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  مقدمة
 

 أ  

 يف الوقـت الـراهن     تزايد الطلب عليه   ظليف  خاصة  االقتصادية يف العامل    يعترب البترول من أهم املوارد      
 من اقتصاد بترويل إىل العامليباالقتصاد فشل حماوالت االنتقال  خصوصاً مع ،للمكانة اليت حيتلها يف جمال الطاقة

 مـسايرة   حتميةا من   انطالقً اأيضايدت أمهيته    كما تز  املتجددةاقتصاد جديد يعتمد يف نشاطاته على الطاقات        
التطور التكنولوجي يف مجيع ااالت املرتبطة أصال باإلمكانيات الطاقوية والبترولية حتديدا من جهة وطبيعـة               

  .السلعة النفطية اليت اكتسبت سوق تداوهلا مميزات خاصة من جهة أخرى
السوق إن كانت اقتصادية حبتة أم أـا ذات         وبغض النظر عن اختالف االقتصاديني حول طبيعة هذه         

أسعار البترول عدة صدمات    يف حتديد تقلبات أسعار البترول، فقد شهدت        طبيعة ازدواجية اقتصادية وسياسية     
 الشيء الذي ميكن الوقـوف      االقتصاد الدويل ، لتصل إىل إحداث صدوع يف       العاملقتصاديات  اما جعلها تشل    

أزمتني استطاعتا أن وي بأسعار البترول إىل مستويات رهيبـة كأزمـة            ب هادااستشخالل فترة الدراسة    عليه  
  .واليت متخض عنها عدة تغريات يف املؤشرات االقتصادية 2014 وأزمة 2008

   :اإلشكالية
لالقتـصاد  من هذه الدراسة هو بيان عالقة تقلبات أسعار النفط باملؤشرات االقتصادية الكليـة    الغرض  

  :التاليةالرئيسية اإلشكالية  اجلزائري من منطلق
  اجلزائري؟القتصاد ا على النفطما هي انعكاسات تقلبات أسعار  

  :وتندرج حتت هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية
 ؟ما هي العوامل احملددة واملؤثرة يف أسعار البترول -
  ؟ما مدى مسامهة قطاع احملروقات يف االقتصاد اجلزائري -
امليزانيـة العموميـة، االحتياطيـات الرمسيـة، ميـزان          ( حمل الدراسة    االقتصادية  املؤشرات ما واقع  -

 ؟يف ظل تقلبات أسعار النفط...)املدفوعات
  ؟ )معدالت النمو،البطالة ،التضخم(ما مدى تأثري تقلبات أسعار النفط على أداء االقتصاد اجلزائري    -

  :الفرضيات
التساؤالت فكانت كاآليتا الفرضيات اليت اعتمدت اإلجابة على هاته أم :  
  .احتالل احملروقات ألكرب نسبة مشاركة يف االقتصاد الوطين دون منازع -
  . أداء االقتصاد اجلزائري يف أسعار النفط تؤثر علىصدمة أي حدوث -
 ).2015-1997(سعر النفط ومعدالت النمو يف اجلزائر توجد عالقة طردية بني  -
 ).2015-1997(دل البطالة يف اجلزائر توجد عالقة عكسية بني سعر النفط ومع -
 ).2015-1997( توجد عالقة طردية بني سعر النفط ومعدل التضخم يف اجلزائر  -
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  : اختيار املوضوعمربرات
  :ترجع أسباب اختيار هذا املوضوع إىل التايل

  .االقتصادية الدوليةيندرج يف إطار التخصص وإطار العالقات  -
    . والتعرف على واقع عامل البترولرغبة شخصية يف الدخول إىل البحث -
   إن االقتصاد الوطين يعد اقتصاد ريعي وأن تقلبات قطاع احملروقات ينعكس باإلجياب والسلب علـى                -

  .خمتلف القطاعات األخرى
  :التاليةسنحاول من خالل هذا البحث حتقيق األهداف  :الدراسة أهداف

 . أمهيته بالنسبة لالقتصاد اجلزائريإبراز اإلطار النظري للبترول وحماولة الوقوف على -
 .عرض أهم احملددات الرئيسية ألسعار النفط والعوامل املؤثرة فيها -
 .التعرف على أبرز املتغريات االقتصادية الكلية وعالقتها بأسعار البترول -
 . على االقتصاد الوطيندراسة تقلبات أسعار البترول وما ختلفه من نتائج بالسلب أو اإلجياب -

   : الدراسةأمهية
لدى البـاحثني يف الـشأن   أصبح موضوع البترول وخاصة أسعاره أحد املواضيع احلساسة والشائكة          

الوطين ي لذا تكمن أمهية هذه الدراسة يف توضيح أثر تقلبات أسعار البترول على االقتصاد               اجلزائراالقتصادي  
  تقلبات أسعارهتأثري، ومبا أنه اقتصاد ريعي زائرياجلالقتصاد املتأتية من الدور الفعال الذي يلعبه هذا املنتج يف ا   

  . على املتغريات االقتصادية الكليةةباشرامل
  :الدراسة حدود

 علـى  البترولالواقعية لتقلبات أسعار     ثاروتوضيح اآل  معرفة على الدراسة هذه يف تسليط الضوء  سيتم
 ،اإلمجـايل  احمللـي  النـاتج انية العامة للدولة،    امليز التجاري، امليزان: كل من  مشلت واليت ،اجلزائري االقتصاد
 أما املديونيـة    ،)2015  إىل 2008من   ( و البطالة و التضخم    واالستثمار األجنيب املباشر   الصرف   يواحتياط

 التغريات امللحوظة فيهـا  إظهار ألمهية هذه الفترة يف   ،  2015 إىل   2004دراستها من سنة    فتم توسيع نطاق    
  .ا متديد العينة جتنب من مشاكل توزيع حد اخلطأ قياسيارتأينانوية ،ومبا أن اإلحصائيات س

  :املستخدمة واألدوات املنهج املتبع
سعيا منا لإلجابة على اإلشكالية املطروحة سلفًا، واختبار مدى صحة الفرضيات املقدمة، قد مت باملنهج               

  ؛تطور أسعار البترولالتارخيي فيعرض 
املنهج الوصفي الذي يعىن بوصف وتفسري األحداث والظواهر، للوصول إىل األسباب احلقيقية والعوامل         

 من خالل دراسة الظواهر كما يف الواقع والتعبري عنها بـشكل            اليت تتحكم فيها واستخالص النتائج لتعميمها     
و يوصف الظاهرة وتوضـيح  كمي أو كيفي مبا يوضح حجم الظاهرة، ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى أ        
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 استعمال طريق عن االستقرائي املنهجكمـا إتبعنـا      البحث؛ أجزاء كامل يف بكثافة خصائصها وسيستخدم 
  .بالدراسة اخلاصة اإلحصائية املعطيات الستقراء القياسية و اإلحصائية األدوات

كافـة أجـزاء     وهو منهج متبـع يف       باإلضافة إىل اعتماد املنهج التحليلي لدراسة وحتليل اإلحصائيات       
سنعتمد يف هذه الدراسة على جمموعة من الوسائل املستخدمة يف مجع املعلومات والبيانات وهي              البحث، كما   

نذكر أمهها مراجع خمتلفة من كتب، مذكرات، تقارير، ملتقيات وطنية ودوليـة حيـث              تلك األكثر انتشارا    
 اإلحصائيات املأخوذة مـن املواقـع اإللكترونيـة    كانت هذه املراجع باللغتني العربية واألجنبية، باإلضافة إىل      

  .للهيئات الرمسية
  :البحث صعوبات
 جـل  لـدى  املألوفة تلك عن جوهرها يف ختتلف ال الدراسة هذه إجناز يف تلقيناها اليت الصعوبات إنّ
 الباحثني
   :يلي فيما تلخيصها وميكن
 ذه  املتعلقة املراجع قلةاجلامعية؛ مكتبات يف الدراسة 
 ارب االحصائيات من مصادرها الرمسية على اختالفهاتض. 
 لعدم توفر احصائيات السنة قدم االحصائيات يقزم من نتائج الدراسة وحيد من الوصول للغاية املنشودة 

  .املاضية أو توقعات واحتماالت للسنة اجلارية أو ما بعدها
  :البحث هيكل

 األول الفـصل  يف تناولنـا  حيث فصلني إىل تنادراس قسمنا املطروحة اإلشكالية على اإلجابة أجل من
 البتـرول  تـسعري  أساليب إىل باإلضافة له واحملددةفيه   املؤثرة والعوامل وأنواعه البترول بسعر املتعلقة املفاهيم
 أثـر  إىل تطرقنـا  الثاين الفصل يف اأمفضال على أمهية النفط ومكانته يف االقتصاد اجلزائري          واحلالية، السابقة

 من خالل دراسة أثره على امليزانية العمومية والنـاتج احمللـي            اجلزائر يف االقتصاد على البترول أسعار تتغريا
  .اإلمجايل والصادرات والواردات واالحتياطي الرمسي للجزائر ومديونيتها 

  :السابقةالدراسات 
رول علـى التوازنـات   انعكاسات تقلبات أسعار البت "قويدري قوشيح بومجعة بعنوان     : دراسة من إعداد     -

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شـهادة املاجـستري يف العلـوم    "االقتصادية الكلية يف اجلزائر   
التعرف علـى  : االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ودف هذه الدراسة إىل        

مل، مع التركيز على إمكانيات اجلزائر البترولية سواء املتعلقة         األبعاد الفنية واالقتصادية للصناعة البترولية يف العا      
باجلانب النوعي أو اجلانب الكمي، وكذا حتليل وتقييم أثر تقلبات أسعار البترول على كل من امليزان التجاري، 
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العامل منذ األزمة   الناتج احمللي اإلمجايل وامليزانية العامة للدولة من خالل إثارة األزمات البترولية اليت تعرض هلا               
  .2007 إىل غاية سنة 1986البترولية املعاكسة لسنة 

  : وتتمثل نتائج هذه الدراسة يف
لقد بينت اإلمكانيات اجلزائرية وخاصة ما يتعلق مبزايا املوقع اجلغرايف وجودة البترول واحتياطات الغاز،               -

، وبالتايل فهي متلك هامشا مرحيا من وأن اجلزائر يف موقع تنافسي جيد مقارنة مع الدول املصدرة األخرى   
  .القوة التفاوضية حبيث ال تستسلم للشروط االقتصادية أو السياسية احفة اليت تفرضها الدول املستهلكة

التقلبات السريعة يف أسعار البترول يف السنوات األخرية ال تعود بالضرورة إىل النقص يف اإلمدادات، بل                 -
 املصدرة دخل فيها مثل املضاربة يف البورصات العاملية واهللع خالل املشاكل إىل عوامل أخرى ليس للدول

  .السياسية واحلروب والتغريات املناخية والكوارث
إتباع اجلزائر يف السنوات األخرية لسياسة كيترية، من خالل زيادة اإلنفاق العام لتحفيز الطلب أدى إىل                 -

، وهو ما يفسر ارتفاع حجة الـواردات إىل مـستويات    زيادة الطلب على املنتجات األجنبية باخلصوص     
  .قياسية
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 احملرك األساسي لالقتصاد اجلزائري بالنظر لألمهية البالغة اليت حيتلها والنسبة الكبرية النفطيعترب قطاع 
اإلمجايل، خصوصاً يف ظل الضعف املسجل يف مستويات منو ومسامهة اليت يساهم ا يف تكوين الناتج الداخلي 

ذولة منذ مطلع تسعينات القرن املاضي اهلادفة رغم كل اجلهود واإلصالحات املبفبالالقطاعات غري البترولية، 
، إال أا مل تستطع ختليص االقتصاد اجلزائري من هيمنة البترول أو التقليل من لتغيري بنية االقتصاد وتنويعه

  .أمهيته
وعليه نظراً لألمهية البالغة اليت حيتلها البترول يف االقتصاد اجلزائري فإن أي تغري يطرأ على هذه السلعة   

االستراتيجية أو سوقها سينعكس ال حمالة على االقتصاد اجلزائري، ونظراً للتقلبات اليت شهدها السوق العاملي 
عددت أسباا وتنوعت، للبترول يف العقود األوىل للقرن احلايل اليت خلفت تقلبات سعرية حادة هلذه السلعة ت

ية اليت تدور حول درجة التأثري اليت ميكن أن جاءت هذه الدراسة حملاولة اإلجابة عن اإلشكال بشكل كبري،
  .حتدثها تقلبات أسعار البترول يف األسواق العاملية على املتغريات االقتصادية لالقتصاد اجلزائري

 نواعهوبأ ،التعريف به من اانطالقً البترول بسعر اخلاصة األساسية املفاهيم األول الفصل يف تناولنا حيث
فضال عن توضيح  احلايل، الوقت إىل اكتشافه منذ البترول تسعري أساليب مث له، حملددةوا املؤثرة العوامل وأهم

  .مدى مسامهة البترول يف االقتصاد اجلزائري وأمهيته، وتقلباته السعرية وأزماته عرب الزمن
2008فيه ألثر تقلبات سعر البترول على االقتصاد اجلزائري خالل الفترة  تطرقنا الثاين الفصل اأم -
من خالل انعكاساا على امليزانية العمومية،  اجلزائري، االقتصاد على البترول أسعار تطور نتائج أهم و2015

وميزان املدفوعات، الناتج الوطين اإلمجايل، االحتياطات الرمسية للجزائر، املديونية اخلارجية، واالستثمار األجنيب 
  .البطالة ، التضخم املباشر، 

  :ما يلي املوضوع هلذا دراستنا خالل من كما نستخلص
 على املستوى الدويل  ،تطرأ عليه اليت األحداث بأهم يتأثر جتعله احملروقات بقطاع الوطين االقتصاد ارتباط

خصوصاً منها ما يسمى النفط من أزمات اقتصادية وسياسية، أو زيادة يف العرض من املنتجات البديلة 
  خوله سوق الطاقة؛الصخري وما أحدثه من ختمة يف العرض بد

 عوامل سوق النفط من عرض وطلب إىل بالضرورة تعود ال األخرية العقود يف لبترولل السريعة التقلبات، 
 واهللع العاملية البورصات يف املضاربة مثل التحكم فيها املصدرة للدول ال ميكن أخرى عوامل إىل بل

  ؛ واألزمات االقتصاديةوارثوالك املناخية والتغريات واحلروب السياسية املشاكل خالل
 يف ات األخرىالقطاع مسامهة ضألة ظل يف اجلزائر يف االقتصادية التنمية شريان النفطية العائدات تشكل 

  .الوطين االقتصاد متويل
 أو اختالالً الوطين االقتصاد لوضعية الرئيسية احملددات أهم من للنفط السعرية التقلبات أن ما وهو اتوازن 

 حالة إىل التوازن أو الفائض حالة من االقتصادية املؤشرات من العديد نقلت اليت، 2008 أزمة أكدته
 .2014 زمةأل بالنسبة ذاته األمر وهو العجز،
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  :نتائج إختبار فروض الدراسة 
معدالت ( حمققة بالنظر ملعامل التحديد اثر تقلبات اسعار النفط على كل من  األوىل الفرضية خيص فيما

   :حيث )  التضخم –طالة  الب-النمو
  )% R2) 44 كل التغريات اليت حتدث يف مؤشر معدالت النمو يفسرها تغريات أسعار النفط بنسبة -
  )% R2) 77 كل التغريات اليت حتدث يف مؤشر معدل البطالة يفسرها تغريات أسعار النفط بنسبة  -
  )% R2) 32 يفسرها تغريات أسعار النفط بنسبة  كل التغريات اليت حتدث يف مؤشر معدل التضخم-

عالقة تغيري سعر النفط مبؤشرات األداء ) جوهرية(حمققة بتفحص معنوية   الثانيةأما فيما خيص الفرضية
  :نالحظ ما يلي) معدالت النمو ، البطالة ، التضخم ( اإلقتصادي 

 ) .%5 ( تعترب معلمة عالقة معدالت النمو بسعر النفط معنوية عند مستوى -
 ) .%5( تعترب معلمة عالقة معدل البطالة بسعر النفط معنوية عند مستوى  -
 ) .%5( تعترب معلمة عالقة معدل التضخم بسعر النفط معنوية عند مستوى  -

       مما يعين وجود ) أكرب من الصفر (0> 0.0301حمققة الن املعلمة تبلغ  الثالثة الفرضية خيص فيما اأم
 سعر النقط و معدل التضخم، حيث أن كل تغيري يف سعر النفط بوحدة واحدة يؤدي إىل عالقة طردية بني

  .  يف نفس اإلجتاه0.0301تغيري معدل التضخم بـ 
مما يعين وجود عالقة ) أقل من الصفر (0 < - 0.204حمققة الن املعلمة تبلغ الرابعة  الفرضية خيص فيما اأم

 يؤدي إىل %10 حيث أن كل تغيري يف سعر النفط بالزيادة بنسبة عكسية بني سعر النفط و معدل البطالة،
   .% 1.5إخنفاض معدل البطالة بنسبة 

مما يعين وجود عالقة ) أكرب من الصفر (0> 0.236اخلامسة حمققة الن املعلمة تبلغ  الفرضية خيص فيما اأم
 يؤدي إىل تغيري %47زيادة بنسبة ، حيث أن كل تغيري يف سعر النفط بالطردية بني سعر النقط و معدل النمو

  .% 11.85معدل النمو بالزيادة بنسبة 
  :التوصيات

 والتوصيات املقترحات بعض تقدمي بإمكاننا يكون البحث هذا خالل من إليها توصلنا اليت النتائج على ابناًء
  :يلي فيما تتمثل واليت
 االقتصاد اجلزائري هيكلة بإعادة إال ذلك يتأيت ولن البترول خارج الصادرات إيرادات تنويع جيب، 

 فعلي اقتصادي منو لضمان ومرونة فعالية وأكثر شفافية أكثر تسيري مبادئ وترسيخ الدولة نفقات وترشيد
 ؛وحقيقي

  تنويع مصادر إيرادات امليزانية من خالل موارد االقتصاد املختلفة لتحقيق عائد أكرب بناء تنمية اقتصادية
  شاملة ومستمرة؛
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 نتائج إىل ستؤول لكن القصري املدى على اجيابية نتائج تعطي لجزائر بالنسبة لالبترول أسعار يف الزيادة 
 على تعمل املدى بعيدة كلية اقتصادية سياسات وصنع وضع جيب منها، وللتخلص البعيد املدى يف سلبية

 ؛البترول وعائدات احلقيقي االقتصاد بني الفصل
  ال للقطاع اخلاصالوطيندباالقتصا ملا له من دور فعال يف النهوض أمهيةوإعطائه فسح ا . 
  
  :البحث فاقآ

 ملوضوع بسيط جزء هي الدراسة وهذه ،ياجلزائر االقتصاد على البترول أسعارتقلبات  أثر الدراسة تناولت
 هذه صفحات طي وقبل املوضوع التساع ونظرا النقائص، من ختلو الا أ كما التعقيد من الكثري حيمل
  : من مثلالحقة لبحوث كأساس تكون قد اليت العناوين بعض نضع أن نود اسةالدر
 ؛اجلزائر يف النقدي االستقرار على البترول أسعار تغريات أثر  
 ؛البترول وسعر الدوالر صرف سعر بني العالقة  
 ؛اجلزائر يف البترولية الصناعة تطور على وأثرها البترويل القطاع يف الشراكة  
 ؛اجلزائري االقتصاد يف الزوال وحتمية االرتباط واقع بني النفطي القطاع 
 اجلزائرياالقتصاد على ةأثر الطاقات املتجدد .  
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  :متهيد
 بنيةبداية تسعينات القرن العشرين هدفت إىل تغيري  منذ  جل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائرإنّ

 يف ومتأملة ال تزال عالقة الدولة إال أا مل تستطع حتريره من سيطرة البترول حيث أن نظرة ،االقتصاد الكلي
اعات غري البترولية خاصة القطاع الصناعي  املسجل يف مستويات منو القطبالرغم من الضعفأسعار البترول 

بذب وصوال إىل التدهور  العاملية اليت تركت أسعار البترول يف تذ األزماتوالزراعي من جهة، ومن جهة ثانية
  .نتيجة التخمة يف العرضاملسجل فيه 

ية الكلية  أثر تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادلتناول هذا الفصل وعلى هذا األساس جاء
 على كل إقتصاديليلي نظري حتعلى دراسة انعكاسات تقلبات أسعار البترول من منظور  البحث أعتمد ولقد

من امليزان التجاري، امليزانية العامة للدولة، الناتج الداخلي اإلمجايل، احتياطي الصرف، املديونية، االستثمار 
 البطالة، النمو،معدالت  : اإلقتصادية وهيهم املؤشرات ألقياسيةودراسة  التضخم، البطالة، ،املباشر األجنيب

  يف الفترة األخرية ملاأسعار البترولتقلبات  بني هذه املؤشرات االقتصادية و العالقة القائمةلتوضيح التضخم،
 2015سنة سجلت مستويات منخفضة حىت اية اليت  تدهور كبري يف أسعار البترول ه هذه الفترة منعرفت

  :تطرق إىل املباحث التالية خالل الوذلك من
  اإلطار الوصفي لسلوك املؤشرات الداخلية ألداء االقتصاد اجلزائري يف الفترة ما  :األولاملبحث

 ).2015-2008(بني 
  اإلطار الوصفي لسلوك املؤشرات اخلارجية ألداء االقتصاد اجلزائري يف الفترة ما  :الثايناملبحث

 ).2015-2008(بني 
 األداء االقتصادي اجلزائري يف على  أسعار النفط تغرياتثر اإلطار القياسي أل: ثالثاملبحث ال

  .)2015-1997( الفترة مابني
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داء االقتصاد الداخلية ألمؤشرات الاإلطار الوصفي لسلوك  :األولالمبحث 
  )2015-2008(ري في الفترة ما بين الجزائ

-البطالة-ناتج الداخلي اإلجماليال( و تقلبات أسعار النفط واقع :األولالمطلب 
  )التضخم

 : الناتج الداخلي اإلمجايل و تقلبات أسعار النفطواقع -1
الناتج الداخلي اإلمجايل بداللة أسعار البترول للكشف عن العالقة اليت واقع  يف هذا املطلب سنتناول

يل بعوائد النفط احملققة كما مت  الوثيق للناتج الداخلي اإلمجااالصطحاب، من خالل تربط بني هذين املتغريين
  .اإلشارة اليه سابقا يف الفصل األول هلذه الدراسة

  االمجايلالوطينالناتج قطاع احملروقات أمهية بالغة نظرا لطبيعته اخلاصة، ودوره األساسي يف حتقيق ل
ة يف حتريك قطاعات ، فهو يعترب قاطرة النمو االقتصادي، ويساهم بصفة مباشرة وغري مباشرلالقتصاد اجلزائري

وعليه فإن أي تقلبات يف عائد هذا القطاع االقتصاد الوطين وذلك عن طريق أثار السحب اخللفية واألمامية؛ 
 يف األسواق العاملية ستؤثر على االقتصاد اجلزائري من خالل الناتج الوطين اإلمجايل املتأتية من تقلباته السعرية

وميكن تتبع أثر تطور قطاع احملروقات  م ا هذا القطاع يف تكوين الناتج،خصوصا مع النسبة البالغة اليت يساه
  :على الناتج الداخلي اإلمجايل وعلى بقية القطاعات األخرى من خالل اجلدول التايل 

  )2015-2008(خالل الفترة  بتقلبات ناتج البترول الناتج اإلمجايل الداخلي عالقةيبني ): 01 -  02(اجلدول رقم   
)مليار دينار جزائري: دةالوح(  

   الداخلي اإلمجايلالناتج   القطاعات األخرىناتج   قطاع احملروقاتناتج  السنوات
2008  4997.6  5392.2  11043.8  
2009  3109.1  6143.1  9968.2  
2010  4180.4  7036.5  11991.6  
2011  5242.5  8491.5  14588.6  
2012  5536.4  9594.7  16208.7  
2013  4968.0  10440.0  16650.2  
2014  4657.8  11342.6  17242.5  
2015  3134.3  12149.0  16591.9  

  :على باالعتمادمن إعداد الطلبة  :املصدر
 .238ص، مرجع سبق ذكره، 2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
  .154ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -

- 2008( فترة الدراسة ناتج اإلمجايل الداخلي خالل خالل اجلدول أعاله نالحظ تذبذب يف المن
 دج أي بنسبة مليار 1075,6 بقيمة 2009 سجل الناتج الداخلي اإلمجايل تراجع يف سنة حيث )2015

 مليار 1888,5 بقيمة احملروقات ناتج اخنفاض إىل راجع وهذا) 2008 (سبقتها اليت بالنسبة مقارنة 9.7%
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 أما للربميل دوالر 37,7 بقيمة اخنفاض األخري هذا سجل حبيث ترولالب سعر اخنفاض مرده والذي دج،
 الداخلي الناتج سجل فقد 2014 و2013 ،2012 ،2011 ،2010 يلالتوا على للسنوات بالنسبة

 احملروقات قطاع ناتج يف للزيادة نتيجة وهذا دج، مليار 1460,0 قيمته مبتوسط مستمرة زيادات اإلمجايل
 102.80والذي مرده استقرار أسعار البترول يف هذه الفترة على متوسط  دج، ليارم 700,0 قيمته مبتوسط

  .األخرى القطاعات ناتج يف املسجلة الزيادات إىل باإلضافة دوالر للربميل،
 دج مليار 650.6 بقيمة تراجع الداخلي الناتج سجل فقد 2015 سنة أي الدراسة فترة اية ويف

 ناتج يف الزيادة من بالرغم البترول سعر يف املسجل التدهور بسبب وهذا ،)2014 (سبقتها اليت بالسنة مقارنة
 الداخلي الناتج على تأثريه ومدى احملروقات لقطاع الرئيسي املوقع على يدل ما وهذا األخرى القطاعات
     .الدراسة حمل الناتج يف التأثري على قدرا وعدم األخرى القطاعات هشاشة اأيض ويبني اإلمجايل،

  )2015-2008(خالل الفترة بناتج البترول  الناتج اإلمجايل الداخلي عالقةيوضح ): 01 - 02(لشكل رقم ا
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  ).01 - 02(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : املصدر

سبة كبرية من ناتج قطاع احملروقات من خالل الشكل السابق نرى أن الناتج الوطين اإلمجايل يتشكل بن
 مليار 9968.2 لتصبح بقيمة 2009يف اجلزائر إذ يتبني من خالل الشكل االخنفاض احملسوس للناتج سنة 

 وذلك راجع لتأثر عائد النفط 2008 مليار دينار جزائري سنة 11043.8ن دينار جزائري بعد أن كا
 3109.1 قيمة 2009حيث حقق الناتج من احملروقات سنة باألزمة االقتصادية العاملية خالل هذه الفترة 

 الناتج تزامن مليار دينار جزائري وهو ما يثبت 4997.6 بقيمة 2008مليار دينار جزائري بعد أن كان سنة 
  .الوطين اإلمجايل للجزائر مبجريات تقلبات أسعار النفط على املستوى الدويل

  
  
  

 ائريمليار دينار جز
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  : البطالةو  تقلبات سعر النفط واقع-2
  )2015-2008(لفترة ا النفط يبني معدل البطالة مع تقلبات سعر): 02-02(اجلدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  11.2  10.6  9.8  11.0  10.0  10.0  10.2  11.3  )%(معدل البطالة 

  53.1  100.2  109.5  111.0  112.9  80.2  62.2  99.9  )برميل/دوالر(سعر البترول 
  :من إعداد الطالبني اعتمادا على : صدرامل

  )170، 158 ص (2015و )254، 243 ص (2012تقرير بنك اجلزائر لسنيت  -

من خالل اجلدول نالحظ أنه كلما زادت أسعار النفط اخنفض معل البطالة ،مثال على ذلـك سـنيت                  
كان معل البطالة كان     دوال للربميل    62.2 على التوايل عندما كانت أسعار النفط يساوي         2015 و 2009

 دوالر للربميل ومعدل البطالة     53.1 سعر النفط يساوي     2015،تقابلها سنة   %10.2معل البطالة يساوي    
      .%1 دوالر للربميل زاد معل البطالة ب46.8،أي أنه عندما اخنفض سعر النفط ب% 11.2يساوي  
 يعـين  األسعار كل حتسني يف أن تبارباعمعدالت البطالة  و أسعار النفطني بتزامن عكسي هناك  أي أن  

اليت ميكن من خالهلا تنفيذ اخلطط التنموية املعتمدة بـدورها علـى تـشجيع               و اإليراداتو يف العوائد  زيادة
  .من مث تقليص البطالة يف اتمع اجلزائري واالستثمارات
 وتراجـع    النفط األسعار شية اليت اختذا السلطات اجلزائرية ملواجهة اخنفاض      ي التفت اإلجراءات بني   فمن

ـ عالوة على ذ   و ،م2015م هو جتميد التوظيف يف الوظيفة العمومية لسنة         2014العوائد منذ جوان     ك مت  ل
اجتماعي مثل   و تصاديحتظى باألولوية وليس هلا اثر اق      ال و جتميد املشاريع الكربى اليت ال ترتدي طابع عاجالً       

  .الطريق السيار وورش الترامواي والنقل احلديدي
 مبـا  2019-2015 العجز عن تنفيذ املخطط اخلماسي إىل النفط أدى أسعار استمرار تراجع  أن كما

 عجز املوارنة حيث يتطلب تنفيذ املخطط     ضغطحتت  ... ثقافية   و اجتماعية و اقتصادية و فيه من مشاريع سكنية   
  . سنوات5ا وذلك ملدة  مليار دوالر سنوي55,2معدل 
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  )2015-2008(تقلبات أسعار البترول خالل الفترة إثر  البطالةمعدل تأثري يوضح ): 02-02(الشكل رقم 
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  .)02-2(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : املصدر

  

  : التضخمو أسعار النفط  واقع-3
  )2015-2008( البترول خالل الفترة يبني معدل التضخم مع تقلبات أسعار) : 03-02(اجلدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  4.8  2.92  3.26  8.89  4.52  3.91  5.74  4.86  )%(معدل التضخم 

  53.1  100.2  109.5  111.0  112.9  80.2  62.2  99.9  )برميل/دوالر(سعر البترول 
  : من إعداد الطالبني اعتمادا على :املصدر

  .)170، 157 ص (2015و )254، 241 ص (2012ر بنك اجلزائر لسنيت تقري -

 مع أسعار الـنفط أي أنـه     تزامن بنفس اإلجتاه  دول أعاله نالحظ أن معدل التضخم له        اجل خالل   ومن
 تـساوي  2008،كلما زادت أسعار النفط زاد معدل التضخم،مثال ذلك فلما كانت أسعار الـنفط سـنة        

 سعر النفط كان يـساوي      2010،تقابلها سنة   %4.86 التضخم يساوي    دوالر للربميل كان معدل   99.9
دوالر للربميـل  19.7، أي عندما اخنفض الـنفط ب   % 3.91 دوالر للربميل كان معدل التضخم       80.2

 الواردات نتيجـة    أسعار ارتفاع   إىل جانب كبري من التضخم      إرجاع ميكن .%0.95اخنفض معل البطالة ب   
 أسـعار لك عن طريق رفع طريق رفـع  ا البلدان الصناعية املتقدمة وذاليت تقدم عملية إعادة تصدير التضخم     

  . النفط اخلام لعوامل داخلية يف تلك البلدانأسعاراملنتجات املصنعة املصدرة للبلدان للنفط تعويضا عن ارتفاع 
  
  
  

  )%(ئوية املنسبة ال

  السنوات
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  )2015-2008(رة تقلبات أسعار البترول خالل الفتإثر معدل التضخم يوضح تأثري ) : 03-02(الشكل رقم 
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  .)03-2(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : املصدر
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  الميزانية العامةو تقلبات أسعار النفط واقع: المطلب الثاني
  :امةالععناصر امليزانية  و تربط بني أسعار النفطيت الالقة هنا العوسنتناول

  :اجلزائري امليزانية العامة يف التشريع تعريف -1
 بأا تتشكل 06  اجلزائر حيث عرفها يف املادةيف القانون اسد لقانون امليزانية 17-84  قانونيعترب

 التشريعية األحكاماملوزعة وفق  والنفقات النهائية للدولة احملددة سنويا مبوجب قانون املالية واإليراداتمن 
  )1(.نظيمية املعمول بهالتو

النفقات  واإليرادات امليزانية بأا الوثيقة اليت تقدر للسنة املدنية جمموع 21-90  يعرف قانونكما
  )2(.ترخص ا والنفقات برأمسال واالستثمار ومنها نفقات التجهيز الداخلية واخلاصة بالتسيري

ة للدولة يف اجلزائر بأا وثيقة رمسية سنوية تقدر  خالل التعريفني السابقني ميكن تعريف امليزانية العاممن
  . النهائية للدولةاإليراداتو جمموع النفقات

   :العامةنفقات امليزانية  وتبإيرادا أسعار النفط عالقة -2
النفقات  وداتااإلير فرعني نتناول فيهما انعكاسات أسعار النفط على إىل اجلزء بتقسيم هذا سنقوم

  .عامةالعامة للميزانية ال
   :العامة أسعار النفط بإيرادات امليزانية عالقة. 2-1

 بتقلباا الكبرية األخرية اجلباية البترولية إذا تتسم هذه إيرادات العامة حبجم اإليرادات ارتبط حجم لطاملا
  . النفطأسعارتقلبات تبعاً لعوائده احملققة واملرتبطة أساساً ب

 سجلت ارتفاعا قياسيا منذ بداية العقد جند أا قد الدويل وىاملست النفط على أسعارتطورات وبتتبع 
بطبيعة احلال تعد الدول املصدرة  و2008  مع بداية سنةاحد للربميل الويكي دوالر أمر100 إىلاحلايل لتصل 

 الوقت إذا حققت مداخيل كربى من النقد  ذلك العامل يفهدهاش من الطفرة النفطية اليت األولللنفط املستفيد 
 لفوائض معتربة مة حد ما يف حتسني أداء بعض املؤشرات االقتصادية كتسجيل امليزانية العاإىل سامهت األجنيب
   )3(. العامة يف معظم الدوللإليرادات اجلباية البترولية تعد املصدر الرئيسي أن باعتبار

ة البترولية هو بسبب  اجلبايإيراداتالتغريات اليت حتدث يف  و اجلباية العاديةإيرادات ضعف نأحيث 
ن حال إالتكهن ا ف و النفط غالبا تكون متقلبة وال ميكن توقعهاأسعار أن ومبا. )4( النفطأسعارتقلبات 

                                                             
 .)6 املادة (املالية بقوانني املتعلق ،07/07/1984 يف املؤرخ ،17–84  قانونالرمسية،  اجلريدةالشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية )1(
 .)3 املادة (العمومية باحملاسبة املتعلق ،15/08/1990 يف خ، املؤر35 عددال ،21–90 قانون ،الرمسية اجلريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية )2(
التنمية املستدامة والكفاءة : املؤمتر العلمي الدويل حول ،اجلزائر يف البترولية الثروة مداخل لتوظيف كأداة املوارد طضب وقصند فعالية ،القادر عبد لعاطف ،نبيل فليح أبو )3(

 .02 ص ،2008  أفريل08-07 ،سطيف ،عباس فرحات جامعة ،االستخدامية للموارد املتاحة
 فرحات جامعة ، غري منشورةماجستري مذكرة، )2014-2001 (التنموية الربامج خالل من املستدام دياالقتصا النمو حتقيق يف البترولية اجلباية دور ،خمتار عصماين )4(

 .177 ص ،2013/2014  سطيف،،1 عباس
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) 1(.امليزانية حد كبري عن إسقاطات إىل الفعلية كثريا ما ختتلف اإليرادات أن النفط كذلك وهذا يعين إيرادات

  :يميكن تلخيص ما سبق فيما يلو
   العامةاإليراداتاخنفاض أسعار النفط على  وارتفاع انعكاسات): 04- 02(م  رقالشكل

  
  
  
  
  
  

  ا على ما سبق استنادمن إعداد الطالبني: املصدر
  :العامة بنفقات امليزانية ط أسعار النفعالقة. 2-2

ة حيث  احلكومي إىل ظهور عجز يف معظم امليزانيات العامة للدول النفطياإلنفاق اخنفاض أدىهذا وقد 
أثر هذا العجز على هيكل النفقات يف الدول املصدرة للنفط، حيث أن هيكل النفقات اجلارية مل يصبه تغري بعد 

 عجز حدوثتتطلب يف حالة  و،)2(اإلمنائي و االستثمارياإلنفاق تغري هو ذيإمنا ال وتقلص العائدات النفطية
 خالل مهلة اإلنفاقختفيض  و عادة أو التمويل،قاإلنفاذلك بإنقاص  واللجوء إىل التصحيح املايل للتعويض

واقصرية يكلف كثري ا، بصورة مذمومة وال حيظى بتأييد شعيب، ختفيض املصروفات اجلارية ميكن أن يكون صعب
هلا أمهية حامسة يف تنمية  و الرأمسايل قد يعين التخلي عن مشروعات قادرة على البقاءاإلنفاقكما أن خفض 

  )3(.البلد

جهة ثانية تتدخل منمنو اجلباية البترولية  وتراكم الفوائض املالية و حالة ارتفاع أسعار النفطا يفأم 
باستخدام العائدات املتزايدة املتأتية من )  سياسة توسعيةإتباع( مباشرة الجناز املشاريع الضخمة ةالدولة بطريق

  :منهاتصدير النفط 
  ؛ يف اجلانب االجتماعياإلنفاقية  استثمارية يف القاعدة اهليكلية األساسبرامج -
  ؛ يف قطاع النفط نفسه زيارة النفقات العسكريةاستثمارات -
(. الدیونتسدید -

4(  

                                                             
 .256 ، صسابق مرجع ،نبيل فليح أبو )1(
 .29 -28ص  ص ،مرجع سبق ذكره ،2001-2000 اجلزائر يف املالية السياسة على النفط أسعار تقلبات أثر ،اهللا سعد داود )2(
  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،،األول العدد ،فريقياإ مشال اقتصاديات جملة ،اجلزائر يف العامة امليزانية تعديل وضبط أداة اجلزائر يف املوارد ضبط صندوق ،نبيل فليح أبو )3(

 .256 ص ،2004
 -83 ص ص ،2007/2008 ،اجلزائر ،باتنة ،خلضر احلاج جامعة ،غري منشورة ماجستري مذكرة ،االقتصادية التحوالت ظل يف اجلزائرية احملروقات قطاع ،مقليد عيسى )4(

84. 

 اخنفاض أسعار النفط

 ارتفاع أسعار النفط

 

 اجلباية إيراداتاخنفاض 
 البترولية

   إيراداتارتفاع 
 اجلباية البترولية

 العامة اإليراداتاخنفاض 
 للميزانية

 العامة اإليراداتارتفاع 
 للميزانية
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  :ميكن تلخيص ما سبق فيما يليو
   العامةاإليرادات واخنفاض أسعار النفط على ارتفاع انعكاسات): 05-02( رقم الشكل

  
  
  
  
  
  

  بق استنادا على ما سمن إعداد الطالبني: املصدر
  
  .2015 إىل 2008 امليزانية اجلزائرية يف الفترة من إيراداتو يلخص اجلدول التايل نفقاتو

  يبني تطور امليزانية العامة للدولة يف ظل تقلبات أسعار البترول) : 04-02(اجلدول رقم 
  )2015- 2008(خالل الفترة 

)مليار دينار جزائري: الوحدة(  
  اإليــرادات

  السنة
  اموع  إيرادات غري جبائية  اإليرادات اجلبائية  اجلباية البترولية

رصيد   النفقات
  يزانيةامل

2008  4088.6  965.6  136.6  5190.8 4191.0  999.8 
2009  2412.7  1146.6  116.7  3676.0 4264.3  -588.3 
2010  2905.0  1298.0  189.8  4392.8 4466.9  -74.1 
2011  3979.7  1527.1  283.3  5790.1 5853.6  -63.5 
2012  4184.3  1908.6  246.4  6339.3 7058.1  -718.8 
2013  3678.1  2031.0  248.4  5957.5 6024.1  -66.6 
2014  3388.4  2091.4  258.5  5738.3 6995.7  -1257.4 
2015  2373.5  2354.7  374.9  5103.1 7656.3  -2553.2 

  :من إعداد الطالبني باالعتماد على: املصدر
 .246 -244، مرجع سبق ذكره، ص2012السنوي التقرير بنك اجلزائر،  -
  .161-159ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -

 يتبعه زيادة 2015 إىل غاية سنة 2008من خالل اجلدول نالحظ تذبذب يف إيرادات امليزانية من سنة 
 مليون -2553.2انية والذي بلغ مستمرة يف النفقات لنفس السنوات وهذا مما أثر بالسلب على رصيد امليز

  . يوجد العكس2008دوالر، ومن منظور آخر نالحظ أن قيمة النفقات تفوق قيمة اإليرادات ما عدا سنة 
  
  

                                                             
 - اإلشارة السالبة يف الرصيد تدل على عجز يف رصيد امليزانية.  

 ارتفاع قيمة النفقات ارتفاع أسعار النفط

 اخنفاض قيمة النفقات ض أسعار النفطاخنفا
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- 2008(خالل الفترة  يوضح تطور امليزانية العامة للدولة يف ظل تقلبات أسعار البترول): 06-02(الشكل رقم 
2015(  
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النفقات
اإليرادات الكلية
رصيد امليزانية

  
  )04- 02( من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم :املصدر

  : نفقات امليزانية واقع-
 مسألة هامة ذلك أن هناك ظاهرة عامة تشمل مجيع الدول وهي ظاهرة العامة حتديد حجم النفقات إنّ

لة على تغطية تلك النفقات زيادة النفقات العامة، ومن بني العوامل احملددة حلجم اإلنفاق العام، قدرة الدو
 وتعترب اجلباية البترولية من أهم اإليرادات اليت تعتمد عليها اجلزائر يف تغطية ،)1(باحلصول على املوارد الضرورية

 بأنه النسبة بني النفقات غري املغطاة باملوارد فنفقاا، وميكن قياسها من خالل معامل التبعية البترولية واملعر
  )2(.ات جمموع النفقإىلواملغطاة باجلباية البترولية ) ئب العادية واإليرادات غري الضريبيةالضرا(العادية 

 إىل أن ارظون نالحظ أن النفقات تتزايد بصورة مستمرة خالل فترة الدراسة، )04-2( اجلدول رقممن
 عرفتار اجلزائري  ال تعرب عن زيادة مطلقة يف حجمها ذلك أن القيمة احلقيقية للدينامةزيادة النفقات الع

  . جزء من هذه الزيادة هو نتيجة ارتفاع أسعر البترولأناخنفاضات كبرية خاصة مع بداية التسعينيات مما يؤكد 
 مليار 4191,0 النفقات العامة تطورا كبريا حيث انتقل من عرف مل ت2010-2008 الفترة ففي
لك فقد سجل رصيد ميزانية الدولة عجزا ، ورغم ذ2010 مليار دينار سنة 4466,9 إىل 2008دينار سنة 

 على التوايل 2008،2009،2010حيث سجل قيم للسنوات  مليار دينار،414قدره ما بني 
 خاصة منها اجلبائية وكان ذلك بسبب االخنفاض يف اإليرادات مليار دينار،-74.1،-999.8،588.3:

 اخنفاض أسعار البترول نتيجة األزمة العاملية،  وعدم قدرة الدولة على حتصيل إيرادات إضافية نتيجةالبترولية

                                                             
 .185 ص ،2006 اجلامعية، املطبوعات ديوان 3 ط،وتقييمية حتليلية دراسة – الكلية االقتصادية السياسات إىل املدخل قدي، ايد عبد )1(
 .297 ص ،2003 ماي 12-11 البليدة، جامعة ،اجلزائر يف اجلبائية للسياسة الوطين امللتقى اجلزائر، يف البترولية اجلباية عزي، خلضر )2(

 مليار دينار جزائري
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الشيء الذي أثر على حصيلة اجلباية البترولية واليت  ،2009و2008 دوالر للربميل ما بني سنيت 37.7بقيمة 
 عجزا بذلك مسجلة دينار مليار 1675,9 بـ قدر والذي %13 بنسبة 2009عرفت اخنفاضا رهيبا سنة 

 ارتفاعا النفقات ارتفعت العجز هذا مراعاة ودون ذلك ومقابل دينار، مليار 414 بـ قدر امليزانية رصيد يف
 مستوى أعلى إىل العامة النفقات ارتفعت 2012 سنة خالل دينار مليار 73,3 بـ 2009 سنة يف طفيفًا

 دوال 48.8 بقيمةالبترول أسعار انتعاش إىل يرجع وهذا دينار، مليار 7058,1 مبقدار 2008 سنة منذ
 رصيد أن إالّ دوالر، مليار 4184,3 بـ السنة نفس يف قياسية بترولية جباية حققت واليت جديد من ربميللل

 النفقات زيادة إىل يرجع وهذا دينار مليار 655,3 بـ قدر السنة هذه يف ملموسا عجزا يعرف ظل امليزانية
 انتهجته الذي التوجه إىل ذلك تفسري وميكن 2008 سنة منذ االستقرار أو التراجع تعرف مل واليت العمومية

 السكن كقطاع الكربى املشاريع ذلك إىل ضف إضافية، شغل مناصب وخلق البطالة على القضاء يف الدولة
  .العمومية واألشغال والصحة

 تدهور بسبب وذلك ما نوعا نسبيا تراجعا النفقات حجم عرف 2014-2013 بني ما الفترة خالل
 يغطي ال ذلك أنّ إالّ اجلبائية، غري وكذا اجلبائية اإليرادات من إيراداا حتصيل إىل الدولة وتوجيه البترول أسعار
 سعر وبتراجع 2015 سنة ويف 2014 سنة امليزانية رصيد يف قياسي بعجز ترجم والذي اهلائل النفقات حجم

دوالر 100.2، 2014  ،باملقابل كان يف سنة2015لسنةدوالر 53.1 بسعر مستوياته أدىن إىل الربميل
 زيادة قابله الذي الشيء ،2015 خالل مستوياا أدىن إىل البترولية اجلبائية اإليرادات  يفتراجع يتبعه ،للربميل
 حجم تغطية بالقليل ولو تدارك الدولة من حماولة وهذا اجلبائية غري وكذا األخرى اجلبائية اإليرادات يف نوعية

 مباشرا تأثريا أثر دينار مليار 7656,3 إىل 2015 السنة هذه يف ليصل زيادةال يف فتئ ما الذي اهلائل النفقات
  .2553,2- بـ يقدر الدراسة فترة خالل قياسي بعجز امليزانية رصيد على

 على بالتركيز سنة بعد سنة املتزايدة نفقاا تغطية يف احلثيثة مساعيها ورغم الدولة أن نستخلص وبذلك
 مستحيالً أصبح ذلك أنّ إالّ احملروقات خارج اإليرادات لتحصل بديلة قطاعات لىع واالعتماد الضرائب رفع
 أن كذلك لنا يؤكد ما حاليا، امليزانية تعانيه الذي العجز وكذا اهلائل النفقات حجم بسبب الراهن الوقت يف

  .خالل العائد املتأيت جراءه من امليزانية توازن وبالتايل الدولة نفقات تغطية يف وفعال مباشر أثر البترول ألسعار
  : إيرادات امليزانيةواقع  -

 أسعار مستوى على وضعيتها وتتوقف للدولة، العامة للميزانية األساسي املورد البترولية اجلباية تشكل
 األسد حصة أخذت البترولية اجلباية أن جند أعاله املبني اجلدول خالل فمن األمريكي، الدوالر وسعر البترول
 السنتني يف حققت حيث 2015 سنة إىل 2008 سنة من الدراسة فترة خالل اإليرادات موع بالنسبة

دوالر 99.97 بأسعار السنتني يف وانتعاشها البترول أسعار الرتفاع نظرا مستوياا أعلى 2011و 2008
 السنتني سنف يف املئوية نسبتها ارتفاع تفسره ما  ،2011دوالر للربميل سنة 112.9 و2008للربميل سنة

  .التوايل على %68,7و %78,8 بـ
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 بأسعار عصفت اليت العاملية األزمة نتيجة مليار 1675,9 مبقدار 2009 سنة البترولية اجلباية اخنفضتو
 سنة للربميل دوالر 62,2 إىل 2008 سنة للربميل دوالر 99,9 مببلغ قياسية مستويات من لتنخفض البترول
 إىل 2009 سنة األخرى هي قيمتها اخنفضت اليت اإليرادات جمموعة على جليا أثره كان والذي 2009

  .البترولية باجلباية لإليرادات الوثيق االرتباط صدى على يدل فإنه ذلك دل وإن 1514,8
 )03 -02 (اجلدول يوضحه الذي الشيء تدرجييا البترول أسعار انتعشت 2008 أواخر أزمة بعد

 سنة يف مستوياا أقصى وتبلغ 2012و 2011 ،2010 سنوات خالل يةالبترول اجلبائية العائدات بنسبة
 قيمة يف معتربة زيادة ذلك مقابل عنه نتج ما اجلدول نفس يف اًينسب موضح هو ما ،4184.3 مببلغ 2012

 من ضمنية بنسبة بدورها أثرت اليت العملة قيمة جتاهل دون ،6339,3 بـ 2012 سنة الكلية اإليرادات
  .الدراسة فترة يف املسجلة املبالغ قيمة

 على الطلب واخنفاض العاملية السوق لتشبع نظرا االخنفاض يف البترول أسعار عاودت 2012 سنة بعد
 دوالر 53,1 بـ 2015 سنة مستوياا أدىن إىل إنذار سابق دون البترول أسعار لتنهار البترولية الطاقة

 سنة منذ مستوى أدىن إىل أخرى مدة وتراجعها يراداتاإل جمموع على كذلك بدوره أثر الذي الشيء للربميل
  .دوالر مليار 5103,1 مببلغ 2010

 نسبتها اجلبائية غري واإليرادات احملروقات خارج اجلبائية اإليرادات أن يتضح كذلك اجلدول خالل ومن
 الدور يبني وبالتايل راداا،إي يف احملروقات على اجلزائر اعتماد يؤكد الذي الشيء البترولية باجلباية مقارنة ضئيلة
 اجلباية حصيلة تطور يبني املوايل الشكل يوضحه ما امليزانية، توازن حتديد يف البترول أسعار تلعبه الذي اهلام

  .للدولة الكلية واإليرادات البترولية
  )2015-2008( اجلبائية يف الفترة واإليرادات البترولية اجلباية حصيلة تطور يوضح) : 07- 02(الشكل رقم 
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  )04 -02(من إعداد الطالبني بناًءا على بيانات اجلدول رقم : املصدر
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  : رصيد امليزانية العامةوواقع النفط أسعار -5
 العامة، من املتعارف عليه أن األصل يف امليزانية اإليراداتو ترتبط وضعية امليزانية العامة حبجم النفقات

لكن هذا املبدأ ليس دوما  و العامة أي مبدأ توازن امليزانية،اإليراداتمة هو تساوي النفقات العامة مع العا
 العامة، إما نتيجة عدم قدرة الدولة على مجع اإليراداتو بالضرورة حمقق، فقد خيتل التوازن بني النفقات العامة

 العامة بقصد معاجلة أزمة اإليراداتات العامة عن  كافية لتغطية نفقاا، أو أا تعتمد زيادة النفقإيرادات
مما سبق ذكره يتضح و، )1(د  هلا أثر إجيايب يف األجل البعيدف حتقيق أهداف اجتماعية يكون واقتصادية ما،

النفقات  وباإليراداتذلك من خالل العالقة اليت تربطه  ورصيد امليزانية ولنا أن هناك عالقة بني أسعار النفط
  :ميكن توضيح ذلك فيما يليو العامة

  اخنفاض أسعار النفط على رصيد امليزانية العامة وانعكاسات ارتفاع): 08 -02( رقم الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالبني: املصدر
  

نالحظ أن رصيد ميزانية اجلزائر قد عرف الرصيد السالب خالل ) 04 -02( رقم اجلدول خالل ومن
 اجلباية إيراداتزيادة  وداد من سنة ألخرى بالرغم من ارتفاع أسعار النفطاز وبل) 2015 -2009(الفترة 

 االختالالت أييعود هذا العجز الدائم يف ميزانية اجلزائر  و امليزانيةإيراداتالبترولية اليت متثل اجلزء األكرب من 
 ، ليت تتبعها الدولة حيث تعرف النفقات تزايد مستمرا بفعل السياسات التوسعية ااإليراداتو بني النفقات

 العامة للميزانية فهي مل اإليراداتبالتايل  و اجلباية البتروليةإيراداتبالتايل زيادة  وبالرغم من تزايد أسعار النفطو
مما سبق يتبني لنا أن رصيد امليزانية يتأثر بشكل كبري بالنفقات أكثر  وتنجح يف تغطية النفقات املتزايدة باستمرار

تزداد إيرادات اجلباية البترولية بتقليص العجز  ونفطلكن يف الفترات اليت ترتفع فيها أسعار ال و،اإليراداتمن 
  .مقارنة بالفترات السابقة اليت تشهد اخنفاض يف أسعار النفط

  

                                                             
 .117 ص ،2008/2009 ،اجلزائر اجلزائر، جامعة ،منشورة غري ماجستريمذكرة  ،االقتصادية صالحاتاإل ظل يف للجزائر العامة النفقات ،حممد بصديق )1(

 أسعار ارتفاع
 النفط

   إيرادات ارتفاع
 البترولية اجلباية

 يراداتاإل ارتفاع
 للميزانية العامة

   يف فائض
 العامة امليزانية

 أسعار اخنفاض
 النفط

 إيرادات اخنفاض
 البترولية اجلباية

 إيرادات اخنفاض
 انيةللميز العامة

   يف عجز
 العامة امليزانية
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اإلطار الوصفي لسلوك المؤشرات الخارجية ألداء االقتصاد : المبحث الثاني
 ).2015-2008(الجزائري في الفترة ما بين 

 أو شركات يقومون بعمليات ال دولة تربطها معامالت مع العامل اخلارجي، فاملقيمون فيها أفرادا كانوك
 األجانـب  إىل اخلدمات اليت يقدموا    إىل باإلضافةالتصدير إىل اخلارج، كذلك االسترياد من الدول األخرى،         

ج عنها استحقاقات مالية متبادلة يـتم     وباملقابل تؤدى هلم خدمات مماثلة من األجانب، كل هذه املعامالت ينت          
، لذلك فمن املهم لكل دولة أن تعرف على وجه التحديد حقوقها من قبـل العـامل                  أم آجالً  تسويتها عاجالً 

الواجبات، حتت بيان يعرف مبيزان      و  لذا فكل دولة تعد بيانا تسجل فيه هذه احلقوق         ، حنوه ااالتزام و اخلارجي
 لعامل اخلارجي، إذ يعكس لنا درجـة ا وهذا امليزان العالقات االقتصادية بني الدولةغالبا ما يظهر   و املدفوعات،

  .ميكننا من حتديد املركز املايل للدولة بالنسبة للعامل اخلارجي والتقدم االقتصادي يف البلد
  الميزان التجاريو تقلبات أسعار النفط واقع: المطلب األول

  :املدفوعات ميزان مفهوم -1
 :من بني هذه التعاريف نذكر وريف ميزان املدفوعات تعاتتعدد
  ميزان املدفوعات على أنه سجل يشمل كل املعامالت االقتصادية للدولة مع العامل اخلارجييعرف

يف )  طبيعيني أو معنوينيأشخاصسواء كانوا (ذلك من خالل تسجيل كل املعامالت اليت تتم بني املقيمني و
  )1(.مل خالل فترة زمنية عادة ما تكون سنةدولة معينة مع بقية دول العا

 بعمليات جتارية دولية مع موناحلكومية الذين يقو واملؤسسات التجارية واملقصود باملقيمني األشخاصو
  )2(.عبارة اإلقامة ال تعين اإلقامة املادية أو اجلنسية بل املركز األساسي للنشاط التجاري واخلارج،

ه ركز على كون ميزان املدفوعات سجل أو جدول يتم من خالله  من خالل هذا التعريف أننالحظ
ا أن هذه املعامالت تسجل خالل  كل املعامالت اخلاصة بالدولة مع األطراف اخلارجية، كما بني أيضترتيب

  .هي سنة وفترة زمنية معينة
 دات األجنبيةاملساع واهلبات واخلدمات و أنه بيان حسايب يسجل فيه قيم مجيع السلععلىا يعرف أيضو

 اخلارجة منه خالل فترة زمنية حمددة ومجيع كميات الذهب النقدي الداخلة إىل البلد وكل املعامالت الرأمساليةو
 اليت عادة ما تكون سنة، فميزان املدفوعات يعد تقريرا يأخذ قيم مجيع العمليات االقتصادية اليت تتم بني البلدو
  )3(.بقية البلدان املتعاملة معهو

فوعاتد املعامالت اليت تتضمنها حسابات ميزان املنوعية هذا التعريف فنالحظ أنه ركز على تبيان اأم.  

                                                             
 .289 ص ،2008 ،مصر ،احلديث اجلامعي املكتب ،الدويل االقتصاد مبادئ ،عمارة حممد هشام، ناصف عطية إميان )1(
 .215 ص ،2013 األردن ،الطباعة والتوزيع وللنشر املسرية دار ،3ط ،سياسات ونظريات الدويل االقتصاد ،شرار أبو الفتاح عبد علي )2(
 .203 ص ،1993 ،مصر ،اجلامعة شباب مؤسسة ،الدولية االقتصاديات ،أمحد يسري نالرمح عبد )3(
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 وتطبيقات األموال اخلارجية سجل منظم يسجل فيه مصادر: ها على أن يعرف ميزان املدفوعات أيضكما
  . أو داخلة خارجة)1( ، كون كل الفئات اليت تدخل يف حسابات امليزان تعرب عن تدفقاتللبلد

العامل اخلارجي  وه يوضح أن كل املعامالت االقتصادية بني الدولة من خالل هذا التعريف أننالحظ
  . الداخل أو إىل اخلارجإىلعبارة عن تدفقات سواء 

تؤول  و أن معظم التعريفات متقاربة إىل حد بعيدجندمن خالل التعريفات السابقة مليزان املدفوعات و
سجل منظم تسجل فيه بصورة منتظمة، قيمة كافة العمليات االقتصادية اليت : دفوعات كون ميزان املإىل

  .املقيمني يف اخلارج خالل فترة زمنية حمددة وتسوى بني املقيمني يف بلد ما
  )2(:نوعني آخرين من املوازين و التفريق بني ميزان املدفوعاتنميكو

دفوعات الدولية على املدفوعات النقدية الدولية، يف حني  حيث يقتصر ميزان امل: املدفوعات الدوليةميزان -
  كل أنواع املعامالت االقتصادية الدولية لالقتصاد الوطين خالل فترة زمنية حمددةيشملأن ميزان املدفوعات 

  .اليت عادة تكون سنةو
  من أصولالوطيند  حيتوي ميزان املدفوعات على التغريات اليت تطرأ على ما لدى االقتصا: املديونيةميزان -
 البلد يف صومخ وخصوم يف مواجهة العامل اخلارجي فقط، ما يفرقه عن ميزان املديونية الذي بني أصولو

  .مواجهة اخلارج يف حلظة زمنية معينة
  ميزان املدفوعات على أساس التسجيل مببدأ القيد املزدوج، حيث تسجل وفقه كل معامالتهيرتكزو

يسجل يف  واآلخر دائن متساويني يف القيمة و أحدمها مديننتتم مع اخلارج قيديالذي يوضح أن لكل عملية و
يف اجلانب املدين تسجل  واجلانب الدائن من ميزان املدفوعات حقوق الدولة لدى غريها من الدول األجنبية

  .التزاماا مع اخلارج وقيمة واردات الدولة من اخلارج أي ديون الدولة
  :عاتاملدفو ميزان أمهية -2

 عن ظر النبغض لبيانات ميزان املدفوعات داللتها اخلاصة اليت تعرب عن األحوال االقتصادية للبلد إنّ
ن تسجيل هذه املعامالت االقتصادية الدولية مسألة إالفترة الزمنية اليت تغطيها دراسة هذه البيانات، لذلك ف

 :)3(ذلك لألسباب التالية وحيوية يف حد ذاا ألي اقتصاد وطين،
 درجة تكيفه مع املتغريات  وقابليته وقوة االقتصاد الوطين و هيكل املعامالت االقتصادية الدوليةيعكس

كذا املنتجات  والواردات وهيكل كل من الصادرات واحلاصلة يف االقتصاد الدويل، ألنه يعكس حجم
 ى األسعاركذا مستو و عليه كحجم االستثمارات، درجة التوظيفاملؤثرة العواملمبا فيها 

  ؛اخل...التكاليفو

                                                             
 .56 ص ،2008 ،األردن ،التوزيع وللنشر الوراق ،الدولية املالية ،القريشي صاحل حممد )1(
  .39 ص ،2003 ،مصر ،اجلامعية الثقافة مؤسسة ،الدويل االقتصاد يف حماضرات ،دويدار حممد )2(

(3) Mohamed Daouas et autre, Techniques Financieres et couverture du risque de change centre de publication, université Tunis, 2007, p-p 
89-90 
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 حجم ميزان املدفوعات أثر السياسات االقتصادية على هيكل التجارة اخلارجية من حيث يبني 
معرفة مدى تطور البنيان االقتصادي  ونوع سلع التبادل، الشيء الذي يؤدي إىل متابعة وبادالتامل

 ؛نتائج سياستها االقتصادية وللدولة
 اليت تربط البلد مع العامل اخلارجي هي نتيجة اندماجه يف االقتصاد الدويل  املعامالت االقتصادية إن

  ؛وبذلك فهي تقيس املوقف الدويل للقطر
 ميزان املدفوعات أداة حتليل لنقاط قوة وضعف تنافسية البلد ويشكل أيضا أداة حتليل هامة ميثل 

ذا قامت الدولة مثال بتخفيض يف  والسياسة النقدية، فإالية،لتحديد سياسة سعر الصرف، السياسة امل
قيمة العملة احمللية وأرادت معرفة تأثري السياسة املطبقة على املوقف اخلارجي يف هذه احلالة من 

 ميزان املدفوعات ملالحظة التغريات اليت ميكن أن حتدثها هذه السياسات على إىلالضروري الرجوع 
  ؛ الدوليةالصادرات والواردات واألرصدة 

 هو ما يسمح  وغري املقيمني يف فترة حمددة، وقات بني املقيمنيفان املدفوعات جممل التد ميزيتبع
 الطلب على النقد األجنيب، وكذا العرض وإىل اخلارج واخلدمية من وكل التدفقات السلعية بتسجيل

  ؛ الصرفبالتايل متابعة تطورات سعر و
 الطلب على العمالت  وعرضة لسعر الصرف من خالل ظروف الد ميزان املدفوعات القوى احملديظهر

نوع  و على هيكل التجارة اخلارجية من حيث حجم املبادالتصاديةيبني أثر السياسات االقت واألجنبية
  ؛سلع التبادل

 طبيعة العالقات االقتصادية الدولية للبلد مع بقية دول العامل، فهو يظهر  و امليزان بتحديد بعديسمح
من حيث  كذا حصة البلد من التجارة اخلارجية العاملية و النسبية للمبادالت مع الدول املختلفةاألمهية

  ؛ نوع السلع املتبادلة وحجم املبادالت
 يعتربا للمعلومات عن املبادالت اليت يترتب عليها التزامات اجتاه الغري أو  ميزان املدفوعات مصدر

   ؛ذه االلتزاماتتلك املعامالت اليت تتبع وسائل لتغطية ه
 ميزان املدفوعات كبيان لعرض العملة الوطنية والطلب عليها جتاه العمالت األجنبية ما يستخدم 

حيث ميكن االعتماد على ميزان   حتديد القيمة الفعلية لعملة البلد يف أسواق الصرف األجنيب،إىليؤدي 
 االقتصادية الدولية بغرض  قدرة سعر الصرف على تعديل املعامالتمدىاملدفوعات كمؤشر يبني 

أو االنكماش الناتج عن اختالل موازين م امتصاص الفائض أو إزالة العجز من أجل احلد من التضخ
  .املدفوعات

ن ميزان املدفوعات يعترب أداة هامة تعتمد عليها السلطات العامة من أجل إ ف سردها على ما تقدمبناًءو
إعداد السياسات االقتصادية  ولد من خالل ختطيط التجارة اخلارجيةختطيط العالقات االقتصادية اخلارجية للب

املؤسسات  و إىل االعتماد على كل العمليات املدونة يف امليزان من طرف البنوكباإلضافةاملالية،  والنقدية
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ما ميكن استخالصه هو أن ميزان  والتجارة الدولية، واالقتصادية اليت تعمل يف جمال التمويل اخلارجي
 ذلك لكونه يلخص ،استعماالت الصرف األجنيب و متكاملة عن مصادرإحصائيةدفوعات يوفر قاعدة امل

  .ارجاملعامالت االقتصادية اليت يترتب عليها التزامات مع اخل
  :  الصادراتو النفط سعر تقلبات واقع -3

  )2015-2008(تطور الصادرات اجلزائرية خالل الفترة ) : 05-02: (اجلدول رقم
  )مليار دوالر: دةالوح (

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  ةــــالسن

  33.08  58.36  63.32  70.57  71.66  56.12  44.41  77.19  صادرات احملروقات

  34.56  59.99  64.71  71.73  72.88  57.09  45.18  78.59  إمجايل الصادرات

  53.1  100.2  109.5  111.0  112.9  80.2  62.2  99.9  )برميل/دوالر(سعر البترول 

  1183.0  1191.0  1203.0  1203.0  1262.0  1189.8  1216.0  1356.0  )يوم/ألف برميل(كمية اإلنتاج

  :من إعداد الطالبني باالعتماد على: املصدر
 .254، مرجع سبق ذكره، ص 2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
  .171 -168ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
 .375مرجع سبق ذكره، ص، 2011التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب،  -
 .440، صمرجع سبق ذكره، 2014التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب،  -

إن هيكل الصادرات اجلزائرية يرتكز على السلعة  الواحدة تتمثل يف : من خالل اجلدول نالحظ
 مليار 77.19: ـ ب حيث بلغت مستويات قياسية2008ة روقات اليت عرفت منو متزايد يف سنصادرات احمل

غري أن يوم / ألف برميل1356.0حيث سجلت دوالر وهذا بسبب كمية اإلنتاج املرتفعة من نفس السنة 
 دوالر 62.2 واليت اخنفض عل أثرها متوسط سعر البترول إىل 2009تقلبات أسعار البترول اليت شهدا سنة 

 أدت إىل اخنفاض قيمة  ألف برميل لليوم،140 قدرها املنتجة  يف الكميةملحوظ اخنفاضللربميل يصاحبها 
 مليار دوالر وذلك 56.12بقيمة  2010تتبعها زيادة يف سنة   دوالر،44.41صادرات احملروقات الـ 

 ن اإلنتاج اخنفض بنسبة ملموسة أل دوالر للربميل80.2بلغ سعر البترول راجع الرتفاع سعر البترول الذي 
، وذلك بسبب ختفيض حصة اجلزائر من السوق العاملي للنفط 2009 عن سنة  ألف برميل لليوم26.2 بقيمة

  .تبعا لسياسة األوبك يف حل اخنفاض أسعار البترول بسبب األزمة العاملية
حلاصل يف صادرات  جراء النمو ا2008بالنسبة للصادرات اإلمجالية فإن قيمتها عرفت منو سنة 

احملروقات وسعر البترول ومن املالحظ أيضا أا هلا عالقة طردية مع صادرات  احملروقات من نفس السنة،
  .ة اإلنتاجيميكملها ك
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  )2015- 2008( خالل الفترةتطور الصادرات اجلزائرية ) : 09 -02(الشكل رقم 
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  )05- 02(بني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم  من إعداد الطال:املصدر

  :الواردات و النفط سعر تقلبات واقع -4
 من خالل توفري ذلك ألسعار البترول دورها يف التأثري على حجم الواردات بصفة غري مباشرة وإنّ

وهلذا  الكلي تهالكالعائد النفطي مما يزيد من االسالناتج عن زيادة وزيادة الدخل املتاح  وسائل الدفع اخلارجي،
   :يلي سنحاول دراسة هذا األثر من خالل ما

  )2015- 2008(تطور الواردات اجلزائرية خالل الفترة ) : 06-02: (اجلدول رقم
  )دوالرمليار : الوحدة (

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة

  52.649  59.670  54.987  51.569  46.927  38.885  37.402  37.993  إمجايل الواردات

) عائد (صادرات 
  احملروقات

77.19  44.41  56.12  71.66  70.57  63.32  58.36  33.08  

  53.1  100.2  109.5  111.0  112.9  80.2  62.2  99.9  سعر البترول بالدوالر

  :من إعداد الطالبني باالعتماد على: املصدر
 .254، مرجع سبق ذكره، ص 2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
  .171 -168ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي اجلزائر، بنك  -

  نالحظ) 05 -02(إضافة إىل معطيات اجلدول رقم  )06 -02( رقم املعطيات املدونة يف اجلدولمن خالل 
  :يلي ما
 مليار دوالر 0.591 بقيمة 2009 إىل سنة 2008 طفيف من سنة اخنفاضأن قيمة الواردات عرفت  -

 دوالر للربميل يرافقها تراجع يف الكمية املنتجة قدرها 37,7بقيمة   سعر البترولاخنفاض وهذا راجع إىل
  .يوم/ ألف برميل140,0

مليار 5 تزايد مستمر مبتوسط زيادة قيمتها 2014  إىل غاية سنة2010كما عرفت الواردات من سنة 
اإلنتاج، دم تسجيل اخنفاض كبري يف  سعر البترول مع استقراره كذلك عارتفاعوهذا راجع إىل  دوالر للسنة،

 دوالر مليار

 السنوات



  تقلبات أسعار النفط وأثرها على اإلقتصاد اجلزائري     الفصل الثاين 
 

 53 

ر سببه التدهور احلاصل يف  مليار دوال7.021 بقيمة 2015حيث سجلنا اخنفاض يف الواردات يف سنة 
  .البترولأسعار 

 أن ارتفاع أسعار البترول وما خيلفه من الوفرة يف النقد األجنيب يسمح برفع قيمة إىل ضيفكما ن
  .       استرياد املواد النصف املصنعة والتجهيزات الصناعيةنتيجة زيادة) األرحيية(الواردات 

  )2015-2008( تطور الواردات اجلزائرية خالل الفترة ):10 -02(الشكل رقم 
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  )06 -02( من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم :املصدر

   :التجاري مليزانا رصيدو النفط سعر تقلبات واقع -5
ومن   الواقعة يف كال من الصادرات والواردات،للتغريات نتاج التغري يف رصيد ميزان املدفوعات هو إنّ

   .خالل هذا سوف نقوم بدراسة مدى تأثري السعر على الرصيد
  )2015-2008(تطور وضعية امليزان التجاري خالل الفترة ) : 07-02: (اجلدول رقم

 لسعر البترو  السنوات
  )برميل/دوالر(

  الصادرات
  )دوالر مليار(

  الواردات
  )دوالر مليار(

 رصيد امليزان التجاري
  )مليار دوالر(

2008  99.9  77.19  37.993  40.596  
2009  62.2  44.41  37.402  7.784  
2010  80.2  56.12  38.885  18.205  
2011  112.9  71.66  46.927  25.961  
2012  111.0  70.57  51.569  20.167  
2013  109.5  63.32  59.670  9.88  
2014  100.2  58.36  59.670  0.459  
2015  53.1  33.08  52.649  18.083-  

  :من إعداد الطالبني باالعتماد على: املصدر
 .254، مرجع سبق ذكره، ص 2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
  .171 -168ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -

سجل قيم ) 2015-2008(ل اجلدول أعاله نالحظ بأن امليزان التجاري خالل فترة الدراسة من خال
 مليار دوالر يتبعها اخنفاض كبري للرصيد 40,596 مبقدار 2008حبيث كانت له أعلى قيمة يف سنة  متذبذبة

 دوالر مليار

 السنوات
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الذي مرده  مليار دوالر يرجع سببه إىل اخنفاض يف الصادرات 32,812 بقيمة 2009يف السنة املوالية 
بالتايل التأثري على حجم عوائد الصادرات دوالر للربميل37,7ا يف سعر البترول بقيمة اخنفاض كبري أيض ،.   

يشهد رصيد امليزان التجاري استقرار 2012-2011-2010ا بالنسبة للسنوات على التوايل أم 
   .راجع إىل الزيادة تقريبا بنفس القيمة يف الواردات

على التوايل  2014 -2013ا أن امليزان التجاري يشهد تدهور كبري يف السنوات كما نالحظ أيض
إىل اخنفاض يف قيمة الوارداتراجعا سببه أيض  ،مليار دوالر سنة 18,083ا بقيمة كما شهد الرصيد عجز 
   .ول، يرجع سببه إىل اخنفاض كبري يف قيمة الصادرات واليت مردها التدهور الواقع يف أسعار البتر2015

  )2015-2008(تطور وضعية امليزان التجاري خالل الفترة ) : 11 -02(الشكل رقم 
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  )07-02( من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم :املصدر

  

 دوالر مليار

 السنوات
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- المديونية–االحتياطات (  تقلبات سعر النفط علىواقع: لمطلب الثانيا
  )نبي األجاالستثمار

  : االحتياطاتو تقلبات سعر النفط واقع -1
املتطلبات املتزايدة على  و التراجع املستمر ألسعار النفط على قدرة اجلزائر املالية على مقاوم الصدماتأثر       

 للجزائر مبواجهة الصدمات على ميزان مح احتياطات الصرف احلالية تسأنّ و خاصةارجيةميزان املدفوعات اخل
 هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل بسرعة لو بقيت أسعار  أنّ إالّ،ات يف األجل القصرياملدفوع

  .الربميل على مستويات منخفضة
   االحتياطيات الرمسية للجزائر باستثناء الذهب ونسبة تغطيتها للواردات السلعيةيبني ): 08- 02(اجلدول رقم 

  2015-2008خالل الفترة 
 )الر أمريكيمليون دو: الوحدة(

  تغطية االحتياطات الرمسية للواردات السلعية باألشهر  االحتياطيات الرمسية  السنوات
2008  143.243.0  45.2  

2009  149.040.0  47.5  

2010  162.615.0  50.2  

2011  182.822.0  46.8  

2012  191.297.0  44.5  

2013  194.712.0  42.4  

2014  187.241.1  37.8  

2015  143.000.0  30  

  : من إعداد الطالبني باالعتماد على:املصدر
  .501 -500 صص العربية املتحدة، اإلمارات، أبو ظيبصندوق النقد العريب، ، 2015التقرير االقتصادي العريب املوحد،  -
 - 400ص ص املتحدة،  العربية اإلمارات، أبو ظيب صندوق النقد العريب، ،2010التقرير االقتصادي العريب املوحد،  -

401.   
- International Monetary Fund, ALGERIA 2016 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE AND 
STAFF REPORT, IMF Country Report No. 16/127, Washington, D.C, May 2016, p25. 

نالحظ من خالل اجلدول السابق التزايد املستمر حلجم االحتياطيات الرمسية فبعد أن كانت سنة 
 مث 2007 مليون دوالر سنة 110.317.2 مليون دوالر أصبحت 77.914.0 بقيمة 2006

 194.712.0 حيث بلغ قيمة 2013 واستمر التزايد حىت سنة 2008 مليون دوالر سنة 143.243.0
 مليون دوالر، 187.241.1 بقيمة 2014مليون دوالر، ليبدأ بعدها يف االخنفاض بشكل متتايل ليصبح سنة 

 مليون دوالر مع احتمالية استمرار 143.000.0 ليصبح 2015ع استمرار االخنفاض سنة ومن املتوق
 نتيجة 2013 حىت سنة 2006االخنفاض، من جانب أخر ورغم االرتفاع املستمر لالحتياطات من سنة 

الحظ  إال أن املارتفاع أسعار النفط اليت سامهت يف حتقيق فوائض مالية مت االحتفاظ ا كاحتياطيات رمسية،
تذبذب مدى تغطية هذه االحتياطات للواردات باألشهر حيث الحظ اخنفاض إمكانية تغطية هذه االحتياطات 
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 ومرد ذلك بدرجة 50,2  شهر بعد أن كانت45,2للواردات سنة األزمة عن سابقتها حيث أصبحت تغطي 
م اليقني، كما ميكننا مالحظة أوىل للتقلبات االقتصادية احلاصلة على الساحة الدولية وانتشار حالة من عد

، واستمرار اخنفاض مدى تغطية 2010 شهر سنة 50,2 بعد أن كانت 46.8 لـ 2011اخنفاضها سنة 
االحتياطيات للواردات باألشهر بعد ذلك كل سنة، والشكل املوايل يربز تنامي حجم االحتياطيات الرمسية 

  :للجزائر عرب الزمن بالدوالر األمريكي
  

  )2015-2008( االحتياطيات الرمسية للجزائر باستثناء الذهب خالل الفترة  تطوريوضح): 12- 02(الشكل رقم 
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  ).08- 02(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : املصدر
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 السنوات
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  :اخلارجية  املديونيةو  تقلبات سعر النفطواقع -2
  التسديد املسبق للديون اجلزائرية مباليني الدوالرات) : 09-02(اجلدول رقم 

  مبالغ التسديد  تاريخ توقيع االتفاق  الدولة الدائنة
  1600  11/05/2006  فرنسا
  92  11/05/2006  السويد
  20  20/05/2006  الربتغال
  45  22/05/2006  هولندا
  225  27/05/2006  بلجيكا
  54.3  06/06/2006  الدامنارك

  625  15/06/2006  ملتحدةالواليات ا
  369  21/06/2006  النمسا
  690  22/06/2006  إسبانيا
  15.6  22/06/2006  النرويج
  255  24/06/2006  كندا
  11.8  27/06/2006  فنلندا

  202  28/06/2006  اململكة املتحدة

  .151 ص ،مرجع سبق ذكرهقويدري قوشيح بومجعة،  :املصدر
  )2015-2004(ديونية اخلارجية خالل الفترة يوضح تطور امل) : 10-02(اجلدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات

الدين اخلارجي 
  3.02  3.735  3.396  3.694  4.41  5.681  5.687  5.921  5.606  5.612  17.192  21.821  )مليار دوالر(

سعر البترول 
  )برميل/دوالر(

38.5  54.6  65.7  74.8  99.9  62.2  80.2  112.9  111.0  109.5  100.2  53.1  

  : من إعداد الطالبني باالعتماد على:املصدر
  250-249، ص2009 ، نوفمرب2008التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
 .256، مرجع سبق ذكره، ص2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
 .172ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -

  

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة الدين اخلارجي يف تناقص مستمر خاصة يف السنوات األوىل 
 مليار دوالر مقارنة بالسنة اليت سبقتها 4.63 بقيمة قدرها 2005يف سنة تراجعت من فترة الدراسة حبيث 

 2005ارنة بسنة  مليار دوالر مق11.58 بقيمة 2006 سنة  يفيونيةللمد وكان التراجع الكبري 2004
 اهلادفة للتسديد املسبق للديون اخلارجية 2004وهذا نتيجة للسياسة املنتهجة من طرف الدولة منذ سنة 

، 1986  أسعار البترول خالل السنوات كانتحبيث، مستغلة ارتفاع عائدات احملروقات، مث تقليص املديونية
  .للربميل دوالر 28.13 ، 20.29 ،13.53: على التوايل ،2003، 1996
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 فقد بقيت املديونية يف تراجع مستمر حيث مت 2015 إىل غاية 2007  سنة منالباقيةأما السنوات 
 مليار دوالر سنة    5.21 بعدما كانت بقيمة 2015 مليار دوالر سنة 3.02بقيمة تقليص املديونية اخلارجية 

 إىل غاية سنة 2010السنوات من سنة  مليار دوالر مع تزايد يف أسعار البترول طيلة 2.91 أي بقيمة 2008
 وهذا راجع إىل أن املديونية يف هاته السنوات ليست بقيمة كبرية مقارنة 2015 وتدهورها يف سنة 2014

    . املتبعة يف تسديد الديون املعروفة باجلدولةاإلجراءات احمللي، وأيضا إىل اإلمجايلبقيمة الناتج 
 كان للتسديد املسبق يب يف ظل ظهور األزمة االقتصادية العاملية فقدهذه اإلجراءات كان هلا األثر اإلجيا 

للديون انعكاسات جد إجيابية على السيولة املالية للجزائر، كما مسح بتجنب خيارات السياسة االقتصادية 
ر ، رغم أن استمرار اخنفاض أسعار النفط ينذللتأثريات اخلارجية، وبأخص مع ظهور األزمة املالية العاملية

باحتمال جلوء اجلزائر لالستدانة مستقبال يف ظل تناقص االحتياطيات الرمسية فمن املتوقع أن تبلغ االستدانة يف 
 حسب تقارير صندوق النقد الدويل الصادر سنة 2017 من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة %4.9اجلزائر 
2016.  

ات أسعار النفط، فهناك عدد كبري من وبرغم حساسية رصيد املالية العامة والرصيد اخلارجي لتقلب
 تسجل مستويات دين عام منخفضة، وسيكون يف وسعها السحب من االحتياطات -من بينها اجلزائر-البلدان 

اليت كونتها يف املاضي للحفاظ على الطلب الكلي يف حالة تراجع أسعار النفط غري أن هبوط أسعار النفط 
قتصادي العاملي سوف يسفر عن عجز يف املالية العامة لدى معظم البلدان لفترة مطولة نتيجة لتراجع النشاط اال

املصدرة للنفط وبالفعل فإن سيناريو تباطؤ النشاط االقتصادي يف األسواق الصاعدة يضع أسعار النفط يف 
مستوى أقل مما يلزم لتحقيق التوازن يف املوازنة لدى معظم البلدان ولسنوات طويلة، يف حالة عدم صدور 

  . ما يعين احتمالية اللجوء لالستدانة لتغطية هذا العجز)1(.استجابة على صعيد السياسات احمللية
 يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل يف 16.2هذا وقد اتسع العجز يف احلساب اجلاري بشكل ملحوظ إىل 

ستويات مرحية، كما  ولكن ظلت االحتياطيات األجنبية عند م2014 يف املئة يف عام 4.4 من 2015عام 
وظلت التدفقات الضخمة من االستثمار األجنيب . اخنفضت الصادرات اهليدروكربونية مبقدار النصف تقريبا

 يف املئة من الناتج 1.8 يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل، وعليه بلغ الدين اخلارجي نسبة 1املباشر ضعيفة يف 
 يف املئة من قيمة 25عر الصرف الفعلي احلقيقي فقد اخنفض بـ ، أما س2015احمللي اإلمجايل اية عام 

، وقد 2015 يف املئة فقط عام 6.7الدينار مقابل الدوالر، وسعر الصرف الفعلي االمسي اخنفضت بنسبة 
 يف املئة، واخنفاض قيمة االمسية جزئيا زيادة يف أسعار اجلزائر 4.3اخنفض معدل الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة 

 )2(.ية لتلك املوجودة يف شركائها التجارينيالنسب
  

                                                             
  .61 ، ص2013، واشنطن، أفريل فاق االقتصاد العاملي اآلمال والواقع واملخاطرآ صندوق النقد الدويل، )1(

(2) International Monetary Fund, ALGERIA 2016 ARTICLE IV CONSULTATION, PRESS RELEASE AND STAFF REPORT, IMF 
Country Report No. 16/127, Washington, D.C, May 2016, p 4-5. 
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  )2015-2004(تطور املديونية اخلارجية خالل الفترة يوضح ): 13-02(الشكل رقم 
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  ).10 -02(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : املصدر

  
  :املباشريب االستثمار األجنو تقلبات سعر النفط واقع -3

  يبني تطورات االستثمار األجنيب املباشر يف ظل تقلبات أسعار البترول ): 11-02(اجلدول رقم 
  )2015- 2008(خالل الفترة 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
  0.59  1.5  1.69  1.5  2.58  2.3  2.75  2.68  )%(معدل االستثمار األجنيب املباشر 

  53.1  100.2  109.5  111.0  112.9  80.2  62.2  99.9  )برميل/دوالر(سعر البترول 
ة ، نشرة فصلياالستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية ، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات:املصدر

  . 15، ص 2016أبريل السنة الرابعة والثالثون 
  

ملعطيات املدونة من خالله مبقارنة معدل االستثمار األجنيب من خالل اجلدول املبني أعاله ميكن حتليل ا
 دوالر للربميل 99.9 بـ 2008املباشر مقارنة بسعر الربميل حيث أنه يف ظل ارتفاع سعر البترول سنة 

السعر يسيل لعاب الشركات البترولية الكربى، قابلها ارتفاع يف معدل االستثمار األجنيب املباشر، ما جعل هذا 
 الذي جعلها تصنع نصب عينها اجلزائر كأرضية خصبة لبعث مشاريعها حبكم امتالك اجلزائر مكانة الشيء

مرموقة أمام الدول النفطية واحتالهلا للمرتبة الثانية بأكرب احتياط للغاز الطبيعي، إالّ أنه ويف ظل األزمة العاملية 
 دوالر، يف حني ارتفع معدل 62.2ىل  أسعار البترول إراجعتت 2009 وبداية سنة 2008يف أواخر سنة 

االستثمار األجنيب إن مل نقل بقي ثابتا يف نفس السنة، وهذا راجع إىل عدم انقضاء فترة العقود مع التريث 
لدراسة املعطيات املتاحة حينها واليت من شأا تنوير املستثمر األجنيب بآفاق وضعية أسعار البترول واليت مثنها 

ذلك ارتفاع ملموس يف سعر البترول ويواصل ارتفاع طفيف يف معدل االستثمار مقابل  باخنفاض 2010سنة 
 مقابل ارتفاع يف سعر البترول، إالّ أنه ومن خالل 2.58 بقيمة 2011معدل االستثمار األجنيب يف سنة 

سعر  اخنفاض واضح يف معدل االستثمار األجنيب والذي قابله اخنفاض يف 2012اجلدول سجلنا خالل سنة 

 مليار دوالر أمريكي

 السنوات
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، حيث ونتيجة املعطيات السوقية بالتشبع 2014يليه تذبذب يف معدل االستثمار األجنيب حىت سنة البترول 
العاملي هلذه املادة ومواجهتها ملصري جمهول يف ظل البحث عن بدائل هلا كالطاقات املتجددة واخنفاض قيمة 

واخلروج بشرف من االستثمار تدرجيي البعيد حساباته وباالنسحاب األجنيب املداخيل ما جعل املستثمر 
 دوالر، بلغ معدل 53.1 وبعد ايار سعر البترول إىل أدىن مستوياته بـ 2015باجلزائر حيث وخالل سنة 

الشيء الذي يفسر بعدم رغبة " 0.59االستثمار األجنيب هو اآلخر إىل أدىن مستوياته خالل فترة الدراسة بـ 
  . نتائجها حمسومة اخلوض يف معركةاملستثمر األجنيب

  

   إثر تقلبات أسعار البترول تطورات االستثمار األجنيب املباشريوضح ): 14-02(الشكل رقم 
  )2015- 2008(خالل الفترة 
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  ).11-2(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : املصدر
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- )معدالت النمو والبطالة والتضخم( أسعار النفط علىتغيرات  : المطلب الثالث
  -دراسة قياسية

 قبل البحث عن شكل النماذج اليت تفسر لنا أثر تغريات أسعار النفط على أهم املتغريات اإلقتصادية
  :وجب علينا تسمية املتغريات بالرموز التالية) معدالت النمو والبطالة والتضخم(
*pp:أسعار النفط السنوية.  
*TC:معدالت النمو السنوية.  
*CHO:معدالت البطالة السنوية.  
*INF:معدالت التضخم السنوية.  

، وسبب 2015 إىل غاية سنة1997من سنة األساس   مشاهدة تبدأ19ـ وقد حددت فترة الدراسة ب
 كسنة أساس هو التغريات اليت حصلت يف االقتصاد اجلزائري من بينها جتنب الوقوع يف 1997أخذ سنة 

  . اليت قامت ا الدولة اجلزائريةاالقتصاديةكذلك اإلصالحات  ت التضخم سالبة،معدال
  .ومن املنهجية القياسية عند بداية تقدير أي منوذج وجب حتليل مساره الزمين عرب منحىن

  : أثر تغريات أسعار النفط على البطالة-1
  :يبني ذلكالتايل  سنحاول يف خطوة أوىل حتليل سحابة النقاط بني املتغريين والشكل 

  سحابة النقاط بني األسعار النفط والبطالةميثل : ) 15-02( الشكل رقم

  
  EVIEUSا على برنامج  الطالبان اعتمادإعداد من :املصدر 
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تظهر أن هناك عالقة عكسية بني املتغريين كما أن منط تغري هذه العالقة على من خالل الشكل أعاله 
  : النموذج على شكل النموذج اخلطي البسيط التايلوبالتايل ميكن صياغة شكل خط،

Chot=B0+B1PPt+Ut 
  :حيث 

B1.B0: معلمات النموذج.  
Ut:املتغري العشوائي.  

  :وبعد التقدير بطريقة املربعات الصغرى حتصلنا على اجلدول التايل 
  OLS ميثل تقدير العالقة بني البطالة وأسعار النفط بطريقة  :)12-02( جدول رقم

  
  EVIEUS الطالبان اعتمادا على برنامج إعداد من :صدر امل 

  
  : أعاله نالحظ ومن اجلدول

 ، 0.77 والذي يساوي  R2هذا ما يبينه معامل التحديد النفط والبطالة، أن هناك عالقة قوية بني أسعار
مشكل ،كما أن النموذج ال يعاين من  من تغريات أسعار النفط تفسر وتشرح معدالت البطالة %77أي أن 

 كما الحظنا أن النموذج يعاين من %1عند مستوى معنوية   Fischerإحصائية وهذا حسب إختبار فيشر 
 ،مل جند هذا املشكل LMلكن عند استخدامنا اختبار  ، DW=1.05: الذايت بالدرجة األوىل االرتباطمشكل 

  .عند الدرجة الثانية
أملعكسية بني أسعار النفط والبطالةية من خالل العالقة اا فقد وافق النموذج النظرية االقتصادا اقتصادي ،
- 1997يف االقتصاد اجلزائري خالل الفترة  %1.5 اخنفضت البطالة ب %10 أسعار النفط ارتفعتفكلما 

2015.  
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  :أثر تغري أسعار النفط على التضخم -2
اجلزائري ،كما يبينه ا تظهر أن هناك عالقة غري خطية بني أسعار النفط والتضخم يف االقتصاد عموم
  :الشكل التايل

  ميثل سحابة النقاط بني أسعار النفط والتضخم: ) 16-02( شكل رقم

  
  EVIEUSا على برنامج  الطالبان اعتمادإعداد من :املصدر 

  

لذو التأخري الزمين  وجدنا أن النموذج )حوايل سبعة كانت مقترحة(بعد تقديرنا لعدة مناذج غري خطية 
  :انت صياغته وفق اجلدول التايل هو األفضل وك

  ) EVIEUS( ذو التأخري األول  بني التضخم وسعر النفطيوضح تقدير منوذج: ) 13-02(جدول رقم 

  
  EVIEUSا على برنامج  الطالبان اعتمادإعداد من :املصدر 
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   UFt=1.89+0.0301ppt:وميكن صياغة النموذج املختصر وفق التايل
ستودنت (بول حسب اإلختبارات اإلحصائية ا يظهر النموذج مقفإحصائيStudent  فيشر، 

Fisher،DW(،  ضعيف إىل حد ماكما أن معامل التحديد يعترب  ،%5لكن هذه املرة عند مستوى معنوية، 
 تفسره عوامل %68 من تغريات أسعار النفط للسنة املاضية تفسر التضخم هلاته السنة، والباقي %32 أي أن

  .نعلمها أخرى ال
أما فتظهر أن هناك عالقة طردية وموجبة بني التضخم وأسعار النفط للسنة السابقة ،وميكن أن ا اقتصادي

امليزانية (نفسر ذلك أن الدولة اجلزائرية تعتمد على تقدير نفقاا العامة وفق أسعار النفط للسنوات املاضية 
  ).التقديرية

بطريقة حسابية بسيطة ليصبح معدل ) 13-02(م وبالتايل ميكننا التوقع لنسبة التضخم من اجلدول رق
 %47 سعر النفط حبوايل اخنفض،لنستخلص عموما أنه عندما %3.48يساوي  2016التضخم لسنة 

  ).% 4.8 والذي يساوي 2015سنة( عن معدله السابق %27اخنفض التضخم بنسبة 
  :أثر تغريات أسعار النفط على معدالت النمو -3

ذي يوضح العالقة بني معدالت النمو وأسعار النفط يظهر أن هناك عالقة غري من خالل الشكل التايل ال
  .   خطية بني هذين املتغريين

  ميثل سحابة النقاط بني أسعار النفط ومعدالت النمو:  )17-02(شكل رقم ال

  
  EVIEUSا على برنامج  الطالبان اعتمادإعداد من :املصدر 
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   )EVIEUS(قة بني معدل النمو وسعر النفط  ذو التأخري األول يوضح تقدير العال: ) 14-02(جدول رقم 

  
  EVIEUSا على برنامج  الطالبان اعتمادإعداد من :املصدر 

لذا يف مرحلة أخرى حناول البحث عن أفضل منوذج يوافق لنا قياس أثر أسعار النفط على معدالت النمو 
   TCt=10.64-0.23PPt-1+0.23PPt:وبعد عدة حماوالت وجدنا أن النموذج التايل 

  :يعترب األفضل لعدة اعتبارات 
  .0.44ـ لديه أفضل معامل حتديد والذي يقدر ب -
  .%1وكذلك  ،%5عند مستوى معنوية ) (Studentمعنوية كل معامله حسب اختبار ستودنت  -
  .Fisherمعنوية إحصائية فيشر  -
  .خلو النمو من مشكل اإلرتباط الذايت -

أموهو %11.85 يرتفع معدل النمو اإلقتصادي إىل %47 بنسبة دما يرتفع سعر النفطا عنا اقتصادي 
ر لنا أن االقتصاد اجلزائري ، وبالتايل من خالل هذه النتيجة يظه2012يعادل ما وقعت فيه اجلزائر سنة  ما

ته  من ها%97وهذا ما تأكده الصادرات اجلزائرية أن  ،تمد على أسعار النفط بنسبة كبريةيع ،ريعي
لذا وجب على احلكومة  وميكن استخالص أن االقتصاد اجلزائري يعترب هش، الصادرات هي من احملروقات،

  .االقتصادي إتباع سياسة التنويع
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  :الفصلخالصة 
ا ا وخارجي املتكون من توصيف سلوك مؤشرات األداء اإلقتصادي داخليلقد تطرقنا يف هذا الفصل

   :ومنه توصلنا إىل النتائج التالية بات أسعار النفط على ذلك األداءباإلضافة إىل حتديد أثر تقل
 قد تزامنت خالل فترة الدراسة مع تقلبات  اجلزائريلالقتصادالداخلية واخلارجية املؤشرات اإلقتصادية إن  -

  .أسعار النفط
  .بتقلبات معدل التضخم يف اجلزائرإن تقلبات أسعار النفط هلا عالقة طردية  -
  .قلبات أسعار النفط هلا عالقة عكسية بتقلبات معدل البطالة يف اجلزائرإن ت -
إن تقلبات معدالت النمو هلا عالقة طردية مع سعر النفط يف الفترة احلالية وعالقة عكسية مع سعر النفط يف  -

    .الفترة السابقة
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  :متهيــد
ليأخذ بعد ذلـك يف     ،   املصدر الرئيسي للوقود والطاقة يف العامل حىت احلرب العاملية الثانية           اعترب الفحم 

بذلك يحتل  ل،  بعد اكتشاف هذا األخري     للبترول خالل احلرب والفترة اليت أعقبتها      عن مكانته  تدرجييا   التخلي
 بالغة األمهية هلا عاملها املتعـدد       استراتيجية سلعة   أعتربإذ   الصدارة بني خمتلف مصادر الطاقة األخرى،     البترول  

 إذ يتم تداول البترول كسلعة     اجلوانب خاصة يف ظل التسارع الكبري للتطور التكنولوجي والصناعي يف العامل،          
، )طفـرات نفطيـة   ( ارتفاعـا    هتتغري أسعار  ويتحدد سعرها على املستوى الدويل، حيث        عامليةيف بورصات   

 حسب جمريات السوق الدولية له، وهي جمريات ال ميكن ملنتج واحد هلذه السلعة    )صدمات، أزمات (واخنفاضا  
  .التحكم فيها

، بـالبترول كـسلعة    املفاهيم واملصطلحات الفنية واالقتصادية اخلاصة       وعليه جاء هذا الفصل لتوضيح    
لفهم املصطلحات املوظفة   ك كركيزة   وذل،  ر البترولية ته األسعا التارخيي الذي عرف  باإلضافة إىل التطرق للتطور     

وشاملة على البترول والصناعة البترولية باإلضافة إىل دراسة احملددات         يف هذه الدراسة، فإعطاء صورة واضحة       
    : ألسواق البترولية بند هام يف هذا الفصل الذي قسم إىل مبحثنيواوالعوامل املؤثرة يف أسعار البترول 

  ه يف االقتصاد اجلزائري النفط ومكانت:األولاملبحث .  
  األبعاد االقتصادية ألسعار البترول :الثايناملبحث .  
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  النفط ومكانته في االقتصاد الجزائري: المبحث األول
  األبعاد الفنية للبترول :األول المطلب

 ف النفطتعري :أوالً
 مـادة  والنفط،   )Oleum (زيت )Petr( صخر الصخر زيت يعينو التينيةال اللغة من أصلها النفط كلمة إن

 هـو و الكربـون، و اهليدروجني مها فقط عنصرين من اكيمياوي حيتوي هألن بسيطة مادة فهو مركبة،و بسيطة
 خليط من يتكون فالنفط منها، لكل اجلزيئي التركيب باختالف ختتلف مشتقاته نأل مركبة مادة الوقت بنفس

 كل يف عنها فينتج اجلزئي تركيبها يف عديدة أشكال يف تتحدد أن ميكن اليت املتقاربة اهليدروكاربونية املواد من
   )1(.األخرى املنتجات عن ختتلف خصائص ذو بترويل منتوج حالة
  :)2(كما يلي ويعرف أشكاله حبسب للنفط خمتلفة تعريفات جند لذلك     

 .اخلام النفط عليها يطلقو ئلةالسا اهليدروكاربونات مادة هيو سائلة مادة نهأ إىل يذهب :األول التعريف -
 مادة أنه كما صفر،األو البينو خضراألو سوداأل بني متنوع ولوا متميزةو خاصة رائحة هلا السائلة املادة وهذه
 متجـددة و متوقفة النوعية الكثافة هذهو اخلام، النفط ملادة النوعية الكثافة حبسب خمتلفة اللزوجة هذهو لزجة
 كثافتـه  زادت كلمـا  الكاربونية الذرات نسبة زادت فكلما اخلام النفط مادة يف ونالكرب ذرات نسبة مبقدار
  )3(.بالعكس العكس أو ثقله أو النوعية

 الطبيعـي  الغاز عليه يطلقو الغازية اهليدروكاربونات هيو غازية مادة نهأ على إليه فينظر :الثاين التعريف -
)Natural Gas (امليثـان  أمهها غازية مواد عةجممو من احلالة هذه يف يتكون هوو) Methane (ثـان اإلو 
)Ethane (الربوبنيو) Propane (البوتانو) Butane (الكربيـت و الكـاربون  أوكسيد ثاينو النتروجنيو 
  )4(.متفاوتة بنسبو
 مركبات من متجانسة غريو معقدة، خالئط من باألساس يتكون سائل بأنه النفط يعرف :الثالث التعريف -

 بعض على حيتوي كما .خمتلفة كيمياويةو طبيعية خواصو متنوعة جزئية تركيبات ذات كربونية،هيدرو عضوية
 احلديـد و الغانديوم مثل املعادن بعض كذلكو واألمالح املاءو النتروجنيو واألكسجني كالكربيت الشوائب

  )5(.الصوديومو

                                                             
        ،اجلزائـر  ،تلمـسان  ،بلقايـد  بكـر  أيب جامعـة  ،منشورة غري ماجيستري رسالة ،اجلزائر حالة دراسة النفطية العائدات على الصرف أسعار تقلبات آثار ،مسية موري )1(

 .57 ص ،2009-2010
 ،اجلزائـر  ،ورقلـة  ،مربـاح  قاصـدي  جامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة ،بركني جممع حالة البترولية الشركات على االقتصادية اجلمركية األنظمة أثر ،خملفي أمينة )2(

 .7 ص ،2004/2005
 .8 ص ،1983 ،اجلزائر ،اجلامعية اتاملطبوع ديوان ،البترويل االقتصاد يف حماضرات ،الدوري أمحد حممد )3(
 .8 ص 2013/2014 ، اجلزائر،ورقلة ،مرباح قاصدي جامعة ،1ج ،)النفط اقتصاد (البترويل االقتصاد إىل مدخل ،خملفي أمينة )4(
 40 ص 1999 ،سطرابل ،املفتوحة اجلامعة، النفط اقتصاديات ،رسن احلسن عبد سامل  )5(
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 تغلبـت  فـإذا  اغـاز  حىت وأ اصلب يكون وقد سائل لشك على يكون اأم الطبيعة يف النفط تواجد نإ
 فيه قلت وإذا سائل، إىل منه لينة عجينة إىل اقربو ثقيالً البترول يكون اخلليط يف غريها على الصلبة املركبات

 النـوع،  هذا من اجلزائري البترول غلبأو ا،خفيفً فيكون السائلة املركبات فيه وكثرت الصلبة املركبات نسبة
 بترول، حقل ال غاز حقل احلقل ويعترب فيه حمملة األخرية هذه تكون سوائلال على الغاز تغلب نأو حدث إذاو
 الرطـب  الغاز من السوائل فصل على هناك يعمل حيث الرمل حاسي يف املثال سبيل على جتدها احلالة هذهو

  :للنفط التايل التعريف نعطي أن ميكننا سبق ما خالل منو هنا من و، )1(.اجلاف الغاز على للحصول
 اللون عدمي وأحيانا سودأ يكون قدو غامق خضرأ أو بين لونه كثيفو لزج زييت سائل عن عبارة هو النفط     

  .لالشتعال خارقة قابليةو قوية برائحة يتميزو غازية وأخرى سائلة صلبة، مواد على حيتوي
ومعايري قياسهالنفط مكوناتو نواع أ:اثاني  

ـ أ إال له، املكونة العناصر حيث من متجانسة مادة كونه من بالرغم الطبيعة يف املوجود النفط يتنوع هن 
 مـن  خيتلف فهو اللزوجة، أو كثافة بدرجة أو الكيمياوية أو الطبيعية باخلصائص تتأثر أنواع عدة على يوجد
 فاملنطقـة  البتـرول،  مـن  أنواع عدة يتواجد قد الواحد احلقل داخل حىتو ألخرى بلدة منو ألخرى منطقة

 النفط عن خيتلف األسيوية املنطقة يف العريب النفطو ،اإلفريقية القارة نفط عن خمتلف نفط على تويحت األوروبية
    )2(.هكذاو اإلفريقية املنطقة يف العريب

 كما ،)املنخفض أو العايل( النوعية الكثافة درجة حبسب نفط هناكو متوسط، ثقيل، خفيف، نفط هناك
 األوصـاف  جانـب  إىل هذا الكربيتية، املادة على احتوائه نسبةو ارمقد على للدليل مر أو حلو، نفط يوجد

 علـى  للداللة مؤشر أهم )API( األمريكي البترول معهد عن الصادر النوعية الكثافة معيار يعتربو ،)3(األخرى
  :4 التالية العالقة وفق حيسبو اخلام، النفط جودة

 
  

 تتعـادل  عنـدما  املاء من مماثل حجم وزن إىل نةمعي مادة حجم وزن نسبة )5(النوعية بالكثافة ويقصد
 األمريكـي  البترول معهد مقياس باستخدام عنها ويعرب املاء،و املعبئة املادة حرارة درجة أي احلرارية، درجتهما

API، ا  البترول سعر ىلع النوعية الكثافة تؤثرو البترول جودة على وتدل درجة 60و 1 بني تتراوحوأيـض 
  .صحيح العكسو سعره ارتفاع بالتايلو للبترول اجليدة جلودةا يعين فارتفاعها

                                                             
 .14 ص 1981 ، اجلزائر ،املؤلف حلقوق الوطين الديوان ، ؟البترول هو ما ، ديبون مصطفى )1(
 .58 ص ، سبق ذكرهمرجع ،مسية موري )2(
 بـسكرة  ،خيـضر  حممـد  جامعة ،منشورة غري ماستر رسالة ،)2014-2000 (اجلزائر حالة دراسة للدولة العامة امليزانية على وانعكاساا النفط أسعار ،رمية بيطام )3(

 .5 ص ،2014-2015
 .59 ص ،سابق مرجع ،مسية موري )4(
 .10 ص ،1983 ،اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان ،البترويل االقتصاد يف حماضرات، الدودي أمحد حممد )5(
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  )1(:إىل  النوعية الكثافة درجات وتنقسم
 من تكون اخلفيفة نتجاتملا من عالية نسبة على منه حيصل الذيو اخلفيف للبترول رمز هيو :العالية الدرجات

  ؛فوق فما درجة 35
 تكون الثقيلة املنتجات من عالية نسبة ىلع منه تحصلي الذيو الثقيل للبترول رمز هيو :املنخفضة الدرجات

  ؛دون ماو درجة 28 من
  .درجة 35و درجة 28 بني النوعية الدرجات مدى يكونو املتوسط للبترول رمز هي :املتوسطة الدرجات

 على احللو النفط اسم يطلقو فيها، الكربيت مركبات نسبة على املختلفة النفط أنواع قيمة تعتمد كما
 يـسمى  %1 النـسبة  تفوق عندماو %1 إىل تصل قد الكربيت من منخفضة نسبة على حيتوي الذي النفط
   :التايل املخطط يف التصنيفات هذه منثلو ،احلامضي بالنفط

  )API( كثافة درجة حبسب النفط أنواع ):01- 01( رقم الشكل

  
  .17 ص ،ذكره سبق مرجع ،البترويل االقتصاد إىل مدخل ،خملفي أمينة :املصدر

2(:مبوجب فتكون للبترول القياسية الوحدة عن اأم(  
  :بني منيز أن ميكن :احلجم -1
 الـذي و Barrel برميل هلا يستخدمو العامل يف اشيوع واألكثر األمريكية القياس وحدة هي :الربميل. 1-1

   .لتر 159 يعادل ما أو غالون 42 يعادل
 اخل ... أملانياو كفرنسا الغربية أوربا منطقة يف خاصة دانلالب بعض يف املعيار هذا يستعمل :مكعب املتر. 1-2
  .برميل 6.28 يعادلو

                                                             
 .59 ص ،سابق مرجع، مسية موري )1(
 .16 ص ،ذكره سبق مرجع ،بركني جممع حالة البترولية الشركات على االقتصادية اجلمركية األنظمة أثر ،خملفي أمينة )2(

  نفط
 ثقیل

  منتجات
 ثقیل

  نفط
 خفیف

 منتجات
 خفیفة

 متوسط نفط

 درجة
API=1 API=28 API=35 API=60 

 وزیت االسفلت : مثل
 الوقود

 وزیت الغاز زیت : مثل
 الدیزل

 الطبیعي الغاز : مثل
 الكبروین

 أي السعر على سلبا یؤثر
 )النفط سعر انخفاض(

  متوسط السعر یكون
 )النفط سعر ارتفاع(

  ایجابا السعر على یؤثر
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 هلا قياسية كوحدة   Ton الطن مقياس ويعتمد اأيض اعاملي استعماهلا يف شائعة قياس وحدة وهي :الوزن -2
 القياسو العام يف النفط من طن مليون 50 ₌ ليوما يف برميل مليون ميثل كما الطين، املقياس ذلك تنوع رغم

  :أنواع ثالثة ذو بالوزن
 الطويل الطن Long Ton: ؛كغ 1006 يعادل ما أي  
 املتري الطن Metric Ton: ؛كغ 999 يعادل ما أي 
 القصري الطن Short Ton : كغ 906 يعادل ما. 

 نظـراً و املكعب املتر أو املكعب دمالق لاستعما وشاع اعتمد فقد،  الطبيعية للغازات القياس وحدة أما
 قـدم  1000 يعتمـد  أو يقال أن إما وحدة، 1000 القياس وحدة فتعترب الطبيعية الغازات إنتاج لضخامة
  .³قدم 35.31 حوايل يعادل ³م كعبامل املتر نأو هذا .مكعب متر 1000 أو مكعب

 أو قيمتها أو شكلها أو طبيعتها يف املختلفة النفطية املنتجات من العديد منه يستخلصو النفط ويتضمن
 هـذه  سرد وميكن املتوسطة أو الثقيلة أو اخلفيفة منها أو الثانوية أو الرئيسية النفطية املنتجات فمنها ،استعماهلا
  :كالتايل قيمتها حبسب النفطية املنتجات

 Natural gaz                   الطبيعي الغاز           :اخلفيفة املنتجات -أ
 Aviation Gasoline       الطائرات برتين                                  

     Motor Gasoline      السيارات برتين                                  
                          Kerosine  كريوسني                                  

 Gas Oil                      غازال زيت        :املتوسطة املنتجات -ب
                          Disel Oil الديزل زيت                                  
               Lubricants        التشحيم زيت                                  

 Bunker/ Fuel Oil              الوقود زيت         :الثقيلة املنتجات -ج
                           Bitumen     االسفلت                                 
                                  Wax       الشمع                                

 ولاجلد يوضحه كما API كثافةو النوعية الكثافة درجة حسب بينها فيما النفطية املستخلصات هذه وختتلف
  :التايل
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   API كثافةو النوعية الكثافة درجة النفطية واملنتجات أنواع ):01 -01( رقم اجلدول
 API حسب الكثافة  املتري الطن يف الرباميل عدد  النوعية الكثافة درجة  النوع

  12.9 .45.4  6.6  .8.0  0.97 .0.80  خام زيت

  49.9 .70.6  8.2 .9.1  0.78 .0.80  الطائرات برتين

  47.6 .67.8  8.1 .9.0  0.79 .0.81  السيارات ينبرت

  37.0 .49.9  7.6 .8.2  0.84 .0.78  كريوسني

  25.7 .41.1  7.1 .7.8  0.92 .0.82  الغاز زيت

  22.3 .41.1  6.9 .7.8  0.92 .0.82  الديزل

  17.5 .35.0  0.95 .0.85  0.95 .0.85  التشحيم زيت

  11.4 .22.3  6.5 .6.9  0.99 .0.92  الوقود زيت

  10.00  5.8 .6.4  1.10 .1.0  سفلتإ

  .3 ص ،2003  مصر،،العربية النهضة دار ،سياسية اقتصادية دراسة العريب البترول ،اهللا عبد حسني :املصدر
 النـشاط و الـصناعة  ىلع متعددة تأثريات عنه تنجم النفطية املادة أنواع يف التباينو االختالف هذا إنّ

  )1(:التأثريات هذه أبرز منو النفطي االقتصادي
  ؛النفط سعرو قيمة على التأثري -
  ؛النفطية املصايف نوعيةو التكرير طريقة على كذاو نقاوته حيث من اإلنتاجية الكلفة على التأثري -
 املمكـن  النفطيـة  املنتجـات  نسبةو مقدار من عليه حيصل ما تقدير خالل من النفطي العرض على التأثري -

  .البتروكيمياوية بالصناعة اخلاصة املصب مبرحلة يتعلق ما أي النفطي النوع ذلك من عليها احلصول
  وأمهيته النفط إنتاج مراحل :ثالثًا

 سـلعية  منتجات ىلإ لتحويله تكريره وأ تصفيته بعد إالّ خام كمادة النفط استهالكو استعمال ميكن ال
 خراآل البعضو االستعمالو االستهالك يف تنوعو سعة مع عالية حراريةو سعرية قيمة ذو بعضها خمتلفة، نفطية
 على النفط إنتاج دورة وتنطوي،  استهالكهو استعماله تنوع عدمو حمدودية مع احلرارةو السعر منخفض منها

  :التايل الشكل يف إيضاحها ميكنو التسويقو التوزيع مث التكرير النقل، االستخراج، التنقيب، :هي مراحل مخس
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .14، 13، ص ص ،ذكره سبق مرجع ،الدوري أمحد حممد )1(
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  املختلفة عمليااو ابترو إنتاج دورة : )02- 01(رقم  الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غـري   ماجـستري  مذكرة ،استشرافية دراسة الطبيعي الغازو النفط للمحروقات العاملي االقتصاد ،مباين املالك عبد :املصدر
  .24 ص ،2007/2008 ،اجلزائر جامعةمنشورة، 

 تقدمو تطوير يف ضرورية كسلعة تهأمهي من اأساس نابعة ا حيظى اليت املتميزة مكانتهو النفط أمهية ولعل
  )1(:يلي فيما نوجزها متعددة رئيسية جوانب يف النفط أمهية تنعكسو املعاصر، العامل يف اإلنسانية احلياة

 الطاقـة  تعتـرب و التنظيمو املال رأس العمل، ،األرض جانب إىل اإلنتاج عوامل من عامال الطاقة تشكل -1
 وثيقـة،  أصـبحت  ترولبال حيال العصري اتمع تبعية أن كما ،واألفضل األسهل ،األوفر اآلن حلد البترولية

 ؛االقتصادي للتقدم امعيار استهالكه اعتربو
 فهو البترول دون منتظم بشكل االستمرار تستطيع ال الصناعية العملية أن القول ميكن الصناعية الناحية من -2

 املنتجات عدد تقدر حيث البتروكيمياوية الصناعة سأسا وهو أخرى، أغراضو احملركة الطاقة للحرارة، مصدر
 ؛ألف 80 من بأكثر البترولية

 ؛احلديثة الزراعية لآلالت احملركة الطاقة لتوليد كمصدر الصناعي القطاع يف أمهيته تكمن -3
 ضـخمة،  ماليـة  قيمـة  هلـا  دولية جتارية سلعة يشكالن منتجاتهو البترول كون يف تكمن جتاريا أمهيته -4

 تبيـع  مث مـن و الناميـة  البلدان يف املستخرج البترول أكثرية العاملية األسواق من تشتري األجنبية ركاتفالش
 ؛خيالية اأرباح بذلك حمققة بلد 100 من أكثر يف ةاملصنع منتجاته

                                                             
 .61-60 ص ص  ذكره،سبق مرجع ،مسية موري )1(

 االستكشاف

 نتـاجاإل

 النقــل

 التكريـر

 التـوزيـع

 وجياجيول
 جيوفيزياء

  اآلبار جتهيز
 لإلنتاج أولية معاجلة و توطيد عمليات

 التخزين

 التخزين 

 التخزين 

 )تسليم و شحن عمليات (موانئ
 نقل أنابيب / بترولية ناقالت

 التحويل وحدات السيما وحدات تركيبة

 نقل
 تكييف عمليات
 وتسليم بيع عمليات

 تتدخل اليت والتخصصات عملياتال املراحل
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 قطاع يف منه املستخدمة الكميات وتقدر احلديث، النقل شريان مبثابة املواصالت قطاع يف البترول أصبح -5
 املـازوت  السيارات، وقود البرتين يعتربو العامل، يف املستهلك البترول جمموع من % 35 حبوايل واصالتامل

 ؛الطائرات وقود الكريوزين البواخر،و الطائرات وقود
 ؛التكلفة يف األفضل الوقود فهو العامل يف املنتجة الكهربائية الطاقة معظم البترول يؤمن -6
 ؛1973 أكتوبر حرب خالل من ذلك جتلىو سياسي ضغط كسالح البترول استعمال -7
 ؛امليكانيكية احلرب آللة الضروري الوقود مصدر البترول -8
 بـاملواد  الغنية املناطق على السيطرة حماولة بينها من احلروب وراء األهم السبب االقتصادي العامل يبقى -9

  .مقدمتها يف البترول يأيت اليت األولية
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   الجزائري االقتصادالنفط في  انةمك :الثاني المطلب
 وقت خطورا هلا إستراتيجية سلعة أنه حبيث عديدة،و هامة مبزايا متتعه يف االقتصادية النفط أمهية تكمن

 خالل منو الدول قوة تستند عليهو للدول، االستراتيجي التقدير عناصر أهم فهو السواء على احلربو السلم
 الـدول  تقـدم  لقيـاس  حقيقي مؤشر باعتباره ذلكو بأسره العاملي صراعال يف التحكم موارد على سيطرا

  :حقيقتني يف أيضا أمهيته تكمن، كما ازدهارهاو
 اقتـصادية و فنية أسباب عن النامجة املصادر هذه جمموع بني متميزة مبكانة حيظىو الطاقة مصدر كونه :أوهلا

 ختزينـه و نقلـه  سهولةو استخدامه، نظافةو احلراري معامله ارتفاعو العاملي االحتراق درجة يف تتمثل عديدة
  .أخرى مزايا من يتيحه ما إىل إنتاجه تكاليف اخنفاضو

 هـذه  تتمثـل و البتروكيمياوية،و الكيمياوية الصناعات فروع من العديد يف أساسية خام مادة ألنه :وثانيهما
  إىل ... الصناعية املنظفاتو املطاطو الورقو التشحيم زيوت صناعات يف النفط على اأساس القائمة الصناعات

  .أيضا الغذائية الصناعات بعض جانب
 اجلزائـري  االقتصاد يعترب إذ احملروقات على مطلق اعتماد له اجلزائري االقتصاد فان ذلك إىل باإلضافة

ااقتصاد ـ  بقي لكنه ،الزمن عرب تطور حيث اجلوانب متعدد مفهوم الريعو - )1( % 100 اريعي  علـى  احمافظً
 عن الناجم الدخل فائض هنأ على للريع شامل اقتصادي مفهوم إعطاء ميكنو ظهوره، أشكال تعدد مع جوهره

 البلد هو الريعي البلدو الطلبو العرض تطابق عدمو االستثنائية أو النادرة املهارات حيازة :السوق مرونة عدم
 الشركات تدفعها اليت العائدات هي ةخرياأل ذهه منتظم أساس على اخلارجي الريع من كبرية مبالغ يتلقى الذي

  )2(.معني بلد حكومات أو األجنبية
 االقتـصاد  بان يؤكد ما هذاو فقط، الطبيعية املوارد على يعتمدو بالتنوع يتميز ال اجلزائري فاالقتصاد

 إنتـاج  امـصدرمه  القـومي  الدخلو اإلنتاج ثيلث حوايل أن إذ ،مةلللك عىنم متأب ريعي اقتصاد هو اجلزائري
 أكثر لكون إضافة للمحروقات مباشر غري دخل هو معظمه يف األخري الثلثو طبيعيي، غازو نفط من احملروقات

 البتـرول  صادرات من احلكومة جتنيها اليت األرباح مصدرها العامة، للميزانية احمللية اإليرادات من %60 من
 دعمو اخلاصو العام االستهالك متويلو العمال، تبرواو أجور دعم يف مباشر غري دور يلعب هنأ كما الغاز،و

 الـنفط  أمهية، أما   )3(املتكررة منتجااو البترولية الصناعة دعمو حتويلية، صناعةو زراعة من اإلنتاج نشاطات
  :يلي فيماتكمن ف اجلزائري القتصاد بالنسبة

  
                                                             

 مـد حم جامعة ،منشورة غري ماجستري رسالة ،اجلزائر حالة دراسة احملروقات لقطاع البديلة ستراتيجياتواإل الدويل االقتصاد يف النفطية الثروة أمهية ،الدين خري وحيد )1(
 .190 ص ،2012/2013 ،بسكرة خيضر

 سياسـات  األول ملـؤمتر ا،  )2014 1980 املمتدة للفترة قياسية دراسة (اجلزائري االقتصاد على النفط أسعار تقلبات ثرأ ،احلميد عبد بورواحة،  الزهراء فاطمة زرواط )2(
 .2 ص ،2005 ،1سطيف جامعة ،الدولية اجاتاالحتي وتامني القطرية التنمية متطلبات بني الطاقوية للموارد االستخدامية

 .190 ص ،ذكره سبق مرجع ،الدين خري وحيد )3(
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   الصادرات حجم يف مسامهته :أوالً
 الـصادرات  أغـب  أن جنـد  حبيث للجزائر الصادرات حجم يف كبري بشكل احملروقات قطاع يساهم

  :التايل اجلدول يف توضيحه ميكن ما هوو احملروقات من صادرات عن عبارة هي اجلزائرية
  )2015-2008 الفترة خالل( اجلزائرية الصادرات تطور:  )02- 01( :رقم دولاجل

 احملروقاتصادرات   السنوات
)%(  

صادرات خارج 
  )%(احملروقات 

 لبترولا سعر
  )برميل/دوالر(

ألف (كمية إنتاج احملروقات 
  )يوم/برميل

2008  98.2  1.8  99.9  1356.0  
2009  98.3  1.7  62.2  1216.0  
2010  98.3  1.7  80.2  1189.8  
2011  98.3  1.7  112.9  1262.0  
2012  98.4  1.6  111.0  1203.0  
2013  98.4  1.6  109.5  1203.0  
2014  97.3  2.7  100.2  1191.0  
2015  95.7  4.3  53.1  1183.0  

  :على باالعتماد الطالبني إعداد من: املصدر 
 .255-254، ص2013 ، نوفمرب2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
  .170 ،154ص ، 2016 ، نوفمرب2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
 .375، ص2011لعربية املتحدة،، االمرات اأبوظيب، 2011التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب،  -
، 2014، االمرات العربيـة املتحـدة،   أبوظيبصندوق النقد العريب، ،  2014التقرير االقتصادي العريب املوحد     صندوق النقد العريب،     -

 .440ص

سـلعة بـشكل   من خالل املعطيات املبينة يف اجلدول أعاله فإن هيكل الصادرات اجلزائرية يرتكز على    
ت عليها عرب السنوات دون التنويع، فخالل فترة الدراسة مـن     احملروقات حيث اعتمد   ، وهي صادرات  رئيسي
 جند أن نسبة صادرات احملروقات مقارنة بإمجايل الصادرات ظلت تقريبا ثابتـة             2015 إىل سنة    2008سنة  

  .% 95.7 بنسبة 2015طفيف يكاد يكون جليا سنة ) اخنفاض( وجدت تغيري %98بنسبة 
 تراوحـت كميـة   2008ج خالل فترة الدراسة ظلت هي األخرى متقاربة ففي سنة        كمية اإلنتا  أما 

ا سنة  طفيفًارتفاعا برميل لترتفع 1189.8 بـ 2010 برميل متراجعة تراجعا طفيفا سنة 1356اإلنتاج بـ 
 برميل الشيء الذي    1191 بـ   2014 وتتراجع مرة أخرى تراجعا طفيفا سنة        2013،  2012،  2011

 8 اعتماد اجلزائر على قطاع احملروقات دون القطاعات األخرى رغم طول املـدة حبـوايل                يوضح هو اآلخر  
   .  سنوات أو أكثر
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  )2015 – 2008( خالل الفترة البترول أسعار بداللة اجلزائرية الصادرات تطور:  )03-1( رقم الشكل  
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  )02-1( رقم بني اعتمادا على بيانات اجلدول من إعداد الطال:املصدر

  

  اإلمجايل الداخلي نتائج يف احملروقات قطاع مسامهة :ثانيا
 االقتـصاد  مستوى على املتواجدة االقتصادية القطاعات ملعظم الضرورية االهتمامات كل أعطيت لقد

 بالغـة  أمهية احملروقات قطاعل أن ومبا ،ووزنه مكانته حسبتكون   عطاق لكل النسبية األمهية أن إالّ ،الوطين
االقتصادي النمو قاطرة يعترب فهو  االمجايل الوطينالناتج   تراكم حتقيق يف ساسياأل ودوره اخلاصة لطبيعة انظر 

  :التايل اجلدول خالل من اإلمجايل الداخلي الناتج يف احملروقات قطاع مسامهة مدى تتبع وميكن
  2015 إىل 2008 خالل الفترة من اإلمجايل الداخلي الناتج يف احملروقات قطاع مسامهة:  )03 -01( رقم دولاجل
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة
  18.9  27.0  29.8  34.9  35.1  34.9  31.2  45.3  )% (احملروقات قطاع ناتج

  73.2  68.1  62.7  59.2  58.2  58.9  61.6  48.8  )% ( األخرىالقطاعاتناتج 

  -3.8  3.6  2.7  11.1  21.7  20.3  -9.7  18.1  )% (اإلمجايل الداخلي ناتجالالتغري يف 

  :على باالعتماد لبةالط إعداد من: املصدر
 .238، صمرجع سبق ذكره، 2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
  .154-171ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
 .375، صمرجع سبق ذكره، 2011دي العريب املوحد التقرير االقتصاصندوق النقد العريب،  -
 .440، صمرجع سبق ذكره، 2014التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب،  -

 فإن لقطاع احملروقات دور فعال يف املسامهة يف إمجـايل النـاتج             )03-1( رقم   خالل اجلدول من     
بني نسب ناتج قطاع احملروقات ونسبة إمجايل        قة طردية فحسب النسب املبينة يف اجلدول هنالك عال      الداخلي،  

التغري الناتج الداخلي فأي تغري يطرأ على نسبة احملروقات بالزيادة أو النقصان يؤثر مباشرة على نسبة الـتغري يف    
مـا أثـر    %45.3 عرف قطاع احملروقات انتعاشا كبريا بنسبة 2008إمجايل الناتج الداخلي حيث ويف سنة  

  )%(نسبة مئوية 

 السنوات
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 نسبة قطاع احملروقات خـالل   وقد  تراجع% 18.1 على نسبة التغري يف إمجايل الناتج الداخلي بنسبة   باملقابل
 تذبذب يف سنة التغري يف إمجايل الناتج الداخلي حيـث أن نـسبة              هقابل 2015 إىل   2008فترة الدراسة من    

 -3.8خلي وعجز بــ  اليت قابله كذلك تراجع يف نسبة الناتج الدا % 18.9 بلغت 2015احملروقات سنة 
التغري يف إمجايل الناتج الداخلي      ، أما فيما خيص نسبة مسامهة القطاعات األخرى فليس هلا تأثري على نسبة             %

فرغم االرتفاع امللحوظ واملتزايد يف نسبة ناتج القطاعات األخرى عرفت نسبة التغري يف الناتج الداخلي تذبذب      
  .2015 و 2009وعجز خاصة سنة 

  2015 إىل 2008 خالل الفترة من بقطاع احملروقات اجلزائر يف اإلمجايل الداخلي الناتج عالقة :)04- 01 (مرق الشكل
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ناتج القطاع األخرى

التغير في الناتج
الداخلي اإلجمالي

  
  )03 - 01(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم  :املصدر

تج قطاع احملروقات ،حبيـث نالحـظ       ناو اإلمجايل الناتج بني الطردية العالقة نالحظ الشكل خالل من
 ،أما فيما خيص فترة اإلستقرار      2015و2009يل أقل نسب تغيري يف الناتج الداخلي اإلمجايل للسنوات          تسج

كما الحظنا تسجيل أعلى نـسبة      .2010،2011،2012يف نسبة تغيريه فكانت يف السنوات على التوايل         
    .2008تغيري له يف سنة 

  دولةلل العامة امليزانية يف حملروقاتا قطاع مسامهة :ثالثًا
 مـصادر  أهم من تعترب واليت البترولية اجلباية خالل من للدولة العامة امليزانية يف احملروقات قطاع ةمهمسا تتمثل

  .2015-2008 من الفترة خالل للدولة العامة امليزانية تطور يبني املوايل واجلدول العامة للميزانية التمويل
  
  
  

  )%(نسبة مئوية 

 السنوات
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   يف ظل تقلبات أسعار البترول للدولة العامة امليزانية تطور يبني ):04- 01(م اجلدول رق

  2015-2008 من الفترة خالل
  )جزائري دينار مليار :الوحدة(

  راداتــاإلينسبة 
  السنة

  )% (اموع  ة غري جبائيإيرادات   اجلبائيةاإليرادات  اجلباية البترولية
 من نسبة النفقات

  )% (اإليرادات
 امليزانية رصيد
)%(  

2008  78.8  18.6  2.6  100 80.7  19.3 

2009  65.6  31.2  3.2  100 116  -16 

2010  66.1  29.5  4.3  100 102  -2 

2011  68.7  26.4  4.9  100 101  -1 

2012  66.0  30.1  3.9  100 111  -11 

2013  61.7  34.1  4.2  100 101  -1 

2014  59.0  36.4  4.5  100 122  -22 

2015  46.5  46.1  7.3  100 150  -50 

  :على باالعتماد الطالبني إعداد من: املصدر
 .246 -244ص، مرجع سبق ذكره، 2012التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -
  .161-159ص ص ، مرجع سبق ذكره، 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  -

ـ  2008 خالل اجلدول نالحظ أن نسبة رصيد امليزانية عرف تراجعا ملحوظا منذ سنة              من صل إىل   لي
نـسبة  (حيث أنه ومن خالل اجلدول فإن نسبة رصيد امليزانية هو %  -50 بـ 2015أدىن قيمة عجز سنة 

 ويف ظل ارتفاع هذه األخرية على اإليرادات أثر ذلك تأثريا مباشرا علـى نـسبة            ) نسبة النفقات  –اإليرادات  
واليت ومن خالل معطيات اجلدول فهي      رصيد امليزانية الشيء الذي يضعنا أمام حتليل تركيب نسب اإليرادات           

على نسبة اجلباية البترولية، فنجد أن تراجع هذه النسبة خالل فترة الدراسـة مـن سـنة                 تعتمد اعتمادا كليا    
 صاحبها تراجع مقابل نسبة رصيد امليزانية، إال أنه وعكس ذلـك فـإن الزيـادات      2015 إىل سنة    2008

 فاالرتفـاع ا اإليرادات غري اجلبائية مل تؤثر يف نسبة رصيد امليزانيـة،            املسجلة يف نسبة اإليرادات اجلبائية وكذ     
 ما يبني أن اجلزائر % -3.3قابله اخنفاض يف نسبة رصيد امليزانية بـ     % 12.6 بـ   2009املسجل يف سنة    

ـ             اعتمدت وال تزال على احملروقات       ة يف تغطية نفقاا ضف إىل ذلك أن العجز املسجل يف نسبة رصيد امليزاني
  .راجع إىل الزيادات الكبرية يف نسبة النفقات والذي تتأثر بدورها بتذبذب أسعار البترول وكذا اخنفاض العملة
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   يف ظل تقلبات أسعار البترول للدولة العامة امليزانية تطور يوضح: )05- 01 (رقم الشكل
  )2015 – 2008(خالل الفترة 

  )%(نسبة مئوية                                                                                    
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  )03 -01(من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول رقم  :املصدر

  

 السنوات
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   البترولألسعاراألبعاد االقتصادية  :الثاني المبحث
  أليات تسعير النفط :األول المطلب
 مـن  جمموعة نتيجة ذلك وكان هذا يومنا حىت حادة تقلبات إىل هأسعار خضعت النفط اكتشاف منذ

 الـنفط  ألسـعار  دراستنا نإف ولذلك وتقبلها األسعار تغري يف بآخر أو بشكل سامهت اليت واملؤثرات العوامل
  .ملحة ضرورة تعترب فيها واملؤثرة احملددة والعوامل وأنواعها

  اتهتقلبو نفطلا سعر مفهوم :أوالً
 حمددة زمنية فترة خالل )1("بالنقد عنها يعرب بتروليةلا السلعة وأ املادة قيمة" هنأ على النفطي السعر عرفي
 اكتشافه منذ البترويل السعر تطور، و اخل ... ومناخية سياسية ،اجتماعية ،اقتصادية عوامل جمموعة تأثري وحتت
 "القلة احتكار"  ظل يف وهذا النفط آبار عند حيدد اكتشافه بداية يف كان حيث ،البترويل السوق بتطور جتاريا
 لكـن  ،عديدة بلدان يف النفط صناعة واتساع اكتشافه مت حيث املوانئ يف بعدها ليتحدد البترولية السوق ساد

 إىل سـعت  اليت البترولية السوق يف القليلة الشركات احتكار نتيجة وهذا احتكاري سعر إىل حتول ما سرعان
 منتجة بلدان عدة لدخول وهذا ،والعرض الطلب لعوامل خيضع تنافسي سعر إىل بعدها ليتطور أرباحها، تعظيم
 االرتفاع باجتاه تارة مستمر تقلب يف فهي االستقرار، عدم خباصية النفط أسعار وتتميز ،البترولية السوق للنفط

 كثرية أساسية متغرياتو عوامل بني من اتغريو احتركً األكثر هي نفطلا فأسعار"االخنفاض، باجتاه أخرى تارةو
   .)2(" العاملي االقتصاد مسار يف سليب تأثري هلا

 للـسعر  أن علـى  يـدل  تقلباتهو حتديده كيفية يف أو السعر مفهوم يف املستمر التغريو التطور هذا كل
 اع،األنو هذه من نوع كل لظهور الزمين التطور وفق بذكرها نقوم سوف مصطلحات أو أنواع عدة البترويل
  .البترولية السلعة قياس يف عليه اعتمد الذي واملقياس

                                                             
 .194 ص، مرجع سبق ذكره ،الدوري محدأ حممد )1(
 .119 ص ،ذكره سبق مرجع ،الدين خري وحيد )2(
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  )2015 – 2008(يوضح املتوسط الشهري ألسعار النفط ) : 05- 01(اجلدول رقم 
 2010سنة  2009سنة  2008سنة 

 (%)التغري  السعر الشهر (%)التغري  السعر الشهر  (%)التغري  السعر الشهر
 2,99 77,12 جانفي 5,73 43,91 جانفي 1,55 90,82 جانفي

 3,11- 74,72 فيفري 4,90- 41,76 فيفري 3,23 93,75 فيفري

 6,13 79,30 مارس 12,43 46,95 مارس 8,63 101,84 مارس

 6,10 84,14 أفريل 7,09 50,28 أفريل 7,08 109,05 أفريل

 10,22- 75,54 ماي 15,55 58,10 ماي 12,58 122,77 ماي

 1,07- 74,73 جوان 18,98 69,13 جوان 7,13 131,52 جوان

 0,28- 74,52 جويلية 6,48- 64,65 جويلية 0,78 132,55 جويلية

 1,83 75,88 أوت 10,80 71,63 أوت 13,56- 114,57 أوت

 0,30 76,11 سبتمرب 4,54- 68,38 سبتمرب 13,34- 99,29 سبتمرب

 7,37 81,72 أكتوبر 8,34 74,08 أكتوبر 26,79- 72,69 أكتوبر

 3,44 84,53 نوفمرب 4,70 77,56 نوفمرب 25,66- 54,04 نوفمرب

 6,55 90,07 ديسمرب 3,46- 74,88 ديسمرب 23,15- 41,53 ديسمرب

 
 2013سنة  2012سنة   2011سنة 

 (%)التغري  السعر الشهر (%)التغري  السعر الشهر  (%)التغري  السعر الشهر
 3,83 105,04 جانفي 2,52 106,89 جانفي 2,88 92,66 جانفي

 2,49 107,66 فيفري 5,44 112,70 فيفري 5,47 97,73 فيفري

 4,69- 102,61 مارس 4,52 117,79 مارس 11,17 108,65  مارس

 3,66- 98,85 أفريل 3,43- 113,75 أفريل 7,06 116,32 أفريل

 0,51 99,35 ماي 8,43- 104,16 ماي 7,00- 108,18 ماي

 0,39 99,74 انجو 12,89- 90,73 جوان 2,15- 105,85 جوان

 5,48 105,21 جويلية 6,64 96,75 جويلية 1,92 107,88 جويلية

 2,71 108,06 أوت 8,82 105,28 أوت 6,89- 100,45 أوت

 0,67 108,78 سبتمرب 0,99 106,32 سبتمرب 0,38 100,83 سبتمرب

 3,05- 105,46 أكتوبر 2,76- 103,39 أكتوبر 0,90- 99,92 أكتوبر

 2,73- 102,58 نوفمرب 2,15- 101,17 نوفمرب 5,44 105,36 نوفمرب

 2,84 105,46 ديسمرب 0,00 101,17 ديسمرب 1,04- 104,26 ديسمرب
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 2015سنة   2014سنة 
 (%)التغري  السعر الشهر  (%)التغري  السعر الشهر
 21,64- 47,45 جانفي 3,07- 102,25 جانفي
 15,76 54,93 فيفري 2,51 104,82 فيفري
 3,82- 52,83 مارس 0,74- 104,04 مارس
 8,69 57,42 أفريل 0,87 104,94 أفريل
 8,85 62,50 ماي 0,75 105,73 ماي
 1,92- 61,30 جوان 2,50 108,37 جوان
 11,21- 54,43 جويلية 2,91- 105,22 جويلية
 16,00- 45,72 أوت 4,91- 100,05 أوت

 1,25 46,29 سبتمرب 4,16- 95,89 سبتمرب
 1,45 46,96 أكتوبر 10,18- 86,13 أكتوبر
 8,16- 43,13 نوفمرب 10,65- 76,96 نوفمرب
 15,23- 36,56 ديسمرب 21,32- 60,55 ديسمرب

 

Source : http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil&months=360, 22-01-2017     

  )2015 - 2008( توسط الشهري ألسعار النفط اخلامامل يوضح: )06 - 01 (رقم الشكل
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  )05 - 01( رقم  من إعداد الطالبني اعتمادا على بيانات اجلدول:املصدر

  :أعاله يف الفترة ) 05- 01(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
 أن هناك تذبذب كبري يف األسعار       2010  شهر ديسمرب لسنة    إىل غاية  2008سنة  ل  شهر جانفي   ما بني  -1

 دوالر للربميل يف 71,63 وبلغ متوسطه بسعر   2008 دوالر يف شهر ديسمرب      41,53حيث بلغ أدناه سعر     

 )دوالر أمريكي للربميل(

 األشهر والسنوات
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، ولعل ذلك راجع بدرجـة كـبرية       دوالر للربميل  132,55 أقصاه بسعر    2008حني بلغ يف شهر جويلية      
  . و أزمة اليورو2008يتني ومها األزمة االقتصادية العاملية  لتقلبات السوق النامجة عن أثار تزامن أزمتني عامل

 نالحظ أن هناك اسـتقرار دائـم يتخللـه    2014 إىل غاية شهر جوان 2011 أما ما بني شهر جانفي    -2
 دوالر للربميل يف شـهر مـارس        117,79اخنفاضات وارتفاعات طفيفة يف األسعار حيث سجلت أقصاه         

، يف حني بلغ سعر البترول      2013 دوالر للربميل يف شهر سبتمرب       108,78 ووصل متوسطه بسعر     2012
، وذلك راجع يف جانب كبري منه لبدء تعـايف   دوالر90,73 حتت سعر    2012للربميل أدناه يف شهر جوان      

  .االقتصاد العاملي من أثار األزمات السابقة
 نالحـظ التـدهور املـستمر      2015 إىل غاية شهر ديسمرب      2014 أما الفترة املمتدة من شهر جويلية        -3

 دوالر  36,56ىل أدىن سـعر      دوالر يف بداية الفترة وصوالً إ      105,22وامللموس يف األسعار بداية من سعر       
فضال عن تزايـد  ....للربميل، وذلك راجع لفائض العرض الناجم عن زيادة اإلنتاج يف كل من روسيا والعراق   

  .انتاج النفط الصخري
النفطتسعريات  أنواع :اثاني  

      : )POSTED PRICE (املعلنة  األسعار-أ
 شـركة  قبـل  من األمريكية املتحدة بالواليات 1980 عام مرة ألول املعلن السعر ظهور تاريخ يرجع

 البتروليـة  الـسوق  يف املتعددين منتجيه من البترول شراء حتتكر كانت اليت "standar oil" اويل ـ ستاندرا
 العـاملي  اإلنتـاج  وتزايـد  األمريكية املتحدة الواليات خارج بتروللا اكتشاف دوبتزاي )1("البئر فوهة وعند

 الذي التنافس حلدة ونظرا للبترول التصدير ئموان يف املعلنة األسعار بإعالن تقوم البترولية الشركات أصبحت
 ااسـتقرار  اعنه نتج الشركات هذه بني اتفاقية 1928 عام عقدت األسعار حول البترولية الشركات بني وقع
للبتـرول  أخـرى  منتجة دول وظهور األخرية هذه وبتطور ،)2(البترولية السوق يف عنها املعلنة لألسعار اوثبات 

 بينـها  النفطية للفوائد األرباح مناصفة أمبد تطبيق خالل من للبترول املعلن بالسعر تم الدول هذه أصبحت
 املنتجة الدول تأنشأ الستينيات وبداية اخلمسينات خالل نهوأل أراضيها على العامة البترولية الشركات وبني

 هذه أصبحت املعلنة األسعار عن تقل معينة بتخفيضات تجاالن اخلام بتروهلا تبيع أصبحت اليت مستقلة شركات
 الحتـساب  تستعمل اخلام للبترول امسية كأسعار تعلن استمرت أا إالّ البترولية السوق عن معربة غري ألخرية

   )3 (.البترولية والدول البترولية الشركات بني البترولية وائدالف
 ، القرن املاضيمخسينات أواخر للوجود النوع هذا ظهر : )ACTUAL PRICE (املتحققة األسعار -ب

 عليهـا  يوافـق  متنوعة حسومات أو تسهيالت تقدمي خالل من املستقلة البترولية الشركات به عملت حيث

                                                             
 .196 ص ،ذكره سبق مرجع ،الدوري محدأ حممد )1(
 .ةللغاي سرية وكانت باسكتلندا اكانكري اتفاقية )2(
 .1963 ديسمرب 31 يف اجلزائرية سونطراك وشركة 1951 عام أنشأت اليت   NIOC إيران شركة مثل )3(
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 عبارة بأنه املتحقق السعر تعريف وميكن  الدفع يف التسهيالت أو املعلن السعر من ختصم مؤوية كنسبة املشتري
  .للمشتري البائع طرف من املمنوحة املختلفة التسهيالت أو احلسومات منه مطروح السعر عن

ـ البترول الـسوق  بظروف اكثري تتأثر املتحققة األسعار أن نقول التعريف هذا خالل من  الـسائدة  ةي
 احـدمها  سيـستفيد  شركتني بني األجل طويلة بترولية عقود إجراء عند فمثال ،الدولية االقتصادية قاتالوالع

 مـنخفض  املتحقـق  السعر جيعل ما وهذا األجل، القصرية العقود يف عليه هو مما كربأ حبسومات )املشتري(
  .احلسومات هذه مقدار حسب

  : )REFRENCE PRICE (عليه املعول السعر أو اإلشارة سعر -ج
 املنتجـة  البتروليـة  الـدول  بعض بني البترول قيمة الحتساب عليه اعتمد حيث ،الستينيات يف ظهر
 على شارةاإل سعر احتساب ويتم ،الطرفني بني ةيالبترول املالية العوائد توزيع ألجل األجنبية البترولية والشركات

 مـا  ذلك ومثال،  البترولية دول عدة به خذتأو ،سنوات لعدة واملتحقق املعلن السعر بني معدل حتديد ساسأ
 مـستبعدة  املـايل  نظامها يف عليها املعول سعاراأل دخالإب 1966 عام خالل بادرت عندما فرتويال به قامت
   )1(.املتحققة سعاراأل قاعدة بذلك

  : )TAXCOST PRICE (الضريبية التكلفة سعر -د
 يف العاملة البترولية والشركات الدول باستخراجه قومت الذي البترويل اإلنتاج لتكلفة املعادل السعر هو

 أو ،املعينـة  البترولية البلدان حلكومات البترولية الشركات هذه تدفعه اعائد إليه امضافً البترولية العامل مناطق
 هـذه  يأراض من تستخرج الذي البترول بشراء البترولية البلدان يف العاملة البترولية الشركات تقوم آخر بتعبري

 يـذهب  الـدخل  علـى  ضـريبة  يف متمثال ريعا أو عائدا إليه مضافا االستخراج تكلفة ئيكاف بسعر األخرية
 هـذا  يعين منه اقل بسعر البيع نأل ،السوقية التعامالت يف األساسي السعر يعترب لذلك الدول تلك حلكومات

  .خبسارة البيع
  ):SPOT PRICE(اآلين  أو الفوري السعر -ه

 الوحدة سعر" نهأ على تعريفه وميكن )2(التنافسية أو احلرة السوق وجود مع األسعار من النوع هذا ظهر
 اآلين أو الفـوري  سعرلا أن نرى التعريف هذا من )3("احلرة البترولية السوق يف افوري أو آنيا املتبادلة البترولية

 السعر مع باملقارنة والنقصان لزيادة قابل فهو يلوبالتا البترولية السوق يف اختالالت هناك كانت إذا اكثري يتأثر
 اختالالت هناك كانت إذا قلأو والطلب العرض بني)4(كبرية التالاخت هناك كانت إذا عنه يزيد فهو  املعلن
  .قليلة

  :املستقبلي السعر -و
                                                             

 .174 ص ،1974 ،بريوت ،والصناعة التجارة مطابع ،لبنان ،البترولية والصناعة وبكأ ،العقيبة سعيد مانع )1(
 .والعرض الطلب وفق يهاف السعر ويتحدد حمتكرة الغري السوق هي احلرة أو التنافسية السوق )2(
 .199 ص ،ذكره سبق مرجع ،الدوري محدأ حممد )3(
 .البترولية السوق من العريب البترول انقطاع عند السبعينات خالل البترولية للسوق حدث ما ذلك مثال )4(
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 األسعار أساس على مستقبلي تاريخ يف تسلم النفط من لشحنة املتعاملني بني حوله التفاوض يتم سعر هو
  )1( .ونيويورك لندن بورصات يف املعلنة
  : ومسبباا عرب الزمنالنفط أسعار حملة لتطورات :ثالثًا

 بظروف متأثرة ماإ احلايل القرن وائلأ املاضي القرن خالل عديدة بتطورات اخلام النفط سعارأ مرت لقد
  .طاقةلل العاملي كاالستهال يف النفط دور يف مؤثرة أو السوق

   ) :1985-1973 (بني النفط ألسعار التارخيي طورالت -1
 العاملية احلرب منذ لللربمي دوالر 3و 1.5 بني تراوحت متدنية مستويات عند اخلام النفط أسعار بقيت

 للربميل دوالر 10 من أكثر إىل ارتفعت مث ،الطلب منو يف ساهم الذي األمر التسعينات عقد ائلأو وحىت الثانية
 وهو ،1980 عام دوالر 36 إىل لترتفع ،1978 عام لربميلل دوالر 13و11 مابني وتراوحت 1974 عام

  )2(.النفط على العاملي الطلب واخنفاض بكواأل خارج من نتاجاإل زيادة يف ماساهم
 سنة بعد انه حيث الفترة هذه يف وقعت اليت النفطية ماتزاأل إىل النفط أسعار يف التذبذبات هذه وتعود

 سـعار األ على النفطية للشركات املطلقة السيطرة عصر وان انتهى قد الرخيص النفط رعص أن تأكد 1973
 تعاقبت وبذلك،  نفطها لسعر عادلة تراها اليت قيمةال من بأقل ترضى لن للنفط املصدرة الدول نإو أيضا انتهت

 التضخيم تزايد اصوصخ املختلفة واالعتبارات مءيتال فيما األسعار وتصحيح املوقف ملراجعة األوبك مؤمترات
  )3(.العاملي النقدي

 الّإ ،عال مستوى عند األسعار إلبقاء منها اسعي اإلنتاج خفض إىل األوبك منظمة جلأت 1982 عام يف
 والنـرويج  بريطانيا من كل أجرا اليت املتتالية فيضاتوالتخ املنظمة خارج دول من النفطي املعروض تزايد نأ

 األوبـك  منظمة من الدول بعض التزام وعدم للربميل دوالر 5,5 مبقدار 1983 معا من ابدًء انفطه سعارأل
 النفط سعر خفض إىل ودفعتها األوبك أمام عائقا شكلت العوامل هذه وكل ،املقررة احلصص ضمن باإلنتاج
  .1985 سنة دوار 27,5 مث 1983 عام للربميل دوالر 30,1 مستوى عند ليصبح

 اخلام للنفط الربميل سعر فوصل األوىل، األشهر خالل سريع بشكل سعاراأل اارت 1986 عام وبداية
 للحملة نتيجة وبكاأل عضاءأ اخصوص للنفط املنتجة لدول حقيقية زمةأ عليه ترتب ما للربميل دوالر 13 ىلإ

  4(.الكربى النفط شركات مع بالتعاون للطاقة الدولية الوكالة تبنتها اليت املعادية
   :)2000-1986 (النفط ألسعار يالتارخي التطور -2

 ربميـل لل دوالر 13 وصل فيـه إىل    1986 يف سنة  ايارالنفط   أسعار متوسط دشه املرحلة هذه يف
 املوجب النمو عاد حيث ،لللربمي رالدو 17,3 متوسط عند 1996-1986 بني وتستقر  ذلك بعد لتتعاىف

                                                             
 .24 ص ،2000 ،توزيعلوا رللنش يةرياجلماه لدارا ،وىلاأل الطبعة ،اخلام العريب النفط راسعأو األوبك منظمة ،الرومي نواف )1(
 .136 ص، 2010، دمشق ،للكتاب السورية العامة ةئاهلي منشورات ،)منوذجا السوري النفط (الدولية والتجارة االقتصاد يف النفط مهيةأ ،إبراهيم الكرمي عبد قصي )2(
 .275 ص، 2003 ،القاهرة ،مشس عني مكتبة، البترول تسويق ،عفيفي حممد صديق )3(

.13، ص مرجع سبق ذكرهة بيطام رمي   (4) 
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 عـدة  إىل العاملية يةطالنف السوق تعرضت 1998 نةس ويف ،املدة تلك يف كألوبل اإلنتاج يف والزيادة لبطلل
 اقتصادية أزمة آسيا دول تفعر الطلب ناحية فمن ،والطلب العرض يف كبري اختالل حدوث إىل أدت ظروف
 فقـد  النفطـي  العرض ناحية من أما ،الطلب مستوى على سلبا ذلك فانعكس االستهالك حجم على أثرت

ـ  برميل مليون 27,5 إىل يومي برميل مليون 25 من األوبك لدول النفطية اإلمدادات ارتفعت وقـد  ا،يومي 
 إىل ضالعر سوق يف االختالل زيادة يف ساهم مما يةمالنا للدول النفطية املخزونات مستوى رفع يف ذلك ساهم
 الـدول  وعلى الدول كافة اقتصاديات على 1998 لعام النفطية األزمة وأثرت .للربميل دوالر 12,3 حدود

 عـام  %1,8 إىل 1997 عام %3,4 من األخرية هذه منو معدل اخنفض حيث خاصة بصفة للنفط نتجةامل
 األوبـك  لدول اإلنتاج خفض بسبب 17,5 إىل السعر وارتفع األوضاع حتسنت 1999 وببداية،  1998

   )1(.للربميل دوالر 27,6 إىل 2000 سنة السعر فوصل األوبك غري من ودول
  ) :2010-2001 (النفط ارألسع التارخيي التطور -3

 23,1 األوبك سعر غلب حيث مستوياا يف اخنفاض األوبك سلة أسعار شهدت 2001 سنة مطلع يف
 عـام  النفطية السوق وشهدت ،2001 ديسمرب 11 أحداث بسبب دوالر 5,3 ب لينخفض للربميل دوالر

 منطقة يف املتزايد كاالهتمام ألسعارا مستويات حتسني يف الواضح األثر ها كان اليت العوامل من العديد 2002
 عـام  ايـة  حـىت  فرتويال يف األوضاع استقرار وعدم رشه لفترة العراقية الصادرات وتعليق األوسط الشرق

 ارتفعت 2003 عام ويف،  )2(للربميل دوالر 24,3 إىل األوبك أسعار سلة رفع يف ساهم ذلك وكل ،2002
 االرتفـاع  دعمت أسباب عدة إىل االرتفاع هذا ويعود ،للربميل دوالر 28,2 إىل لتصل األوبك أسعار سلة

  )3(.األسعار يف احلاصل
 الصعود يف استمرت قياسية حواجز كسرت حي الفت بشكل النفط أسعار ارتفعت 2007 سنة ويف

 كان والذي 2008 عام جويلية شهر ويف 2008 سنة دوالر 80و 2007 سنة يف للربميل دوالر 60 من
 الطلب على املخاوف بسبب وذلك اهلبوط حنو السعر اجته ما سرعان ولكنه ،للربميل دوالر 147,27 حوايل
 يف األمريكية املتحدة الواليات يف العقاري الرهن أزمة سببه كان الذي العاملي االقتصادي الركود بسبب العاملي
 ويف ،سنة من أكثر ذمن مستوى أدىن وهو لربميلل دوالر 60 إىل النفط وصل حيث 2008 عام أكتوبر شهر
 عـام  يف دوالر 77,84 إىل ارتفع نهأ حني يف للربميل دوالر 59,12 مبعدل النفط سعر استقر 2009 عام

2010.)4(   
  ) :2015-2011 (النفط ألسعار التارخيي التطور -4

                                                             
 ..14بيطام رمية ، مرجع سبق ذكره ، ص )1(
 . نفس الصفحة ،نفس املرجع السابق )2(
 .127 ص، 2003-2002، القاهرة واإلستراتيجية، السياسية الدراسات مركز ،العريب االستراتيجي التقرير )3(
، اجلزائـر  ،سطيف عباس فرحات جامعة ،منشورة غري ماجستري مذكرة ،اجلزائري االقتصاد يف احملروقات قطاع على وريباأل لالحتاد الطاقوية السياسات ثرأ ،نبيل زغيب )4(

 .24 -23 ص ص، 2011-2012
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كما بقيـت األسـعار       دوالر للربميل،  112.9 سعر البترول ببلوغ الذروة بسعر       ارتفع 2011يف عام       
 حبيث كان هناك تراجع     2014هر جوان    يف ش   وبالتحديد 2014ال إىل منتصف سنة     ومستقرة نوعا ما وص   
ختمة املعروض العاملي مـن      (2014أزمة   سببه ، دوالر للربميل  100.2 وصلت إىل    اليتملموس يف األسعار    

  .)1(للربميل دوالر 53.1 بسعر 2015وضلت أسعار البترول يف تدهور مستمر وصوال إىل سنة  ،)النفط
  تقلباته إلى المؤديةو الخام النفط أسعار على المؤثرة العوامل :الثاني المطلب
 وتتأثر ترتبط األسعار هذه أن يرى ،احلايل العصر حىتاكتشافه   منذ النفط أسعار حركة يالحظ من إن

 أدت والتأثريات رياتالتغ هذه لوك سياسية هي ما ومنها سوقية هي ما ومنها طبيعية هي ما منها ،عدة بعوامل
 يتأثر السلعة هلذه املنتجة فالدول ،لكك العامل اقتصاد على نفسها فرض إىل العشرين قرنال يف خاصة الزمن عرب

 باعتباره  البترول على  ميزانيتها يف تعتمد الدول هذه كانت إذا خاصة األسعار هذه باخنفاض االقتصادي منوها
 يعرقل النفط أسعار فارتفاع للنفط املستهلكة الدول ماأ ،اجلزائر على الاحل هذا وينطبق ،مواردها مصدر أهم

 أو وجوده إىل وباإلضافة ونقله استخراجه سهولة خالل من للطاقة الرئيس املصدر العتباره ،االقتصادي منوها
 رغـم  البترول رأسعا يف املؤثرة العوامل أهم إبرازهذا اجلزء ب   يف سنقوم لذا .العامل من عديدة مناطق يف توفره
 إىل أيضا سنتطرق كما اخلام للنفط العاملي والعرض اخلام النفط على العاملي الطلب على سنقتصردها حيث   تعد

  .األخرى العوامل بعض إىل إضافة منهما لك يف املؤثرة العوامل
  اخلام للنفط العاملي الطلب :أوالً

 النفطية السلعة على والنوعي الكمي جانبها يف املنعكسة اإلنسانية احلاجة مقدار النفطي بالطلب قصدي
 احلاجـات  تلـك  سد أو وتلبية إشباع دف حمدودة زمنية فترة خالل ويف معني سعر عند نفطية منتجات أو

 لإلنارة األبيض كالنفط الكريوستني أو السيارات لتحريك كالبرتين استهالكية األغراض كانت سواء اإلنسانية
   )2(.البيتروكيميائية صناعة يف املستخدمة النفطية كاملنتجات تاجيةإلنا غراضاأل أو اخل ... والتدفئة

 الطلـب  لتحديد وذلك اخلام النفط على العاملي الطلب على املؤثرة العوامل من العديد هناك أن حيث
  :وهي ثانويا يعترب اآلخر والبعض أساسيا يعترب ما ومنها ،له املستهلكة الدول حاجة حسب األم النفط على

 مـصادر  أن مبا :امليكانيكي والتوسع الصناعي التقدم ودرجة واالجتماعي االقتصادي التطور مستوى -1
 ادور يلعـب  النفط نإف االقتصادي التطور عليه وتعتمد اإلنتاجية العملية يف عنصرا تعد النفط وخاصة الطاقة
وصله الذي االقتصادي التقدم مستو ويعكس ،اماخل النفط علة العاملي والطلب العاملي االقتصاد تطور يف اكبري 
 املستخدمة واآلالت املركبات من هائل كم تشغيل يف ومشتقاته النفط على االعتماد حجم ناظالح فلو العامل

 مع النفط على العاملي الطلب تزايد لنا سيتضح واجلوي والبحري الربي النقل ووسائل ،ااالت من الكثري يف
 يرتبط الصناعي النفطي التقدم عملية عن الناتج العاملي االقتصادي النمو أن كما االقتصادي رالتطو درجة تزايد

                                                             
 .)02-01(بناء على معطيات اجلدول  )1(
 .147 صسبق ذكره،  مرجع ،الدوري محدأ حممد )2(
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 مما النفطي االستهالك يف زيادة تصحبها االقتصادي نمولا فزيادة النفط على العاملي الطلب حبجم وثيقا ارتباطا
 كميـات  على يوثر أن شانه من ياالقتصاد النمو يف اخنفاض كل فان وبالعكس النفط على الطلب زيادة يعين

  )1(.اآلخر يف عامل فكل متداخلة طردية عالقة هي املتغريين بني العالقة أن أي بالتقلص املطلوبة النفط
 عامـة  وبصورة النفطي الطلب على تأثريها يف الفعالة األساسية العوامل من هو السعر :اخلام النفط سعر -2

  )2(.متاما يكون وعكسه الطلب يف التوسع أو الزيادة إىل يؤدي السعر تدين أو اخنفاض أن حيث
 النفطـي  الطلـب  حجم على التأثري يف امهم ادور السياسي العامل يلعب : العامل يف السياسي االستقرار -3

 يف أحيانـا  الرئيـسي  السبب تكون السياسية تفاالضطرابا األسعار تغريات على واضحة أثاره تكون والذي
 بسبب للربميل دوالر 70 فاقت عالية مستويات النفط أسعار شهدت )3(احلايل الوقت يفف اإلمدادات تقلص
 إىل إضـافة  العـراق  يف النفط منشأة على املتكررة واهلجمات األوسط الشرق منطقة يف االستقرار عدم حالة

 إمـدادات  قطاعان حول واآلخر احلني بني التخوف يثري ما وغريها نيجرييا يف الداخلية السياسية االضطرابات
 علـى  حلصول النفطية السوق يف املضاربني قبل من السوق استغالل من التخوف هذا على يترتب وما النفط

 ال ملـدة  هائلة كميات لتخزين أمريكا مقدمتها ويف كاالاسته األكثر الدول أتلج األساس هذا وعلى األرباح
  .ومكلفة مرتفعة تعترب النفط ختزين فاليتك أن من بالرغم املتوقع العجز ملواجهة أشهر ثالث تتجاوز

 من متزايد استهالك إىل يؤدي الشديد الشتاء فربد النفطي الطلب حتديد يف اهام ادور املناخ يلعب : املناخ -4
 مليـون  25 مبقدار الشتاء فصل يف النفط على الطلب يزداد العادة ويف وغريها واملصانع البيوت لتدفئة الطاقة
 تـدفع  والـيت  الـصيفية  العطلة بسبب لنفط العاملي االستهالك يرتفع أيضا الصيف فصل ويف اليوم يف برميل

 البـاردة  يةلالشما املناطق يف النفط ستهالكا ويرتفع كالبرتين البترولية للمشتقات كربأاستهالك   إىل العائالت
 السنة فصول حسب نتاجهاإ سقف حتدد األوبك لجع كذلك الدافئة واجلنوبية الوسطى املناطق يف منها أكثر

  .للسعر حمدد مستوى على للحفاظ
 السكان عدد كان كلما حيث النفط الطلب يف املؤثرة العوامل احد السكان عامل يعترب :السكاين النمو -5

اكبري النمـو  نـسبة  مـن  قلأ السكاين منو نسبة أن بافتراض الطلب ومنو توسع إىل يؤدي ذلك نإف اومتزايد 
 تطـور و العامل سكان لعدد التارخيي التطور الطرح هذا كدؤوي الفرد دخل طمتوس  يتأثر ال حبيث االقتصادي

 ااسـتهلكو  نـسمة  يارلم 2,5 السكان عدد كان 1950 سنة يف احملروقات فيها مبا املستهلكة الطاقة حجم
 نفط برميل مليار 96,2 ااستهلكو نسمة مليار 6 العامل سكان بلغ 1999 سنة أما ،نفط برميل مليار 11,7
 برميل مليار 200 حوايل استهالكهم مع نسمة مليار 9 إىل 2050 سنة يف العامل سكان عدد يصل أن ويتوقع

 بقيةل لومكم نسيب  إال أنه  لنفطل عامليلا الطلب على تأثريه يف مهم عامل السكاينمل  العاأن   من وبالرغم نفط
                                                             

، جامعة حسيبة بن    غري منشورة ، مذكرة ماجستري    )2008-1986(التنمية يف الدول العربية خالل الفترة       تقلبات أسعار النفط وانعكاساا على متويل       ،  نعيمة محادي )1(
 .70 ص، 2009-2008بوعلي الشلف، اجلزائر، 

 .153 صسبق ذكره،  مرجع ،الدوري محدأ حممد )2(
 .29 ص ،2005 ،اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان ،النفط سعارأ ثورة ،املوسوي جميد ضياء )3(
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 سـكان  من %18 سكاا يشكل صناعيا املتقدمة فاملناطق يالقوم والدخل اإلنتاج خاصة  األخرى العوامل
 مـن  فقط %30 يستهلكون فإم السكان بقية أما العامل بترول من %70 حوايل يستهلكون أم غري العامل
   .)1(العامل بترول

 منافستها تعذر حالة يف اجيابيا للنفط العاملي الطلب على سلبيا أو اجيابيا املنافسة أو البديلة السلع تؤثرو
 من املنافسة وبأسعارها البديلة السلع متكن حالة يف سلبا أو البترويل للطلب إنقاصها عدم وبالتايل البترول سعرل

 واملنافسة البديلة السلع أهم ومن النفط على الطلب وتراجع ختفيض إىل يؤدي مما البترولية السلعة حمل لولاحل
 لبـها طوت إنتاجها تكاليف بارتفاع السلع هذه وتتميز اخل ... الطبيعي زاالغ احلجري الفحم جند النفط لسلعة

 األسـباب  هذه كل نقلها صعوبة إىل إضافة واستعماهلا وإنتاجها الستغالهلا متقدمة ةيوتكنولوج فنية هاراتمل
  .بالنفط مقارنة واملتوسط القصري املدى على وحمدود ضعيف تنافسي موقع يف السلع هذه جتعل وغريها

  اخلام للنفط امليالع العرض :ثانيا
 فتـرة  وخـالل  معني بسعر الدولية السوق يف البترولية السلعة من املتاحة الكميات النفط بعرض يقصد

 أو بـائعني  موعـة  كليا عرضا يكون أو عارض طرف أو لبائع فرديا يكون البترويل والعرض حمددة زمنية
 املدى على القليلة باملرونة العرض ويتسم)2( ددحم زمن يف خمتلفة بأسعار أو بسعر السلعة لتلك عارضني أطراف
 يف تـؤثر  اليت واألسباب العوامل من العديد توجد كما،   البعيد املدى يف مرونة أكثر يكون قد نهأ إالّ القصري
 العوامل هذه واهم آخر إىل عامل من تأثريها درجة وختتلف فاضاالخن أو باالرتفاع سواء للنفط العاملي العرض

  :)3(جند
 العـرض  علـى  التأثري يف اهام عامالً اإلنتاجية والطاقة حتياطاتاال تعترب :اإلنتاجية والطاقة االحتياطات -1

 يف الزيـادة  علـى  إمكانية هناك أن االعتقاد زاد كلما كبرية املؤكدة االحتياطات كانت فكلما للنفط العاملي
 زيـادة  أو حديثا املكتشفة املناطق يف جديدة حفر طريق عن أو القدمية اآلبار إنتاجية رفع طريق عن أما اإلنتاج
  .اإلنتاجية الطاقة

 زيـادة  إىل ؤديي النفط سعر فارتفاع سلعة أي من املعروضة املقادير يف اهام ادور األسعار تلعب :السعر -2
   .الزمين املدى عن فضالً احتكارية العتبارات خيضع النفط سوق أن إال منه املعروضة الكمية يف
 نتاجاإل أدوات به الذي تتميز  التكنولوجي املستوى يعب :اإلنتاج ألدوات والتقين التكنولوجي ملستوىا -3

ادور جديـدة  نفطيـة  احتياطات اكتشاف على تساعد وبالتايل البترولية كناماأل عن الكشف سرعة يف اهام 
   .للبترول والكلي العرض مستوى رفع يف تساهم

                                                             
 .www.moner.gov.ar: التايل املوقع على متوفرة 2000 املتحدة العربية اإلمارات والصناعة النفط األخبار جملة النفط أسعار أين نعوش، إىل صباح )1(
  .311 ص ،1992، بغداد، الطبيعية املوارد اقتصاديات ،جاسم حممد اهللا عبد حسني علوان هاشم )2(
 ..25-23ذكره ، ص، ص   مرجع سبق رمية،بيطام )3(
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ـ  ادور للنفط البديلة املواد أسعار تلعب :سعارهاوأ للنفط البديلة املصادر -4 البتروليـة  العـروض  يف اهام 
 يف العـرض  ينخفض وبالتاي النفطي الطلب على التأثر يف تساهم البديلة املنتجات وجودة األسعار فاخنفاض

  .البديلة السلع أسعار اخنفاض عن أصالً الناتج الطلب اخنفاض حالة
 العـرض  يف املـؤثرة  العوامل أحد السياسية األحداث ومازالت كانت :السياسية واألحداث احلروب -5

 للنفط العاملي العرض شهد إنتاج مناطق يف خاصة كبرية سياسية وأزمات حروب فخالل للنفط العاملي البترويل
 النفط أصبح األلفية بداية ومع 1979و 1980 مث 1973 سنة األوىل النفطية أزمة من اًءبد اختالالت عدة
 مـن  وغريهـا  النووي إيران وملف وأفغانستان العراق غزو كملف لدفاع وسيلة كان أن بعد للهجوم اهدف

  .القضايا
 اثر هلا كان السياسات من أنواع للنفط املنتجة الدول انتهجت تارخييا :املنتجة للدول النفطية السياسات -6

   :يتاآل يف اختصارها ميكن للنفط العاملي العرض على التأثري يف كبري
 البترويل العرض من احلد يف الساسة هذه تكمن :1985-1973 املالية املتطلبات تغليب سياسة -أ

   ؛العرض على املالية واملتطلبات السعر تغليب أي الفعلي لسعرل عطائهإو عليه للطلب امناسب يكون حبيث
 تغليب أي يالنفط العرض زيادة يف السياسة هذه متكن :1999-1986 السوق تغليب سياسة -ب

 الـدول  بعض حماولة بسبب وذلك عليه الطلب وبني بينه توازن خلق دون العرض بزيادة السوق حصة
  .الثمانينات بداية فقدا واليت السوق يف حصتها الستعادة املنتجة

 يتم حيث السابقتني السياستني بني السياسة هذه جتمع :2000 من ابتداء األسعار تثبيت سياسة -ج
 أسعار ترتفع فعندما األسعار واخنفاض ارتفاع وترية حسب األوبك دول قبل من النفطي العرض ضبط
 بتغـيري  األعضاء الدول تقوم امتتالي اجتاري ايوم عشرين من ألكثر دوالر 28-22 نطاق خارج النفط

   .ايومي برميل ألف 500 مبعدل اإلنتاج
   )النفط سعر بلتقل أخرى عوامل( النفط ألسعار أخرى حمددات :ثالثًا

 ولتفسري وحدها كافية أا تبدو ال العرض الطلب األساسية السوق عوامل أن والباحثون احمللون توصل
  :النفط أسعار يف تؤثر رىخأ عوامل إىل الفرع هذا يف سنتطرق ولذلك النفط أسعار استقرار عدم

  
  :)1(اخلاطئة احلكومية اتسالسيا -1

 الـدافع  أما على السوق وظروف عوامل على لالزمة تفسريام يف الكثري فيه يستند الذي الوقت يف
 احلكوميـة  للسياسات ةاهلام ملسامهةبا احملللني بعض يسلم 2004 سنة منذ النفط األسعار زيادة وراء سيئيالر

 تقييـد  إىل فقـط  اخلاطئة السياسات تلك تؤدي مل حبيث ،2008 يف ألسعارل دطرضامل رتفاعاال يف اخلاطئة
                                                             

، 2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، 09 العدد،جملة الباحث، 2010-2008 األسعار استقرارسعد اهللا داود، تشخيص املتغريات اجلديدة يف سوق النفط وأثرها على       )1(
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 أثنـاء  النقـل  وقود على احمللي الطلب تغذية يف سامهت بل العامل أحناء مجيع يف النفطية املوارد على ولاحلص
   .األسعار ارتفاع

 وفرتويال روسيا مثل لنفط املصدرة البلدان بعض يف النفطية املوارد تأميم عامل أن جند أخرى ناحية من
 يف سـاهم  ممـا  جديدة نفطية حقول وتطوير وصولال من اجلنسيات متعددة النفط شركات منع إىل أدى قد

 الـسوق  اقتصاديات من كثري يف عليه احلال هو كما الوقت نفس ويف النفط إنتاج يف املسجل العجز  تعميق
 بقيـة  حبيـث  احمللية البرتين أسعار لدعم ةاملخصص احلكومية اإلعانات على حافظو روسيا إيران لمث الناشئة

 اخنفـاض   منـع  دون حـال  الذي األمر العاملية األسواق يف احلقيقة يف وياامست يعكس ال بشكل األسعار
 بـبعض  أدى سعارألا ارتفاع استمرار نإف ذلك ومع األسعار يف االرتفاع بداية مع األسوأ هذه يف االستهالك

ـ  من عدد بدء إىل احمللية الوقود ألسعار احلكومي الدعم مستويات عبء حتمل تستطع مل اليت الدول  يف دولال
 أن جند املتقدمة الدول بعض إىل بالنظر أخريا كالصني الوقود على الدعم خفض دف استثنائية إجراءات اختاذ

 بسبب كبري بشكل البرتين حمطات يف الوقود أسعار تغيري منع يف اهام ادور على لعبت املرنة الضريبية السياسة
  .الوقود على مرتفعة مباشرة ضرائب فرض

 استقرار دعم يف باشرم بشكل سامهت األحيان بعض يف أا جند اخلاطئة احلكومية لسياساتا عن فضالً
 فـصل  نأبش اجلديدة التشريعات أدت حبيث األمريكية املتحدة والواليات أوربا يف احلال هو كما النفط سوق
 الوقـود  خمـزون  برفع قرارها أيضا اخلفيف اخلام النفط أسعار ىلع مباشر ثرأ إىل الديزل عن الكربيت عنصر
 مـن  املعروضة الكميات تقليص إىل أدت 2008 سنة أعلى مستويات إىل هلا االستراتيجي االحتياطي ضمن
 خفـض  قد القرار هذا يكون  philip k, verlerger لتقديرا اووفقً الفورية السوق يف اخلفيف اخلام النفط

 زيـادة  إىل وحـده  أدى االستراتيجي خزونامل مستوى برفع األمريكية طاقةلا من %5 ـال 0,1 ب العرض
 1973 لعـام  البترولية الصدمة بعد نهأ إىل بالنظر اجلديد باألمر ليس وهذا .للربميل دوالر 10 بنحو أسعار

  .للوقود سيئة اكتناز سياسات تصميم ىعل األمريكية املتحدة الواليات شجعت
  ):الدوالر اخنفاض( الكلي االقتصاد متغريات -2

 االخنفـاض  النفط أسعار ارتفاع ىعل مباشر اثر هلا يكون األحيان من كثري يف اليت العديدة لالعوام من
 والـدوالر  النفط أسعار بني العالقة أن حني يف اخلمس األخرية السنوات مدى على األمريكي للدوالر املستمر
 يف ارتفاع إىل ستؤدي والرالد قيمة اخنفاض أن جند األحيان معظم يفو  السوق أطراف مصاحل ختدم وال معقدة
 باخنفاض أن فترضي األمريكي بالدوالر النفط تقومي اعتماد مت أن فمنذ بالعكس والعكس بالدوالر النفط سعر
 السوق ترك حال ويف عليه الطلب سيزيد مث ومن السوق يف النفط تسعري بذلك سيخفض الدوالر صرف سعر

    )1(.الدوالر سعر سريتفع -األخرى العوامل ثبات افتراض مع الدوالر اخنفاض -اجلديدة للظروف وفقا يتوازن
   السوق النفطية يف ظل األزمات السعرية :رابعا
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وهي السوق اليت يتم فيها التعامل مبصدر مهم من مصادر الطاقة وهو النفط،حيـرك              :النفطسوق  مفهوم   -1
مل اإلقتصادية اليت حتكم الـسوق      هذا السوق قانون العرض والطلب مع بعض التحفظات باإلضافة إىل العوا          

،هناك عوامل أخرى كالعوامل السياسية ،العسكرية واملناخية وتضارب املصاحل بني املـستهلكني واملنـتجني              
  )1(.والشركات النفطية

   :)2(النفط اخلصائص األساسية ألسواق -2
ميـات املطلوبـة مـع    إن أسعار النفط تشبه مجيع أسعار السلع واخلدمات يف أا حتدد عند توازن الك    

املعروضة ومع ذلك فهناك بعض اخلصائص املميزة لصناعة النفط اليت جتعل أسواق النفط خمتلفة عن أسـواق                 
فمن ناحية ال يوجد بديل السلع واخلدمات، والذي يظهر جليا من خالل تعرض أسعار النفط لنوبات متكررة،  

 ونتيجة لذلك فإن الطلب على النفط سيبقى غـري          آخر جاهز للنفط يف املدى القصري خاصة يف قطاع النقل،         
سواء كان ذلك عند زيادة السعر فإن الكميـات املطلوبـة ال تـتقلص أو            ،  مرن بالنسبة للتغريات يف أسعاره    

  .تنكمش أو يف حالة اخنفاض السعر فإن الكميات ال تتوسع أو تزداد بصور أكرب مما هي عليه لتغري السعر
وير قدرات إنتاجية جديدة يف سوق النفط يتطلب األمر فترات طويلة ممـا             ومن ناحية أخرى فإنه ولتط    

يعين أن الكميات املعروضة يف الفترة القصرية متيل إىل الثبات، ونتيجة لذلك فإن أي حتول غري متوقع يف أسواق    
ـ                   دى النفط يف ظل عدم مرونة كل من الطلب والعرض سيؤدي بالضرورة إىل تقلبات حادة يف األسعار يف امل

 تغري الكميات املعروضة يف األجـل       القصري من أجل الوصول إىل حالة التوازن، مبعىن أن وجود توقعات حول           
  .حىت ولو كانت يف نطاق ضيق ميكنها أن تؤدي إىل حركة حادة يف السوقالقصري 

يدة، باإلضافة إىل خاصية عدم مرونة الطلب والعرض، تتميز السواق النفطية بعدة حواجز الستثمار جد             
مبعىن أن وجود قدر كبري من عدم اليقني بشأن الطلب واألسعار يف املستقبل سيؤدي إىل حتمية عدم اسـتقرار       

  .األزماتالسوق بشكل عام وإحداث 
  
  

  :البترول مفهوم األزمات السعرية يف صناعة -2
ىل اخنفاض أو   رف األزمات السعرية يف صناعة البترول بأا اختالل مفاجئ يف توازن السوق يؤدي إ             عت

ارتفاع حاد يف األسعار ميتد على فترة زمنية معينة، حيث تقع نتيجة تأثر حمددات العرض أو الطلب أو كالمها                   
 السوق،يف آن واحد بعوامل داخلية كالتغريات اهليكلية يف الصناعة مثل عدم وفرة العرض إلعادة التوازن إىل                 

                                                             
 الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، ،غري منشورةمذكرة ماجستري ، يف اجلزائر  الكليةاالقتصاديةى التوازنات لأسعار البترول ع قلباتانعكاسات ت، قويدي قوشيح بو مجعة )1(

  .45 ص ،2008/2009سنة 
جامعة األمري عبد القادر  ، اجلزائريالقتصاداعلى  ندوة حول أزمة أسواق الطاقة وتداعياا  اجلزائري،   االقتصاد أسعار النفط على     اخنفاض انعكاساترمي شطييب حممود،    م )3(

  .3، ص14/05/2015للعلوم اإلسالمية، اجلزائر، 
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 ا بالصناعة مثل حركة رؤوس األموال الساخنة والتغريات    كما ميكن أن يكون مرده عوامل خارجية ال عالقة        
  )1(.اجليوسياسية

   أسواق النفط العاملية أزمات -3
م 2014السبعينيات إىل غاية لقد شهد سوق النفط عدة أزمات مرتبطة بتقلبات أسعار النفط منذ بداية   

   :)2(وتتمثل أهم احملطات التارخيية فيما يلي
 اسم أزمة تصحيح األسعار البترولية وتقييم برميل  لقد أطلق على هذه األزمة    :م1973 األزمة النفطية عام   -أ

م قررت املنظمة زيـادة   1973البترول بقيمته احلقيقية اليت كانت متدنية إىل مستويات قياسية، حيث يف سنة             
 دوالر أي رفع 12م إىل 1973 دوالر للربميل الواحد يف أكتوبر  3أسعار البترول من جانب واحد لتقفز من        

  .% 400األسعار بنسبة 
م ثالث مرات   1979 ارتفعت أسعار البترول ثانية وبشكل مفاجئ سنة         :م1979 األزمة النفطية عام     -ب

دوالر للربميل الواحد خالل أشهر     32دوالر إىل   13من  -حرب اخلليج األوىل  –اإليرانية  –إثر احلرب العراقية    
  .ثانيةقليلة مما أدى إىل انفجار أزمة نفطية 

م اخنفض سعر البتـرول  1986يف األسبوع األخري من الشهر األول سنة         :م1986 األزمة النفطية عام     -ج
وباقتراب فصل الربيع انطلقت حـرب أسـعار     دوالر للربميل،17.70بشدة إذ وصل سعر حبر الشمال إىل   

  .دوالر للربميل الواحد13شاملة اخنفضت فيها أسعار النفط إىل أقل من 
م تعرضت سوق النفط العاملية إىل 1998نات وبالضبط سنة   يف اية التسعي  : م1998زمة النفطية عام    األ -د

أدىن مستوى هلا مبا يقـل     فتدهورت أسعار البترول إىل      هزة سعرية أدت إىل اختالل كبري يف العرض والطلب،        
  .دوالر للربميل يف شهر ديسمرب من نفس السنة10عن 

متيزت هذه السنة بارتفاع متواصل ألسعار النفط حيث وصلت إىل مستويات : 2004األزمة النفطية عام  -ه
 دوالر  36سلة أوبـك إىل      إذ وصل املعدل السنوي لسعر       من قبل، قياسية مل تشهدها األسعار االمسية للنفط       

م، وقد عرفت هـذه   1987وهو أعلى معدل سنوي لسلة أوبك منذ بدء العمل بنظام السلة يف عام              -للربميل
  .لفترة بثورة أسعار النفطا
 98م بلغت سقف 2004سجلت أسعار البترول مستويات قياسية منذ سنة : 2008األزمة النفطية عام  -و

دوالر للربميل، لكن إعصار األزمة املالية كان له أثرا واضحا على سوق النفط فقد اوى سعر النفط اجلزائري        

                                                             
، 2011/2012، اجلزائـر،  3، جامعة اجلزائر  غري منشورة، مذكرة ماجستري)2010-2000(أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة املالية يف اجلزائر داود سعد اهللا،   )1(

 .40ص 
، ص 2012/2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ، مذكرة ماستر)2009-1970(التطور التارخيي ألسعار البترول وأثره على االقتصاد اجلزائري ع، السعيد روجي  )2(

27-28. 
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 دوالر مما شجع اجلزائر علـى زيـادة         80 جمددا ليصل إىل     مث ارتفع  م،2009 دوالر للربميل سنة     61ليبلغ  
  .)1(يف تنشيط االقتصاد الوطينالنفطية  االعتماد على العوائد

م بعد 2014عرفت أسواق النفط العاملية تقهقرا يف النصف الثاين من سنة     : م2014األزمة النفطية عام     -ي
إضافة إىل تراجع حصة منظمـة الـدول    ،ةدة احليوي إىل ختمة املعروض العاملي من هذه املا      أن وصلت األسعار    

مع ظهور منتجات بديلة للنفط وظهور منتجني        ،وتضاءل سلطتها على حتديد األسعار     -أوبك-املصدرة للنفط 
  .سياسيةوإىل توازنات إقليمية وجيو جدد،

صـناعة   شهدت 2014 باملائة منذ جوان سنة    50ويف ظل استمرار ايار أسعار البترول بنسبة تفوق         
أدت إىل التخوف من املخاطر اليت ميكن أن ز االقتصاد الوطين ومن التداعيات              ،ط حالة من الركود احلاد    النف

   .)2(سعار النفط يف األسواق العاملية على الوضعني االقتصادي واالجتماعي يف اجلزائرالوخيمة لاليار املستمر أل
ى سوق النفط والدول املصدرةآثار ارتفاع واخنفاض أسعار النفط عل: اخامس  

 بسبب عدة عوامل مما يتسبب يف حدوث آثار إجيابية أو سلبية            )اخنفاض ،ارتفاع(تذبذب أسعار النفط    
  :)3(على السوق النفطية وكذا على الدول املصدرة وهذا ما سنعرفه فيما يلي

   تأثري ارتفاع واخنفاض األسعار على الدول املصدرة:أوالً
  :للنفط األسعار على الدول املصدرة  تأثري ارتفاع-1

 اقتصادية مكاسب عدة للنفط الدول املصدرة  حققت  فقد 1973عام   يف النفط أسعار الرتفاع نتيجة
 مكن مما النفط، لتزايد عوائد  الدول نتيجة  زادت دخول هذه   فقد سياسية، مكاسب من حققته إىل ما  باإلضافة

 يدوتز للنفط صدرةاملول  الد فاستطاعت االقتصادية، للتنمية ططهاخ يف الطموحة الربامج تنفيذ من ولالد ذهه
 خاصة التنمية برامج لتنفيذ العاديةو نيةوامله الفنية العاملة ياأليد استقطابملال الالزم وا برأس اإلنتاجي نشاطها

 النقديـة  وائضالف زيادة للنفط صدرةول امل الد معظم استطاعت كما العمالة، ذهه مثل إىل تفتقر اليتول  الد يف
 معـدالت  حققتو ولالد ذه ه يف األفراد معيشة ىمستو ارتفعو الداخلية، التنمية احتياجات عن زادت اليت

 من النمو االقتصادي، بالرغم من زيادة أسعار السلع الرأمسالية من اآلالت واملعدات اليت تستوردها من                مرتفعة
معدالت التضخم النقدي، ومن جهة أخـرى فقـد أدى          الدول الصناعية، نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع        

ارتفاع معدالت التنمية االقتصادية إىل زيادة حجم االستهالك احمللي من النفط سواء لألغراض االستهالكية أو               
  .اإلنتاجية وخاصة صناعة البتروكيماويات

  :للنفط تأثري اخنفاض أسعار النفط على الدول املصدرة -2

                                                             
 .5 ص ذكره،مرجع سبق مرمي شطييب حممود، )1(
 . نفس الرجع والصفحة السابقة)2(
 .57-35-25 ص، ص1997سنة  جدة،دار زهران للنشر والتوزيع،  امسة، اخل، الطبعةالنفط اقتصاداخلويل، سيد فتحي أمحد )3(
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 غالبية صادرات الدول املصدرة للنفط فإن الخنفاض أسعار النفط انعكاسات كبرية باعتبار أن النفط ميثل   
 بليون  20 مليون دوالر سنويا باإلضافة إىل       80على الدول املصدرة للنفط مثل تراجع العوائد النفطية حبوايل          

، كما أدى اخنفـاض     دوالر نامجة عن االستمرار يف بيع النفط بالدوالر الذي اخنفض سعره يف األسواق املالية             
أسعار النفط إىل اخنفاض اإلنفاق احلكومي يف معظم الدول املصدرة للنفط، وبالتايل إىل تباطؤ النمو االقتصادي       
ككل، باإلضافة إىل تراجع الدخل املتحقق من االستثمارات األجنبية بسبب اخنفاض أسعار الفائـدة العامليـة                

بعمالت غري الدوالر، ونتيجة الخنفاض     فاع أسعار الواردات املقومة     وزيادة معدالت التضخم احمللية نتيجة الرت     
أسعار النفط تعرضت بعض البنوك يف الدول املصدرة إىل بعض األزمات املتعلقة بالسيولة النقديـة، وازدادت                

ة على إعادصعوبة تسديد األقساط والفوائد املستحقة على الديون اخلارجية لبعض الدول املصدرة، مما اضطرها 
  .جدولة ديوا

على دولـة  ومن جهة أخرى فإن مدى تأثري اخنفاض أسعار النفط على الدول املصدرة خيتلف من دولة           
وفقًا إلمكانياا االقتصادية وحجم االحتياطات فيها، فقد حفز اخنفاض األسعار بعض الدول إىل زيادة إنتاجها        

ت استرتاف مواردها االقتصادية ويدفع باألسعار إىل     لتعويض النقص يف عوائد النفط مما يؤدي إىل سرعة معدال         
أسعار أسفل وبالتايل زيادة حجم اآلثار السلبية على اقتصاديات هذه الدول ويف الوقت نفسه جند أن اخنفاض                 

يف الطلب على النفط أدى إىل زيادة الطلب على نفط بعض الدول املصدرة خاصة يف     النفط وما تاله من زيادة      
 بسبب االرتفاع النسيب يف نفقـات اإلنتـاج         اجلددألوسط نتيجة خلروج العديد من املنتجني       منطقة الشرق ا  

وخروج بعض مصادر الطاقة البديلة من جمال اإلنتاج، واخنفاض حجم إنتاج العديد من الدول الخنفاض حجم            
  .احتياطاا أو ملصاعب الفنية اليت تواجه اإلنتاج النفطي

  تفاع واخنفاض أسعار النفط على سوق النفط اآلثار السلبية الر:ثانيا
  :وتتمثل هذه اآلثار يف  :النفطاآلثار السلبية الخنفاض أسعار النفط على سوق  -1

     النفط يؤدي إىل ارتفاع التكلفة النسبية إلنتاج معظم بدائل الطاقة، مما يؤدي إىل             إن اخنفاض أسعار
  ؛اخنفاض االستثمارات فيها

    ر على سياسة دول العامل الصناعي لتنويع مصادر الطاقة ممـا يـؤدي إىل              أن األسعار املنخفضة تؤث
  ؛خروج العديد من مصادر الطاقة من جمال اإلنتاج، وبالتايل زيادة االعتماد على النفط

                إفالس العديد من املشروعات املهتمة واليت تستثمر أمواهلا يف جمال الطاقة غري النفطية والبديلة للنفط
سرعة منو الطلب  أصبح رخيصا مقارنة بالعديد من تلك املصادر، مما يؤدي إىل زيادة  والذياملستورد،  

العاملي على النفط، يف الوقت الذي تنخفض فيه مرونة الطلب نتيجة لغياب بعض املصادر البديلـة أو            
  ؛قلتها
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      يني نتيجة ملا زيادة نفط دول أوبك فإن اخنفاض سعره سيؤدي إىل خروج كثري من املنـتجني احلـد
دون التكلفة اإلنتاجية املرتفعة، بل قد تلجأ بعض الدول إىل إحالل النفط املستورد مع النفط املنـتج                 

  ؛إىل تزايد الطلب على دول أوبك وخاصة ذات االحتياطات الكبريةفعليا مما يؤدي 
        ه أن اخنفاض األسعار سوف يشجع على زيادة االستهالك، مما يؤدي إىل امتصاص العرض الفائض من

  ؛يف األسواق، وسيؤدي إىل حتفيز استخدام النفط بشكل تبذيري وبالتايل منو الطلب بدرجة أكرب
  ا اإلنتاجية إىل تزايد األسعار بشكل سـريع             اتؤدي زيدة الطلب على نفط أوبك بصورة تفوق قدر

ـ           وكبري مث حدوث ركود اقتصادي       ت حىت يتمكن العامل من إعادة تطوير مصادر الطاقة، الـيت أمهل
  ؛بسبب اخنفاض األسعار، أي أن اخنفاض األسعار يؤدي يف املدى األطول على زيادة األسعار

                نتيجة الخنفاض إيرادات الدول املصدرة للنفط، فإن حجم مسامهتها يف املعونات والقـروض الـيت
متنحها للدول النامية تقل، كما أن قدرا على شراء السلع واخلدمات من الدول األخـرى خاصـة                 

تقدمة تصبح أقل، وأخريا فإن املصاعب قد تواجه بعض الدول املصدرة، واليت ترتبط بديون للدول               امل
  ؛الصناعية والبنوك العاملية مما يدفعها إىل تأجيل دفع املستحقات سواء من األقساط أو الفوائد عليها

            د يدفعها إىل زيادة إنتـاج      اخنفاض إيرادات يف الدول املصدرة للنفط وبالتايل تباطؤ معدالت النمو، مما ق
  .النفط مبعدالت تزيد عن معدالت النضوب خاصة يف الدول ذات االحتياطات الصغرية

  : هذه اآلثار فيما يليوتتمثل: النفطاآلثار السلبية الرتفاع أسعار النفط على سوق  -2
             ج ينعكس  تباطؤ معدالت النمو يف الدول الصناعية وحدوث تضخم ناجم عن ارتفاع تكاليف اإلنتا

  ؛واملصدرة للنفطعلى قيمة صادراا إىل الدول النامية 
        عودة الدول املستهلكة إىل اختاذ إجراءات التحفظ على االستهالك وبالتايل اخنفاض الطلـب علـى

  ؛النفط املستورد
                 إعادة ختصيص املوارد لصاحل زيادة االستثمارات يف إعادة فتح حقول النفط املرتفعـة التكلفـة، أو

باإلضافة إىل االستثمار يف بدائل النفط لتوليد الطاقة، وبالتـايل خفـض            يب عن مصادر جديدة     التنق
  ؛الطلب على النفط املستورد لدرجة قد تلغي الزيادة يف اإليرادات النامجة عن ارتفاع األسعار

                اخنفاض التكاليف النسبية للتخزين يف الدول املستهلكة، مما يهدد الطلب على النفط مـن الـدول 
  ؛املنتجة يف فترات ضعف السوق

           يؤدي اخنفاض الطلب على النفط املستورد بسبب التحفظ ومنافسة املصادر البديلـة باإلضـافة إىل
زيادة عرض النفط يف املناطق اجلديدة إىل خفض أسعار النفط أي أن ارتفاع األسعار يؤدي يف املدى                 

ملخـزون   جئ يف حالة فعالية اسـتخدام ا      الطويل إىل اخنفاض األسعار وقد يكون بصورة كبرية ومفا        
  .النفطي يف ذلك الوقت النفط املستورد حمل النفط احمللي يف العديد من الدول
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 خالصة الفصل:  
لعوامل املؤثرة يف تقلبـات أسـعاره    النفط واوأسعار اجلوانب النظرية للنفط    إىللقد خضنا هذا الفصل     

 لألسـعار وكـذا   ةدد اجلزائري مرورا بالعوامل املؤثرة واحمل   االقتصاد مدى مسامهة النفط يف      ، اإلنتاج وفحوى
   .)العاملية( النفطية األسواق

 والسياسية وعوامـل الـسوق       تتأثر بالعوامل االقتصادية   وإستراتيجية النفط مادة حيوية     لنستخلص أن 
ا أمهية خاصة على  عليهيفا يضبالعديد من اخلصائص عن غريها من السلع النفطية األخرى مم هذه املادةوتتميز 
 مؤثرات لعـل أمههـا      وذلك تبعاً بعدة  تارخيية  بعدة تطورات    الدويل والعاملي، جعل من أسعاره متر        ينالصعيد

  .متنوعة ىعوامل السوق اليت تؤثر عليها عوامل أخر
بالعديد من اخلصائص اليت جتعلها حتتل مكانـة هامـة علـى           تتميز  السوق النفطية   كما استخلصنا أن    

 بالعديد من األطراف اليت تسيطر عليها كمنظمة األوبك والشركات النفطية           تأثرتوملي،   الدويل والعا  الصعيدين
  ....العاملية الكربى
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 2015 - 1997 يضم إحصائيات أهم مؤشرات االقتصاد الجزائري في الفترة  :01الملحق رقم 

 

 :     المصدر 

 . تقارير مختلفة لسنوات مختلفة في صفحات مختلفة بنك الجزائر، -
 .تقارير مختلفة لسنوات مختلفة في صفحات مختلفةالتقرير االقتصادي العربي الموحد ، صندوق النقد العربي -

 

 السنوات
سعر 
 البترول

كمية 
 اإلنتاج

 الناتج المحلي
 البطالة التضخم

 معدل النمو القيمة

1997 19.5 766 2780.2 8.16 5.73 29.2 

1998 13 827 2830.5 1.8 4.95 28.6 

1999 18 846 3248.2 12.9 2.64 29.2 

2000 28.5 796 4098.8 20.75 0.34 29.5 

2001 25 777 4235.6 3.23 4.23 27.3 

2002 25 730 4455.3 4.94 1.4 25.8 

2003 29 942 5247.5 15.1 2.6 23.7 

2004 38.5 1311 6135.9 14.48 3.54 17.7 

2005 54.6 1352 7544.1 18.66 1.63 15.3 

2006 65.7 1426 8463.5 10.86 2.53 12.3 

2007 74.8 1398 9389.6 9.86 3.5 11.8 

2008 99.9 1356 11043.8 18.1 4.86 11.3 

2009 62.2 1216 9968.2 9.7- 5.74 10.2 

2010 80.2 1189.8 1191.6 20.3 3.91 10.0 

2011 112.9 1262 14588.6 21.7 4.52 10.0 

2012 111.0 1203 16208.7 11.1 8.89 11.0 

2013 109.5 1203 16650.2 2.7 3.26 9.8 

2014 100.2 1191 17242.5 3.6 2.92 10.6 

2015 53.1 1183 16591.9 3.8- 4.8 11.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

  

 والدي  المثابرة روح فیا بعث و رباني من إلى المتواضع العمل ھذا أھدي

 في ساندني التي زوجتي إلى و عمرھا اهللا أطال الغالیة األم إلى و اهللا رحمھ

 للعلم محب كل إلى و عیني قرتا نورسین رؤى و الیقین نور: أبنتیا إلى و ذلك

  العمل و

  

  عباس                                                      

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 لتحقیق المثابرة و العلم حب فیا زرعا اللذان أمي و أبي إلى المتواضع العمل ھذا أھدي

 و ، العلم طریق شق أعانتني التي الفاضلة الزوجة إلى و ، رعاھما و اهللا حفظھما أھدافي

  .سیرین المشاغبة و الزھراء فاطمة و حنین : حیاتي زھور بناتي

  .المشوار ھذا في ساندي من كل أنسى ال كما ، بإسمھ كل أخوات و إخوة جمیع إلى و

  

  علي                                                                

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
  
  

 

 
                               

  و عباسعلي

 



  قائمة األشكال
 

 VI 

  رقم الصفحة  الشكلعنوان   الشكلرقم 
  API(  05(أنواع النفط حبسب درجة كثافة   )01-01(
  08  املختلفة عملياا وابترو إنتاج دورة  )01-02(
  12  )2015 – 2008( خالل الفترة البترول أسعار بداللة اجلزائرية الصادرات تطور  )01-03(

  بقطاع احملروقات خالل الفترة ائراجلز يف اإلمجايل الداخلي الناتج عالقة  )01-04(
)2008-2015(  13  

  15  )2015 – 2008(يف ظل تقلبات أسعار البترول خالل الفترة  للدولة العامة امليزانية تطور  )01-05(
  18  )2015- 2008(الشهري ألسعار النفط اخلام املتوسط  يوضح  )01-06(
  37  )2015-2008(خالل الفترة بترول بناتج ال الناتج اإلمجايل الداخلي عالقةيوضح   )02-01(
  39  )2015-2008(يوضح تأثري معدل البطالة إثر تقلبات أسعار البترول خالل الفترة   )02-02(
  40  )2015- 2008(يوضح تأثري معدل التضخم إثر تقلبات أسعار البترول خالل الفترة   )02-03(
  42   العامةاداتاإلير واخنفاض أسعار النفط على ارتفاع انعكاسات  )02-04(
  43   العامةاإليرادات واخنفاض أسعار النفط على ارتفاع انعكاسات  )02-05(

  خالل الفترة  يوضح تطور امليزانية العامة للدولة يف ظل تقلبات أسعار البترول  )02-06(
)2008-2015(  44  

   اجلبائية يف الفترة واإليرادات البترولية اجلباية حصيلة تطور يوضح  )02-07(
)2008-2015(  46  

  47  انعكاسات ارتفاع واخنفاض أسعار النفط على رصيد امليزانية العامة  )02-08(
  52  )2015-2008( خالل الفترةتطور الصادرات اجلزائرية   )02-09(
  53  )2015-2008(تطور الواردات اجلزائرية خالل الفترة   )02-10(
  54  )2015-2008 (تطور وضعية امليزان التجاري خالل الفترة  )02-11(
  55  )2015-2008( االحتياطيات الرمسية للجزائر باستثناء الذهب خالل الفترة  تطوريوضح  )02-12(
  59  )2015-2004(تطور املديونية اخلارجية خالل الفترة يوضح   )02-13(

  يوضح تطورات االستثمار األجنيب املباشر إثر تقلبات أسعار البترول خالل الفترة   )02-14(
)2008-2015(  60  

  61  ميثل سحابة النقاط بني األسعار النفط والبطالة  )02-15(
  63  ميثل سحابة النقاط بني أسعار النفط والتضخم  )02-16(
  64  ميثل سحابة النقاط بني أسعار النفط ومعدالت النمو  )02-17(

  



  داولقائمة اجل
 

 V 

  
  رقم الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول

  API  07 كثافة والنوعية الكثافة درجة النفطية واملنتجات أنواع  )01-01(
  11  )2015-2008 الفترة خالل( اجلزائرية الصادرات تطور  )01-02(
  12  2015 إىل 2008 اإلمجايل خالل الفترة من الداخلي الناتج يف احملروقات قطاع مسامهة  )01-03(
  14  2015- 2008 من الفترة خالليف ظل تقلبات أسعار البترول  للدولة العامة امليزانية تطور  )01-04(
  17  )2015 – 2008(يوضح املتوسط الشهري ألسعار النفط   )01-05(
  36  )2015-2008(خالل الفترة بتقلبات ناتج البترول  الناتج اإلمجايل الداخلي عالقةيبني   )02-01(
  38  )2015-2008(معدل البطالة مع تقلبات سعر النفط خالل الفترة يبني   )02-02(
  39  )2015-2008(يبني معدل التضخم مع تقلبات أسعار البترول خالل الفترة   )02-03(
  43  )2015-2008(خالل الفترة  يبني تطور امليزانية العامة للدولة يف ظل تقلبات أسعار البترول  )02-04(
  51  )2015-2008( اجلزائرية خالل الفترة تطور الصادرات  )02-05(
  52  )2015-2008(تطور الواردات اجلزائرية خالل الفترة   )02-06(
  53  )2015-2008(تطور وضعية امليزان التجاري خالل الفترة   )02-07(
   االحتياطيات الرمسية للجزائر باستثناء الذهب ونسبة تغطيتها للواردات السلعيةيبني   )02-08(

  55  )2015- 2008(خالل الفترة 

  57  التسديد املسبق للديون اجلزائرية مباليني الدوالرات  )02-09(
  57  )2015-2004(يوضح تطور املديونية اخلارجية خالل الفترة   )02-10(
  يبني تطورات االستثمار األجنيب املباشر يف ظل تقلبات أسعار البترول خالل الفترة   )02-11(

)2008-2015(  59  

  OLS  62ميثل تقدير العالقة بني البطالة وأسعار النفط بطريقة   )02-12(
  EVIEUS(   63(يوضح تقدير منوذج بني التضخم وسعر النفط ذو التأخري األول   )02-13(
  EVIEUS(   65(يوضح تقدير العالقة بني معدل النمو وسعر النفط  ذو التأخري األول   )02-14(
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  :املراجع باللغة العربية

  :الكتب

 ،مصر ،احلديث اجلامعي املكتب ،الدويل االقتصاد مبادئ ،عمارة حممد هشام، ناصف عطية إميان .01
2008. 

 ،2003 ، مصر،العربية النهضة دار ،سياسية اقتصادية دراسة العريب البترول ،اهللا عبد حسني .02
 .2003 ،اهرةالق ،مشس عني مكتبة، البترول تسويق، عفيفي حممد صديق .03
 .2005 ،اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان ،النفط سعارأ ثورة ،املوسوي جميد ضياء .04
 .1993 ،مصر ،اجلامعة شباب مؤسسة ،الدولية االقتصاديات ،أمحد يسري الرمحن عبد .05
 ديوان 3 ط،وتقييمية حتليلية دراسة – الكلية االقتصادية السياسات إىل املدخل قدي، ايد عبد .06

 .2006 اجلامعية، طبوعاتامل
 التوزيع وللنشر املسرية دار، 3ط ،سياسات ونظريات الدويل االقتصاد ،شرار أبو الفتاح عبد علي .07

 .2013 األردن ،الطباعةو
 . 1999 س،طرابل ،املفتوحة اجلامعة، النفط اقتصاديات ،رسن احلسن عبد سامل .08
دار زهران للنشر والتوزيع، جدة، سـنة       ، الطبعة اخلامسة،    اقتصاد النفط سيد فتحي أمحد اخلويل،      .09

1997. 
 ،)منوذجـا  السوري النفط (الدولية والتجارة االقتصاد يف النفط مهيةأ إبراهيم، الكرمي عبد قصي .10

 .2010، دمشق ،للكتاب السورية العامة ةئاهلي منشورات
 .1974 ،وتبري ،والصناعة التجارة مطابع ،لبنان ،البترولية والصناعة وبكأ ،العقيبة سعيد مانع .11
 .1983 ،اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان ،البترويل االقتصاد يف حماضرات ،الدوري أمحد حممد .12
  .2003 ،مصر ،اجلامعية الثقافة مؤسسة ،الدويل االقتصاد يف حماضرات ،دويدار حممد .13
 .2008 ،األردن ،التوزيع وللنشر الوراق ،الدولية املالية ،القريشي صاحل حممد .14
 . 1981 ، اجلزائر ،املؤلف حلقوق الوطين الديوان ، البترول؟ هو ما  ،يبوند مصطفى .15
 للنـشر  يةرياجلماه لدارا ،وىلاأل الطبعة ،اخلام العريب النفط راسعأو األوبك منظمة ،الرومي نواف .16

 .2000 ،توزيعلوا
 ص ،1992، بغـداد،    الطبيعيـة  املوارد اقتصاديات ،جاسم حممد اهللا عبد حسني علوان هاشم .17

311 . 
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  :الرسائلاملذكرات و

 الثروة مداخل لتوظيف كأداة املوارد طضب صندوق فعالية ،القادر عبد لعاطف ،نبيل فليح أبو .01
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد : املؤمتر العلمي الدويل حول ،اجلزائر يف البترولية
 .2008  أفريل08-07، سطيف ،عباس فرحات جامعة ،املتاحة

 رسالة ،بركني جممع حالة البترولية الشركات على االقتصادية اجلمركية األنظمة أثر ،خملفي أمينة .02
 .2004/2005 ،اجلزائر ،ورقلة ،مرباح قاصدي جامعة ،منشورة غري ماجستري

 غري ماجستريمذكرة  ،االقتصادية صالحاتاإل ظل يف للجزائر العامة النفقات ،حممد بصديق .03
 .2008/2009 ،اجلزائر زائر،اجل جامعة ،منشورة

-2000 (اجلزائـر  حالة دراسة للدولة العامة امليزانية على وانعكاساا النفط أسعار ،رمية بيطام .04
 .2015-2014 بسكرة ،خيضر حممد جامعة ،منشورة غري ماستر رسالة ،)2014

بية خالل الفترة   تقلبات أسعار النفط وانعكاساا على متويل التنمية يف الدول العر         ،  نعيمة محادي .05
، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي الـشلف، اجلزائـر،             )1986-2008(

2008-2009. 
، )2010-2000(أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة املاليـة يف اجلزائـر            داود سعد اهللا،     .06

 2011/2012، اجلزائر، 3مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر 
 ،اجلزائري االقتصاد يف احملروقات قطاع على وريباأل لالحتاد الطاقوية السياسات ثرأ ،نبيل زغيب .07

 .2012-2011، اجلزائر ،سطيف عباس فرحات جامعة ،منشورة غري ماجستري مذكرة
-1970(التطور التارخيي ألسعار البترول وأثره علـى االقتـصاد اجلزائـري            السعيد روجيع،    .08

 .2012/2013قاصدي مرباح، ورقلة، ، مذكرة ماستر ، جامعة )2009
 مذكرة ،استشرافية دراسة الطبيعي الغاز و النفط للمحروقات العاملي االقتصاد ،مباين املالك عبد .09

 .2007/2008 ،اجلزائر جامعة غري منشورة، ماجستري
 الربامج خالل من املستدام االقتصادي النمو حتقيق يف البترولية اجلباية دور ،خمتار عصماين .10

  سطيف،،1 عباس فرحات جامعة  غري منشورة،ماجستري مذكرة، )2014-2001 (مويةالتن
2013/2014. 

غري  ماجستري مذكرة ،االقتصادية التحوالت ظل يف اجلزائرية احملروقات قطاع ،مقليد عيسى .11
 .2007/2008 ،اجلزائر ،باتنة ،خلضر احلاج جامعة منشورة،
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أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكليـة يف  انعكاسات تقلبات قويدي قوشيح بو مجعة،    .12
  .2008/2009، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، سنة اجلزائر

 رسـالة  ،اجلزائـر  حالة دراسة النفطية العائدات على الصرف أسعار تقلبات آثار ،مسية موري .13
 .2010-2009 ،       اجلزائر ،سانتلم ،بلقايد بكر أيب جامعة ،منشورة غري ماجيستري

 لقطـاع  البديلـة  سـتراتيجيات واإل الدويل االقتصاد يف النفطية الثروة أمهية ،الدين خري وحيد .14
 ،بـسكرة  خيـضر  حممـد  جامعـة  ،منشورة غري ماجستري رسالة ،اجلزائر حالة دراسة احملروقات

2012/2013. 
  

  :امللتقياتاالت و
 جملة ،اجلزائر يف العامة امليزانية تعديل وضبط أداة اجلزائر يف ملواردا ضبط صندوق ،نبيل فليح أبو .01

 .2004 ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،األول العدد ،فريقياإ مشال اقتصاديات
، ورقلـة  ،مرباح قاصدي جامعة ،1ج ،)النفط اقتصاد (البترويل االقتصاد إىل مدخل،  خملفي أمينة .02

 .2013/2014 اجلزائر،
 اجلزائـري  االقتـصاد  على النفط أسعار تقلبات ثرأ ،احلميد عبد بورواحة،  الزهراء ةفاطم زرواط .03

 للمـوارد  االسـتخدامية  سياسـات  األول ملؤمترا،  )2014 1980 املمتدة للفترة قياسية دراسة(
 .2005 ،1سطيف جامعة ،الدولية االحتياجات وتامني القطرية التنمية متطلبات بني الطاقوية

-2008تشخيص املتغريات اجلديدة يف سوق النفط وأثرها على استقرار األسـعار  سعد اهللا داود،    .04
 .2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 09، العددجملة الباحث، 2010

 2000 املتحـدة  العربية اإلمارات والصناعة النفط األخبار جملة النفط أسعار أين نعوش، إىل  صباح .05
 .www.moner.gov.ar: التايل املوقع على متوفرة

 البليدة، جامعة ،اجلزائر يف اجلبائية للسياسة الوطين امللتقى اجلزائر، يف البترولية اجلباية عزي، خلضر .06
 .2003 ماي 11-12

ندوة حول أزمـة    مرمي شطييب حممود، انعكاسات اخنفاض أسعار النفط على االقتصاد اجلزائري،            .07
 األمري عبد القـادر للعلـوم اإلسـالمية،    ، جامعةأسواق الطاقة وتداعياا على االقتصاد اجلزائري    

  .14/05/2015اجلزائر، 
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  :املناشري الرمسية اجلرائد و
 .للغاية سرية وكانت باسكتلندا كانكريا اتفاقية  .01
 .2003-2002، القاهرة واإلستراتيجية، السياسية الدراسات مركز ،العريب االستراتيجي التقرير .02
 يف املؤرخ ،17–84  قانونالرمسية،  اجلريدةعبية،الش الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية .03

 .)6 املادة (املالية بقوانني املتعلق ،07/07/1984
 يف خ، املؤر35 عددال ،21–90 قانون ،الرمسية اجلريدة الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية .04

 .)3 املادة (العمومية باحملاسبة املتعلق ،15/08/1990
 .2013 ، نوفمرب2012 السنوي التقريربنك اجلزائر،  .05
 .2016 ، نوفمرب2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  .06
 .2013، واشنطن، أفريل فاق االقتصاد العاملي اآلمال والواقع واملخاطرآصندوق النقد الدويل،  .07
 العربيـة   اإلمـارات ،  أبـوظيب ،  2011التقرير االقتصادي العريب املوحد     صندوق النقد العريب،     .08

 .2011املتحدة،
، أبوظيبصندوق النقد العريب، ، 2014التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب،  .09

 .2014 العربية املتحدة، راتااإلم
  

  :جنبية املراجع باللغة األ
01. http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=crude-oil&months=360, 22-01-2017 

 
02. International Monetary Fund, ALGERIA 2016 ARTICLE IV CONSULTATION, PRESS 

RELEASE AND STAFF REPORT, IMF Country Report No. 16/127, Washington, D.C, May 
2016. 

03. Mohamed Daouas et autre, Techniques Financières et couverture du risque de change centre 
de publication, université Tunis, 2007. 
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 ملخص
 ھذا في إرتأینا الجزائري االقتصاد على وتداعیاتھا البترول أسعار تقلبات بشأن المتزاید القلق ظل في          
 المیزان (والخارجیة الداخلیة االقتصادیة التوازنات بعض على البترول أسعار في التغیر أثر دراسة  البحث

 األجنبي ستثماراال المدیونیة، الصرف، احتیاطي ،اإلجمالي الداخلي الناتج للدولة، العامة المیزانیة التجاري،
 تطور استعراض أجل من التاریخي المنھج على االعتماد تم ،) 2008-2015 الفترة خالل الجزائر في

. اإلحصائیة البیانات وتحلیل وصف أجل من التحلیلي الوصفي المنھج إلى باإلضافة تاریخیا البترول أسعار
 أي االنخفاض أو باالرتفاع ءاسو  البترول بأسعار كبیر بشكل تتعلق االقتصادیة تغیراتالم أن توصلنا وقد

 .الجزائر في االقتصادي االستقرار على النفطیة للصدمات سلبي أثر ھناك یعني طردیة، عالقة
  .قتصادیةاال التوازنات التسعیر، محددات النفطیة، األزمات البترول، أسعار :ةیالمفتاح الكلمات

Abstract 

     On the light of the growing concern about the fluctuations of oil prices and their 
results on the Algerian economy, we decided to do this research which aims to 
know the impact of the oil prices change on some internal and external economic 
balances (trade balance, state budjet, gross domestic product, exchange reserves 
indebtedness, foreign investment in Algeria during the period between 2008-2015). 
We have depended on the historical approach to show the development of oil 
prices. We have also adapted the descriptive approach to describe and analyse the 
data. We have concluded that the economic variables have a relation with oil prices, 
This means that there is a negative impact of oil shocks on economic stability of the 
Algerian economy. 
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