، أن يتدخل يف :  54املادة 
ومية وسندات خاصة ميكن قبوهلا إلعادة اخلصم او ملنح سوق النقد وأن يشرتي ويبيع على اخلصوص سندات عم

وال جيوز ،أبي حال من األحوال ، أن تتم هذه العمليات لصاحل اخلزينة او اجلماعات احمللية املصدرة . التسبيقات 
 1.للسندات 

 

 

 

                                                           
 (.66،76،76،07)، املادة  6116مجادة الثاين املوافق اغسطس سنة  66التعلق ابلنقد و القرضاملؤرخ يف  01/01قانون   1
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 قائمة املراجع
 : العربية املراجع:أوال

  الكتب: 

، خوارزم العلمية جامعة  (املوارد الطبيعية و الطاقوية و البيئية) اقتصاد النفط السيد فتحي أمحد اخلوين ،   .1
 . 4112امللك عبد هلل ، جدة السعودية ، الطبعة الثامنة ، 

 حول الوطين امللتقى ضمن مداخلة ،"واإلنعاش النمو إصالح "اجلزائري االقتصاد  "، حاكمي بوحفص .4
 . 4111البليدة، اجلزائر ،  االقتصاد اجلزائري االلفية الثالثة ،،جامعة

 . 1111مالتا ، _، فآليتاELGA،منشورات  جغرافية مصادر الطاقةآخرون ،مجعة رجب طنطيش و  .3
 .  4112،مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ، الطبعة الثانية ،  مستقبل النفط العريبحسن عبد هللا ،  .2
للنشر و ، دار البازوري العلمية ،البنوك املركزية و السياسات النقدية زكراي الدوري و يسرى السامراين   .5

 . 4112التوزيع ، عمان ، االردن ، 
، دار الكتب الوطنية ، بنغازي طرابلس ليبيا ، الطبعة األوىل ،  اقتسادايت النفطسامل عند احلسن رنني ،.2      

1111 . 
 .4113, اجلزائر-بوزريعة,دار هومة, االزمات النفطية و السياسات املالية يف اجلزائر, سعد هللا داود.2   

 .4113،جامعة بريوت العربية ، لبنان ،مقدمة يف االقتصاد العام سعيد عبد العزيز عثمان،  .5
 .  2003أحلقوقية بريوت،لبنان، احلليب منشوراتالعامة، املالية:انشد عادل سوزي .2

 .4115،دار الفجر لنشر و التوزيع،"النقود و السياسة النقدية"صاحل مفتاح، .11
،ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ، اجلزائر ، بدو  4002ثورة اسعار النفط ، ضياء جميد املوساوي.11

 .ذكر سنة 
 .4113، جمموعة نيل العربية ، الفاهرة ، السياسات االقتصادية عبد املطلب عبد احلميد ، .14
، دار اسامة للنشر و ( االسباب و احللول) الدول النامية و ازمة املديونية عزيزة بن مسينة بن عمارة ، .13

 .4112التوزيع ، االردن ،عمان ، الطبعة االوىل ،
، الدار اجلامعية للنشر ايت النقود والبنوك واالسواق املالية كمال أمني الوصال و حممود يونس ، اقتصاد.12

 . 4112االسكندرية ،
الث ، ديوان املطبوعات اجلامعية، ، اجلزء الثحماضرات يف النظرية االقتصادية الكليةدمحم الشريف أملان، .15

4113.  
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، دار اخللدونية للنشر و  8، دراسات إقتصادية ، العدد إرتفاع أسعار النفط مدحت العراقي و آخرون ، .12
 .4112التوزيع ، اجلزائر ، جويلية 

، دار اجلماهريية للنشر و التوزيع و اإلعالن  منظمة أأوبك وأسعار النفط العريب اخلامنواف الرومي ،  .11 
 .،الطبعة األوىل 

ي ، دار النهضة العربية ، مبادئ االقتصاد البرتويل و تطبيقها على التشريع اجلزائريسرى دمحم ابو العال ،.18
 . 4114القاهرة ، 

 مذكرات   

-6891االصالحات االقتصادية يف قطاع احملروقات اجلزائري خالل الفرتة احلاج قويدر عبد اهلادي ،  .1
، دراسة حتليلية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد ـ ختصص اقتصاد تنمية ، جامعة  4008

 .وهران ، اجلزائر
يل اجلديد و يف افق دور و مكانة قطاع احملروقات اجلزائري يف ظل الوضع االقتصادي الدو بلقاسم سرايري ،  .4

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري غري منشورة ، كلية العلوم  االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
 . 4118- 4111االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ، 

،مذكرة لنيل شهادة  ت االقتصاديةإنعكاسات تقلبات أسعار البرتول على التوازانمجعة قويدري قوشيح ،  .3
املاجستري غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف ، اجلزائر 

،4118 – 4111 . 
- 6891االقتصاد اجلزائري بني تقلبات االسعار و العوائد النفطية خالل الفرتة حكيمة حليمي ،  .2

دة املاجستري غري منشورة ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة ،مذكرة مقدمة لنيل شها4002
  4112، قاملة  ، اجلزائر ،  25ي ما8

-4006انعكاسات تغري أسعار النفط على متويل برامج التنمية االقتصادية يف اجلزائر رشيدة جيدل ،  .5
ختصص نقود و مالية ، كلية العلوم  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية ، 4112

 . 4112 -4115االقتصادية و التسيري ، جامعة دمحم خيضر ، بسكرة ، 
،  4060-6898تغريات يف احلساابت اخلارجية و اثرها على الوضعية النقدية يف اجلزائر رايس فضيل، ال .2

 .4113ج خلضر ،ابتنة،اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصاذية ، ختصص اقتصاد التنمية ،جامعة احلا 
،مذكرة املاجستري غري منشورة ، كلية قطاع احملروقات اجلزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية عيسى مقليد ،  .1

 . 4118-4111العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ، 
و الطويل ابستخدام تقنيات التكامل و املتزامن حتديد سعر النفط اخلام يف األجلني القصري قبلي زوهري ،  .8

 . 4111 – 4111، رسالة ماجستري يف االقتصاد و القياس ، جامعة اجلزائر  ومناذج تصحيح اخلطأ
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،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  دور اجلباية البرتولية يف حتقيق التوازن االقتصاديقجايت عبداحلميد ، .1
الطور الثالث ، ختصص مالية وبنوك ، جامعة العريب بن مهيدي ، ام البواقي ،اجلزائر ، املوسم اجلامعي 

 . 442.، ص 4112-4111
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  إنعكاسات تغري أسعار البرتول العاملية على االقتصاد اجلزائري يسمينة لباين ،. 11

 . 4111 – 4118املاجيسرت ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة بن يوسف بن حدة ، اجلزائر ، 
، مذكرة خترج لنيل  جملد اجلباية البرتولية لعقود البحث و اإلنتاج حنو مالءة أكثر مع السوقبدون ذكر،. 11

 . 4114 -4111ي ، كلية علوم اقتصادية ، جامعة اجلزائر ، شهادة ماجستري ختصص حتليل اقتصاد
حبث مشرتك حول امهية صناديق النفط  يف معاجلة  , مجيس دانيال , روانلدو اوسيسكي , جينيفر ديفر . 14

 .4115سنة ,الصدمات اخلارجية
 .4111ديسمرب  12واشنطن عدد رقم , جملة التمويل و التنمية, صندوق النقد الدويل. 13

 

 جملة 
 .4111،جملة أخبار النفط و الصناعة ، اإلمارات العربية املتحدة ، إىل أين أسعار النفط  صباح نعوش ، .1
جملة االكادمية ,فعالية الصناديق الثروة السيادية كأداة لتسريمداخيل النفط يف الدول العربية,بوقليح نبيل .4

 .4111, 2العددجامعة الشلف ,دورية سيداسية , االجتماعية واالنسانية 
 املراسيم و القوانني 
الذي حيدد كيفية  4004فيفري   1املوافق ل  19-04املرسوم التنفيذي رقم ,2-5-2-3-4-1املواد  .1

اجلريدة الرمسية  الذي عنوانه صندوق ضبط املوارد 104-601سري حساابت التخصيص اخلاص رقم 
 .32,ص 4114فيفرى ,11للجمهورية أجلزائرية العدد 

يعدل ويتمم االمر رقم  4111اغسطس سنة،  42املوافق  1231رمضان عام  12املؤرخ يف 12-11امر رقم  .4
 و املتعلق ابلنقد والفرض  4113اغسطس سنة  42املوافق  1242مجادة الثانية عام  41املؤرخ يف  13-11

يتمم االمر رقم يعدل و  4111اغسطس سنة،  42املوافق  1231رمضان عام  12املؤرخ يف 12-11امر رقم  .3
 .و املتعلق ابلنقد والفرض 4113اغسطس سنة  42املوافق  1242مجادة الثانية عام  41املؤرخ يف  13-11

 .4114املتضمنة قانون املالية لسنة  4114ديسمرب  41الصادرة بتاريخ  83اجلريدة الرمسية عدد  .2
حث عن احملروقات، و استغالهلا و م يتعلق أبعمال التنقيب و الب1182أوت  11مؤرخ يف  12 - 82قانون  .5

 . 1182أوت  41،ى مؤرخة يف  35نقلها ابألانبيب اجلريدة الرمسية ، العدد 

، 4113املوافق اغسطس سنة   1242مجادة الثانية   41املنعلق ابلنقد و القرض املؤرخ يف  11/11قانون  .2
 (.25,21,28,13)املادة 
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جويلية  44املؤرخة يف  31، اجلريدة الرمسية العدد  م1181جويلية  41مؤرخ يف  151 -81مرسوم رقم  .1
1181. 

 . 1188فيفري  11، املؤرخ يف  1، اجلريدة الرمسية العدد  1188املؤرخ يف فيفري 32 -88مرسوم رقم   .8
فيفري  13، املؤرخة يف  8،اجلريدة الرمسية العدد 1112جانفي 31مؤرخ يف  23 -12مرسوم تنفيذي  رقم .1

1112 . 
 41مؤرخة يف  83م، اجلريدة الرمسية العدد 1112ديسمرب  14مؤرخ يف  235 -12تنفيذي رقم مرسوم .11

 . 1112ديسمرب 
  تمداخالمؤمترات و : 
،مؤمتر دويل حول التنمية املستدامة و  التحدايت اليت تواجه مستقبل النفط يف اجلزائرمصطفى بوزامة ،  .1

 . 4118أفريل -18-1حات عباس سطيف ، اجلزائر ، الكفاءة االستخدامني للموارد املتاحة ، جامعة فر 
،مداخلة ضمن املؤمتر الدويل  ثر برامج االنعاش االقتصادي على تدفق االستثمار االجنيبروضة جديدي ، ا .4

حول تقييم ااثر يرامح االستثمارات العامة و انعكاساهتا على التشغيل و النمو االقتصادي خالل الفرتة 
 .، جامعة سطيف ، اجلزائر  4113مارس 14-11، اايم (4111-4112)
  االلكرتوين املوقع: 

،اجلزء الثاين ،الربانمج  ، مصاحل الوزير االول ،ملحق بيان السياسة العامةاجلمهورية اجلزائرية الدميو قراطية الشعبية 
 : مستخرج من املوقع االكرتوين   ، 38، ص، 4112 أكتوبر،  4112-4111اخلماسي 

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010.1.
ar.pdf    

     05/122797.html,-10-http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20172.  
     -28-13-04-09-2017-tp://ar,aps.dz/economie/47090ht3.    

 4. http ://www.elbilad.net/article/detaile?id=7547   
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2.Sophie Chautard , le pétrole , de Boeck , groupe vocatis imprimé en 
France , 2trimestre 2008  

 

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010.ar.pdf(10/02L2018)
http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010.ar.pdf(10/02L2018)
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2017-10-05/122797.html,05/02/2018,15:28
http://ar,aps.dz/economie/47090-2017-09-04-13-28-26,04/03/2018,14:27

