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قال هللا تعاىل:                                                                                                              

 بســــــــــــــم اهلل الرمحن الرحـــــيم   
ْ ََلَزِيَْدنَّكمـــــــمْ''    " ولَِئْن َشَكـــــــــرُتم

 (.162سورة البقــرة اآليــة )
 قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

 "من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل " 
 حديث صحيح َليب داوود 

يف إجناز  نااحلمد اهلل رب العاملني على نعمه أوال، وعلى توفيقه ل
 هذا العمل املتواضع ثانيا. 

 أمبارك رافع  املشرف الدكتوروأتقدم بالشكر اجلزيل إىل 
أثناء إجناز هذا البحث  ناعلى كل املساعدات اليت قدمها ل 

فجزاه اهلل خرياً، وكذا كل املؤطرين الذين ساعدونا من بعيد أو 
 من قريب.

 رقيت أهديكم هذا العمل



 
 سايح  مستورة دنيا يف أملك ما وكل وملهميت قليب وحبيبة امي اىل

 الدراسي  يمسار  يف سنة 17 طيلة معي وقفت اليت 
 شاهدة تكوين وان شر كل من يل وحيفظها عمرها يطيل ان اهلل لأ واس 

 .وخترجي جناحي
 اآلن فيه انا بفضله الذي اسراري وخزان صديقي والدي ايضا انسى وال 

 فهو شيئ اىل حباجة اين يوما حيسسين ومل ومعنويا ماديا  دعمين الذي
 عبد القادر  ورعاه اهلل حفظه قويت

 اىل كل عائليت الصغرية والكبرية

 ميلود كريوان                                                        



 بوبكر شويكات

 
 

 ساندتين  اظافري،رتين حبناهنا وعطفها منذ نعومة اليت غم الطيبة،احلنونة   عيين،رة ق أمي
ساندين وشجعين فكان له الفضل ملا وصلت اليه يف مشواري   ألنال،جهد   الرتاح،تعب أيب 

 . ووقفت معي يف مواقف احلزن قبل الفرح الدراسي  
 قضيت، اللهم اكفهم شر ما والعافية،اللهم سدد خطاهم اللهم اعطهم الصحة 

 االعلى.  اهل الفردوساللهم اجعلهم من 
الذين تقامسوا معنا هذه احلياة اللهم وفقهم ملا فيه اخلري اللهم ثبتهم على  إخويت وأخوايت  اىل 

 طاعة ال
 اىل الذين تعلمت منهم معىن احلياة الصادقة معىن االيثار وان العني لتدمع  

 . االحبة   جمرد فراقوالقلب ليحزن على 
ى كل هسمة على  ، شكرا علالناس شكرا على كل يوم تقامسناه الدفعة افضل   زمالء وزميالتاىل 

 .كل  بسمة على كل كلمة 
 .بارك اهلل فيكم  من أساتذة وإدارينياىل كل الذين التقينا هبم من خالل قسم العلوم السياسية 

على حتملها لنا طيلة هذه   لوالدة اخي وصديقي شريط منصفالعريض   وبالبنداهداء خاص 
 السنوات 

اهلل يف عمرها سندي وقويت وشجاعيت حفضها اهلل  بوشاقور مسعودة اطال  جديت احلبيبة اىل 
 ورعاها

   ورعاها.حفظها اهلل  زوجيت الغالية اىل  
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 مقدمة:
م، تإلل الم اا ر الرسيماات 1859يعتبر النفط من أهم االكتشاااتاا التت تل ااي اليإلا اننمااان من  ماان        

للطاق  على اختالف أنلاعإلا لأشكالإلا ال ي تعتم  عليه معظم اقت ا ياا  لي العالم المتق م كما أنه يعتبر 
تيجي  عالمي  لما ة أللي  تت ال اااناعاا الكيمالي  لالنفطي  باعتبارص م ااا  ار هاما لالمااات مار امااالع  اماااتر 

 من أجي م  متطلباا العالم من الطاق . 

ي  أهمي  النفط يلما بع  يلم رغم المحالالا الع ي ة لل لي ال ااااااااااااااناعي  تت احالله بطاقاا أخر  التتز      
لطاقاا المتج  ة كالطاق  الشااااااااااااامماااااااااااااي  لالطاق  الإللاسي  لالطاق  الماسي  كالغاز لالفحم لالطاق  النللي  أل با

 لغيرها من الطاقاا. 

تيجت آ ار اقت ا ي  تختلف باختالف مللك المعر تت المن جإل  أخر  تإن ألمعار ه ا الملر  االمتر     
االقت ااااااا ي  الماااااالط النفطي ، حير أن ارتفان أل انخفار أمااااااعار النفط يشااااااكي خط ار حقيقيا على النمل

ر تت أماعار النفط الى اسر خا ا ، حير يد ي ه ا الت ب   لع م االماتقر الك ير من  لي العالم عام  لالجز 
نيا  العااما  انيا  العااما ، حيار أن الميز ا اا المااليا  للميز االتاث ير على حجم العااسا اا النفطيا  لباالتاالت انير 

ل ، لللحياة االقت اا ي  لاالجتماعي  تت مجتمعاتنا، تإلل من العاكما  للمالي  العام  لل ل  المرأةسر تعتبر  اللجز 
أهم األ لاا الفعال  التت تمااااااااااتخ مإلا ال لل  تت تنفي  ماااااااااايامااااااااااتإلا ل  ارمجإلا االقت ااااااااااا ي ، لبالنظر الى 

ا لالت ب باا التت تشاااااإل ها أماااااعار النفط  لالى األهمي  التت يحظى بإلا قطان النفط تت االقت اااااا  االتطلر 
سري لالمحرك  اني  العام  العمل  الفقري لالقت اا  الجز اتشاكي العاس اا النفطي  منه تت الميز   سري، حير االجز 

التت   2016-1990ا التت عرتتإلا خالي الفترة  ااألماااماات للتنمي  االقت ااا ي  تإنه لتت هاالت ه ص التطلر 
العام  من خالي ني   اتجمااااا ا لانعكماااااا تت نإلاي  المطاف على اللهااااا  المالت لل لل  لبالتالت على الميز 

 سري. ا اا العام  لبالتالت على الله  الكلت لالقت ا  الجز اتث يرها على اجمالت النفقاا لانير 

 أوال/ إشكالية الدراسة:

 ؟2014ما ممتقبي أمعار النفط لانعكاماته على االقت ا  الجزاسري بع    م  
  للمعالج  ه ص انشكالي  يمكن  ياغ  األمسل  الفرعي  التالي :

ما هت مح  اا أماااعار النفط؟ لما هت العلامي التت أ ا الى انخفار أماااعار النفط تت الجزاسر لمااان    -
 ؟2014

 ما هل النمل ج األم ي للقيام ب رام  تنبدي  ألمعار النفط؟ -
 



 

 ب 

 ثانيا/ فرضيات الدراسة: 
تتم ي مح  اا أماااااااعار النفط تت العرر لالطل ، لمن أهم األمااااااابا  التت أ ا الى انخفار أماااااااعار   -

هت ك رة اننتاج من ه ص الما ة التت  خلا الى الماااالط بك رة لك لك انتاج   2014النفط تت الجزاسر لماااان   
 لنفطي  العالمي . اللالياا المتح ة األمريكي  الغاز ال خري بكمياا كبيرة مما أ   الى تشب  الملط ا

 q, ARIMA(p,dان النمل ج األم ي لقيام ب رام  تنبسي  هل نمل ج ) -

 ثالثا/ مبررات اختيار الموضوع:
 ان  لات  لأمبا  اختيار الملهلن تكمن تت ع ة أملر، أبرزها ما يلت:

كلن أن النفط العجل  التت تحرك ه ا العالم لأن الجزاسر البل  المنتج لالم اااااا ر للنفط لأن أغلبي  علاس ص   -
 المالي  معتم ة على الجباي  النفطي ، تإن اقت ا ها عملما يعتم  ليرتكز على النفط؛ 

 ي؛ألن أي ت ب   أل تغير تت األمعار مينعكس حتما لب لر كبيرة على االقت ا  الجزاسر  -
 كما يع  ملهلن ال رام  مق م  نيجا  ب اسي لإل ا الملر ؛  -
 طبيع  تخ  نا ال رامت ال ي يمس المجاي االقت ا ؛ -
 ا رات البحلر لال راماا المابق  التت تناللا ه ا الملهلن.  -

 رابعا/ أهداف الدراسة:
 نإل ف من خالي  رامتنا لإل ا الملهلن الى:

 التعريف بالنفط لأمامياته؛  -
 اظإلار مكان  النفط تت االقت ا  الجزاسري؛  -
 تح ي  العلامي المد رة تت أمعار النفط؛ اظإلار م   تث ر االقت ا  الجزاسري بتقلباا أمعار النفط؛  -
 ؛ 2014اظإلار أهم أمبا  التت أ ا انإليار أمعار النفط لمن   -
 ألمعار ممتقبال.القيام ب رام  اح اسي  للتنبد با -

 خامسا/ أهمية الدراسة:
تماااااااااتم  ال رامااااااااا  أهميتإلا من أهمي  النفط تت العالم لتكمن أهميتإلا باعتبار أماااااااااعار النفط من أهم 
يجا  م اااااااااااا ر اقت اااااااااااا ي  ب يل  عن النفط تت الجزاسر،  المتغيراا التت تد ر على االقت اااااااااااا  اللطنت، لا 

هات  ا رات للبحر العلمت لالمكتب  الجام  عي .لا 
 



 

 ت 

 سادسا / حدود الدراسة:
يمكن تقميمإلا الى ح ل  ملهلعي ، مكاني  لأخر  زماني ، تتم ي الح ل  الملهلعي  تت  رام  أ ر 

، لتتم ي 2014تقلباا أماااااعار النفط على االقت اااااا  الجزاسري لركزا على انإليار أماااااعار النفط تت مااااان   
الح ل  الزماني  تماااايتم اعتما  الفترة تت ال راماااا  انح اااااسي  الح ل  المكاني  تت التركيز على الجزاسر، أما 

 .2016الى  1990من 

 سابعا منهج الدراسة:
من أجي الل اااالي الى األه اف الممااااطرة لالمعالج  المااااليم  لرشااااكالي  المطرلح  اعتم ا ال راماااا  على 

 منإلجين هما:
أ ر تقلباا أماااااااعار النفط على   المنإلج الل ااااااافت: لتق يم نظرة عام  على االقت اااااااا  النفطت لل اااااااف  - 

 االقت ا  الجزاسري.
 المنإلج التجريبت: ل لك لتق يم اح اسياا عن أمعار النفط لالتنبد بإلا ممتقبال.  - 

 تاسعا هيكل الدراسة:  
لتحقيط أه اف ال رامااا  للرجاب  عن انشاااكالي  المطرلح  لا  باا م    اااح  الفرهاااياا المق م ، 

 جزئ نظري بف ي لاح  لآخر تطبيقت على النحل التالت:تم تقميم ه ص ال رام  الى 
جاات الف ااااااااااااااي األلي بعنلان األ بيااا النظريا  لالتطبيقيا ، حيار ماااااااااااااانتطرط تت المبحار األلي الى 
أمااامااياا النفط ال ي يهاام ماهي  النفط لأمااعارص لاألماالاط العالمي  للنفط، كما ماانتنالي تت المبحر ال انت 

من أمابا  لآ ار   2014أهمي  النفط تت الجزاسر ل الال الى أزم  انإليار النفط لمان   النفط تت الجزاسر من  
للنفط، لتت المبحر ال الر خ اااااا ااااااناص الى ال راماااااااا المااااااابق  التت   بح ا عن حللي لعن م ااااااا ر ب يل 

 بملهلعنا. الملاهي  المتقارب  لالشبيإل  تناللا بعر 
يقي  اح ااااااسي  تم تقمااااايمه الى مبح ين، المبحر أما الف اااااي ال انت لال ي هل عبارة عن  رامااااا  تطب

األلي لال ي ألم ب رامااا  انح ااااسي  لاألماااالي  لاأل لاا المماااتخ م  تت التنبد، من تإلم لماااالماااي الزمني  
لشاااااااااااااارت نما جإلا لالمتغيراا التت تث ر تيإلا لتق يم منإلجي  بلكس لجنكيز الممااااااااااااااتخ م  تت التنبد لك لك 

ت ال رامااا  انح ااااسي ، أما المبحر ال انت تإلل عبارة عن تطبيط المتغيراا التعريف بالبرامج المماااتخ م  ت
 2016الى   1990لالبحر لالقيام بال راماااا  انح اااااسي  التنبدي  على الماااالماااال  الزمني  ألمااااعار النفط من 

 حم  اح اسياا ألبك.
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 تمهيد: 

يع  النفط الخام من أهم م ا ر الطاق  تت العالم، ليشكي ملع  امتراتيجي   للي  تتمت       
بقيم  اقت ا ي  عالي  ،حير تثتى أهميته من لترته النمبي  لكفاتته لمإللل  نقله لتلزيعه، 
للق  كان النفط تت لاق  األمر األماس الحقيقت ال ي ماع  على تطلير الحياة االجتماعي  

ن التق م البشري تت الماهت لالحاهر لمنين طليل  ار قت ا ي  لالميامي  لهل محلر  ل اللا
ي قا م ، لما ازي المحرك آللياا الميام  لاالقت ا ، لك لك ملقه ال ي ينظم عملياا تبا 

تإلا الممتمرة على مر الزمان ل لك لع ة أمبا  ق  تكلن ار ه ص الملع ، لتعرف أمعارص بتغي 
 ف ي منتطرط الى المباحر التالي :مي  لمن خالي ه ا الاقت ا ي  أل ميا

 المبحر االلي: مفإللم امعار النفط لالعلامي المتحكم  تيه -
 المبحر ال انت: انطار النظري ألمعار النفط -
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 المبحث األول: مفهوم اسعار النفط والعوامل المتحكمة فيه:  

تتهمن ال ناع  النفطي  مجملن النشاطاا االقت ا ي  المتعلق  بإيجا  لتلزي  لامتإلالك 
مجملن  نالملع  النفطي  ملات أكانا ب لرة ملعي  لاح ة أل ب لرة متنلع  لمتع  ة، أي أ

لامتإلالك الملر  الطبيعت النفطت، لعليه منتطرط ن ب  نحل انتاج م النشاطاا االقت ا ي  ال
 امعار النفط لالعلامي المتحكم  تيه.   مفإللم الى المبحرتت ه ا 

 : تعريف أسعار النفط وانواعهولالمطلب اال

يعتبر معر النفط من أهم األمعار االقت ا ي  لهل يحتي مكان  هام  تت ال لرة      
 االقت ا ي  لمن ه ا المنطلط منتنالي تت ه ا المطل  تعريف معر النفط لأنلاعه لمح  اته. 

  الفرع األول: تعريف أسعار النفط

"معر النفط يعنت قيم  الما ة أل الملع  النفطي  مع  ار عنإلا بالنقل ، حير أن مق ار      
لممتل  أمعار النفط يخه  ليتث ر ب لرة متباين  لقل  تعي العلامي االقت ا ي  أل الميامي  

  1أل طبيع  الملط الماس ة ملات تت عرهه أل تت طلبه أل اال نين معا."

قيقت أل ما يممى معر النفط بال لالر  ابا القيم ، لال ي يعبر عن تطلر "معر النفط الح      
المعر عبر تترة زمني  معين  بع  امتبعا  ما ط أر عليه خالي تلك الفترة من علامي التهخم 
النق ي أل التغيير تت مع ي تبا ي ال لالر ال ي يتخ  أماما لتمعير النفط م  العمالا الرسيمي  

  2يلزم أن ينتم  المعر الحقيقت الى من  معين  لهت من  األماس."األخر ، لمن هنا 

لمنه تإن معر النفط هل القيم  النق ي  التت تعطى للح ة لاح ة من النفط خالي م ة      
 زمني  معين . 

 

 
  194، ص 1983،  يلان المطبلعاا الجامعي ،   ط، الجزاسر، "محاضارت في االقتصاد البترولي"محم  أحم  ال لري،  1

 . 195ص
 . 421، ص 2006اللح ة العربي ، الطبع  ال اني ، بيرلا ، ، مركز   ارماا"مستقبل النفط العربي"حمين عب  اهلل ،2
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      الفرع الثاني: أنواع أسعار النفط

  1لمعر النفط أنلان متع  ة لهت:     

معر البرميي المعلن من قبي الشركاا النفط  تت كارتي الشقيقاا لهل السعر المعلن: -1
عن ما أعلنا   0001المب  محملبا بال لالر األمريكت. لق  ابت أ العمي بالمعر المعلن من  عام  

شرك  متان ر  اليي نيلجرمت عن معر برميلإلا النفطت عن  تله  البسر،  م امتمر العمي بإل ا 
ياا المتح ة لخارجإلا، لالمعرلف أن األمعار الرممي  التت تعلنإلا النلن من األمعار  اخي اللال

  ال لي النفطي  تثتت تت اطار المعر الرممت المعلن.

لهل عبارة عن المعر المعلن مطرلحا منه الحملماا أي تخفير نمب  السعر المتحقق:  -2
جم  عن طبيع  معين  من المعر المعلن للبرميي للترغي  المشتري أل لتالشت المشاكي النا

  لالحملماا.بعر القيل  

س  التت تهاف اهر  ال   البرميي النفطت الممتخرج ازس لهل بم ي كلفالسعر الضريبي: -3
  المعر بمعر الكلف  الهريبي . الى تلك الكلف  ليممى ه ا

 ليعنت القيم  النق ي  للبرميي النفط الخام مع  ار عنه بال لالر تنقلي م ال  السعر اإلسمي:-4
  لال ار للبرميي.  01أن معر االلبك يمالي 

لهل يم ي اما القيم  الحقيق  للمعر االممت مخ لم  بمع الا التهخم السعر الحقيقي:  -5
 دها من الخارج بالمعر انممت للبرميي. األ كمي  المل  لالخ ماا التت يمكن شر 

تت ملط ال فقاا لهت التممي  التت تطلط على معر البرميي  سعر البرميل الورقي:-6
اآلني  لتقتر  ك ت ار من مفإللم معر النفط الخام تت بلر اا النفط ال للي . لهل عبارة عن 
 عقل  النفط اآلجل  التت أخ  الممت مرلن يبيعلنإلا ليزاي لن عليإلا ليت الللنإلا بين المهاربين  

 
09:30types -price-naturalgas.com/oil-oil-http://www.arab  " أنواع أسعار النفط الخام"  ، 1

2017/03/04 

http://www.arab-oil-naturalgas.com/oil-price-types%2009:30
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تجاته النفطي  ليعنت معر برميي النفط الخام مح  ا تت هلت أمعار من  السعر االرجاعي:-7
 المكررة التت تممى ببرميي ألبك )البرميي المرك (. 

 المطلب الثاني: العوامل المتحكمة في اسعار النفط:   

تتكلن الملط العالمي  للنفط من أربع  أطراف رسيمي ، بحير أن األح ار تت الملط العالمي  
ج  التركز  اخي كي مجملع  للنفط تتغير نتيج  لع ة علامي تكنلللجي  لمدممي  تد ر على  ر 

   1ملعاا، ليمكن تبيان  لك كما يلت:لمجلعلى امكاني  تلاتط الم الح  اخي ا

   شركات النفط العالمية - 1

شإل ا الملط النفطي  العالمي  مراحي مختلف  لميطرة ع   مح ل  من الشركاا الكبر  على 
الشركاا الكبر  ال الر )متان ار  م تم تحا قيا ة 1934م ل 1928جان  كبير منإلا، تبين 

جرمت ،"اكملن اآلن"، لشي ،لبريتيش بترلليلم( ابرام ع ة اتفاقياا بق   تثكي  ميطر ا على 
العالمت الق يم، لخالي  (Cartel ناع  النفط لالح  من المناتم  بينإلا لهل ما عرف بالكارتي )

بظإللر النمط المباعت للميطرة  عق ي ال ال ينياا لاألربعينياا از ا  ع   أعهات الكارتي
على نفط الشرط األلمط، مكلنا ما يعرف ا طالحا بالشقيقاا البلجيكي  لينخفر ع  ها من 

  مانت الى خمس شركاا كبر ، ل ارا تعرف بالعمالق  الكبار.  

 الشركات المستقلة:   -2
العالمي  ال اني ، على ال شك أن من أبرز التطلراا التت ح لا تت تترة ما بع  الح ر  

 عي  المماع ة النفطي  العالمي ، ظإللر شركاا نفطي  ج ي ة من خارج نا ي الشركاا النفطي  
لاننتاج طبقا ل يغ امت ماري  ج ي ة تختلف عن اتفاقياا  الكبر  لممارم  عملي  التنقي ،

 االمتياز التقلي ي  من لجلص ع ة.  

 
سياسات الحد من اآلثار االقتصادية غير المرغوب لتقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة في الدول بلقل  ابراهيم ، 1

م  انشارة الى حال  الجزاسر، أطرلح   كتلراص، تخ ص نقل  لمالي ، جامع  حميب  بن بلعلت،  العربية المصدرة للنفط،
 .   22- 20، ص ص2015الشلف ، 
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قت يقت ر تت الب اي  على أملاقإلا المحلي   م يلالتمل لهت شركاا كان نشاطإلا تت اننتاجت 
اتجإلا الى األملاط العامي  بح ا عن م ا ر للنفط الخام، لتحقيقا لمزايا التكامي لهماناا 
 التنلي . اال أن خ خ   بعر تلك الشركاا جزسيا أ ا الى نقلإلا الى تس  الشركاا الخا  .  

 الشركات النفطية الوطنية   -3
شركاا النفط اللطني  تت بعر ال لي المنتج  للنفط تت الشرط األلمط، خطلة يعتبر تثميس  

هام  نحل المشارك  الفعلي  لإل ص البل ان تت  ناعتإلا النفطي ، للعي تثميس ه ص الشركاا 
كان من أهم التطلراا التت أ ا الى تآكي نظام االمتيازاا لزعزع  الميطرة االحتكاري  

 ال ناع  النفطي .   لشركاا النفط العالمي  على

   1لتتلخص أه اف الشرك  النفطي  اللطني  تيما يلت:

لتشمي تلك العملياا جمي   القيام بجميع األنشطة النفطية داخل السوق المحلية: ➢
 مراحي ال ناع  

لا  ا كانا القلانين لالقراراا ال ا رة بإنشات الشركاا اللطني    من أنتاج لت ني  لنقي لتمليط.
ن ل ا تمنحإلا احتكار قانلنيا تت ه ا ا اي، اال أن عبارا ا جاتا من العملم لم تتهمن 

 بحير تممح لإل ص الشركاا للغيرها بممارم  تلك العملياا. 

ل لك عن طريط منح الشرك  اللطني  بمفر ها، أل  تنمية واستغالل الموارد النفطية: ➢
نتاجهلتنميته باالشتراك م  شرك  أجنبي ، عقل ا للبحر عن النفط  لتقا لنما ج تقرها ال لل   لا 

 لت  ر غالبا تت كي حال  بقانلن خاص. 
تختلف ال لي تت تنظيمإلا  اإلشراف على تنفيذ عقود االمتياز الممنوحة لألجانب: ➢

لألجإلزة التت يعإل  اليإلا بالتعامي لانشراف على الشركاا األجنبي  العامل  تت أراهيإلا. 
تبعر ال لي يعإل  بتلك المإلم  الى أجإلزة ا اري  كلزارة أل م لح ، ملات تع  ا تلك األجإلزة 

ه اللطني  ل لك أم تركزا تت جإل  لاح ة. أما البعر اآلخر تيمن  تلك المإلم  الى شركت 

 
 .   124-122، ص ص 2003،  ار النإله  العربي ، م ر ، دراسة اقتصادية سياسية البترول العربي حمين عب  اهلل ، 1
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تحقيقا للكفاتة ان اري  لاالمتفا ة من الخبراا النفطي  التت اكتمبتإلا تلك الشركاا تت التعامي 
 م  مختلف األنشط  محليا لخارجيا. 

الله  األم ي ألي شرك  نفطي  متكامل  ان تمارس جمي  األنشط   التكامل والتنويع: ➢
خي لخارج ملطنإلا األ لت، بما تت  لك نقي النفطي  من البسر حتى الممتإللك النإلاست،  ا

لتكرير لت ني  النفط لتمليقه حتى الممتإللك النإلاست، بما تت  لك تنلي  األنشط  لب ف  
 خا   ال خلي تت  ناعاا بتر لكيميالي . 

 منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(   -4
م ب علة من 1960من لق  تم تثميس ه ص المنظم  خالي المدتمر ال ي عق  ببغ ا  تت أيللي 

الحكلم  العراقي ، لاتخ ا المنظم  قرارا بع م الممات لشركاا النفط بإجرات أي تخفير تت 
األمعار أل تع يلإلا اال بع  الرجلن الى حكلماا األقطار المنتج . ليمكن اعتبار تثميس 

 .   1تطبيط حط الميا ة  "األلبك" ألي تع يي لنظام االمتياز باللجلت الى

"األلبك" كمنظم  تم بحماي  العاس اا الهريبي  من الشركاا النفطي  مالك  االمتيازاا  نشثا
لكقلة ملازي  لتلك الشركاا. لرغم أن األلبك تشلا تت الفترة األللى منحيا ا تت تطبيط قرارا 

م اال أ ا أ خلا مفإللم العمي الجماعت للمنتجين 1960ا بإرجان األمعار الى ممتلياا ما قبي  
لتجتم  مرة لاح ة منليا على األقي  يل  لحي ة للتث ير على العالقاا االقت ا ي  ال للي .كلم

   2لمناقش  بعر النقاط أهمإلا:

 تحمين الشرلط التعاق ي  لهرلرة التشالر حلي ملهلن تغير األمعار.  ➢
 معالج  ألهان  ناع  النفط من لجإل  نظر جماعي  ملح ة.  ➢
 زيا ة ق رة م اتت النفط تت البال  المنتج .  ➢
 تثميس شركاا بترلي لطني .  ➢

 
،  2007، بيرلا ،1،  ار المنإلي األلبانت، طالتطورات النفطية في الوطن العربي والعالم ماضيا وحاضراممير التنير ، 1

 .   149- 148ص ص
 .   275م لح الطرالن ، لعبي ي مامين، ص 2
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نتاج لتنقي  الملار  النفطي .    ➢  التفاهم تيما يتعلط بعملياا  يان  لا 
 النظري ألسعار النفط اإلطارالمبحث الثاني: 

عرف النفط من  ظإللرص بكلنه ملر  مإلم لأمامت ننتاج الطاق  تت العالم ل رلة تقلم عليإلا    
ه ص الملع  التت  لمميزاااقت ا ياا ال لي باعتبارص ال ناع  األللى ل لك بتع   مشتقاا 

الع   الرسيمت للتطلر  لأهحىتنتج عنإلا تت العالم، لالتت تقلم عليإلا كي ال ناعاا بي 
العهلي  االرتباطال ي شإل ص العالم من  اي  الحر  العالمي  ال اني  حتى باا ال ناعت 

لالقت ا  العالمت بامتإلالك النفط من الحقاسط األمامي  المتعارف عليإلا اليلم تال شك اب ا 
 تت أهميته البالغ  ل رج  أن القرن العشرين ممت بع ر النفط.  

 لي لالشركاا للتنقي  عنه لامتكشاف حقلي ج ي ة، ان ه ص األهمي  البالغ  للنفط تتح شإلي  ال
لتع  الجزاسر من بين ال لي الراس ة تت ه ا ا اي حير ارتبط اقت ا ها  ا القطان لاهحى أهم 
محرك لإلا ا  ماهم بشكي أمامت تت تكلين ال خي القلمت لإلا بفهي العاس اا الجباسي  لالمالي  

 تكلن عا ة بالعمل  ال عب .  الناجم  عن عملياا الت  ير للخارج لالتت 

   المطلب االول: أهمية النفط االقتصادية 

يع  النفط من ال رلاا الطبيعي  مرتفع  القيم ، يمميه األغلبي  ال ه  األمل ، لي فه البعر 
 بشريان الحياة لألمم، لتكمن أهميته تت:   

   والمبدئية:األهمية األساسية  الفرع األول:

 ا تختلف باختالف امتعماالته لمشتقاته:   للنفط ع ة امتخ اما

% من مكلناا النفط كملا  خام تت ال ناع ، لتحلي 13النفط كما ة خام: تمتخ م  ➢
لالمبي اا   االمم ة،الى بيترلكيمياسياا تمتخ م تت  ناع  ممتحهراا التجميي، المنظفاا،  

 الحشري ...لغيرها. 
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الع لر الق يم ، لباختران م بات البراتين النفط كلقل : امتخ م النفط كلقل  من   ➢
( لالبنزين، لتت اللقا الحالت أ بح )الكيرلمينعلى نلعين منه: البراتين    لالميارة زا  الطل 

 الممتخ م.  النفط م  ر كي أنلان اللقل 
% من انتاج النفط، 2امتخ اماا أخر : تشكي زيلا التشحيم لالزيلا ال ناعي   ➢

 لتمتخ م تت الت ني . 
 األهمية االقتصادية   الفرع الثاني:

   منإلا:يمكن التف يي تيإلا من ع ة جلان  

يقلم العالم ال ناعت الح ير على الطاق ، التت تع  محركا   النفط سيد مصادر الطاقة: ➢
أماميا لآلل  ال ناعي  لللميل  النقي التت يقلم عليإلا االقت ا . ليعتبر النفط مي  م ا ر 
 الطاق  التت أما تتميز بالن رة أل بارتفان التكاليف، تت حين يحاتظ النفط على المزايا التالي :  

 المتلل ة أك ر من أي م  ر طاقلي آخر. ارتفان القيم  الحراري   -
 انخفار تكلف  انتاج النفط عن تكاليف انتاج الب اسي األخر .  -
 النفط م  ر للع ي  من المنتجاا األخر .  -
لم يبقى النفط قي  االمتعماي الطاقلي تقط، بي  النفط مادة أولية لمختلف الصناعات: ➢

اع  التحليلي ، حير يمكن تطلير أيها يمتعمي م  را أماميا من الم خالا تت ال ن 
 ناعاا متع  ة تقلم أماما على النفط، كال ناعاا البترلكيميالي  ل ناع  األمم ة، لغيرها 

 . 1من ال ناعاا الإلام 
تتمت   ص الميزة ال لي المنتج  لالم  رة للنفط، التت  النفط مصدر لاليرادات المالية: ➢

من جمل  انيرا اا المالي ، كما  تثك ر% 90تعتم  عليه تت ال خي اللطنت، بنم  بلغا 
امتفا ا ال لي الممتلر ة له من ايرا اا كبيرة تت شكي هراس  على االمتإلالك، الى  رج  

 نتج. أ بحا  مار النفط يح  ها الممتإللك أك ر من الم

 
    94، ص2004، مدمم  الل راط للنشر لالتلزي ، عمان ،1، طالوطن العربي تليح حمن تليح، اقت ا ياا 1
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: يتم االعتما  بشكي يكا  يكلن النفط مصدر أساسي لتمويل خطط التنمية االقتصادية ➢
كليا على علاس  النفط خا   تت ال لي العربي  النفطي ، اين ترتف  نم  االعتما  على ايرا اا 
النفط من اجمالت ايرا اا خطط التنمي  االقت ا ي ، لهل يبين الم   الكبير ال ي يتم تيه 

تما  على ه ص العلاس  تت اقام  المشاري  اننتاجي  الج ي ة، لب لنه تتلقف عجل  الحياة انع
 . 1االقت ا ي  لتغلط الك ير من الم ان  أبلا ا ،لتشي الق  رة العمكري  ألي  لل 

يشكي النفط لمختلف مشتقاته ملع  تجاري   للي ،   النفط سلعة رئيسية للتبادل التجاري: ➢
 تإلانشيط التبا ي التجاري العالمت خا   بين ال لي المنتج  له التت تع   ا رايز ا   لرص تت ت 

متلر ة التت تعتم  عليه تت ا، لبين ال لي المتإلالنفطي  م  را أماميا تت ملازين م تلعا
 ا.  تإل ناعا

 الفرع الثالث: األهمية االجتماعية  

ي األشخاص لالمل  عبر مختلف تع ا أهمي  النفط الى الحياة االجتماعي  من خالي همان نق
لماسي النقي لالملا الا، المشتقاا النفطي  التت تلع   لرا تت الحياة اليلمي  كالمنظفاا 
لالمطاط ال ناعت، اهات  الى  لر القطان النفطت تت تشغيي لتامين منا   عمي لمختلف 

 الممتلياا لاالخت ا اا. 

   :األهمية السياسية الفرع الرابع

النفط مالت ميامت ا  يمكن لل لي الم  رة للنفط امتخ ام ه ا الملر  االقت ا ي للهغط يع   
لأ اة    لالمالم،لي لح ب لك لميل  الحر   2الميامت االقت ا ي على أي   لل  من ال لي.

خ ش االمتقرار الميامت ، تنظرا ألهميته ل تت ظي تلزيعه غير المتكاتئ بين نإلا شا من
مناطط العالم ، كانا مياماا ال لي ال ناعي  ح ي   للح لي عليه للل بالحرل  ، له ا ما 
أك ص لزير الخارجي  مابقا هنري كيمجر :" النفط  أهم بك ير من أن يبقى تحا ا ارة العر   

 
 .   73، ص2000، بيرلا، لبنان ،1،بيمان للنشر لالتلزي  لاالعالم،طالصراع الدولي على النفط العربيحاتظ برجاس ، 1
 .   175، ص2012، عمان ،1ط ، ار غي ات للنشر لالتلزي  ،الطاقة وعصر القوةهانت عمارة ، 2
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الخليج األللى لال اني  لخر  العراط. كما ليلع  النفط  لرا تت  لح هم " / لبرهنته حر 
    ال للي .التحالفاا انمتراتيجي ، انشات القلاع  العمكري  للميل  هغط من المنظماا 

 المطلب الثاني: محددات تسعيرة النفط  

لمتم ل  تت ا ا نظرنا الى النفط الخام كملع  لحاللنا تطبيط المبا ئ النظري  لتح ي  معرها ا
الطل  لالعرر للج نا أن ه ص المعل  أحاطا ا ظرلف لمياماا نفطي  لامتراتيجياا تري ة 
من نلعإلا حالا  لن تحقيط المعر الحقيقت لإل ص الملع  نظرا لت خي علامي ع ي ة تت الملط 

 النفطي .  

 الطلب النفطي:  الفرع األول 

 رة األترا  لالمدمماا تت الح لي على يتح   الطل  على الملار  النفطي  بم   رغب  لق
لتلك الرغب  هت للي ة الحاجاا المختلف  النابع  من امتعماالا تلك الملع  عن    ه ص الملع ،

معر معين لخالي تترة زمني  مح  ة  ف اشبان الحاجاا ملات كانا ألغرار انتاجي  أل 
 امتإلالكي .  

الطل  على النفط نملا متزاي ا ملات تت شكله   لنظرا لكلن الحاجاا اننماني  متزاي ة تق  شإل 
الخام أل تت  لرة منتجاا بترللي ، ليعتبر الطل  على النفط مشتقا من الطل  على المنتجاا 
النفطي  المكررة لالتت تتهمن أمعارها ق را كبيرا من هراس  االمتإلالك تت أملاقإلا، لمن  م 

   عليإلا لبالتالت تت الطل  على النفط.  ا أن تد ر عفت الطلنإلأمعار تلك المنتجاا من شث

 يتث ر الطل  النفطت بع ة علامي خارجي  نلهحإلا من خالي النقاط التالي :  

يعتبر عامي المكان أح  العلامي المد رة تت الطل  النفطت، حير  النمو السكاني: -1
رغم من العامي كبيرا لمتزاي ا تإن  لك يد ي الى تلم  لنمل الطل ، لبال  كلما كان ع   المكان

المكانت مإلم غير أن تث يرص على الطل  العالمت للنفط يكلن نمبيا لمتكامال م  بقي  العلامي 
% من 18ا نإلاألخر  خا   اننتاج لال خي القلمت، تالمناطط المتق م   ناعيا يشكي مكا
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 امنتإ% من بترلي العالم، أما بقي  مكان العالم 70مكان العالم غير أ م يمتإللكلن حلالت 
 % تقط من نفط العالم. 30يمتإللكلن 

تد ر المل  الب يل  أل المناتم  ايجابا أل ملبا على الطل  العالمت   أسعار السلع البديلة: -2
للنفط، ايجابا تت حال  تع ر مناتمتإلا لمعر النفط لبالتالت ع م انقا إلا للطل  النفطت أل 

م  حللي محي الملع  النفطي  مما يد ي ملبا تت حال  تمكن المل  الب يل  لبثمعارها المنات
الى تخفير لتراج  الطل  على النفط، لمن أهم المل  الب يل  لالمناتم  لملع  النفط نج  

المل  بارتفان  الفحم الحجري، الغاز الطبيعت، الطاق  الشممي  لالطاق  ال ري ، لتتميز ه ص
نتاجإلا تكاليف انتاجإلا لتطلبإلا لمإلاراا تني  لتكنلللجي  لأمالي    متطلرة لمتق م  المتغاللإلا لا 

لامتعمالإلا، اهات  الى  علب  نقلإلا كي ه ص األمبا  لغيرها تجعي ه ص المل  تت ملق  
                      تناتمت هعيف لمح ل  على الم   الق ير لالمتلمط مقارن  بالنفط.                                                                  

يلع  المناخ  لرا هاما تت تح ي  الطل  البترللت، تبر  الشتات الش ي  يد ي  المناخ: -3
الى امتإلالك متزاي  من الطاق  لت تس  البيلا لالم ان  لغيرها، لتت العا ة يز ا  الطل  على 

مليلن برميي تت اليلم، لتت ت ي ال يف أيها يرتف   25النفط تت ت ي الشتات بمق ار 
الك العالمت من النفط بمب  العطل  ال يفي  لالتت ت ت  العاسالا الى امتإلالك أكبر االمتإل

للمشتقاا البترللي  كالبنزين، ليرتف  امتإلالك النفط تت المناطط الشمالي  البار ة أك ر منإلا 
تت المناطط اللمطى لالجنلبي  ال اتس ، كي  لك جعي األلبك تح   مقف انتاجإلا حم  ت لي 

 فاظ على ممتل  مح   للمعر. المن  للح 
يلع  العامي الميامت  لرا مإلما تت التث ير على حجم الطل   االستقرار السياسي: -4

البترللت لال ي تكلن آ ارص لاهح  على تغيراا األمعار، تاالهطراباا الميامي  تكلن المب  
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رن للح لي على الرسيمت أحيانا تت تقلص انم ا اا النفطي  ما ي ت  بال لي الممتإللك  للتما
   1كمياا معين  بثي معر تخلتا من نقص تت انم ا اا.

بع  تجالز األزم  االقت ا ي  العالمي  التت ح  ا تت البل ان  معدل النمو االقتصادي: -6
لميا ة اآلرات الكنزي  تت النظري  االقت ا ي   1932-1929الرأممالي  للفترة بين عامت 
ج االقت ا ي من خالي تحفيز عنا ر اننفاط الكلت لبالتالت تحللا تلك البل ان الى الرلا

زيا ة مع ي النمل االقت ا ي خا   خالي الخمميناا، حير جر  تلم  تت حجم المشاري  
لاالمت ماراا التت تطلبا تشغيي قل  عامل  األمر ال ي أ   الى تلم  الطل  على الم خالا 

نخفه  ل لك من أجي خفر التكاليف لتراكم تت العملي  اننتاجي  خا   النفط لبثمعار م
رأس الماي لتلمي   اسرة اننتاج ال ي يلجه جزت كبير منه لل ا راا  م خلط  لرة تراكمي  
أخر  رأس الماي من خالي العلاس  المتتالي  من تلك ال ا راا لبالتالت زيا ة مع ي النمل 

  2االقت ا ي.

ال ه  األمل  من المح  اا التت تلقى تتبعا من طرف الباح ين لتع  الملار  الطبيعي  لأهمإلا  
أمامت لتحقيط مع الا النمل المرجلة، باعتبارص  رلة الب  من حمن امتخ امإلا،  كلنه عامي

 3لتحليلإلا من حالتإلا الطبيعي  الى حالتإلا االقت ا ي .

   :العرض النفطيالفرع الثاني 

طلبه الممتإللكلن عن  األمعار الماس ة تت الملط. العرر النفطت عبارة عن امتجاب  لما ي
تالعالق  بين كي من الكمي   لالكمي  المعرله  من النفط لإلا أ ر كبير على أمعار النفط ،

 
، م كرة ماجمتير، تخ ص مالي   آثار تقلبات أسعار الصرف على العائدات النفطية دراسة حالة الجزائرملري ممي  ، 1

  للي ، جامع  أبت بكر بلقاي ، تلممان ، 
 .   95-93، ص ص2010

، مجل  جامع  كربالت العلمي ، ا  قتصاديةأسعار النفط في السوق الدولية أبعادها ومضامينها االتلتيط عباس عب  علن ، 2
 ، العراط، كانلن األلي 4، الع   5ل  

 .   359، ص  2007
 .   273، ص  2006، عمان، األر ن ، 1،  ار لاسي للنشر، طمبادئ االقتصاد الكليحربت محم  مرمت عريقاا ، 3



 

 

 17 

المعرله  لمعر النفط هت عالق  عكمي ، تزيا ة المعرلر من الملع  النفطي  يد ي الى 
 له  تيحر العكس.  انخفار األمعار، بينما تت حال  انخفار الكمي  المعر 

 يتث ر العرر النفطت بع ة علامي خارجي  نلهحإلا من خالي النقاط التالي :  

يشكي الطل  النفطت محلر العملي  الملقي  لالقاسم  على التقات كي  الطلب النفطي: -1
له ا التهار  تت األهمي  ظإلر تت الفكر الكالميكت لال ي  ات  على   من العرر لالطل ،

كلن العرر هل المتحكم تت اآللي  الملقي  غير أن الع ي  من التناقهاا لالتهارباا تت 
الفكر الكينزي ملهحا أن الطل  هل من يتحكم  اللاق  بينا أن  لك غير  حيح، ليثتت

بمجرياا الملط، لتعال تالطل  على الشيئ لتت ه ص الحال  ميزي  ليحفز المنتجين من زيا ة 
 انتاجإلم لعرهإلم لإلا، لالعكس  حيح. 

تالعالق  القلي  التت تربط كي من العرر لالطل  تظإلر مالمحإلا من خالي عامي المعر، 
ميد ي الى الرت  من معرص مما يزي  من رغب  ال لي المنتج  الرت  من  تزيا ة الطل  النفطت

مع ال ا اننتاجي  ل لك للح لي على علاس  أكبر جرات ه ا االرتفان تت المعر، أما تت حال  
انخفار الطل  تإل ا يعنت أن المعرلر ميفلط ما هل مطلل  متمببا تت انخفار المعر، 

ل لي المنتج  لالعكس بالنمب  لل لي الممتلر ة التت متحالي لال ي ميتمب  بآ ار ملبي  على ا
   1االمتفا ة من ه ا االنخفار.

تم انشات الخزين النفطت بع  تثميس لكال  الطاق  ال للي  بع  أزم   الخزين النفطي: -2
، للق  مارس ه ا الخزين  لرا تاعال تت التث ير على العرر لالطل  الكلت 1973النفط عام 
من خالي اللجلت اليه عن  ح لر ارتفان تت أمعار النفط حير يتم ام ا  الملط  على النفط

النفطي  بكمياا هاسل  من ه ا الخزين لبيعه بنفس ممتل  األمعار المرتفع ، لمن جان  آخر 

 
،  (2014_1980)أسعار البترول وأثرها على السياسة المالية دراسة قياسية على اإلقتصاد الجزائري  تقلباتا ريس أميرة ،  1

 .   107- 106، ص ص 2015أطرلح   كتلراص، كلي  العللم االقت ا ي ، جامع  أبت بكر بلقاي ، تلممان ،
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انمتيرا اا المتزاي ة  تإن ه ا الخزين يد ي الى امت اص القلة الشراسي  للعلاس  النفطي  نتيج 
 غ اسي  التت تمتلر ها البل ان المنتج  للنفط من البل ان ال ناعي  المتق م . من المل  ال

ان ميام  انتاج النفط ترتبط بنمب  احتياطت النفطت لهل  االحتياطي النفطي الثابت: -3
يم ي االحتياطت المخزلن القابي لالمتخراج خالي تترة زمني  معين ، تعن ما يكلن االحتياطت 

ما بنمب  اننتاج المنلي ، تإن ال لل  تن ت  لزيا ة مع الا اننتاج ل لك النفطت أكبر حجما قيا
ما ح ي خالي المبعيناا نظرا لتزاي  الطل  على النفط لارتفان أمعارص من جإل  لحاج  
البل ان الم  رة للنفط الى الملار  المالي  الالزم  لتمليي خططإلا التنملي  لتفعيي برامجإلا 

   1ر .االمت ماري  من جإل  أخ 
: تت اللقا ال ي يمتن  تيه الك ير تت تفميرا م لألزم  السياسات الحكومية الخاطئة -4

، 2004على علامي لظرلف الملط على أ ما ال ات  الرسيمت لرات زيا ة أمعار النفط من  من   
يملم بعر من المحللين بانمإلام الإلام للمياماا الحكلمي  الخاطس  تت االرتفان المطر  

 . 2008تت  لألمعار
من ناحي  نج  أن عامي تثميم الملار  النفطي  تت بعر البل ان الم  رة للنفط م ي رلميا 
لتنزليال، ق  أ   الى من  شركاا النفط متع  ة الجنمياا من تطلير حقلي نفطي  ج ي ة مما 
ماهم تت تعميط العجز الممجي تت انتاج النفط. لتت نفس اللقا لكما هل الحاي عليه تت 

 ير من اقت ا ياا الملط الناشس  م ي ايران لرليا حاتظا حكلماا ه ص ال لي على ك
انعاناا الحكلمي  المخ    ل عم أمعار البنزين المحلي ، بحير بقيا األمعار منخفه  
بشكي ال يعكس ممتليا ا تت الحقيق  تت األملاط العالمي  األمر ال ي حاي  لن من  انخفار 

ملاط م  ب اي  االرتفان تت األمعار. لم   لك تإن امتمرار ارتفان االمتإلالك تت ه ص األ
األمعار أ   ببعر ال لي التت لم تمتط  تحمي ع ت ممتلياا ال عم الحكلمت ألمعار 
اللقل  المحلي  الى ب ت ع   من ال لي تت اتخا  اجراتاا امت ناسي   ف خفر ال عم على 

متق م  نج  أن الميام  الهريبي  المرن  لعبا اللقل  كال ين. لبالنظر الى بعر ال لي ال

 
 .   360- 359، ص ص مرجع سبق ذكرهتلتيط عباس عب  علن ،  1
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 لرا هاما تت من  تغير أمعار اللقل  تت محطاا البنزين بشكي كبير بمب  ترر هراس  
  1مباشرة مرتفع  على اللقل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، مجل  الباحر،  2008_2000تغيرات الجديدة في سوق النفط وأثرها على استقرار األسعار  تشخيص الممعي  اهلل  ال  ،  1

 ،  3، جامع  الجزاسر09الع   
  .2011 
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 خالصة الفصل:
من خالي امااتعرار ه ا الف ااي تبين أن البترلي من أهم الم ااا ر الطاقلي  تت العالم 
له ا ما جعله ماببا تت ال اراعاا الحا ال ، تمن أرا  المايطرة على العالم الب  له أن يمايطر  
على ال رلة البترللي  التت تتركز أمااماا تت  لي الشارط األلماط لال ي تحتلي أراهايه على ما  

االحتياطت البترللت العالمت، ما جعله بدرة  اااران  للت شااارس، له ا كله رغب   يقار   ال ت 
 تت الميطرة على أكبر ممتل عاا البترلي تت العالم.

للق  تثك  للجزاسر قبيي االماااااااااتقالي لبع ص مباشااااااااارة أهمي  النفط تت التنمي  المماااااااااتقبلي ،  
 ، حير ان الجزاسر تمتلك  لهااااارلرة لهااااا  الي  على محمي ال رلاا الطبيعي  لالمنجمي  للبال

امكااانياااا نفطياا ، غير أن أهمياا  البترلي الجزاسري ال تعل  تقط الى حجم االحتياااطاااا التت  
تمتلكإلا لكمياا اننتاج لممااتل  ال ااا راا رغم أهمي  ه ا الجان  للكن أيهااا لخ اااس ااإلا 

ع  الملق  لمزاياها، حير تتفلط الجزاسر على ك ير من ال لي الم اااااااااا رة المناتماااااااااا  لإلا، ليل
الجغراتت للجزاسر لامتالكإلا لشااابك  هام  من أنابي  النقي تربطإلا بثلرلبا  لرا بارزا مكنإلا من  

 احتالي مرکز ال  ارة كمكلن رسيمت لهام لل لي األلرلبي .
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 تمهيد 

من  الماهي  بعهإلا ملبي   50شإل  ملط البترلي ع ة أزماا مرتبط  بثمعار النفط تت 
التت كانا ل الح ال لي المنتج   م ال  م     1973لبعهإلا اجابيه  ب ت بثزم  الطاق  األللى  

التت أهرا بال لي المنتج  لتلتإلا الالزماا الملبي   م ي أزم  األمعار عام  1986العكمي  
بع ها انتعشا األمعار لشإل ة الملط ال للي  أزم  ايجابي   اني  من    1998لأزم   1991
األمعار أن عال ا االرتفان الى غاي  ،  م ما لب ا 2008لم ت م طليال لحلا أزم   2004
ا اأزماا أمعار النفط مرجعإلا تغير  ،أين شإل  ملط النفط أزم  انإليار تت األمعار 2014
ا معين ، ليكلن لإلا أ ار مختلف  على ال لي النفطي  ار بإلا  ناع  النفط خالي تت  مرت هيكلي  

يجابا حم  األزم  ا   لمنتطرط تت ه ا الف ي الى:  ،ملبا ل 
 بحر األلي: نظرة تاريخي  حلي النفط تت الجزاسرالم

  البحر ال انت: االقت ا  الجزاسري
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 المبحث االول: نظرة تاريخية حول النفط الجزائري
تعتبر الجزاسر من البل ان األقي تنلعإلا تت  ا راتإلا ا  يمكن ت نيفإلا على أنإلا من      

% 95ال لي التت تعتم  بش ة على ت  ير ملع  لاح ة أمامي  لهت المحرلقاا لبنمب  تفلط  
% من ايرا اا الميزاني  العام  لل لل ،   61تت المتلمط، كما تشكي الجباي  البترللي  أك ر من  

ه  يجعي االقت ا  الجزاسري ش ي  الحمامي  لالتث ر بالتغيراا الحا ل  تت ملط النفط لهل ل 
 تت ظي  علب  التنبد بمعر النفط المعرلف تاريخيا بثنه األك ر تقلبا من بين المل  الرسيمي .

 المطلب االول: التطور التاريخي للنفط في الجزائر واهميته
 اكتشاف النفط.   1

 1913لجزاسر يعل  الى ب اي  القرن العشرين، لكان اكتشاف عرهت من   اكتشاف النفط تت ا
ن ابانقليم الغربت من منطق  غلت ازن كبسر تليلانيا )جنل  غر  غيليزان(، للا  القطر 

  (.)جنل  ملر الغزالن
ن  م حقي برق  بالغر  من عين اتم اكتشاف ألي حقي بترللت تت لا  القطر  1946تت عام 

أما تاريخ انتاج النفط تت الجزاسر لال ي يمكن اعتبارص تاريخ النفط الفعلت  1952 الح عام 
حقي  لهل بع  اكتشاف ألي حقي نفط هام تت ال حرات الجزاسري   1956للجزاسر، تكان تت 

 1956عجيل  كما تم اكتشاف أكبر حقلي النفط تت الجزاسر حقي حامت ممعل  تت جلان 
 لنفط خالي الفترة االمتعماري :  قطان ا 1لبع ها تلالا االكتشاتاا

ان اهم ما يمكن مالحظته حلي قطان النفط خالي الفترة االمتعماري  هل معت ملطاا 
االمتعمار الى احكام قبهتإلا على ه ا القطان المإلم ل لك من خالي الع ي  من االجراتاا 

 
، م كرة ماجمتير غير منشلرة تقلبات أسعار البترول على التوازنات الكلية في الجزائر بلجمع ، انعكامااقلي ري قلشيح  1

 . 38ص   2009- 2008لتميير جامع  حميب  بن بلعلت بالشلف، ، قمم العللم االقت ا ي  لعللم ا 
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األملاي األجنبي  ال ي حرص على تشجي  ردلس  لالقلانين أهمإلا قانلن البترلي ال حرالي
  1البال  له  نظام لالمتيازاا يقلم على نإل   رلاا تت االمت ماراا البترللي  من خالي

تج ر انشارة الى انه بع  ا  ار ه ا القانلن تم تع يله مرتين لتط تطلر األح ار الميامي  
  هل  عم الم الح االمتعماري  لتلمي  1959حير كان الإل ف من التع يي األلي من  

تق  مار تت االتجاص ال ي يقلص  1961 الحياا ال لل  الفرنمي  أما التع يي ال انت من  
 الحياا ال لل  الجزاسري ، ل لك بع  التثك  من ممثل  امتقالي الجزاسر تكان من أهم ما جات 
به التع يي األخير الغات اللجلت الى مجلس ال لل  تت حاي المنازعاا النفطي  لاللجلت الى 

 . 2حكيم ال للتالت 
لخالي اتفاقياا ايفيان ترر المفالر الفرنمت على الجزاسر التعإل  لفرنما همن اطار الميا ة 

مي  الى االمت مار تت مجاي ال رلاا الباطني  عن طريط االجزاسري  بثن تتم ملا ل  الجإلل  الر 
 رلاا باطن بالإليس  ال حرالي  أل الإليس  الفني  المتغالي  راجإلاز مشترك يعرف اخت ا

بهمان جمي  الحقلط البترللي  التت منحتإلا ترنما للشركاا األرر تت ال حرات، كما ألزمإلا  
الفرنمي  لاألجنبي  بملج  تطبيط قانلن البترلي الجزاسري قبي االمتقالي، بمعنى امتمرار 

 متقاليمريان مفعلي التعإل اا الفرنمي  لامتمرار العمي بالشإلا اا المنجمي  الممنلح  قبي اال

  قطاع النفط بعد االستقالل: 3
بع  االمتقالي مباشرة حاللا الجزاسر أن ت عم امتقاللإلا الميامت بامتقالي اقت ا ي يعتبر 

لكان  المحطاا،أك ر من هرلرة لإل ا تإن امتغالي ال رلة النفطي  اللطني  عرف الك ير من 
يختلف عن القانلن الماس  تت تت كي محط  يتم اع ا  قانلن يثتت بإطار تنظيمت لتعاق ي 

 
أهمية الثروة النفطية في االقتصاد الدولي و االستراتيجيات البديلة لقطاع المحروقات دراسة حالة لحي  خير ال ين ، 1

محم  خيهر بمكرة  ، م كرة ماجمتير غير منشلرة، كلي  العللم االقت ا ي  لالعللم التجاري  لعللم التميير جامع الجزائر
   .176، ص 2013- 2012،
، م كرة ماجمتير غير منشلرة، كلي  العللم اإلصالحات االقتصادية في قطاع المحروقات الجزائريحاج قلي ر عب  الإلا ي ،  2

 .  15، ص2012-2011االقت ا ي ، عللم التميير لالعللم التجاري  جامع  لص ارن ، 
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لعلى العملم يمكن ابراز أهم م ارحي تطلر ميام  امتغالي ال رلة النفطي   المابق ،المحط  
 على النحل التالت: 

   1971-1962أ.  مرحلة االمتيازت 
خالي ه ص المرحل  معا الجزاسر الى بمط ميطرتإلا على ملار ها النفطي  التت كانا تخه  

بإعا ة تتح با    1963-10-19به تام  تطالبا الجزاسر بشكي رممت تت  لميطرة ترنمي  ش
المفالهاا من ج ي ، بغرر م ارجع  البنل  الخا   بامتغالي المحرلقاا اللار ة تت 
اتفاقياا ايفيان، لامتجابا ترنما للجزاسر بع  تماطي كبير ل ق ما بعر التنازالا خالي 

 :  1تتتم لا نتاسجه  1965اتفاط الجزاسر لعام 
% الم با تت قانلن البترلي ال اح ارلي الاى 50تغيير مع ي الهريب  المباشرة من  .1

 . 1968% ابت ات من من  54 م الى  1965، 1966% بالنمب  لمنلاا ، 53
م ترنما بالمماهم  تت التطلير ال ناعت بالجزاسر م  زيا ة امت ماراا الشركاا االتز  .2

 تت عملياا التنقي . 
الغات نم  االمتإلالك لله  نظام ج ي  يتلاتط م  ما هل معملي به تت ال لي  .3

 المنتج . 
الفرنمي ، م  تعيين رسيس  (S.N.RIBAL)رت  ح   الجزاسر الى الن ف تت شرك  .4

للشرك  من الجزاسر، اهات  الى التنازي عن الح   الخا   بالشرك  تت معمي تكرير البترلي 
 %. 10بالجزاسر بنمب  

 ة الجزاسر على الغاز الطبيعت ل تكلن ب لك ملكي  تام  لإلا. ميطر  .5
 امتح ار نظام المشارك  التعالني  الجزاسري  الفرنمي .  .6

بملج  القانلن  1963.12.31كما أمما الجزاسر خالي ه ص الفترة شرك  ملناطراك بتاريخ 
ار للطني  ألبح لهت شرك  النفط الجزاسري  لاممإلا بالكامي المدمم  ا 63/491

 
   . 68، ص  1974،  ار الطليع ، بيرلا ،زائرمعركة البترول في الجعاطف مليمان ،  1
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ل لك بإل ف الميطرة الت ريجي  على  رلاا البال   لتمليقإلانتاجإلا لنقلإلا االإلي رلكربلناا ل 
قطان النفط من الميطرة الفرنمي ، لق  جم ا بالفعي شرك    لامترجان،  18F1من بترلي لغاز

 ملناطراك عملي  الميطرة الت ريجي  على قطان المحرلقاا، 
  1985-1971مرحلة تأميم قطاع النفط واالسترجاع الفعلي للسيادة النفطية . ب

تت ما  مرا عملي  تثميم الجزاسر لامترجان ميا تإلا على قطان النفط بم ارحي مختلف  نلجزها
 يلت: 

على النحل   1970-1967تثميم الشركاا البترللي  غير الفرنمي  تت الفترة الممت ة بين   ▪
  219Fالتالت:

 − تثميم شرك  BP British Petroleum تت ب اي  1967. 
ألا 24تت  1967.   ESSO.MOBIL OIL  تثميم شرك − 

 . 1968تت ماي  SHELLتثميم شرك   −
بع  تشي المفالهاا بين الجزاسر ل  1971تثميم الشركاا البترللي  الفرنمي  عام  ▪

 لالر للبرميي الى  2.08ترنما، ل لك بمب  رتر الشركاا الفرنمي  لرت  معر البترلي من 
  لالر للبرميي  2.85

تم انعالن عن تثميم المحرلقاا من طرف الرسيس الجزاسري اي  1971ت  ارير  24لتت  
% من الشركاا 15هلاري بلم ين ال ي  رت قاسال: "ابت ات من اليلم، يج  أن نثخ   ارحي

البترللي  الفرنمي ،" لبالتالت حللا ممتلكاا الشركاا الفرنمي  ل الح الشرك  اللطني  
 ملناطراك، لأ بح لملناطراك الحط تت: 

 % من التكرير. 50% من اننتاج ل أك ر من 30 −

 
،  رام  حال  الطاق  الممت ام  تت الجزاسر، م كرة ماجمتير غير منشلرة، الطاقة في ظل التنمية المستدامةعقيل   بيحت،    1

   .184 ، ص2009-2008كل  العللم االقت ا ي  لالعللم االقت ا ي  لعللم التميير جامع  منتلري قمنطين ، 
، م كرة ماجمتير غير منشلرة ، معإل  العللم تمويل االستثمارات في الجزائر بالرجوع إلى قطاع المحروقاتطيلبت أمين  ، 2

 .  111، ص  2004-2003االقت ا ي  لعللم التميير جامع  الجزاسر ،
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 % من ال ناع  البترلكيمالي ، ل مجملن التلزي ، لتثميم حقلي الغاز. 100 −
 ل مقابي ه ا ق ما الجزاسر الهماناا التالي : 

 تمليي الملط الفرنمي  بالبترلي الجزاسري مهملنا بمعر الملط  ∗
   102Fتق يم تعليهاا الشركاا نق ا بامت نات شرك  جيتت تي ت  لإلا التعلير بالنفط الخام ∗

لبإل ا تم منح شرك  ملناطراك كامي ال الحياا التت تممح لإلا ببمط نفل ها على القطان، 
لتم ح ر نلعي  العقل  التت يمكن للشركاا البترللي  العالمي  أن تبرمإلا م  شرك  ملناطراك 

  212Fتت نلن لاح  لهت عقل  الخ ماا لالتت اشتإلر منإلا تت الجزاسر نلعان لهما:
تتحمي الشرك  األجنبي  كي تكاليف عملياا االمتكشاف لال   باألخطار:عقود الخدمات   .أ

 تتح ي على مكاتس  أل التعلير اال عن  تحقيط نتاسج ايجابي  
تق م الشرك  األجنبي  الخ ماا المطللب  منإلا تقط، مقابي  عقود المساعدة التقنية: .  

 مكاتس  متفط عليإلا ممبقا 
من  من تطبيقه لم تحقط الجزاسر اكتشاتاا مإلم  لتبرم   15أ با ه ا القانلن مح ل يته تخالي  

لتميزا ه ص الفترة بامتنزاف االحتياطاا من  3 عق  بمع ي أقي من عق ين تت المن ، 25اال 
خالي زيا ة اننتاج م  غيا  اكتشاتاا مإلم  لتعليهإلا ل تيما يلت تطلر احتياط أنتاج النفط 

نتاج النفط تت الجزاسر خالي الفترة : تطل 1الج لي رقم  1985-1972تت الفترة   ا  ر احتياطت ل 
 . 1985-1972الممت ة من 

 
 
 
 

 
   151، ص مرجع سبق ذكرهعب  العزيز لطبان ، 1
 .  179، ص مرجع سبق ذكرهلحي  خير ال ين ، 2
 .  97، ص مرجع سبق ذكرهقامم س اريري ،بل 3
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 : ألف برميي يلميا( اإلنتاج: مليلن برميي( ،)االحتياطي) الوحدة:
 السنوات  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

 االحتياطي   9740  7640  7700  7370 6800  6600  6300 

 إنتاج لنفط   1062,3 1097,3 1008,6 982,6 1075,1 1152,3 1161,2

 السنوات  1979  1980  1981  1982 1983  1984  1985 

 االحتياطي   8440  8200  8080  9440 9220  9000  8820 

 إنتاج لنفط   672,4  1153,8 1019,9 797,8 704,8  660,9  695,4 

بن علالت خال ي ، امتخ ام العلاس  النفطي ،  رام  مقارن  بين تجرب  الجزاسر لتجرب  :  المصدر
 . 92ص  90، ص 2016-2015، 2ن ام كرة ماجمتير، جامع  لهر  النرليج،

 . 2017-1986ج. مرحلة اإلصالحات 
من  تاريخي  تت تطلر الملط البترللي  العالمي  بع  أن ت هلرا أمعار 1986تعتبر من   

المحرلقاا الى أ نى ممتلياتإلا، ما أ ر بشكي مباشر على العاس اا النفطي  لل لي المنتج  
الم  رة ل الجزاسر لاح ة منإلا ما  تعإلا الى م ارجع  ميامتإلا الطاقلي  المابق  ل تبنت ميام  

من مجملع  من القلانين لتع يلإلا حم  ما تفرهه الظرلف المحيط    طاقلي  ج ي ة من خالي
 لاأله اف الم ار  بللغإلا. 

  .1986-08-19المؤرخ في  14-86.  قانون رقم 1-ج
يعتبر ألي قانلن ن الت قطان المحرلقاا بالجزاسر، لال ي أرمى نظاما يقل  على تقامم 
عقل  اننتاج، لعلى تتح القطان أمام الممت مر األجنبت لح   اطار الش ارك  بين الشرك  
اللطني  ملناطراك لالشركاا النفطي  األجنبي . للعي أهم البنل  لانجراتاا التت تهمنإلا 

 تتم ي تت ما يلت:  14-86قانلن رقم 
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تهمن  القانلن أربع   يغ للش ارك : لهت  يغ  عق  تقامم اننتاج،  يغ  عق   .1
خ ماا،  يغ  الشرك  التجاري  الخاهع  للقانلن الجزاسري المقر تت الجزاسر  لن حمي 

 الشخ ي  المعنلي ،  يغ  شرك  أمإلم خاهع  للقانلن الجزاسري ليكلن مقرها الجزاسر. 
ح الشإلا اا المنجمي  )تراخيص االمتكشاف ل/أل االمتغالي( على الشرك  ق ر من  .2

اللطني  ملناطراك م  ترك لإلا خيار التفالر م  الشركات األجان  لاختيار الكيفي  الم لى 
المتغالي المحرلقاا لتط اح   ال يغ األربع  الم كلرة مابقا على أن ال تقي ح   الجزاسر 

 عاق . % مإلما كانا  يغ  الت51عن 
ن ا على أن قطان الغاز الطبيعت غير معنت لال يمري عليه القانلن، ل  23الما ة  .3

كي االكتشاتاا التت تتحقط عرها أ نات البحر عن البترلي ت بح ملك لل لل  م  تعلير 
 الشريك األجنبت على الم اريف التت  رتإلا 

كي الحقلي المكتشف  القانلن يمري تقط على االكتشاتاا النفطي  الج ي ة 65الما ة  .4
 مابقا هت خارج مجاي الش ارك . 

   اج ي    نلعا  أرمى نظاما ج ي ا للتعاق  لأ خي أللي مرة تت المنظلم  التشريعي  بالجزاسر .5
 من العقل ، لهل عقل  تقامم اننتاج. 

له  ممثل  نقي المحرلقاا خارج اطار الش ارك ، لأبقى على احتكار شرك  ملناطراك  .6
 .1لشبكاا النقي

  .1991-12-04 المدرخ تت 21-91.  قانلن رقم 2-ج
% م   اعطات األلللي  49نص على أن ال تتجالز ح   الشريك األجنبت    14-86قانلن رقم  

لالمتكشاف الج ي  لليس العمي تت الحقلي الملجل ة، أ ر ملبيا على م   تجال  الشركاا 
جزاسري  الى ا خاي تع يالا ج ي ة تم ، األمر ال ي  ت  الحكلم  ال1986األجنبي  م  قانلن 

 
 ، أطرلح   كتلارصأثر تقلبات اإلي اردات النفطية على االقتصاد الكلي )النمو االقتصادي( دراسة حالة الجزائرزماي لهيب  ،   1

، ص  2018-2017غير منشلرة، كلي  العللم االقت ا ي  لالعللم التجاري  لعللم التميير جامع  أبت بكر بلقاي  تلممان،
134  . 
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على بنل   1991 يممبر  4ال ا ر تت  21-91لأبقى قانلن  1991الم ا ق  عليإلا من  
 رسيمي  تم لا تيما يلت: 

أبقا الما ة ال ال   على احتكار ال لل  لعملياا امتكشاف ل امتغالي لنقي المحرلقاا  .1
 م  امكاني  التفلير ب لك للشركاا األجنبي  . 

ممحا الما ة اي اربع  تت حال  خا  ، امت نات على ما لر  تت الما ة ال ال  ،  .2
على  17للشركاا األجنبي  بممارم  األنشط  المابق  ع ا نشاط النقي ال ي أبقا الما ة 

 احتكار ال لل  له. 
 % على األقي بغر النظر على  يغ  التعاق 51انبقات على ح   ملناطراك بنمب    .3

 أما التع يالا الجلهري  التت أهاتإلا تإلت كالتالت: 
 . 1986تلمي  مجاي الش ارك  ليشمي الحقلي النفطي  المكتشف  قبي   لر قانلن  -
الملزم  للشريك األجنبت بالتنازي عن  1986اللار ة تت قانلن  23الغات نص الما ة  -

التعلير، لتلمي  مجاي احتياطاا الغاز المكتشف  لفاس ة شرك  ملناطراك تت مقابي 
 ك  الى قطان الغاز أيها. االشر 

نجاز لامتغالي لحما  المدمم  اللطني ، القنلاا  - ا  الممات للشريك األجنبت بتم ليي ل 
 لالمنشآا المرتبط  بنشاط نقي المحرلقاا. 

منح امتيا ازا لباسي  بإل ف جل  الشركاا األجنبي  لالمت مار، ل لك بالتمييز بين المناطط  -
 . 1التخ يص لكي منطق  لتط أهميتإلا مع الا جباسي  مح ّ ة تخه  لإلا كي النشاطاال  

  .2005-04-28 المؤرخ في 07-05.  قانون رقم 3-ج
أ با على العملم تعاليته تت جل   21-91المع ي بقانلن  14-86بالرغم من أن قانلن 

نتج  تت مهاعف  امتقطا  االمت مار األجنبت، اال أنه م  احت ام المناتم  بين ال لي الم

 
الجريدة الرسمية الجزائرية    14-86)ال ي يع ي ليتمم القانلن رقم    1991 يممبر    04المدرخ تت    21-90  القانلن رقم   1

 . ديسمبر( 17الصادر في  63العدد 
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 07-05ردلس األملاي لالتكنلللجيا لفاس ة القطان،  ت  الحكلم  الجزاسري  الى اط ارر قانلن  
 ك انت محط  لر الحاا تت قطان المحرلقاا الجزاسري  ل أهم ما جات به القانلن: 

لي  امتح ار لكالتين لطنيتين ممتقلتين تتمتعان بالشخ ي  القانلني  لك ا االمتقال .1
قب  نشاطاا الاللكال  اللطني  لمر   ALNAFTلنفط  االمالي  لهما: اللكال  اللطني  لت مين ملار   

 . ANRHالمحرلقاا لهبطإلا 
% على األقي من حقلط المماهم  تت 70اعطات الممت مر األجنبت الحط تت امتالك   .2

% على األقي 20% على األك ر ل 30لت ما بين  اأي  ش ارك ، للم تترك مل  خيار يتر 
 . 07-05المع ي للقانلن رقم  10-06.  األمر رقم 4-لشرك  ملناطراك ج

-05جات ليع ي ليتمم قانلن المحرلقاا    2006يلليل    29المدرخ تت    06/10ان األمر رقم  
 لتم لا أهم التع يالا التت جاتا تيه:  2005ال ا ر عام  07

% على األقي  51حرلقاا بفرص ح   شرك  ملناطراك اعا ة بمط الميطرة على قطان الم
 . 07-05انبقات على اللكالتين المنشثتين تت اطار قانلن

امتح ار رمم غير قابي للحمم على األربات االمت ناسي  التت يحققإلا الشركات األجان  على 
لبرميي،  لال ار ل  30ح تإلم من اننتاج عن ما يتجالز المتلمط الشإلري ألمعار بترلي برنا  

 % كح  أق ى. 50% كح  أ نى ل 5يا ارلت ه ا الرمم بين 
  للمحروقات 2005على قانون  2013.  تعديالت 4-ج

تت االحتياطاا النفطي  لالغازي  لتت اننتاج نتيج  العتما   ا ارجعا ش ي ا شإل ا الجزاسر
بحير ا ارج  انتاج الجزاسر من المحرلقاا  2006، لق  تم مالحظ   لك تت  2005قانلن  
، 2010% للم تلتط الجزاسر تت اعالن مناق اا  للي  ج ي ة لالمتكشاف من  من   25بنمب   

ملبي  للشركات األجان  عن جاهزيته ألن قطان المحرلقاا تت الجزاسر أعطى رماسي 
 لالمت مار، لتهاعفا الشكلك حلي ربحي  االمت مار تت الجزاسر. 

من أجي تجالز  2005لج ا الحكلم  الجزاسري  نفمإلا م تلع  الى اعا ة النظر تت قانلن 
النقاسص لالملبياا التت مّيزته، تاتجإلا نحل مزي  من التع يالا لالت حيحاا على ه ا 
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على  2013يناير  21ن، كان آخرها م ا ق  المجلس الشعبت اللطنت الجزاسري تت القانل 
، لأهم ما جات به القانلن من تع يالا ما 2005قانلن المحرلقاا المتمم لالمعّ ي لقانلن 

  1يلت:
قب  الجباسي  اامت نات انتاج الحقلي الممتغل  حاليا من االجراتاا الجباسي  الج ي ة. تلمي  المر  .1

 على الشركاا البترللي  األجنبي  التت تشتغي بالجزاسر  
 النص على امكاني   ت  انتالة عينا بتخلت المتعاق ين عن جزت من انتاجإلم ل لح ال لل .  .2
 تخفيف لتمإليي ظرلف ممارم  نشاطاا التنقي  لالبحر لامتغالي المحرلقاا.  .3
 ي المحرلقاا غير التقلي ي .  ا راج أحكام خا   بالتكفي بالبحر لامتغال .4
 ك ملناطراك لممارم  نشاطاا تحليي المحرلقاا لالتكرير. اا راج ما ة تلزم أي شخص بإشر  .5
ا راج ما ة تلزم أي شخص يري  ممارم  نشاطاا التكرير أن يكلن ل يه ق  ارا تخزين خا    .6

 به. 
 ي يعتم  أماما على اعا ة النظر تت منإلجي  تح ي  نمب  الرمم على ال خي البترللت ال .7

 مر ل ي  المشرلن ب ي رقم األعماي. 
ا راج اجراتاا جباسي  تحفيزي  لتشجي  النشاطاا المتعلق  بالمحرلقاا غير التقلي ي   .8

للمكامن ال غيرة لللمكامن اللاقع  تت المناطط غير المكتشف  بما تيه الكفاي  الميما تلك 
ان الحاا ل    المعق ة لالتت تفتق  للمنشساااللاقع  تت عرر البحر لالمكامن  اا األرهي 

المتبع  تت قطان المحرلقاا كان لإلا ا رها تت امتقطا  الشركاا األجنبي  لزيا ة االكتشاتاا 
التت أ ا الى زيا ة االحتياطاا النفطي  لنمل اننتاج لالج لي الملالت يلهح تطلر احتياطت 

  2016-1986ل انتتاج النفط تت الجزاسر للفترة 
نتاج النفط تت الجزاسر خالي الفترة الممت ة من  :2الج لي رقم  ا   . 2016-1986تطلر احتياطت ل 

 
قانون المحروقات في الجزائر واشكالية الرهانات المتضاربة قراءة في تطور األطر القانونية والمؤسساتية يس محم  ،خم  1

، جلان الع   التام ،  2013،  تاتر الميام  لالقانلن، جامع  قا  ي مربات لرقل ، الجزاسر، الجزائر لقطاع المحروقات في
   .159-156ص ص 
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 : ألف برميي يلميا( اإلنتاج: مليلن برميي( ،)االحتياطي) الوحدة:
 السنوات  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993 

 االحتياطت   8800  8500  9200  9236  9200  9200  9200  9979 

 انتاج لنفط   673,9  684,2  656,6  727,3  789,9  803,0  756,5  747,3 

 السنوات  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001 

 االحتياطت   9979  9979  10800 11200 11310  11310 11310 11310

 انتاج لنفط   752,5  752,5  806,7  846,1  827,3  749,6  796,0  776,6 

 السنوات  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

 االحتياطت   11310 11800  11350 12700 12200  12200 12200 12200

 انتاج لنفط   942,4  1311,4  1352,0 1368,8 1371,6 1356,0 1216,0 1189,8

 السنوات  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

 االحتياطت   12200 12200  12200 12200 12200  12200 12200

 انتاج لنفط   1189,8  1162,0 1199,8 1202,6 1193,0 1157,0 1147,0

 . 92ص  90ص مرجع سبق ذكره، : بن علالت خال ي ، المصدر
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 المطلب الثاني: السياسة المعتمدة للنفط في الجزائر 
منحالي التطرط لجمل  من التلجإلاا العام  لميام  قطان المحرلقاا  المطل تت ه ا      

ا اتت بال نا من خالي ال لر ال ي يلعبه تت االقت ا  اللطنت، كما منملط الهلت على مرتكز 
  1التعالن ال للت لانقليمت تت مجاي الطاق : الأخير القطان من أجي المحاتظ  على البيس ، 

  رهانات قطاع المحروقات:-
يلع  قطان المحرلقاا  لار رسيما تت التنمي  ليعتبر األ اة المحرك  لباقت ترلن االقت ا       

تت  %11%من االنتاج المحلت لبثك ر من 16اللطنت، حير تماهم المحرلقاا بحلالت 
%من عاس اا ال ا راا  74ن خالي الجباي  البترللي ، كما يشكي نحل ني  العام  ماالميز 

لتماهم المحرلقاا تت تلبي  كامي االحتياجاا اللطني  من الطاق  حير بلغ االمتإلالك لمن  
من الغاز الطبيعت،  3مليار م 40من المتلجاا البترللي  ل  3مليار م 3,15حلالت  2014

المحرلقاا لال ي ازي تت امتراتيجي  التنمي  اللطني   ان ال لر الإلام ال ي يهطل  به قطان
رتكز على أربع  محالر رسيمي  لقطان المحرلقاا ت   الشامل  مكن من له  لرمم ميام  لطني 

 تطلير  ا راا المحرلقاا بغي  ت عيم المشاري  التنملي .  هت
 "أثر تغيرات البترول على االقتصاد الجزائري

 اعت متكامي لمتنلن. المماهم  تت بنات نميج  ن -
االمتخ ام العقالنت للطاق  لتنمي  الفرلن المتنالب  الطاقاا المتج  ة، التكنلللجياا الفعال  -

 لالنقي .
 التعالن ال للت تت مجاي الطاق . -
 
 

 
،  "دور الجباية البترولية في تحقيق النمو االقتصادي المستدام في الجزائر من خالل البرامج التنموية" ع مانت مختار، 1

م كرة ماجمتير تت عللم التميير، تخ ص ا ارة أعماي لالتنمي  الممت ام ، كلي  العللم االقت ا ي  لالعللم التجاري  لعللم  
 .  99-93ص ، 2013/2014التميير، جامع  مطيف، 
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 السياسة المنتهجة في قطاع المحروقات للحفاظ على البيئة: 
ان لنشاطاا قطان المحرلقاا تث يراا ملبي  مباشرة على البيس  لال ح  العملمي ، تق       

 تم اتخا  ع ة اجراتاا من أجي اننقاص من ح ة التث يراا شملا:  
، غاز البترلي المماي، البنزين ترقي  لتطلير امتعماي الطاقاا األقي تلل ا )الغاز الطبيعت-

 الخالت من الر اص(. 
 %من الغاز الطبيعت لتلجيإله لالمتعماالا المتخ   . 94انتاج الطاق  الكإلرباسي  بنمب  -
 التخفير الت ريجت لح   الملا  الطبيعي  تت مت ازن الطاق  لالتت يتم تلجيإلإلا للت  ير. -
 شاعي. ب ي جإلل  خا   من أجي امترجان غا ازا الم-
تطلير تقنياا حجز لتخزين غاز  انت أكمي  الكربلن من خالي عملي  اعا ة حقنه تت حقي -

 عين  الح. 
االنخراط تت المبا رة الشامل  للش ارك  من أجي انقاص كمي  الغاز المحرلط التت أطلقإلا -

 .البنك العالمت
لح اا المعالج ،  ا راج برنامج خاص نعا ة تثهيي الم اتت يرمت الى ت عيم لتح ير-

لله  نظام الم ارق  ال اتت لالترازاا الإللاسي  لتحمين نلعي  اللقل  بخفر نمب  الكبريا 
 لالملا  العطري  بإل ف تلاتط المنشآا م  النظم العالمي  لتحمين نلعي  المنتجاا البترللي . 

ا التحليي ا راج نظام تميير ج ري نزال  الفهالا المام  لالخطرة الناتج  عن عمليا-
 لاننتاج ل لك بمعالج  النفاياا الماسل  المياص الممتعمل ، طين الحفر.... 

 التعاون اإلقليمي والدولي: -
ترتكز امتراتيجي  الجزاسر تت مجاي التعالن ال للت على اعتبارين أمامين، هما: أهمي       

جي  المرتبط  بتطلرص لك ا قطان المحرلقاا تت االقت ا  اللطنت لاللاجباا المالي  لالتكنللل 
التحلالا ال للي  تت المنلاا األخيرة، تت ظي تشكيي مجملعاا اقليمي  تهال عن االهتماماا 
البيسي  لعللم  االقت ا  التت تخلي للطاق   لار محركا تت العالقاا ال للي ، حير يلع  
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ن المنتجين البترلي  لار بارزا تت تكلين عالقاا أمامإلا تلاتط لتقار  الم الح بي 
 لالممتإللكين. 

الغاز الطبيعت لالكإلربات اتجاهاا هام  لتطلير التعالن من   يشكيعلى المستوى اإلقليمي :-
أجي تحقيط مجملع  مغاربي  متكامل ، لمن  م المعت لخلط منطق  ألرلمتلمطي  للتبا ي 

 الحر، عبر: 
 تطلير المبا الا الطاقلي  بين هفتت المتلمط من خالي رلابط غازي  لكإلرباسي ، -
ط اقليميا تت مجاي البترلكيميات لاألمم ة لال ناع  الت ني  من خالي مشاري  لامع  النطا-

 شبه طاقلي ، 
 تنفي  مشاري  مشترك   اا نجاع  طاقلي  لالمحاتظ  على البيس . -
تمتفي  الجزاسر من حهلرها على ممتل  المنظماا لالإليساا ال للي  على الصعيد الدولي: -

ن لاالمتجاب  الهتماماتإلم تت لانقليمي  من أجي عرر محالر تعالن م  الشركات ال لليي 
 مجاي األمن لانم ا اا، لتمعى الجزاسر من خالي عملإلا ال دل  تت اطار منظم  ألبك الى: 

متابع  لتعميط الحلار بين المنتجين لالممتإللكين بإل ف الل لي الى اجمان حلي هرلرة -
 ر الملط النفطي  لممتل  متلازن لألمعار. اامتقر 

ر م اخيي البل ان المنتج  للنفط اشغاالا البيسي   لليا بما يحقط امتقر التكفي المن ف باالن -
 لالغاز الطبيعت لتعزيز الجإلل  التنملي  لإل ص البل ان. 

 المطلب الثاني: عالقة النفط باالقتصاد الجزائري 
يعتم  االقت ا  الجزاسري بشكي شبه كلت على القطان النفطت، ا  يعتبر ه ا األخير العمل  
الفقري ال ي يرتكز عليه، له ا ارج  الى ال لر األمامت ال ي يقلم به تت االقت ا  الكلت، 
لك ا الى لتيرة نمل ه ا القطان مقارن  م  باقت القطاعاا األخر  ه ا من جإل ، لمن جإل  

ى التح يالا المالي  الكبيرة التت ي رها من العمل  األجنبي  نتيج  عملي  الت  ير الى  اني  ال
 الخارج. 
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 : (PIB)مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي  .1
لألهمي  الكبيرة التت احتلتإلا ه ص الملع  أ بحا   االنفط هل أهم ملع  تنتجإلا الجزاسر، لنظر    

مال له لزنه الخاص تت االقت ا  اللطنت الجزاسري، ا  أ بح أح  تشكي قطاعا اقت ا يا كا
  .ترلن اننتاج تت االقت ا  اللطنت لنمل الناتج المحلت أ بح مرتبط ج ا بنمل القطان النفطت

  نية العامةامساهمة قطاع النفط في الميز 

يرة تت تنمي  أن اهتمام ال لل  الكبير بالقطان النفطت، يرج  لمب  لاح  لهل مماهمته الكب 
ني  ال لل  غ اة ااالقت ا  اللطنت من خالي الجباي  النفطي ، لالتت كانا مماهمتإلا تت ميز 

، اال أنه ل بع  تثميم المحرلقاا 1 ااااالمتقالي ال تم ي مل  نمب  هسيل  من مجملن انير 
بارتفاعإلا لتنخفر ني  العام  لل لل ، ترتف  اب أا أهميتإلا تتجلى بالنمب  للميز  1971من  

 اا الكلي  ابانخفاهإلا، له ا ما ملف نالحظه من خالي مماهم  الجباي  النفطي  تت انير 
   2016-1971ني  خالي الفترة اللميز 

  ت:امساهمة قطاع النفط في حجم الصادر 

النفط تميطر على معظم قيم  ال ا راا  النفط، ل ا راامن  امترجان الميا ة على قطان 
 تإلت تشكي الملر  الرسيمت للعمل  ال عب  تت الجزاسر بالجزاسر،

  ت االقتصادية:اأهمية قطاع النفط بالنسبة للمؤشر 

يكفت لتبيان المكان  التت يحتلإلا قطان المحرلقاا تت االقت ا  الجزاسري أن نمتشإل  ب ال   
 اا الملازن ، االناتج المحلت للبال ، ليم ص با ل ت اير  نصفأرقام ت لنا على  لك: تإلل يم ي 

ارتباطا ا االقت ا ي  مرتبط  العليه يمكن القلي أن المدشر   2رجي  اته الخا امن اير  %98ل 
ا ل يقا بقطان النفط، تالناتج اللطنت الخام لحجم االمت مار لقيم  اللار اا لاننفاط العام كلإل

 
 ،م كرة"VARالعالقة بين سعر البترول وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية في الجزائر باستخدام منهجية "بلعلين  مللل ،    1

   .37، ص2010-  2009ماجيمتير غير منشلرة، معإل  العللم االقت ا ي  لعللم التميير جامع  الجزاسر، 
، ا  ار مركز المشرلعاا  االقتصاد الجزائري، تبعية متازيدة لقطاع المحروقات، مجلة اإلصالح االقتصاديمحم  حابيلت،    2

   4، ص2008أبريي،  20ال للي  ، القاهرة م ر، الع   
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 اا النفط ل يمجي المت ازن التجاري لمت ازن الم تلعاا اير ا ترتف  بارتفان أمعار لاامدشر 
النفط  لارتفان   جعا الم يلني  ابت ات من األلفي  ال ال   م  انتعاش أمعاراأر  ة ايجابي ، لتر 

 2015مليار  لالر من   3.02الى  1998مليار  لالر من   30ايرا اته لتا ارج  من 
بانهات  الى انخفار مدشر البطال  لالتهخم بانهات  الى ارتفان احتياطاا  ال لل  من 

 العمل  ال عب  التت تتآكي م  انإليار أمعار النفط
أنه يتمت  بمزايا هام  لع ي ة، بحير أنه ملع   كما تكمن أهمي  النفط االقت ا ي تت    

امتراتيجي  لإلا خطلرتإلا لقا الملم لالحر  على الملات تإلل أهم عنا ر التق ير االمتراتيجت 
لل لي، لعليه تمتن  قلة ال لي لمن خالي ميطرتإلا على ملار  التحكم تت الص ارن العالمت 

  لي لاز هارها.بثمرص ل لك باعتبارص مدشر حقيقت لقياس تق م ال
 لتكمن أهميته أيها تت حقيقتين:  
كلنه م  ر الطاق  ليحظى بمكان  متميزة بين مجملن ه ص الم ا ر الناجم  عن أمبا  -

ري لنظات  اتني  لاقت ا ي  ع ي ة تتم ي تت  رج  االحا ارط العالمت لارتفان معامله الحر 
 يا أخر . ااجه الى ما يتيحه من مز امتخ امه، لمإللل  نقله لتخ زينه لانخفار تكاليف انت 

ألنه ما ة خام أمامي  تت الع ي  من ترلن ال ناعاا الكيمالي  لالبترلكيمالي ، لتتم ي ه ص 
ال ناعاا القاسم  أماما على النفط تت  ناعاا زيلا التشحيم لاللرط لالمطاط لالمنظفاا 

 ال ناعي  ... الى جان  بعر ال ناعاا الغ اسي  أيها. 
انهات  الى  لك تإن االقت ا  الجزاسري له اعتما  مطلط على المحرلقاا ا  أنه حلالت ب      

 ل ت اننتاج المحلت لال خي القلمت م  رهما انتاج المحرلقاا من نفط لغاز طبيعت، لال لر 
 اا ا% من انير 06األخير تت معظمه هل  خي غير مباشر للمحرلقاا اهات  لكلن أك ر من  

ني  العام ، م  رها األربات التت تجنيإلا الحكلم  من  ا راا البترلي لالغاز، االمحلي  للميز 
كما أنه يلع   لر غير مباشر تت  عم أجلر لرلات  العمي، لتمليي االمتإلالك العام لالخاص 
ل عم نشاطاا اننتاج من زارع  ل ناع  تحليلي ، ل عم ال ناع  البترللي  لمنتجاتإلا 

 . 1المكررة"
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 خالصة:
لالمتعلقا  باالتاث ير   1986تم التطرط تت ها ا الف اااااااااااااااي الى األمااااااااااااااباا  المختلفا  ألزما  

لالتالع  بالعرر لالطل ، أماااااابا  منإلا االقت ااااااا ي  لمنإلا الماااااايامااااااي  لمنإلا ما هل متعلط  
بال لي المماتلر ة للنفط التت اتخ ا ما يلزم للهاغط على أماعار النفط نحل األمافي لمنإلا ما  

الم اااااااااااااا رة للنفط التت علهااااااااااااااا من التعاالن تيماا بينإلاا لاتخاا  خطلاا لقراراا تعلط باالا لي 
جراتاا تر ي  لم اااالح ظرتي  أناني  أ ا تت النإلاي  الى  متناماااق ، اتخ ا كي  لل  قراراا لا 
الحاط الهاااااااارر بالجمي  لق  عرهاااااااانا اآل ار الماااااااالبي  التت ترتبا عنإلا بالنمااااااااب  لالقت ااااااااا  

 .اللطنت
من الناحي  انجمالي  تق  كان   1986لأزم   2014تاسج بين أزم  تشاااابإلا األمااابا  لالن 

ماااااب  انإليار األماااااعار هل زيا ة العرر مقابي تراج  الطل  لكانا لألزم  أ ار مااااالبي  على  
الميزان التجاري لميزان الم تلعاا لتقل ااااااا ايرا اا ال لل  لمااااااببا عجزا تت ميزاني  ال لل  

 .1986 للل كانا بش ة تختلف عن تلك تت
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 تمهيد:
على اعتبار األزماا النفطي  ظاهرة اقت ا ي  متكررة حملا الع ي  من اآل ار على 
االقت ا ياا خا   منإلا النفطي  كان ال ب  من انحاط  بمخلفاا ه ص األزماا لمعرت  

 ممتقبي النفط تت ظي التطلراا الحا ل .  
أح ر األزماا التت تعرر لإلا االقت ا  الجزاسري للهعته   2014ن   تعتبر األزم  النفطي  لم

لالخبرة الناتج   1986أمام اختبار حقيقت نظرا لر الحاا العميق  التت شإل ها بع  أزم  
عن األزم  المابق  أهف الى  لك البحبلح  المالي  التت كانا تيإلا الجزاسر لفترة زمني  طليل  

 لملاجإل  هك ا أح ار. كانا كاتي  لله  ميكانزماا 
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   الصدمات العالمية من خالل تداعي اسعار النفط االول:المبحث 
  المطلب االول: األزمات النفطية العالمية

 الى ياد ي المالط تالازن تت مفااجئ اخاتالي بثنإلا الانفط  اناع  تت الماعري  األزماا تعرف
 نتيجا  تقا  تطلي، حيار ق  معين  زمني  تترة على يمت  األمعار تت أل انخفاار حا  ارتفاان
 الإليكلي  كالتغيراا  اخلي  بعلامي لاح  آن كالهماا تت أل  الطلا  أل  العارر محا  اا تاث ر
 مر ص يكلن أن المالط، كماا يمكن الى التالازن نعاا ة العارر لتارة عا م م اي ال اناع  تت

   1الجيلميامي  لغيرها.  لالعلامي  ال للي   التنظيماا  م ي  بال ناع   لإلا  عالق   ال  خارجي   علامي
   الفرع األول االزمات النفطية:

لق  شإل  ملط النفط ع ة أزماا مرتبط  بتقلباا أمعار الانفط منا  ب ايا  المابعيناا الى غايا  
 اآلن لتتم اي أهم المحطاا التاريخي  ما يلت:  

 األماعار  ت احيح  أزما   األزما  امام  ها ص  علاى  أطلاط  لقا   :1973األزمة النفطية األولى   .1
 قيامي ، حير ممتلياا الى مت ني  كانا التت الحقيقي  بقيمته البترليالبترلليا  لتقيايم برميي 

  زيا ة المنظم  قررا م 1973 من  تت
 الى م 1973 أكتالبر تت اللاحا  للبرمياي  لالر 3 مان لتقفاز لاحا  جانا  مان أماعار الباترلي

 خا    ب ف   ال لي العربي ل لك من خالي اق ام    2  .℅400األمعار بنمب     رتا   أي   لالر  12
 عان متلقعا  تكان لم الى مماتلياا الانفط أمعار مهاعف  تمكنا من نفطإلا أمعار رت  على

 للهغط كث اة ممتغل  النفط الكبر  النفطيا  الشاركاا  الى اللجالت  لن األماعار تح يا  طرياط
  3.الكبر  ال لي على

 
أزمة أسواق الطاقة انخفار أمعار النفط على االقت ا  الجزاسري،  بعنلان: انعكاماام شطيبت محمل ، م اخل  مري 1

، جامع  األمير عب  القا ر للعلم انمالمي  وتداعياتها على االقتصاد الجزائري قراءة في التطورات في أسواق الطاقة
   .   4- 3، ص ص 2015ماي  14قمنطين ، 

 .   5شطيبت محمل ، مرج  مبط  كرص ،صمريم  2
 .   14ملري ممي ، مرج  مبط  كرص، ص 3
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 قا  الارخيص الباترلي ع ار أن تثكا  1973 مان  بعا : 1979األزمـة النفطيـة سـنة  .1
 ال لي أن ل  أيها انتإلا األمعار البترللي  على للشركاا المطلق  الميطرة ع ار أنل  انتإلاى

 تعاقبا ب لك لمعر بترللإلا، ل  عا ل  تراها التت القيم  من بثقي ترهى لن للبترلي الم  رة
 االعتباراا المختلف  ل ياتالتم تيماا األماعار ت حيح ل  الملقف لمراجع  األلبك مدتمراا
  .1العالمت النق ي التهخم تزاي  خ ل ا
 العراقيا  ا ار الحار  ماراا  الر م 1979 من  مفاجئ بشكي ل   اني  البترلي أمعار ارتفعا
 أشاإلر خاالي اللاحا  للبرمياي  لالر 32 الى  لالر – 13 مان (األللى الخلايج )حار انيرانيا 
 اني ، ل لك بمب  انخفار اننتاج انيرانت مما مب    نفطيا   أزما   انفجاار  الى  أ    قليلا  مماا

  2شح تت انم ا اا البترللي  لبالتالت ارتفان أمعار البترلي.
 (العكماي   النفطيا   األزما   1986)  لمان   النفطيا   األزما   ان:  1986. األزمـة النفطيـة سـنة  3

 األ ار لإلماا كاان األخيرتين هاتين أن األللى لال اني ، حير النفطيتين األزمتين عان تختلاف
 مرتفعا   مماتلياا  األمعار  مجلا  للنفط، أين  الممتإللك   الكابر   ال اناعي   الا لي  علاى  المالبت

 الملبت األ ر لإلا تكان 1986أزم   الطلا ، أما لزياا ة النفطيا  انما ا اا انخفاار نتيجا  جا ا
 مماتلياا األماعار الى انخفاار نتيجا  األلباك  لي مقا متإلا تت للانفط المنتج  ال لي على

ا اطلح  األمااس ها ا النفطات، لعلاى الطلا  علاى النفطات المعارلر زياا ة مت نيا ، بماب 
اآل ار،  حير من األلليين األزمتين عن تختلف نإلاأل العكمي  فطي الن  األزم  تمميتإلا علاى
 .3للنفط  لالمعرله   المطللب   الكمياا  بين  باالختالي  يتعلط  لال ي  مشاترك  المب  الرسيمت  لكن
 ماعر األللى، تل ي األشإلر خالي مري  بشكي األمعار انإلارا 1986عام  من ب اي  ل 

 لالر للبرمياي   27.5للبرمياي بعا  أن كاان تت مماتل      لالر  13  الى  خاللإلاا  الانفط الخاام  برمياي

 
 .   16المرج  أعالص، ص  1
   .4مريم شطيبت محمل ، مرج  مبط  كرص، ص 2
   . 116 خلت عب  الرحمان، مرج  مبط  كرص، ص 3
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األلباك نتيجا   أعهاات خ ل اا للانفط المنتجا  للا لي حقيقيا  أزما  خلاط ماا 1985مان  
 .الكبر  النفط شركاا م  بالتعالن للطاق   ال للي  اللكال  تبنتإلا التت المعا ي  للحمل 

بع  أن لج ا المنظم  )األلبك( الحي األلمط باين كاي  :1990األزمة النفطية سنة  .4
ياران، ارتفا  الماعر المعلان بعا  أن ح  تاه المنظما  مان   لالر.  18 لالر الى  13مان العاراط لا 

الط اال أن حار  الخلايج ال انيا  أ ا الى ارتفان األمعار النفطي  مرة أخار  ل لاك نتيجا  التح 
لالخالف مان تكارار مايناريل األزما  الاتت نتجاا مان حار  الخليج األللى، مما أ   الى ارتفان 
الطل  بانهاات  الى انخفاار انما ا اا النفطيا  لكاي مان العاراط لالكلياا مماا تمب  تت 

  1 لالر. 20 لالر الى  18ارتفان المعر المعلن من 
 تعرها م 1998 من  بالهبطل  التمعيناا اي  تت :1998األزمة النفطية سنة  .5

، الطل ل  العرر تت كبير اختالي الى أ ا معري   اني  الى هزة العالمي  البترللي  الملط
  يممبر تت للبرميي  لالر 10عن  يقي بماا لإلاا مماتل  أ نى الى الباترلي أماعار تتا هلرا

  2.المن  نفس من
 حير النفط ألمعار متلا ي بارتفان المن  ه ص تميزا: 2004األزمة النفطية سنة  .6

 المعا ي  ل اي  قباي، ا   مان للانفط  االمميا   األماعار  تشاه  ها  لم  مماتلياا قياماي   الى  ل الا
 ب ت من  ألبك لمل  منلي مع ي أعلى لهل )  لالر للبرميي 36 الى ألباك مال  لماعر المانلي
  3.النفط أمعار ب لرة ه ص الفترة عرتا ، لق (م 1987 عام تت المل  بنظام العمي

 2007ارتفعا أمعار النفط بشكي قيامت تت ايا  مان : 2008األزمة النفطية سنة  .7
الاتت تماببا تت اتاالس المدممااا  2008 لالر للبرمياي، لبعا  انفجاار أزما   100محققا  

لالبنالك لكا لك حالا  الكماا  الاتت  خلإلاا االقت اا ، منعكما  با لك علاى المالط النفطيا  الاتت 

 
ملتقى حول: مابعد جزاسري، بن ح ل آمن  لآخرلن، م اخل  بعنلان:أ ر تقلباا أمعار النفط على األ ات االقت ا ي ال 1

  24/25، جامع  عب  الحمي  بن با يس ممتغانم،  البترول:التبادالت التجارية واالختيارات االقتصادية للدول األورو متوسطية
   . 3، ص2018أتريي 

   .4المرج  أعالص، ص  2
 .   4مريم شطيبت محمل ، مرج  مبط  كرص، ص 3
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 61 لالر ليتإلاال  لماعر  148.28كاناا تت أعلاى مماتليا ا حيار بلاغ ماعر برمياي الانفط 
   2009.1 لالر للبرميي من     80 ريجيا لي اي لماعر  ،  م يرتفا  تا 2008 لالر للبرمياي ايا  مان   

 تت  البترلي  أمعار  تت  تقإلقرا  العالمي   النفط  أملاط  عرتا:2014األزمة النفطية سنة   .8
  من من  ال انت الن ف

 منلاا، تاشت ا 5 من  تمجلإلا لم منخفه  ممتلياا الى األمعار ل لا أن بع  م2014 
  أزم  المخالف من

 ح    تراج   الحيلي ، اهات  الى  الما ة  ه ص  من  العالمت  المعرلر  تخم   الى  الخبرات  يرجعإلا
 ظإلالر األماعار، ما  تح يا  علاى مالطتإلا تهااد ي ل( ألباك)ال لي الم  رة للنفط منظم 
لى لظإلالر للانفط ب يلا  منتجااا   1جيلميامي . ل اقليمي  تلازناا منتجاين جا  ، لا 

   . 2019الى غاية 1946: تطور أسعار النفط من01الشكل رقم 

  
  

 
 .  4بن ح ل آمن  لآخرلن، مرج  مبط  كرص، ص 1
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نالحظ من خالي الشكي أعالص تطلر أماعار الانفط الاتت تم ابرازهاا تت تح يا  أهام األزمااا 
لهت تم ي من  التحلي تت تقلباا معر البترلي كما هل ملهح الى غاي   1973منا  مان  
2019.   

   المطلب الثاني: اآلثار المترتبة عن األزمات النفطية 
ماماي  مالات للا لي المنتجا  أل الا لي المماتإللك ، لمان  م تتقلا  الشاك أن الانفط يعتابر مالع  أ

أماعارص ماتكلن لاه تا اعياا لآ اار تاترالت باين المال  لانيجاا  علاى اقت اا ياا الا لي، أي 
   1لجال  اقت اا ياا رابحا  لأخر  خامرة جرات ه ا التقل .

 اع أسعار البترول  اآلثار المترتبة في حالة ارتف الفرع األول:
  تتلخص أهم ه ص اآل ار تت: بالنسبة القتصاديات الدول المصدرة للنفط: 1
 الفار ، حيار  معيشا   مماتل   تطالر  علاى   لاك  انعكااس  ل   النفطيا   العلاسا   تت  كبايرة  زياا ة ✓

 ملياار 278 الى لت اي.  1974 عاام  لالر ملياار 90 الا لي لإلا ص العلاسا  النفطيا  بلغاا
 ها ص الا لي  تت  المعيشا   مماتلياا  لتحماين  تر اا  العلاسا   ها ص  أتاحاا  قا   ، ل  1980عاام   لالر

  2االقت ا ي . التنميا  خطاط تنفيا  علاى الحكلما  قا راا مان عاززا ل 
 من ال لي ه ص تت المالي  الفلاسر ارتفعا حير: النفطي  المالي  الفلاسر حجم زيا ة ✓
 الم ا رة ال لي تلجه ، ل 1980عام  لالر مليار 106 الى1973   لالر من  مليار 05

الناميا ،  للا لي قارلر أل  ماليا  معلنااا كتقا يم مناتا  عابر عا ة الفالاسر ها ص للباترلي
 ل اس   شكي  على  اي اعإلا  أل   للتملياي  متنلعا   ال اناعي ، انشاات مدممااا  الا لي  تت  امات ماراا

   3ال ناعي . ال لي بنلك تت
 

 
المؤتمر األول: السياسات االستخدامية راهم تري  لبلركا  نبيي، م اخل  بعنلان: ا يار أمعار النفط األمبا  لالنتاسج،  1

 .   7، جامع  مطيف، ب لن تاريخ، صللموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتأمين االحتياجات الدولية
 .   25ملري ممي ، مرج  مبط   كرص، ص 2
   .25المرج  أعالص، ص  3
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  : ليمكن تلخيص آ ار ه ص المجملع  تت:الصناعية الدول القتصاديات . بالنسبة2
 عا ت  المجملعا   ها ص  لا لي  الما تلعاا  مالازين  تتحماي:  الما تلعاا  مالازين  أعباات  زياا ة ✓

 الى  الخام، اهات  البترلي من لار  ا قيم  تت الزيا ة يمالي النفط ارتفاان أمعار جارات كباير
  .1الب يل  عن الطاق  البحر تكاليف ارتفان

 ال لي خارج من تتمر  الفلاسر ه ص معظم أن : ا النفطي  المالي  الفلاسر احتلات ✓
 متنلعا ، اهاات  لار اا  الرة تت أل  ايا اعاا أل  امات ماراا  الرة تت للنفط ملات الم  رة

 المتق ما   ال اناعي   الا لي  أن  نجا   با لكل ،  التجإليازاا  الم انع   لالمال   المالا   أماعار  زياا ة  الى
 ال لي  عجز  م    الله   ه ا  النفطيا ، ليعكس  للا لي  العاسا اا الماليا   زياا ة  مان  المماتفي   هات

  التلظياف تارص هاعف نتيجا  ها ص الفالاسر امتيعا  عن للبترلي الم  رة
  .2 اخلإلا

  يمكن تلخيص تلك اآل ار تت:. بالنسبة القتصاديات الدول النامية المستوردة للبترول: 3
  .ال للت التبا ي شرلط ت هلرل  م تعاتإلا ملازين عجز تفاقم ✓
 أمعار  ارتفان ال لي بمب  الخارجي  لإل ص ال يلن ارتفعا : الخارجي  الم يلني  زيا ة ✓

 ، اهات   1981عام  لالر مليار 524 الى لت ي 1971 من   لالر مليار 86تبلغا النفط
 للتخفيف ال لي ه ص أمام اللحي  المبيي كان االقترار لعي ل خ م  ال يلن ع ت تزاي  الى
  .االقت ا ي  أزمتإلا ح ة من
 التت الفلاسر أتاحا الم  رة، حير لل لي النفطي  المالي  الفلاسر من االمتفا ة ✓

  عم أل  للمشرلعاا قرلر على للح لي ال لي ه ص أمام تر   الا لي النفطيا  حققتإلاا
  1للميزاني .

 

 
،  2012/ 2011، رمال  ماجمتير، جامع  الجزاسر،  أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر ال  مع  اهلل،    1

 .   31ص
 .   32-31المرج  أعالص، ص ص 2
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 الفرع الثاني: اآلثار المترتبة في حالة انخفاض أسعار البترول
  : . بالنسبة القتصاديات الدول المصدرة للنفط1

 للبترلي  الم  رة  النامي   ال لي  اقت ا ياا  على  البترلي  أمعار  تت  المتتالي   االنخفاهاا  أ را
  :لبالتالت المالي  لالفلاسر البترللي  العاس اا انخفار الى أ   حير

  .للبترلي الم  رة البل ان تت انجمالت المحلت الناتج مع ي انخفار• 
  .البترللي  انيرا اا تراج  بمب  ال لي ه ص تت العام اننفاط تقلص• 

 انيارا اا انخفاار نمب  بنفس الحكلمت اننفاط ينخفر ال أن المفترر من كان  لك لم 
 تت  للنفط  العالمت  لالملط  البترللي   العلاس   أي  خارجي   بعلامي  انيرا اا  ارتباط  العاما ، بماب 

 لبالهغلط االقت ا ي  التنمي  برامج تت تتم ي  اخلي  بعلامي ترتبط العام  النفقاا أن حين
  .االقت ا  تت التهخمي 

للا لي البترلليا ،   العاما   الملازنااا  معظام  تت  عجاز  ظإلالر  الى  الحكالمت  اننفااط  انخفاار  أ  
 هيكاي النفقااا   أن  . حيارللبترلي  الم  رة  ال لي  تت  النفقاا  هيكي  على  العجز  ها ا  أ ار  حيار

نما  البترللي   العاس اا  تقلاص بعا   تغاير ي ابه  لم  الجاريا   االمت مارياننفاط    هل  تغير  ال ي  لا 
   2لاننماست.

: تتم اي أهام آ اار انخفاار أماعار الانفط علاى  لي الصـناعية  الدول القتصاديات  . بالنسبة2
  :3ها ص ا ملعا  تت

 الى  الا لي، اهاات   ها ص  ما تلعاا  مالازين  تحمانل   الباترلي  مان  الالار اا  قيما   انخفاار ✓
  .ال ناعي  المل  تكااليف انتاج انخفاار

  .البترلي عن للبحر المخ    االمت ماراا تخفير  ✓
 للباترلي  الم ا رة  للا لي  النفطيا   العلاسا   تراج   نتيج   ا ملع   ه ص   لي   ا راا  انخفار ✓

  .الكمالي ل  االمتإلالكي  للمل  خا ا  بالنماب 
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 الباترلي علاسا  تراجا  ان: أنشاطتإلا ممارما  علاى المااي أمالاط ل  البنالك قا رة تخفاير ✓
 الماليا   الملط  الى  تق مإلا  التت  التمإليالا  ل   القرلر  بتخفير  الا لي البترللي   قياام  الى  ياد ي

   .ال ناعي  الا لي امات مارا ا تت مان جانا  ت افي  ل 
االنخفار : تتم ي أهم آل ار ه ا . بالنسبة القتصاديات الدول النامية المستوردة للبترول3
  :1تت
 البترلي على اعتما ها  رج  حم  ال لي لإل ص البترلي من اللار اا قيم  انخفار ✓

  .الممتلر 
 . الخارجي  ال يلن خ م  أعبات انخفار ✓
 با لرها الاتت ل البترلليا  للا لي النفطيا  الماليا  العلاسا  بانخفاار الا لي ها ص تاث ر ✓

  .ال لي ه ص  ا راا تنخفر ملف بالتالت ل  ال لي مان ه ص لار ا اا مان ماتخفر
  .النامي  لل لي البترللي  ال لي تق مإلا التت المعلناا انخفار ✓
 التنقيا  ل  البحار عمليااا تراجا  ل  الا لي ها ص تت الطاقا  بارامج علاى المالبت التاث ير ✓
 الب يل .    م اا ر الطاق  تطالير ل 

 الصدمات العالمية واإلقليمية األخيرة 
 انخفاض أسعار النفط 

، لتت ألاخر نلتمبر قررا منظم  2014% من  مبتمبر 55انخفها أمعار النفط بحلالت 
البل ان الم  رة للنفط )ألبك( ع م خفر انتاجإلا. لمن   لك الحين تتلق  األملاط أن يبلغ 

% تقريبا 43)بانخفار ق رص  2010 لال ار للبرميي تت عام  57متلمط معر النفط حلالت 
ت ا  انقليمت( من تقرير آتاط االق 2014عن تلقعاا الميناريل األمامت تت ع   أكتلبر 

% تقريبا 23)بانخفار ق رص    2019للبرميي بحللي عام    ا لالر   76ليرتف  ت ريجيا بع   لك الى  
من تقرير آتاط االقت ا  انقليمت( )الشكي  2014عن التلقعاا اللار ة تت ع   أكتلبر 

 
   . 35  -34 ال  مع  اهلل ،مرج  مبط  كرص، ص ص 1
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رج  (. لمن المتلق  تعاتت أمعار النفط جزسيا على الم   المتلمط نتيج  الا ا1البيانت 
المرجح تت نمل االمت ما ارا لالطاق  اننتاجي  الممتقبلي  تت القطان النفطت امتجاب  

 النخفار أمعار النفط.      
ن لم تكن بنفس  رج   ✓ ا  لق  انخفها أيها أمعار بعر المل  األللي  األخر ، ل 

م اي، انخفار أمعار النفط. لمن المتلق  حاليا أن تنخفر أمعار المعا ن، على مبيي ال
 2014، مقارن  بما كان متلقعا تت ع   أكتلبر 2019 -2015% تت الفترة بين 13بنمب  

من تقرير آتاط االقت ا  انقليمت. لق  ظلا تنبداا الميناريل األمامت بالنمب  لمتلمط أمعار 
الغاز  لن تغيير ُي كر، غير أن بعر البل ان الم  رة للغاز )قطر( يشإل  انخفاها تت أمعار 

   ١غاز ألن تعاق اتإلا مربلط  بثمعار النفط.ال
لتشير التق ي ارا الى أن انخفار أمعار النفط كان م تلعا بعلامي العرر لالطل   ✓

على ح  ملات: تزيا ة المعرلر النفطت عن الممتل  المتلق ، ال ميما من اللالياا المتح ة، 
"ألبك"، كما أن الطل  العالمت   لم تلازنه تخفيهاا تت اننتاج من البل ان األعهات تت منظم 

على النفط )لخا   من ال ين لاليابان لمنطق  اليلرل( كان آخ ا تت االنخفار )ارج  
، على الملق  انلكترلنت مسل  عن هبلط أمعار النفط مدخار"أ  مبع ت لين  ال ن لط بعنلان "

www.imf.org  .) 
من ع م اليقين، مما يلحت باحتماي لتكتنف الممار الممتقبلت ألمعار النفط أجلات ك يف    ✓

ح لر تقلباا على الم   الق ير. لتنشث مخاطر التطل ارا الملبي  من احتماي نمل الطل  
بثقي من المتلق  تت أهم االقت ا اا المتق م  أل ال اع ة. أما احتماالا تجالز التلقعاا 

أل ب  لر ط ارر  -ي تت ال  ارط على مبيي الم ا -اي ارهن  تترتبط بانقطان انم ا اا 
 من منظم  "ألبك" بخفر اننتاج. 

لعلى الم   المتلمط، تتلقف تلقعاا األمعار على كيفي  امتجاب  االمت مار لاننتاج  ✓
النفطت النخفار األمعار. لملف تتلقف أيها على ما ا ا كانا منظم  "ألبك" متلا ي 
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ار متتث ر أك ر بالتكلف  الح ي  ننتاج القيام ب لرها كالمنتج   المرجح أل ا ا ما كانا األمع
 النفط ال خري. 

لتتباين انعكاماا أمعار النفط المنخفه  على البل ان الم  رة للنفط لالبل ان  ✓
اي  الممتلر ة له. تثي انخفار تت األمعار يتمب  تت ح لر خماسر تت ال ا  ارا  ل 

ي انتقاي الت اعياا الى اننفاط ار اا المالي  العام  تت البل ان الم  رة للنفط، م  احتما
الحكلمت لالنمل االقت ا ي غير النفطت. أما البل ان الممتلر ة للنفط تتحقط مكام  من 
انخفار أمعار النفط من خالي انخفار تلاتير لار اتإلا النفطي  لا ارج  تلاتير  عم  أمعار 

 لى نمل الطل  المحلت.   الطاق . لق  يد ي ارتفان ال خي المتات لانخفار تكاليف اننتاج ا
 ضعف الطلب  ✓
رغم االنخفار الكبير تت أمعار النفط، تق  تم تخفير تنبداا ال ن لط للنمل العالمت  ✓

(. لمن المتلق  أن تد ي ١% )الج لي ٥,٣نقط  مسلي  لت بح  ٣,٠بلاق   ٢٠١٥تت عام 
اآل ار الملبي  لمختلف العلامي ال لري  أل المتعلق  بالمياماا الى تعلير األ ر انيجابت 

فط على النمل العالمت لتتجالزص. )لالطالن على مزي  من التفا يي، ارج  النخفار أمعار الن 
من تقرير ممتج اا آتاط االقت ا  العالمت، على الملق  انلكترلنت  ٢٠١٥ع   يناير 

www.imf.org  .) 
تق  تم تخفير تنبداا النمل لكي من منطق  اليلرل لاليابان لبعر االقت ا اا ال اع ة، ال 

% تت عام ٣لميا.  لمن المتلق  اآلن انكماش االقت ا  الرلمت بنمب  ميما ال ين لر 
( نتيج  ٢نقط  مسلي  )الشكي البيانت  ٥,٣، حير ت ي تخفيهاا تنبداا النمل الى ٢٠١٥

الميامي . لتم تخفير تنبداا النمل بالنمب  -انخفار أمعار النفط لت اع  التلتراا الجغراتي 
نقط   ٣,٠%، لبالنمب  لل ين بلاق  ٢,١مسلي  لت ي الى نقط   ٢,٠لمنطق  اليلرل بلاق  

%. لترج  ه ص التع يالا للعلامي ال لري  للبطت النمل الممكن على ح  ٨,٦مسلي  لت ي الى  
 ملات.
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    تعمط الركل  تت رلميا من خالي  (CCA)لملف تتث ر بل ان "القلقاز لآميا اللمطى" 
ع ة قنلاا، لخا   التجارة لتحليالا العاملين تت الخارج لاالمت مار األجنبت المباشر 
لعاللاا المخاطر. لتشير التق يراا الى أن أي هبلط مدقا تت نمل اجمالت الناتج المحلت 

نمل تت تلك المن  بلاق  تت رلميا ق رص نقط  مسلي  لاح ة تت أي من  ميد ي الى انخفار ال
نقط  مسلي  تت  4نقط  مسلي  تت بل ان "القلقاز لآميا اللمطى" الم  رة للنفط  لبلاق   15

من تقرير آتاط االقت ا   2014تت ع   أكتلبر  ١-٣البل ان الممتلر ة للنفط. )ارج  انطار  
النمل أك ر  (. لملف يترت  على تباطد www.imf.orgانقليمت، على الملق  انلكترلنت 

من المتلق  تت ال ين لقلن آ ار ملبي  على النمل تت منطق  "القلقاز لآميا اللمطى". 
لبالنمب  للبل ان الممتلر ة للنفط تت منطق  "الشرط األلمط لشماي اتريقيا لأتغانمتان لباكمتان" 

(MENAP)النمل ا ارجعا تت تلقعاا الت  ير نتيج  تباطد    ٢، متشإل  بل ان المغر  العربت
نتيج  انخفار  1أك ر من المتلق  تت منطق  اليلرل، بينما ق  تتث ر بل ان المشرط العربت

تحليالا العاملين تت الخارج لعاس اا االمت مار األجنبت المباشر لالمياح  من  لي مجلس 
 التعالن الخليجت.  

الممتلر ة لميد ي ا ارج  أمعار المل  األللي  األخر ، التت ت  رها بعر البل ان   ✓
للنفط تت المنطق  )كالنحاس تت أرمينيا  لال ه  تت جمإللري  قيرغيزمتان لالح ي  تت ملريتانيا( 

ارتفاع (.  ٣الى تحيي  أ ر المكام  الناشس  عن انخفار تلاتير امتيرا  النفط )الشكي البيانت  
 أسعار الفائدة وازدياد قوة الدوالر وضعف الروبل 

قليمت أيها بتطل ارا أمعار الفاس ة لأمعار ال رف العالمي ، تتث ر آتاط االقت ا  ان
ن كانا  ا  الم تلع  عملما بتلقعاا العل ة للمياماا النق ي  الطبيعي  تت اللالياا المتح ة، ل 
ب رج  أقي من تث رها بانخفاهاا أمعار المل  األللي  لالطل  الخارجت. لمن المرجح أن 

الفاس ة األمريكي  الى تش ي  األلهان المالي  تت منطقتت تد ي الزيا ة المتلقع  تت أمعار 

 
 لريا. بل ان المشرط العربت هت م ر لاألر ن للبنان لم 1
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"الشرط األلمط لشماي اتريقيا لأتغانمتان لباكمتان" ل"القلقاز لآميا اللمطى"، لخا   تت 
 لي مجلس التعالن الخليجت نتيج  اتباعإلا نظم معر ال رف المربلط، بانهات  الى اهعاف 

لمن المرجح أن يتثخر انتقاي ه ص الت اعياا الى (. ٤نمل االستمان الخاص )الشكي البيانت 
 أمعار الفاس ة بمب  بطت انتقاي اآل ار. 

لحتى اآلن، لم تتث ر العاس اا طليل  األجي تت البل ان الممتلر ة للنفط تت منطق  "الشرط 
األلمط لشماي اتريقيا لأتغانمتان لباكمتان" ل لي مجلس التعالن الخليجت ب لرة ملحلظ  

ف من احتماي تش ي  الميام  النق ي  تت اللالياا المتح ة. تالإللامش اللقاسي  الكبيرة بالمخال 
من المالي  العام  لالحما  الخارجت تت  لي مجلس التعالن الخليجت، لاالنخفاهاا تت 
عاللاا المخاطر على الممتل  الُقطري تت البل ان الممتلر ة للنفط تت منطق  "الشرط األلمط 

ا لأتغانمتان لباكمتان"، نتيج  التق م المحرز مدخ ار تت ان الحاا، أ ا الى لشماي اتريقي 
ا ارج  العاس اا طليل  األجي تت ه ص البل ان من  ب اي  تر   "أنبات العل ة الى الممار المعتا " 

(. ٥، على عكس التطل ارا تت عاس اا األملاط ال اع ة )الشكي البيانت ٢٠١٣تت مايل 
ليل  األجي تت منطق  "القلقاز لآميا اللمطى" تق  از ا مدخ ار بمرع  تاقا أما العاس اا ط

االتجاهاا العام  الماس ة تت األملاط ال اع ة، األمر ال ي يرج  جزسيا النكشاف ه ص المنطق  
 على المخاطر من رلميا. 

ن نظم لرغم هيمن  ربط العمل  بال لالر األمريكت تت  لي مجلس التعالن الخليجت لغيرها م
معر ال رف الملجه تت منطقتت "الشرط األلمط لشماي اتريقيا لأتغانمتان لباكمتان" 
ل"القلقاز لآميا اللمطى"، تق  انخفها قيم  ع   من العمالا المحلي  مقابي ال لالر األمريكت 

 (.   ٦)الشكي البيانت  ٢٠١٤من  ب ت هبلط أمعار النفط تت يلنيل 
لمط لشماي اتريقيا لأتغانمتان لباكمتان"، انخفها قيم  عمالا لبالنمب  لمنطق  "الشرط األ 

% مقابي ال لالر من  شإلر يلنيل الماهت، ١٣- ٦كي من اي ارن لالمغر  لتلنس بنمب  
م  انخفار مقابي تت قلة   م  أمعار النفط المقيم  بالعمل  المحلي . لبالنمب  للبل ان 

اللمطى" )أرمينيا لجلرجيا لجمإللري  قيرغيزمتان  الممتلر ة للنفط تت منطق  "القلقاز لآميا
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لطاجيكمتان( تق  تعرها عمالتإلا أيها للهغلط، تت ملاجإل  االنخفار المري  تت قيم  
الرلبي. لعلى ممتل  البل ان الم  رة للنفط تت منطق  "القلقاز لآميا اللمطى"، انخفها 

إلر، كما انخفها قيم  التينغ % تت مطل  ه ا الش٢٣قيم  الماناا التركمانمتانت بنمب  
  % تت شإلر ت  ارير الماهت.  ١٨الكازاخمتانت بنمب  

لرغم انخفار معر ال رف االممت، تق  ارتفعا قيم  عمالا بل ان منطقتت "الشرط األلمط 
لشماي اتريقيا لأتغانمتان لباكمتان" ل"القلقاز لآميا اللمطى" بالقيم  الفعلي  الحقيقي  من  شإلر 
يلنيل الماهت )مما يرج  لهعف اليلرل لاالنخفار الحا  تت قيم  الرلبي الرلمت(، األمر 

 (. 8يإل   بانخفار تلقعاا زيا ة ال ا  ارا من المنطقتين )الشكي البيانت  ال ي
لق  أ   االنخفار الحا  تت قيم  الرلبي أيها الى تقليص قيم  تحليالا العاملين تت الخارج 
من رلميا، لالتت تم ي ح   كبيرة من تحليالا العاملين تت الخارج بالنمب  لبعر اقت ا اا 

يا اللمطى" )لخا   أرمينيا لجمإللري  قيرغيزمتان لطاجيكمتان(. منطق  "القلقاز لآم
لبانهات  لما مبط، تتراج  حاليا مبالغ تحليالا العاملين تت الخارج نتيج  الركل  تت رلميا، 

 لربما ا ارج  أع ا  العمال  المإلاجرة من منطق  "القلقاز لآميا اللمطى".     
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 عار النفط على المستهلكة والمنتجةالمطلب الثاني: تداعيات انهيار اس
ان ت ب   أمعار النفط نزلال ل عل ا من خالي مختلف األزماا التت مر ا ، لل  آ ارا مختلف  

 على االقت ا ياا الم  رة لالممتلر ة له   
   الفرع األول: اآلثار على االقتصاديات المصدرة للنفط

آ ار ملبي  ، ت ي الى  رج   ان االنخفار تت أمعار النفط عبر الزمن يد ي الى 1
 لخيم  على االقت ا ياا الم  رة للنفط على العكس من الحال  األللى نلخص اهمإلا تت :  

 انخفار مع ي الناتج المحلت انجمالت للبل ان الم  رة.  ➢
لتقلص اننفاط العام تت ه ص ال لي بمب  تراج   ظإللر عجز تت الملازناا العام  ، ➢

 انيرا اا البترللي . 
 ظإللر لتفاقم مشكل  الم يلني  الخارجي  ، لتفاقم عجز ملازين الم تلعاا.  ➢
التخبط تت مختلف المشاكي االقت ا ي  لاالجتماعي  كالتهخم ، البطال  لالفقر...الخ  ➢

 وردة للنفط  اآلثار على االقتصاديات المستالفرن ال انت: 
تت األمعار هل الإل ف ال ي تمعى ال لي ال ناعي  الى ابقاسه قاسما ،  ان حال  االنخفار

 لك ان تبعيتإلا الخارجي  للنفط تكلن اقي ح ة، لان النمل االقت ا ي من شثنه ان يزي ، لتزي  
يرا ا ا من جرات الح لي على النفط الرخيص، كما تزي  المخزلناا  معه علاس ها  لا 

  انمتراتيجي  لإل ص ال لي.
 الفرع الثالث: العوائد النفطية وانعكاسات توظيفها على مسار التنمية  

عرتا ال لي النفطي  ألقاتا ع يب  تت ظي انكماش العلاس  النفطي  ابان أزماا انخفار 
األمعار أ را ملبا على نملها االقت ا ي ، كما حققا تلاسر مالي  هخم  تزامنا م  

 النفطي  معا الى امتغاللإلا بما يهمن لإلا تنمي  اقت ا ي  شامل .   الطفراا 
  عالقة العوائد النفطية بالتنمية   - 1

ا ا كانا التنمي  الشامل  لالممت ام  هت ممعى كي االقت اياا تا ا تت ال لي النفطي  بما 
ابياا الك ير كما تيإلا العربي  ارتبطا بالنفط لعلاس ص تت عالق  متع  ة الجلان ، لإلا من االيج 
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أ ا ال تخلل من الملبياا، خا   تت ظي ارتباطإلا بالتطلراا العالمي  التت تد ر على أمعار 
 ه ص الما ة لنلمس  لك تت:   

تتطل  التنمي  تجمي  الملار  لامتخ امإلا تت تمليي مختلف القطاعاا، لق  م لا  ➢
لنفطي  على رأمإلا  لي الخليج، العلاس  النفطي  أهمإلا على انطالط تت الع ي  من ال لي ا

 على اعتبارها اكبر المنتجين . 
ان ارتباط التنمي  بانيرا اا المالي  للنفط يجعي العاسط أمامإلا هل ت نت ه ص انيرا اا،  ➢

 جرات انخفار األمعار لبالتالت اللط لن تت تخ الم يلني . 
عمكري  لحتى مناخي   بما ان أمعار النفط متقلب  لتتث ر بعلامي اقت ا ي ، ميامي ، ➢

تان التنمي  تت ال لي النفطي  مرهلن   ص العلامي، تت ظي اعتما ها على امتراتيجي  غير 
 متلازن  تعتبر النفط القطان القاس  لبقي  القطاعاا. 

التنمي  الشامل  لالقت ا  تتطل  تنمي  اقت ا ي  لبشري  ال تخلل من آ ارها االيجابي   ➢
على قطاعت ال ناع  لالزراع  لك ا التجارة الخارجي ، لقطان النفط يفتح آتاقا هاسل  ل لك تت 
ظي لترة العلاس  / على ه ا األماس عمن الناحي  النظري  تان علاس  النفط من أهم م ا ر 

التنمي  تت ال لي النفطي  من خالي ارتباطإلا تت عالق  طر ي  لالمداي : لما ا ي با تمليي 
 اللاق  لجل  النفط لعلاس ص لغيا  التنمي  تت اغل  ال لي النفطي  لعلى رأمإلا العربي  ؟  

    انعكاسات توظيف العوائد النفطية في مسار التنمية - 2
رغم االعتراف بان النفط ليس هل العامي اللحي  تت التنمي ، اال انه الزاي يشكي أهم الملار  
لالقل  االقت ا ي  التت تحكم ه ص العملي  تت ال لي النفطي ، التت ت با أن علاس  النفط مارما 

 لالزالا تمارس آ ارا على ممتلياا التنمي  المختلف  ال يمكن انكارها.  
 نفط على الجانب االقتصادي  عوائد ال ثرأ -2.1

تمكنا ال لي العربي  الم  رة للنفط من تحقيط نم  نمل مرتفع  تت مختلف القطاعاا خا    
تت تتراا ارتفان العلاس  النفطي  لارتفعا نمب  مماهمتإلا تت الناتج المحلت، حير بلغا 
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ع ، ا  بلغا مماهم  مماهم  ال ناع  انمتخراجي  تت الناتج المحلت لل لي النفطي  نمبا مرتف
 ال ناع  انمتخراجي  تت الناتج ...... 

    اثر عوائد النفط على الجانب االجتماعي -1.1
 امت  انعكاس الفلاسر النفطي  الى الجان  االجتماعت حير:  

تحمن الممتل  المعيشت تت ال لي العربي  الم  رة للنفط، بارتفان ممتل   خلي  ➢
األترا ، زيا ة اننفاط على الجان  االجتماعت التعليمت أل ال حت، لتحتي  لي الخليج 

 المرات  األ للى عالميا لعربيا تت متلمط ال خي. 
منا   شغي لفس   ممح التلم  تت المشاري  لاالمت ماراا بتقليص البطال  لتلتير ➢

 كبيرة من ا تم . 
نجحا ال لي العربي  من خالي العلاس  النفطي  بتلتير المراتط العام  للماسي الرتاهي   ➢

 لاألك ر من  لك نجحا  لي الخليج تت تلتير األمامياا لالكمالياا من حاجياا أترا ها. 
داي التالت : هي حققا ال لي ان اآل ار االيجابي  لتلظيف العلاس  النفطي  تقل نا الى طرت الم

 العربي  ممتلياا معتبرة لتنمي  اقت ا يا ا ؟  
 2020-2014المبحث الثاني: التراجع الحاد في اسعار النفط واثره في االقتصاد الجزائري 

هبلطا مطر ا، ا  كان معر خام  2014شإل ا أمعار النفط تت األملاط العالمي  من  يلنيل 
الى ما  2015للبرميي، لكنه انح ر تت األيام األللى من جانفت  لالر  110برنا تت ح ل  

 لن خممين  لالرا، ليرج  ه ا الإلبلط الى ما يممى "أمامياا الملط"، المتم ل  تت التفاعي 
بين العرر لالطل ، اهات  الى قلة العمل  األميركي  ال لالر لتث ير نشاط المهاربين تت 

ت ه ا األمر ليربطه بعلامي ميامي ، اال أن أغل  األملاط، لكن بعر المحللين يشكك ت
التحليالا تربط بين انح ار معر الخام بلترة المعرلر تت أملاط النفط، ال ميما من خارج 
ال لي الم  رة للنفط ألبك، لتح ي ا ما يممى طفرة النفط ال خري تت اللالياا المتح ة، 

% من االنخفار 06ا أمإلما بنمب  ل كر تقرير ل ن لط النق  ال للت أن لترة انم ا ا
المتمارن لألمعار لأمإلم أيهًا تت الا ارج  الش ي  ألمعار النفط تت األشإلر المت  األخيرة 
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هعف النمل تت منطق  اليلرل لتباطدص تت ال ين لالبرازيي ل لك على الرغم من   2015لعام  
امتفا  بشكي كبير من  لال ي -أكبر اقت ا اا العالم -التعاتت القلي لالقت ا  األميركت

هبلط معر الخام ال ي قلص تاتلرة الطاق  على الممتإللكين األميركيين، مما  عم انفاقإلم ال ي 
 يع  المحرك األلي لالقت ا  األميركت. 

 المطلب االول: االثار االقتصادية النخفاض اسعار النفط غلى الجزائر
ألمبط لملناطراك، لم ار  برلر الخبير "أشار كي من عب  المجي  عطار، الم ير العام ا     

الطاقل ي الى أن أمعار النفط تعرف تغت ارا متلا ل ، لق  عرتا ألهاعا مما ل  تت 
 لال ار، لبالتالت  34 لالر لت نا الى  021، أين بلغا األمعار أق اها بط ارب  4110

 تإن انشكاي ال يطرت تت األمعار بق ر ما هل متعلط بطبيع  االقت ا . 
لاعتبر م ار  برلر أننا تت الجزاسر نعيش تحا لق  الإلاجس من أي تغيت ارا تت      

أمعار النفط، معتبرين اياها مثماة، تت حين أن تقلباا األمعار عا ي  تت عرف أملاط 
البترلي لالملا  األللي ، لتلق  برلر امكاني  امتم ارر االنخفار تت األمعار أمابي  أل أشإلر، 

 عار من الناحي  الإليكلي  تتجه الى أمفي.  حير أن األم
بالمقابي أك  عطار على أن الميناريل الحالت يختلف عن  لك ال ي عايشناص تت      

المبعيناا، حير أن العلامي التقلي ي  ليما لح ها هت التت تح   أمعار البترلي، مهيفا أن 
الملط يعرف تاسها تت العرر مقابي انكماش تت الطل ، كما أن هنالك بل انا م ي اللالياا 

ي  المعل ي  تد ر تت ممار تطلر األمعار، لاعتبر عطار أن الجزاسر من بين المتح ة لالعرب
 لال ار للبرميي، على عكس بل ان  01البل ان األك ر تثر ار با ارج  األمعار الى ح ل  

أخر  ل يإلا هامش، معت  ار بثن الجزاسر تنتج بثق ى ق  ارتإلا، كما أن ممتلياا اننفاط 
ر اا.       من جانبه، ش   الخبير المالت لاالقت ا ي عب  الحط ترتف  تباعا، تهال عن اللا

لعميري على نقاسص التميير، مشت ار الى أنه ال يلج  تياألماس  لي متخلف ، بي هناك  لي 
مميرة بطريق  ميس ، مش  ا على أهمي  ر  تعي الملطاا، ألنه تت حال  االمتم ارر تت نفس 

تما متكلن مما ل ، أي أننا منتجرن الفشي مج  ا، مهيفا المياماا المعتم ة، تإن النتيج  ح 
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أن الجزاسر أمامإلا ترص ع ي ة للخرلج من الله  الحالت المتمم بالتبعي  شبه المطلق  
        1للمحرلقاا".

لحتى اآلن لم تد ر أمعار النفط المنخفه  على النمل تت الجزاسر اال ب لرة مح ل ة،       
مش احتياطي  لقاسي  تت ماليتإلا العام  أل ما يعرف" ب ن لط هبط له ا نظ ار للجل  هلا

م  انطالط تترة طفرة أمعار النفط، لق  ب أا اآلن  2000ال ي أنشثته عام  2اني ار اا"
 تمتخ م ه ص االحتياطياا ل عم النشاط االقت ا ي . 

ى االقت ا  اللطنت لرغم  لك كانا هنالك تث يراا غير مرغلب  لا ارج  أمعار النفط عل     
 :   3أهمإلا

تق  ا ارجعا م اخيي  ا راا النفط تت الجزاسر انخفاض فادح في إيرادات تصدير النفط:  -
مليار  لالر مقابي  27.35) مل  2015بحلالت الن ف تقريبا ،حير لم تمجي تت من ( 

ص بالماس   .للتط ه  45.47مليار  لالر العام الماهت، أي بانخفار ق رص  90.02
، تإن  ا راا المحرلقاا تم ي 2016انح اسياا، التت تم ي الفترة من جانفت الى ماي 

 بالماس  .  93بالماس  من ال ا راا انجمالي  للجزاسر بع ما كانا  93ما نمبته 
حير تهاعف عجز المالي  العام  تقريبا لي ي   خسائر كبي رة في أرصدة المالية العامة:-0

، 2016.لق  از  اتمان ه ا العجز تت عام 2015لناتج المحلت تتمن اجمالت ا 16الى % 
مليار  لالر خالي الخمم   0,9مجي المت ازن التجار ي الجزاسر ي عج از بقيم   حير

أي بارتفان تت العجز با  4102خالي الفترة نفمإلا من  43,3مقابي  4106أشإلر األللى لا 
   م اآللت لانح ات التاب  للجمارك.بالماس  حم  معطياا المركز اللطنت لرعال 2,32

 
منتدى الخبر يناقش انعكاسات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائر   "حفيظ  لاليلت، ممي  يلمفت، معي  بشار،  1
 ، "ي

 www.elkhabar.com/. ،09:10 ،4103/14/10 
 لالر    37يتم تمليي ه ا ال ن لط من الفرط بين المعر الحقيقت للنفط لالمعر المرجعت لمت ازني  ال لل  لالمح   با 2

 للبرميي.    
 .  2-3عب  الحمي  مرغيا، مرج  مابط، ص ص 3
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لملاجإل  االنخفار تت الم اخيي النفطي  لاللتات بالنفقاا العام  لجثا الحكلم  الى -3
 1.714,6 ن لط هبط انيرا اا ،ال ي انخفها ملار ص بشكي حا ، حير ا ارج    

انخفار    أي 2015لنإلاي  يلنيل   4102مليار  ج تت الفترة الممت ة بين نإلاي  يلنيل 
 شه ار   .  12بالماس  على م    3,33

 7.78ح ر اتمان حا  تت عجز الحما  الجاري بلغ  عجز في الحسابات الخارجية:-2
، له ا بمب  ا ارج  ال ا راا لارتفان اللار اا. 2015مليار  لالر تت الن ف األلي من  

 س .  بالما 71لتبعا ل لك انخفها نمب  تغطي  ال ا راا لللار اا الى 
مليار  لالر،   143لتبلغ    2015مليار  لالر تت    32بمق ارانخفاض احتياطيات الصرف:  -5

 .   4103مليار  لالر تت  194مقارن  بممتل  ال رلة ال ي بلغ 
 المطلب الثاني: البدائل المتاحة في ظل تراجع اسعار النفط

 ها بع  ال  م  النفطي  عملا الجزاسر لمن  ما ترت  من اختالالا هيكلي  على اقت ا     
م على ايجا  ملار  لطاقاا ب يل  عن المحرلقاا لتحقيط امتط ارر  اسم تت 0906لمن  

  1لهت كاآلتت: 4102االقت ا  الجزاسري ا ا ما انإلارا أمعار النفط كما ح ر من  
المحرلقاا، بامتالكإلا الجزاسر تتلتر على امكانياا طبيعي  هاسل  تت مجاي الطاقاا الب يل  عن  

ألح  أكبر م ا ر الطاق  الشممي  تت العالم، ل تعتزم االمت مار بك ات  تت محطاا الطاق  
الشممي ، خا   لأنإلا تتمت  بإمكانياا هاسل  ننتاج لت  ير الطاق  الشممي  باعتبار تلقيإلا 

لط الجزاسري  ماع  منليا،  لبالنظر الى أهمي  الم 3111نلر الشمس الماطع  ألك ر من 
لخ لبتإلا تتمابط بل ان ألرلبي  ع ي ة لنيي ترص ش ارك  م  الجزاسر تت مجاي تطلير 
لامت مار الطاقاا المتج  ة، حير أبرما الجزاسر الع ي  من عقل  الش ارك  م  الجان  
األلرلبت، من بينإلا م كرة تفاهم م  الجان  األلمانت حلي الطاق  المتج  ة لحماي  البيس  تت 

 ، بانهات  الى مشرلن بنات محط  الطاق  الإلجين  م  شرك  "أبينير انمباني ." 4119من  
 

    ،09:23، 13/4103/ 16، "آثار األزمة االقتصادية االرهنة"علت عباس عب  الجليي ، 1
  http://montada.echoroukonline.com/showthread.php 
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لتع  المبا رة األلرلبي  " يزرتيك" التت انهما اليإلا الجزاسر من خالي م كرة تفاهم      
من قبي الطرتين، من أهم المقترحاا ال للي  المتغالي الطاق   4100أبرما تت  يممبر 

 ر أمامت ننتاج الكإلربات، حير تم التثميس لإل ا المشرلن تت ألمانيا ليشمي الشممي  كم 
 لل ، ليإل ف البرنامج الى امتح ار ملط للطاقاا  02مدمم  تم ي  26ش ارك  بين 

المتج  ة على ال عي  ال ناعت انطالقا من ال حرات الكبر  تت شماي اتريقيا لالشرط 
 مليار  لالر.  261مليار يلرل بما يعا ي  211األلمط، لتق ر قيمته انجمالي  با 

اهات  الى عق  الش ارك  الجزاسري األلمانت األخير القاهت بإنشات لح ة انتاجي  برلبي       
ننتاج ال فاسح الشممي ، لك ا م كرة تفاهم ممهي  بين مدمم  ملنلغاز الجزاسري  لمفلهي  

ارا التقني ، ل رام  مبي للماسي اقتحام االتحا  األلرلبت تإل ف الى تعزيز مبا الا الخ  
األس لاط الخارجي ، لالترقي  المشترك  لتطلير الطاقاا المتج  ة تت الجزاسر لتت الخارج. 
كما ينتظر أن يبلغ انتاج الكإلربات انطالقا من مختلف الطاقاا المتج  ة التت تنلي الجزاسر 

بالماس  من انتاج  21ما يعا ي ميغالاط تت أتط، أي  44.111تطليرها خالي الفترة نحل 
ميغالاط   44.111ميغالاط من    01.111الكإلربات انجمالت، كما تتطل  الجزاسر الى ت  ير  
ميغالاط لتلبي  الطل  اللطنت  04.111تم برمجتإلا خالي العق ين المقبلين، تت حين تلجه 

 على الكإلربات. 
  لل لل  ل عم تطلير  ناع  محلي  كما متكلن الميام  الطاقلي  الج ي ة مرتلق  بجإلل      

 ألف من   شغي.  011للمنالل  مما ميممح بإنشات ما ال يقي عن 
كما مطرا الجزاسر برنامجا طملحا لتطلير الطاقاا المتج  ة برمم المخطط -

 م)، لال ي يقلم تت أمامياته على  عم أنشط  اللح اا المحلي 4102-4101الخمامت(
، بحير م  امت مار الجزاسر لطاقتإلا من الريات من المتلق  حم  الخ  تالريا  طاق  تللي ل

 عن ق رة ه ا ارت أن ي ر على الجزاسر أرباحا تق ر بحلالت  الر مليا ارا يلرل منليا، تهال
القطان اللاع  على امتح ار آالف منا   الشغي لتلتير طاق  نظيف ، هف الى  لك 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=توليد_طاقةالرياح&action=edit&redlink=1
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م) ال ي من شثنه حم  ناس  رسيس المجلس اللطنت 4109-4102المخطط الخمامت القا م (
 االقت ا ي ل االجتماعت الجزاسر ي م طفى مقي ش تشجي  برلز اقت ا  متنلن ل تناتمت. 

ن الفالحت يعتبر أيها من القطاعاا المنتج  الب يل  عن قطان المحرلقاا كما أن القطا-3
تت الجزاسر التت يمكن أن تماهم تت امتط ارر االقت ا  اللطنت، بالرغم من أن الجزاسر كانا 
تإلتم بالقطان ال ناعت على حما  القطان الفالحت تت معظم مخططتإلا االقت ا ي  المابق ، 

 4114أبريي    44مت على الش ارك  بين الجزاسر لاالتحا  األلرلبت تت  اال أنه م  التلقي  الرم
تم االهتمام أك ر بالقطان الفالحت بحير امتفا ا الجزاسر من م ازيا ت  ير مجملع  من 

 الملا  األللي  الزارعي  الى ال لي األلربي . 
الر أي ارتفان مليار  ل  49تجالزا قيم  اننتاج الفالحت تت الجزاسر  4104لتت من       

. لحم  م ير انح اسياا الفالحي  لللازرة  4100بالماس  مقارن  م  من   34بنمب  تقار  
-4104المي  حمين عب  الغفلر خالي اجتمان تقييمت للف ي األلي من الملمم الفالحت 

مليار  49.3بلغا  4104تإن قيم  اننتاج الفالحت المحقط خالي الملمم الفالحت  4103
مليار   0.2، كما أن تاتلرة اللار اا الغ اسي  ق  بلغا  4100مليار  لالر من     44قابي   لالر م

مليار  لالر. كما تنتج الجزاسر حاليا  9.32التت بلغا  4100م مقارن  بمن  4104 لالر تت
بالماس  من احتياجاتإلا الغ اسي  بينما الباقت تعلهه ب  ارمج االمتت ار ، لهل ما يعتبر 34

 ابيا بالنمب  لالقت ا  اللطنت. أم ار ايج 
أما القطان المياحت تإلل يعتبر أتهي قطان منتج ب يي عن قطان المحرلقاا، بحير أن -2

االمت مار تت ه ا القطان يلتر نم  عالي  من التشغيي، لك ا من حير تلتير العمل  ال عب ، 
القطان ال ي يعتبر تحلي اهتمامإلا من القطان ال ناعت الى ه ا  4111تالجزاسر لمن  من  

ال ي تتح المجاي لالمت ماراا  4110امتراتيجيا بامتياز، من خالي قانلن االمت مار لمن  
المحلي  لاألجنبي  بتبنت خيار الخل    تت ه ا القطان، بحير ارتفعا الم اخيي المياحي  

 . 4114مليلن  لالر من   033الى  0991مليلن  لالر من  012بالعمل  ال عب  من 
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لتشير التق ي ارا اللار ة بامتراتيجي  التنمي  الممت ام  للمياح  تت الجزاسر الى آتاط      
ألف مرير الى   32للازرة المياح  لال ناعاا التقلي ي  الى أنه ميتم انجاز حلالت  4102

ألف   211، مما يممح بزيا ة التلظيف بإل ا القطان حم  التق ي ارا لتبلغ  4102غاي  من   
ي مباشرة لغير مباشر، حير مي بح الع   انجمالت لمنا   الشغي تت نإلاي  منا   شغ

 ألف من   شغي تت القطان المياحت تت الجزاسر.  431ه ص الفترة ما يعا ي 
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 خالصة الفصل:  
لق  تناللنا تت ه ا الف ااااااااي تاريخ النفط الجزاسري لاللاق  االقت ااااااااا ي للجزاسر كما تعرتنا  

لاالجراتاا الب يل   2014على المااااااايامااااااا  النفطي  للجزاسر لك لك امااااااابا  انإليار النفط لعام 
للنإللر بإل ا القطان، حير تعتبر الجزاسر من بين ال لي الم اااااااااا رة للنفط لهت عهاااااااااال من  

ك لت ااااااااا يرها للنفط يعنت اعتما ها الكبير على م اخيي هاته الما ة تت  اعهاااااااااات منظم  الب 
تمليي الميزاني  العام  لل لل ، حير هاته الميام  تعتبر ميام  غير آمن  حير أن التغير تت  

  2014ماااااااعر النفط يد ر على الم ااااااا ر الرسيمااااااات تت تمليي الملازن  العام ، كما ح ر تت 
لر مااااااااعر النفط الى يلمنا ه ا مما أ ر على االقت ااااااااا   ل لك الماااااااابا  عالمي  أ ا الى ت ه

الجزاسري ب اااااااالرة كبيرة، ل لك الن الحكلم  لم تمااااااااتغنت على ه ص الما ة كم اااااااا ر رسيماااااااات  
 لالبحر عن م ا ر اقت ا ي  ب يل  كالمياح  لالخ ماا الفالحي  م ال.
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 خاتمة:
ان النفط هل أك ر من مجر  م اااا ر للطاق ، حير تكمن أهميته االقت ااااا ي  بثنه يتمت         
يا ع ي ة ال تتلتر تت ب اسله، تإلل مااالع  اماااتراتيجي  تعتم  عليإلا معظم  لي العالم المتق م ابمز 

تت اننتاج ال ااااااااااااناعت لالزراعت، حير ق  أ اااااااااااابح التطلر االقت ااااااااااااا ي ألي  لل  مرهلنا 
رص التت تتعرر هت األخر  للع ي  من علامي الماااااااالط، لالتت تنعكس ب لرها بتطلراا أمااااااااعا

 على الميام  المالي  لل لل . 
لتت  راماااتنا ه ص كانا محالل  لتلهااايح العالق  أل االنعكاس ال ي تح  ه أماااعار النفط       

إلت على االقت اااا  الجزاسري باعتبار أن الجزاسر تعتم  على  اااا  ارا النفطي  بشاااكي كبير ت
تتث ر بثي تغير تت الماااااعر النفط للل كان  اااااغيرا، تفت حال  ارتفان ماااااعر النفط تت المااااالط 
العالمي  تماالف يعل  بالمااخات على االقت ااا  الجزاسري لالرلاج، أما تت حال  العكس كما هل 
الحاي اآلن تمااااالف يعل  على االقت اااااا  الجزاسري بالا ارج  لال خلي تت أزم ، ألنه الملر  

 م  عليه ب لرة كبيرة.  ال ي تعت 
للق  أك ا ال راماااااااا  انح اااااااااسي  على أن أمااااااااعار النفط شااااااااإل ا تغيراا لتقلباا حا ة       

 الم كلرة تت ال رام .  2014لمن   2008 خا   تت من 
لبع  ه ص ال رامااااااااااااا  العام  التت حاللنا من خاللإلا انجاب  على انشاااااااااااااكالي  الرسيماااااااااااااي  

ي أماااعار النفط لانعكامااااته على االقت اااا  الجزاسري بع   للملهااالن لالمتمحلرة حلي ما مماااتقب 
 امتخل نا: ، ل لك من خالي التمادالا الفرعي 2014  م  

ان مح  اا أماااااعار النفط لأن علامي المااااالط األمااااااماااااي  )الطل  لالعرر( ال تب ل أنإلا  -1
كاتي  لح ها لتفماااااير ع م اماااااتقرار أماااااعار النفط، لل لك هناك علامي أخر  تد ر تت ماااااعر 

ليس له مااااب  لاح  لهل   2014النفط، لق  تل اااالنا الى أن النخفار مااااعر النفط تت ماااان  
ري بك رة للماالط بي هناك أماابا  أخر  كالزيا ة المتلقع  تت ك رة النتاج ل خلي الغاز ال ااخ 
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ال ااا راا انيراني  لتراج  الطل  العالمت لارتفان مااعر ال اارف لهناك أماابا  أخر ، له ا 
 ما يدك  لنا ع م  ح  الفرهي  األللى.

  ARIMA(p,d,qأماا الفرهاااااااااااااايا  ال اانيا  الا ي ينص على أن النمل ج األم اي هل نمل ج )-2
 ,qياااااام ببعر البحلر لاالختبااااااراا تبين لناااااا أن النمل ج األم اااااي هل نمل ج )،لبعااااا  الق

ARIMA(p,d  تإن النمل ج أعطى النتاسج على م   منتين ممتقبال ب باا معر النفط ما بين
 2014بالنماب  للماعر قبي مان    لالر للبرميي له ا الماعر منخفر 51 لالر للبرميي ل  54

 ال اني .له ا ما يدك  لنا  ح  الفرهي  
 

 نتائج الدراسة النظرية:
يعتبر النفط ما ة  ل أهمي  كبيرة تت العالم الحتلاسه على ع ة مشاااااااااااتقاا جعلا منه  ل ى -1 

 قي كبير حير يع  االقت ااا  النفطت علم ألنه يعتبر أح  ملهاالعياا االقت ااا  التطبيقت ا  
مااالعي  تلبت حاجاا االنماااان  الما ة الخام( الى منتجاا)ل يه ه ف لهل القيام بتحليي ال رلة 

 ل يإلا.  
لالطل  للكن ليماااااااااااااا كاتي  بي هناك  تتث ر أماااااااااااااعار النفط بالع ي  من العلامي كالعرر-2

 علامي أخر  مما يجعلإلا تت ب   لتتغير تبعا لأللهان الماس ة تت الملط. 
نفط تعتبر الجزاسر من البل ان التت تعتم  بشااا ة على ت ااا ير مااالع  لاح ة أمااااماااي  لهت ال-3

% من ايرا اا  60% تت المتلماااط، كما تشاااكي الجباي  البترللي  أك ر من 95لبنماااب  تفلط 
الميزاني  العام  لل لل ، لهل له  يجعي االقت ا  الجزاسري ش ي  الحمامي  لالتث ر بالتغيراا  

 الحا ل  تت ملط النفط.
ت ظإللر ما ه 2014من أهم األمااااااااابا  التت أ ا الى انإليار أماااااااااعار النفط تت مااااااااان  -4 

 يممى بالغاز ال خري لال ي  خي الى الملط النفطي  بك رة.
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لق  أ ر انخفار أمااااااااااااااعار النفط على االقت ااااااااااااااا  الجزاسري كلن أن الجزاسر تعتم  على -5 
  ا راا النفط بشكي كبير مما جعلإلا ت خي تت حل  كما  لتطبيط الميام  االنكماشي .

جراتا-6  ا من اجي الح  من آ ار األزم  للهاااعا كخط  ب لا المااالطاا الجزاسري  جإلل  لا 
 تان ألي  اااان لط هاااابط انرا اا كما أنه ب أا بالبحر عن م ااااا ر اقت ااااا ي  ب يل  كلن  

 أن ه ص الما ة معره  على تقلباا ك يرة.  
 نتائج الدراسة التطبيقية:

ار تعتبر الماااالماااال  الزمني  ألمااااعار النفط ماااالماااال  غير ممااااتقرة له ا راج  لت ب باا أمااااع-1 
 النفط.

ان نمل ج األم ي ال ي تنطبط عليه المتمااااااااااااالمااااااااااااال  الزمني  ألماااااااااااااعار النفط هل نمل ج   -2 
(2,1,2)ARIMA 3-هناك أي تغير   ان أمااااااااااااااعار النفط ال تزاي تت نفس الممااااااااااااااتل  لليس

ملحلظ ا  انإلا مماااااااااااتقرة ل ابت  نمااااااااااابيا الى أنه قابل  للتغير حمااااااااااا  مجاي التنبد له ا يرج   
 تتخ ها ال لي المنتج  لرت  ممتل  المعر.نجراتاا التت 

له ا ما  2013ل  2012ان أمااااااعار النفط منخفهاااااا  ج ا مقارن  بثمااااااعار النفط تت تترة  -4
 يجعي تخلف كبير بالنمب  لل لي المنتج  لالم  رة.

ان قرار منظم  ألبك ال ي تل ااالا اليه ال لي األعهاااات تت ألبك خالي اجتماعإلا رقم  -5 
ا _ النممااااااااا بانهااااااااات  الى اتفاط  لي منظم  ألبك م  اح   عشاااااااار  لل  بم ين  تيين  171

ماااااايد ي الى  2017منتج  للنفط من خارجإلا على خفر انتاجإلا اعتبارا من ألي شااااااإلر من 
 Gretlان النتااسج المتلقعا  التت أعطااهاا برناامج -6نقص العرر لباالتت الى ارتفاان اننتااج. 

  1990/01تت مالط النفط العالمي  تت تترة ال راما  من مطابق  تماما ألماعار النفط الحقيقي  
 له ا ما يدك  الجل ة انح اسي  للنمل ج المختار لأيها قلة التنبد.   2016/12الى 
 لالر   54النمل ج أعطى النتاسج على م   ماااااانتين ممااااااتقبال ب باا مااااااعر النفط ما بين  -7

  لالر للبرميي. 51للبرميي ل 
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 االقتراحات:
تاسج ال رامااا  النظري  لالتطبيقي  التت تل ااانا بإمكاننا تق يم بعر التل اااياا  بناتا على الن 

 لالمقترحاا لالتت تتم ي تيما يلت:  
العماي على رت  النمل تت القطااعااا االقت ااااااااااااااا يا  األخر  خاارج قطاان المحرلقااا،   -1

 لتلجيه اننفاط العام نحل االماااااااااات مار تت المشاااااااااااري  ال ااااااااااناعي  من أجي النإللر بالقطان
 ال ناعت الجزاسري.

 االمتغالي العقالنت لملار  الجباي  البترللي  لالتلزي  العا ي لإلا.-2 
تطلير م ااااا ر الطاق  الب يل  تت الجزاسر كالطاق  الشااااممااااي  لالطاق  الإللاسي  لالطاق  -3 

 الماسي ، لترتيه القطاعاا الحيلي  األخر  كقطان المياح  لالفالح .
الما ة بالنماااااب  لل لي المنتج  للح  من زيا ة العرر تت المااااالط تقيليي من انتاج ه ص -4 

 النفطي  العالمي .  
 له  امتراتيجي  ننتاج ه ص الما ة لبيعإلا تت األملاط العالمي  بمعر مرتف .  -5
الزيا ة تت األماااااااعار بالنماااااااب  للجزاسر مااااااايد ي الى نتاسج ايجابي  على   يمكن القلي أن-6

الم   الق ااااير للكن مااااتدلي الى نتاسج ماااالبي  تت الم   البعي  لللتخلص منإلا يج  لهاااا  
ل اااااان  مااااااياماااااااا اقت ااااااا ي  كلي  بعي ة الم   تعمي على الف ااااااي بين االقت ااااااا  الحقيقت  

 لالعاس اا النفطي .  
 آفاق الدراسة:

 2014تناللنا ملهاااالن آتاط أمااااعار النفط لانعكاماااااتإلا على االقت ااااا  الجزاسري بع   اااا م  
له ص ال رامااا  هت جزت بمااايط لملهااالن يحمي الك ير من التعقي ، لتت ختام  راماااتنا نثمي أن 
يفتح ه ا الملهااالن مجاال ألمااا  ل رامااااا مماااتقبلي  لمحالر بحلر ج ي ة يمكن  كر بعر  

 منإلا:
 ر النفط لآ ارها على الميزاني  العام  لل لل .تقلباا أمعا-1 
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 تطلير م ا ر الطاق  تت الجزاسر خارج قطان المحرلقاا.-2 
 مح  اا أمعار النفط تت الملط النفطي  العالمي  لالح  من تقلباتإلا.-3 
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 :والمراجعقائمة المصادر 
 الكتب:

،  يلان المطبلعاا الجامعي ،   "محاضارت في االقتصاد البترولي"محم  أحم  ال لري،  -1
 .1983ط، الجزاسر، 

ماا اللح ة العربي ، الطبع  ال اني ، ا، مركز  ر "مستقبل النفط العربي"حمين عب  اهلل ، -2
 .2006بيرلا ،

 ،  ار النإله  العربي ، م ر،البترول العربي دراسة اقتصادية سياسيةحمين عب  اهلل ، -3
2003. 

،  ار المنإلي النفطية في الوطن العربي والعالم ماضيا وحاضرا التطوراتممير التنير ، -4
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