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  شكر وعرفان
فلـــك  اللهـــم منـــك التوفيـــق تكـــرم ومنـــا احلمـــد والشـــكر واجـــب           

فيـه يف عملنـا، كمـا ينبغـي جلـالل وجهـك  احلمد والشكر علـى مـا وفقتنـا
  .وعظيم سلطانك وعلو مكانك محدا كثريا طيبا مباركا فيه

" فرحـي كرميـة"ال يسعين هنا إال أن أخص األسـتاذة املشـرفة            
الشــكر والتقــدير عرفــا مبــا بذلتــه مــن جهــد خــالل   مســى عبــارات 

ــا ونصــائحها  فــرتة إشــرافها علــى العمــل والــيت مل تبخــل علينــا بتوجيها
  .القيمة

كمــا أتقــدم بــوافر التقــدير واالمتنــان لكــل مــن مــد يل يــد العــون          
لـذكر هنـا األسـتاذة   لأوكيـ" وساعدين يف إجنـاز هـذا العمـل وأخـص 

" عــالم عثمــان"األســتاذ  ،"شــرفاوي عائشـة"األســتاذة   ،"محيـدة

  ".حيدوشي عاشور"واألستاذ 
لشــكر ألعضــاء جلنــة املناقشــة علــى قبــوهلم تقيــيم هــذا      كمــا وأتوجــه 

  .العمل العلمي
ســـاند طـــوال فـــرتة إعـــداد األطروحـــة ولـــو دون أن أنســـى كـــل مـــن     

  .بكلمة طيبة
 

 



داءـــإه  
:إىل عملي املتواضع هذا أهدي  

مــن جاهــدت وضــحت ... منبــع العطــاء واجلــود... أغلــى مــن يف الوجــود
مــــن كتمــــت اآلالم حــــىت ... مــــن حتملــــت اآلالم حــــىت أشـــفى... ألجلـــي

إليك كل التحية والتقدير  هبة الرمحان أمـي احلبيبـة أطـال هللا ... أسعد
  يف عمرك

ضـــل إل.... مـــن كـــافح ألجلنـــا...نبـــع العطـــاء مـــن كابـــد ...ســـعادمـــن 
زرع البـــذور وهـــاهو جيـــين  نملـــكـــل الفخـــر ... مشـــاق احليـــاة كـــي خيـــدمنا

  لثمار أيب الغايلا
ملثـابرة من علمـين أن العلـم ملصـابرة والنجـاح يكـون  مـن كـل  ... يؤخـذ 

  أخي العزيز والغايل مراد كلمات الثناء ال توافيه حقه
  وأخوايت وأزواجهن أحبة قليب وعوين يف طريقي ودريب إخويت وأزواجهم

  زينة احلياة كتاكيت العائلة أبناء وبنات إخويت وأخوايت
  كل العائلة

  الكرمية عائلتهاو  " نورة" ة دريب وأخيت الغالية رفيق
  زمالء الدراسة والعمل

 ريت ومل تسعه مذكريتمن وسعته ذاك



 امللخص
 

 
I 

، وخلصـت )2016-2000(تتناول الدراسة أثر األزمات النفطية على السياسة اإلنفاقيـة اجلزائريـة خـالل الفـرتة   
ــة مــن أزمــة  شــهدت العديــد مــنالدراســة إىل أن الســوق النفطيــة العامليــة  وصــوال إىل  1973األزمــات الســعرية بداي

ـــا تشـــرتك يف أن مردهـــا 2014لســـنة  ةاألزمـــة األخـــري  ـــرغم مـــن اخـــتالف مســـببات هـــذه األزمـــات إال أ ـــى ال ، وعل
ر عديدة على خمتلف املتغريات  األساسي هو تضارب املصاحل بني الطرفني املنتج واملستهلك، وكان هلذه األزمات آ

املوازنـــة العامــة هلـــذه الــدول خاصـــة اجلانـــب جنــد ، ومــن أهـــم هــذه املتغـــريات كليـــة ملختلــف دول العـــاملتصــادية الاالق
قـي املتغـريات، منها  اإلنفاقي الذي يعد أهـم أدوات السياسـة املاليـة الـيت تسـتطيع مـن خالهلـا أي دولـة التـأثري علـى 

عتبـــار اجلزائـــر مـــن أهـــم الـــدول املنتجـــة  نفاقيـــة تتغـــري بتغـــري اجتـــاه أســـعار الـــنفط، فمـــع كانـــت سياســـتها اإلللـــنفط  و
ا األسعار بداية من سنة تاالرتفاعات امل ت قياسية انتهجـت اجلزائـر سياسـة  2000تالية اليت شهد وبلوغها مستو

يار األسعار يف أزمة يف إطار برامج اإلنعاش االقتصاديتوسعية من خالل ضخ أموال طائلة  وبغية  2014، ومع ا
لفـوائض املاليـة املرتاكمـة  ا مت السحب من صـندوق ضـبط اإليـرادات الـذي مـول  تغطية خمتلف النفقات اليت تقوم 

مــع التآكــل الكبــري يف رصــيد هــذا الصــندوق مت إعــالن سياســة تقشــفية مــن خــالل اختــاذ لكــن  ،2004جــراء أزمــة 
ها توقيف عمليات التوظيف وتوقيف العديد من املشـاريع االسـتثمارية الـيت كانـت مربجمـة يف جمموعة من القرارات أمه

مج  ضـافة جانـب إحصـائي يوضـح )2019-2015(إطار الرب ، وبغيـة إعطـاء هـذه الدراسـة أكثـر مدلوليـة قمنـا 
حاولنــا توضــيح بعــض ، ومــن هنــا 0,65وصــلت إىل  تغــريين وقــد كانــت قيمتــه عاليــةدرجــة االرتبــاط املوجــود بــني امل

اآلليات املمكنة للتقليل من درجة االرتباط هذه، ومن أهم تلك اآلليات تنويع القاعدة االقتصادية اليت تتطلـب تبـين 
دوره يف االقتصــاد الــوطين، جــذب االســتثمارات األجنبيــة  راءات كتفعيــل القطــاع اخلــاص وتعظــيمجمموعــة مــن اإلجــ

ـــل ا ـــة يف الزراعـــةاملباشـــرة يف خمتلـــف القطاعـــات، تفعي إلضـــافة إىل  -لقطاعـــات الراكـــدة املتمثل الصـــناعة والســـياحة 
دة  اسـتغالل اإلمكانيــات الـيت متتلكهــا يف جمـال الطاقــات املتجــددة وجعلهـا مكمــال لإلمكانيـات النفطيــة املتاحــة، ز

رتحـات وتوصـيات وقـد توصـلت الدراسـة إىل مق، أصـبحت أهـم مصـدر للثـروة الـيتعلى االستثمار يف املوارد البشـرية 
ي بـرامج إنفاقيـة حـىت تـدر األمـوال املنفقـة عوائـد أكـرب : أمهها القيام بدراسـات استشـرافية طويلـة املـدى قبـل القيـام 

حماربة كل مظاهر التبذير يف اإلنفاق العام والعمل على كسب ثقة الشعب وتساهم يف تنمية االقتصاد الوطين، وكذا 
لتايل رفع اإليرادات املالية للدولةلدولة وهذا بغية تقليص  ت الغش والتهرب الضرييب و  .مستو

األزمــــات النفطيــــة، السياســــة اإلنفاقيــــة، نفقــــات التجهيــــز، نفقــــات التســــيري، التنويــــع : الكلمــــات املفتاحيــــة

  .االقتصادي، الطاقات املتجددة
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Résumé: 
          cette étude a pour objectif de mesurer l’effet des crises pétrolières sur la politique 
des dépenses publiques en Algérie, sur une période qui s’étalait de 2000 à 2016, en 
effet, l’étude a conclu que le marché pétrolier mondial a connu des nombreuses crises 
des prix commençant de celle du 1973 en arrivant à celle de 2014. En fait, la principale 
raison de ces crises est  le conflit d'intérêts entre les deux parties; les producteurs d’une 
part et les consommateurs d’autre part, ces crises ont eu des effets sur les différents 
indicateurs macroéconomiques, notamment les budgets publiques pour ces pays, 
principalement le coté des dépenses qui est considéré comme un instrument de la 
politique financière, et comme l’Algérie est considérée comme l’un des pays 
productifs de pétrole les plus importants, sa politique de dépenses reste tributaire des 
fluctuations des prix du pétrole, et dans un contexte caractérisé par les augmentations 
consécutives des prix qui commençait à l’an 2000 en atteignant des niveau records, 
cette dernière a adopté une politique expansionniste en déboursant des sommes 
d’argents colossales dans le cadre des programmes de relance économique, cependant 
avec la chute des prix lors de la crise 2014, et en vue de couvrir les différentes 
dépenses, elle a fait recours au de fonds de régulation des recettes qui a été financé par 
les surplus financiers pétrolière cumulées lors de la crise de 2004, cette érosion quasi 
totale des ressources de ce fonds, a conduit à une politique d’austérité, en adoptant une 
série de décisions à savoir l’arrêt du recrutement et la annulation de nombreux projets 
d’investissements programmés dans le cadre du programme (2015-2019). Cette étude 
a comporté un coté statistique qui a montré le degré de corrélation entre les deux 
variables, ce dernier a pris une valeur élevé (0,65). Pour cela, on a essayé de mettre en 
exergue certains mécanismes afin de réduire ce degré élevé a travers par exemple la 
diversification économique, l’intégration du secteur privé dans l’économie nationale, 
l’ouverture aux les investissements étrangers directs dans les différents secteurs, la 
dynamisation de certains secteurs comme l’agriculture, l’industrie et le tourisme, 
l’exploitation des énergies renouvelables pour qu’elles soient complémentaires aux 
hydrocarbures, l’investissement dans les ressources humaines qui constituent la 
principale source de richesse. 
        L’étude a abouti à une certaines recommandations à savoir : effectuer des études 
à long terme avant de lancer les programmes des dépenses génératrices des ressources 
financières contributives au développement de l’économie nationale, lutter toutes 
sortes de gaspillages dans les dépenses publiques et essayer de gagner la confiance de 
peuple, pour réduire les niveaux de fraude et d’évasion fiscales et en conséquence 
augmenter les revenus de l’état. 
Mots-clés: les crises pétrolières, politique des dépenses, les dépenses de 
fonctionnement, les dépenses d’équipements, la diversification économique, les 
énergies renouvelables. 
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Abstract:   
         The objective of this study is to know the effect of oil crises on the Algerian 
spending  policy during the period (2000-2016), the study concluded that the world oil 
market has experienced numerous fluctuations in prices from the crisis of 1973 to the 
last crisis of 2014, and the main reason for these crises is conflicts of interest between 
producers and consumers. These crises have had a great impact on the various 
macroeconomic indicators, and  the most important of these indicators is the public 
finance of the different countries, especially the expenditure side. 
          As Algeria is one of the most important oil producer countries, its spending 
policy has sensitived with the fluctuations of oil prices, with successive rises  in prices  
starting in 2000, it adopted an expansionist policy by injecting  funds into the 
framework of the economic stimulus programs, but in the event of the collapse of 
prices during the 2014 crisis and to cover the different expenditure carried out by the 
withdrawal of the funds to adjust the revenues funded by the surplus of tax revenues 
accumulated by the crisis of 2004, and with the near total erosion of the resources of 
this fund was announced austerity policy throuth the adoption of a series of decisions 
such as : the arrest of recruitment and suspension of several investment projects that 
were programmed under the public investment program (2015-2019). In order to give 
this study more meaningful, we  have added a statistical side showing the degree of 
correlation between the two variables and its value was  high (0,65). Hence, we tried to 
clarify some possible mechanisms to reduce this degree of correlation, one of the most 
important michanisms is to economic diversification through : activating of the private 
sector in the national economy, attracting foreign direct investment in various sectors, 
activating the stagnant sectors of agriculture, industry and tourism, in addition to 
exploiting the possibilities it possesses in the field of renewable energies and making 
them complementary to the oil resources available, investment in the human resource 
which is the best source of wealth. 
          The study has reached the following recommendations: conducting long-term 
studies before any agreement spending programs that contribute to the development of 
the national economy, combating all sorts of wastage in public spending and working 
to gain the  trust of people in the state, to reduce the levels of fraud and tax evasion 
and as a result  increase the revenue of the state. 
   Keywords: oil crises, spending policy, operating expenditures, equipment spending, 
economic diversification, renewable energies. 
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 أ  

يعد النفط أكثر الثروات الطبيعية قيمة وأمهية كونه املصدر الرئيسي للطاقة وجوهر العملية الصناعية          
االت السياسية والعسكرية،  ، إضافة إىل أنه أهمةعصب احلياة االقتصاديوالزراعية و  سلعة يف التجارة الدولية وا

ا والنامية، فالدول املتقدمة معظمها تعتمد على النفط املستورد لتلبية هوختدم هذه األمهية خمتلف الدول املتقدمة من
ا من الطاقة لكنه ميثل الركيزة األساسية لتحقيق معدالت منو عالية من جهة وحتسني املستوى ا ملعيشي من حاجا

مية اقتصاد وتعاين من مشكل نقص املوارد االقتصادية فيعترب النفط   جهة أخرى، أما الدول املنتجة اليت أغلبها 
  .لتمويل التنمية االقتصادية فيها املورد األساسي

نـب ميثـل ويتم تداول هذه السـلعة اإلسـرتاتيجية يف سـوق عامليـة احتكاريـة تشـمل جـانبني أساسـيني فقـط جا        
الدول املنتجة للنفط وجانب ميثل الدول املستهلكة له حيث تتأثر هذه السوق جبملـة اإلسـرتاتيجيات املتضـاربة بـني 

سـعار الدوليـة تقلبـا الـنفط أكثـر األ أسـعارمصاحل هذين الطرفني واهليئـات املمثلـة لكـل طـرف، وعلـى هـذا أضـحت 
ــة مــن أزمــة ســعرية عديــدة بدا أزمــات، ممــا جنــم عنــه علــى اإلطــالق ــة الــيت بــدأت  1973ي وصــوال إىل األزمــة الراهن
ألطـراف الفاعلـة يف السـوق، ومـن  2014منتصـف عـام  أثـرت علـى خمتلـف املتغـريات االقتصـادية الكليـة اخلاصـة 

عتبارها األداة الـيت تسـتعملها الدولـة اليت  أهم هذه املتغريات سياسة اإلنفاق العام  تعد أهم أدوات السياسة املالية 
للتــدخل يف النشـــاط االقتصــادي عـــن طريــق التـــأثري علــى جمموعـــة املتغــريات االقتصـــادية واالجتماعيــة الـــيت تريـــدها، 

دة دورهــا يف وميكنهـا تعــديلها وفقــا للظــروف احملليــة، اإلقليميــة والدوليــة الســائدة حيــث تتســع عنــدما تريــد الدو  لــة ز
النشاط االقتصادي وتضيق عندما تريد الدولة حصر دورها، وعلى هذا فهي ترسم حدود نشاط الدولة االقتصادي 
خــتالف درجــة تقـــدمها  واالجتمــاعي، وانطالقــا مــن هـــذه األمهيــة الــيت تكتســـيها النفقــات العامــة أخــذت الـــدول 

جــة حتقيـق التــوازن االقتصـادي واحملافظــة عليـه حــىت اســتفحلت وفلسـفتها السياســية تتوسـع كثــريا يف إنفاقهـا حتــت ح
عتبــار عنــد التخطــيط ضــوابط وحــدود ترســم نطــاق اإلنفــاق العــام جيــب أخــذها بعــني اال رغــم وجــودهــذه الظــاهرة، 

  .للجوء إىل سياسة اإلنفاق العام لتحقيق األهداف املرجوة
عتبــار اجلزائــر مــن أهــم املنتجــني للــنفط علــى املســت       لنظــر إىلو الــيت متتلكهــا والــيت ائلــة اهلثــروة ال وى العــاملي 

املسـتعمر الفرنسـي لقرابـة عقـدين  هااسـتغل، 1956 حقـل نفطـي حباسـي مسـعود سـنة اكتشـاف أكـرب تكونت منـذ
ـا النفطيـة  ،من الزمن وبعد التفطن ألمهيـة الـنفط البالغـة اختـذت اجلزائـر جمموعـة مـن التـدابري بغيـة السـيطرة علـى ثرو

ــأميم يف ســنة و  ــاره ميثــل 1971الــيت بــدأت بقــرار الت عتب ــنفط حمــرك االقتصــاد الــوطين  ، ومنــذ ذلــك احلــني أصــبح ال
رات اإلمجاليـة، يف الصـاد %98من الناتج احمللي الوطين، وجوهر الصادرات اجلزائرية كونـه يسـاهم بــ  %50حوايل 
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 ب  

عتباره يشـكل حـوايل  واملصدر الرئيسي ا العامة  ومـن مث مـن إيـرادات اجلزائـر، %70لإليرادات املالية ومن مث نفقا
  .أسعار النفط قلباتسياسة اإلنفاق العام وتنفيذ املخططات التنموية يف اجلزائر رهينة ت أصبحت

  :إشكالية الدراسة
  :إشكاليتنا اليت نصيغها يف السؤال اجلوهري التايل حمربز مالانطالقا مما سبق ت

ا السـوق العامليـة خــالل  مـا مـدى ألزمـات الســعرية النفطيـة الـيت شــهد ثــر سياسـة اإلنفـاق العــام يف اجلزائـر 

  ؟)2016-2000(الفرتة 

  :األسئلة الفرعية
  :كاآليت  حتت السؤال الرئيسي جمموعة من التساؤالت الفرعية هي تندرج

 أهم العوامل املؤثرة على موازين القوى بني األطراف الفاعلة يف السوق النفطية العاملية؟ماهي  
رها األزمات السعرية النفطية  مسببات ماهي أهم   ؟وآ
 ما أثر سياسة اإلنفاق العام على املتغريات االقتصادية الكلية؟ 
 ؟اقيةكيف تعاملت اجلزائر مع تقلبات أسعار النفط يف بناء سياستها اإلنف 
  ماهي خمتلف اآلليات اليت ختلص االقتصاد اجلزائري من االقتصاد الريعي؟ 

  :الفرضيات
  :كإجابة أولية على التساؤالت الفرعية نقوم بوضع الفرضيات التالية

ـــنفط، حيـــث أصـــبحت أســـعار الـــنفط تتحـــدد تبعـــا   ال تعـــد العوامـــل االقتصـــادية املـــتحكم الوحيـــد يف أســـعار ال
لعوامل االقتصاديةلألحداث السياسية   .والعسكرية أكثر مما تتحدد 

مصاحل الدول املنتجة واملستهلكة للنفط السـبب الرئيسـي وراء كـل األزمـات السـعرية  بنيالتضارب املوجود  يعد 
 . من تقلبات أسعار النفط اليت تعد الدول املستهلكة أكرب مستفيد 

ــنفط ممــا جعلــه   ل ــازيــرتبط االقتصــاد اجلزائــري  كثــريا  متي ــا  ، وهلــذا أي تقلــب طفيــف يف  أســعار اقتصــادا ريعي
ثري كبري على اجتاه السياسة اإلنفاقية  .النفط له 

ــة إحصــائية بــني التغــريات احلادثــة يف أســعار الــنفط وسياســة اإلنفــاق العــام   توجــد عالقــة ســببية موجبــة ذو دالل
 ).2016-2000(اجلزائرية خالل الفرتة 
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 ج  

لقدرة على خلق قاعدة اقتصادية متنوعة  يعد  ألساس  التخلص من التبعية النفطية وبناء اقتصاد قوي مرهون 
  .وذلك يف ظل حكم راشد تساهم بشكل فعال يف تنويع مصادر الدخل

  :أسباب اختيار املوضوع
جلانـب الـذايت واملتمثـل يف امليـول  هناك جمموعة من الدوافع اليت كانت وراء اختيار هذا املوضوع، جزء منها متعلق 

جلانب املوضوعي ومن أمهها جند   :إىل البحث يف مثل هذه املواضيع، وجزء متعلق 
 .توافق املوضوع مع التخصص 
لتقلبــات الـيت أصــبحت متـس أسـعار الــنفط بصـورة متكــررة وحماولـة البحـث عــن أهـم العوامــل   االهتمـام املتزايـد 

 .ذلكاليت تقف وراء 
ســعار الــنفط ومــا تبــاط االقتصــاد اجلزائــري بصــفة عامــة وسياســة اإلنفــاق العــام بصــفة خاصــة خطــورة تزايــد ار  

ر سلبيةيحيكمها من عوامل وما   .نتج عنها من آ
  .لخروج من هيمنة قطاع احملروقاتلحماولة معرفة السبل الكفيلة  

  :الدراسةحدود 
 :متثل حدود الدراسة يف

 ثـري خمتلـف األزمـات السـعرية النفطيـة علـى  :احلدود املكانية خصت هـذه الدراسـة اجلزائـر كدراسـة حالـة ملعرفـة 
 .سياسة اإلنفاق العام

 عتبارهـــا ) 2016-2000(متثلـــت فـــرتة البحـــث يف  :احلـــدود الزمانيـــة شـــهدت أزمتـــني نفطيتـــني فـــرتة وذلـــك 
يار احلاد لألسعار 2004خالل أزمة أساسيتني خمتلفتني يف االجتاه، األوىل االرتفاع القياسي لألسعار  ، والثانية اال

ألزمات النفطية بشكل دقيق وواضح2014خالل أزمة  ثر سياسة اإلنفاق العام  لتايل يظهر    .، و

  :الدراسات السابقة
ــا عنــد إعــداد دراســتنا عــدم وجــود دراســات تناولــت املتغــريين معــاالحظلقــد  ــا ن ، فهنــاك وذلــك يف حــدود إمكانياتن

دراســات تناولــت موضــوع األزمــات النفطيــة وربطتهــا مبتغــريات أخــرى، ودراســات أخــرى تناولــت موضــوع النفقــات 
  :نذكر منها ولكن العامة، وحسب اطالعنا هناك جمموعة من هذه الدراسات

  ادة الـدكتوراه يف العلـوم االقتصـادية ختصـص دراسـات هالبحـث مقـدم لنيـل شـ): 2013أمينـة خملفـي،( دراسـة

ح، ورقلة، بعنواناقتصاد دراسة حالة  -على الصادراتالنفط أثر تطور أنظمة استغالل  "ية، جامعة قاصدي مر
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 د  

لرجوع إىل بعض التجارب العاملية حيث تطرقت إىل دورة استغالل الصناعة النفطية وموقع النفط ضـمن " اجلزائر 
وخمتلـف األطــراف الفاعلـة فيهـا وخمتلــف الطاقـات األخـرى، كمـا تناولــت وضـعية وخصـائص الســوق النفطيـة العامليـة 

أنظمة استغالل النفط، وقامـت بدراسـة مقارنـة بـني كـل مـن فنـزويال، الكويـت واجلزائـر وخلصـت إىل عـدم اسـتطاعة 
ــه الركيــزة األساســية يف اق ــنفط وبقائ ــة ال ت الــدولتالطاقــات البديلــة علــى املــدى القصــري واملتوســط أخــذ مكان  صــاد

ا عن التحلي  بسبب قصورها ا النفط، تطبيق سياسة وقرارات منظمة األوبك يف بداية نشأ خلصائص اليت ينفرد 
زمــة خانقــة علــى الــدول الصــناعية انفجــرت ســنة  إلجيــاب علــى الــدول األعضــاء و ، 1973أعطــى نتــائج عــادت 

ا املسـطرة مبـا خيـدم مصـاحل دول  أعضـائها قـدم نتـائج ومن جهة أخـرى نشـأة الوكالـة الدوليـة للطاقـة وتطبيـق سياسـا
 .1999إىل غاية  1986فعالة بينما عادت بنتائج وخيمة على دول منظمة األوبك ولفرتة طويلة امتدت من سنة 

  اقتصــاد  يف العلــوم االقتصــادية ختصــص  هلــدكتوراالبحــث مقــدم لنيــل شـهادة ا: )2013، مجعــة رضــوان(دراسـة

ت الـدول املصـدرة للـنفط " ، بعنوان 3اجلزائر، جامعة كمي دراسـة  –منو االقتصاد العاملي وأثـره علـى اقتصـاد

حـث كـل مـن النمـو والتنميـة وتطـور أسـعار الـنفط العامليـة خـالل اتنـاول الب "2015-1970قياسية حالة اجلزائر 
،  ودور األوبـك يف السـوق النفطيــة وذلـك مـن خـالل التعــرض إىل حمـددات أسـعار الــنفط) 2010-1970(الفـرتة 

وخلـــص إىل أن ) 2014-1967(كمـــا تنـــاول اإلصـــالحات االقتصـــادية املنتهجـــة مـــن قبـــل اجلزائـــر خـــالل الفـــرتة 
لـــنفط وأن ســـعر الـــنفط يتحـــدد بعـــدة عوامـــل  تـــأثر ببعضـــها تاألوبـــك لعبـــت دورا كبـــريا يف متـــوين االقتصـــاد العـــاملي 

لتغــريات الــيتالـبعض، كمــا اســتنتج أن القطاعــات االقتصــادية يف اجلزائــر ال تتــأثر بــرت   حتــدث يف اكم رأس املــال وإمنــا 
ت دول  لطلـب العـاملي للـنفط ظمة التعاون والتنمية االقتصاديةمناقتصاد ، كما أن اإلنتاج النفطي يف اجلزائر يتـأثر 

دة العـوالطلب احمللي من السلع واخلدمات اليت تنتج  دة االحتيـاطي املؤكـد ن ز  يـؤدي إىل االسـتغاللسـكان وأن ز
 .العشوائي لإلنتاج النفطي

  اقتصاد، لعلوم االقتصادية ختصص يف ا دكتوراهالبحث مقدم لنيل شهادة ال): 2013، حاج بن زيدان(دراسة

دراســة النمــو االقتصــادي يف ظــل تقلبــات أســعار الــنفط لــدى دول "بعنــوان  تلمســان،  ،أبــو بكــر بلقايــدجامعــة 

حيث تناول " -2010-1970اجلزائر، اململكة العربية السعودية ومصر : حالة –املينا دراسة حتليلية قياسية 
تصــادي وتقلبــات أســعار الباحــث موضــوع النمــو االقتصــادي ودرس العالقــة املوجــودة واألثــر املتبــادل بــني النمــو االق

ــنفط مث أتب ــة بــني الــدول الــثالث وخلــص إىل أن تقلبــات أســعار الــنفط العال ــة تــؤدي إىل عــه بدراســة قياســية مقارن املي
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ا  انتعــاش أو تذبــذب معــدالت النمــو االقتصــادي يف كافــة الــدول املنتجــة لكــن بنســب متفاوتــة كمــا تــرتبط سياســا
إليرادات النفطية اليت متثاالقتصادية، االجتماعية واإلمن   .من اإليرادات العامة يف دول املينا%90ل ما يزيد عن ائية 

 مقــدم لنيـــل شــهادة الــدكتوراه يف علـــوم التســيري ختصــص تســـيري، البحــث):2014طــاوش قندوســـي، ( دراســة 

دراسـة حالـة اجلزائـر –ثري النفقات العمومية على النمو االقتصـادي " تلمسان، بعنوان  ،أبو بكر بلقايدجامعة 
إلضــافة إىل " 1970-2012 رهــا،  ا وآ حيـت تنــاول الباحــث عموميــات حــول النفقـات العامــة وأهــم تقســيما
وقـام بدراسـة قياسـية بـني املتغـريين وخلــص ) 2014-2001(إلنفـاق العـام املطبقـة يف اجلزائـر خـالل الفــرتة بـرامج ا

لدرجـة األوىل ميزانيـة اسـتهالكية وأن نفقـات التسـيري تـؤثر يف النمـو االقتصـادي أكثـر مـا  إىل أن ميزانية اجلزائـر هـي 
 .تؤثر فيه نفقات التجهيز

  ختصـــص  االقتصــاديةالبحـــث مقــدم لنيــل شــهادة الـــدكتوراه يف العلــوم ): 2015حيدوشــي عاشــور،  (دراســة

أثــر تقلبــات أســعار الــنفط علــى " حتليــل اقتصــادي، املدرســة الوطنيــة العليــا لإلحصــاء واالقتصــاد التطبيقــي، بعنــوان 

لتنميــة والنمــو حيـث تعــرض إىل املفــاهيم امل "2012-1970النمــو االقتصــادي يف اجلزائــر خــالل الفــرتة  تعلقــة 
االقتصـــادي وكـــذا تقلبـــات أســـعار الـــنفط يف الســـوق العامليـــة والصـــراع القـــائم بـــني املنتجـــني واملســـتهلكني مـــربزا أهـــم 

ـــيت حـــدثت يف الفـــرتة  ـــى خمتلـــف ) 2008-1973(األزمـــات الســـعرية ال رهـــا عل ا وصـــوال إىل آ ـــة مـــن أســـبا بداي
األمهية اليت يكتسيها النفط يف االقتصـاد اجلزائـري وخلـص إىل أن سـعر  األطراف الفاعلة يف السوق، كما وتطرق إىل
 .يؤثر يف معدل النمو على املدى املتوسط والطويل وأن أي تغري فيهالنفط من أهم حمددات النشاط االقتصادي 

  البحـــث مقـــدم لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه يف العلـــوم االقتصـــادية ختصـــص ماليـــة ): 2015مـــوري مسيـــة، ( دراســـة

أثر تقلبات أسـعار البـرتول علـى التنميـة االقتصـادية يف اجلزائـر " لية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، بعنـوان دو 

القتصـاد اجلزائـري مـن خـالل التطـرق إىل  ةالباحثـوتعرضـت  ،"دراسة قياسـية إىل السـوق النفطيـة العامليـة وارتباطهـا 
دة علــى )2012-1973(حمــددات األســعار يف الســوق النفطيــة العامليــة وأهــم األزمــات النفطيــة خــالل الفــرتة  ، ز

إلضافة إىل  تهجة يف اجلزائـر خـالل الفـرتة نامل االقتصادية التنمية تاسرتاتيجياالتطرق إىل قطاع احملروقات يف اجلزائر 
ثـري تغـريات أسـعار الـنفط علـى التنميـة االقتصـادية مـن خـالل جمموعـة مـن مؤشـرات )1973-2014( ، ودراسـة 

خلصــت يف النهايــة إىل أن اعتمـــاد اجلزائــر علـــى مصــدر متــويلي وحيـــد جعلهــا عرضـــة و التــوازن الــداخلي واخلـــارجي، 
  .أن هناك ارتباط وثيق بني متغريات الدراسة بينتل الدراسة القياسية اليت للتقلبات السعرية وهو ما أثبتته من خال
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  البحــث مقــدم لنيــل شــهادة الــدكتوراه يف العلــوم االقتصــادية ختصــص نقــود ): 2015أمحــد ضــيف، ( دراســة

-1989(أثــر السياســة املاليــة علــى النمــو االقتصــادي املســتدمي يف اجلزائــر " ، بعنــوان 3وماليــة، جامعــة اجلزائــر
ت املفسرة للنمو االقتصادي والتنمية والدور الذي تلعبه السياسـة املاليـة يف  )2012 حيث تطرق إىل خمتلف النظر

ــأثري علــى النشــاط االقتصــادي يف األجلــني القصــري والطويــل مث قــام بتحليــل األداء االقتصــادي والنمــو يف اجلزائــر  الت
حري لكالــدور ويف األخــري قــام بدراســة قياســية ملعرفــة مــدى مــن خــالل املربــع الســ) 2012-1989(خــالل الفــرتة 

وقـد خلــص الباحـث إىل أن السياســة )2012-1989(ثـري السياسـة املاليــة علـى النمــو االقتصـادي خـالل الفــرتة 
عتبـار اإليـرادات النفطيــة هـي املـورد األساســي للميزانيـة حيـث قســم  املاليـة يف اجلزائـر مرتبطــة بتغـريات أسـعار الــنفط 

) 2012-2000(مـن خـالل تبـين سياسـة ماليـة تقشـفية والثانيـة ) 1999-1989(لدراسة إىل مرحلتني األوىل ا
 .2000من خالل تبين سياسة مالية توسعية ظهرت يف برامج اإلنعاش االقتصادي بعد ارتفاع أسعار النفط سنة 

  تســيري م االقتصــادية ختصــص البحــث مقــدم لنيــل شــهادة الــدكتوراه يف العلــو ): 2015دمحم بــن عــزة، ( دراســة

تبــاع مــنهج االنضــباط " ، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، تلمســان، بعنــوان العامــة اليــةامل ترشــيد سياســة اإلنفــاق العــام 
حيـث  "ألهداف دراسة حتليليـة قياسـية لـدور اإلنفـاق العـام يف حتقيـق أهـداف السياسـة االقتصـادية يف اجلزائـر

تناول اجلانب النظري لسياسـة اإلنفـاق العـام ومـن مث اإلطـار النظـري الختيـار أسـاليب ومعـايري ترشـيد اإلنفـاق العـام 
وكيف يتم استعمال اإلنفاق العام كأداة لتجسـيد أهـداف السياسـة االقتصـادية وأسـقط ذلـك علـى حالـة اجلزائـر مـن 

ـدف مــ ن خـالل تـدخلها يف النشــاط االقتصـادي إىل تفعيــل دور خـالل دراسـة قياســية، وقـد خلـص إىل أن الدولــة 
ر علـــى خمتلـــف املتغـــريات االقتصـــادية الـــيت متكـــن مـــن الوصـــول إىل اهلـــدف  النفقـــات العامـــة مـــن خـــالل إحـــداث آ
املنشود، وبناء على الدراسة القياسية بني اإلنفاق العام واملتغريات حمل الدراسة وجد أن اإلنفاق العام مل يكن لـه أثـر  

لتـايل هنـاك عـدم رشـادة يف بـرامج ك بري علـى بلـوغ هـدف التـوازن مـن خـالل حتقيـق أهـداف السياسـة االقتصـادية و
اإلنفاق العام اليت تقف وراءها جمموعة من األسباب منها عدم جناعة الرقابة املالية على املشاريع االستثمارية وضبط 

عتبار   .ه يعتمد بشكل كبري على العوائد النفطيةتكلفتها واهلشاشة املالية لالقتصاد اجلزائري 
ـــار الفـــرتة       ـــني املتغـــريين ومت اختي ـــا ربطـــت ب -2000(وختتلـــف هـــذه الدراســـة عـــن الدراســـات الســـابقة يف كو

  .عتبارها شهدت أزمتني نفطيتني خمتلفتني يف االجتاه) 2016
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  :أمهية الدراسة
  :تنبع أمهية الدراسة من النقاط التالية

دة     .أمهية النفط يف احلياة االقتصادية واالجتماعية على املستوى العامليز
دة تعرض السوق النفطية العاملية إىل األزمات السعرية يف السنوات األخرية    .ز
لتقلبات السعرية النفطية    .استمرار ارتباط السياسة اإلنفاقية احلكومية 
  . د حلول أكثر كفاءة واستمراريةضرورة إعادة النظر يف بنية االقتصاد الوطين وإجيا 

  :أهداف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

 االت على صعيد القطاعات املتنوعة   .التعرف على األمهية اليت يكتسيها النفط يف خمتلف ا
 السوق النفطية العامليةة لسعر النفط وتبيان خمتلف األطراف الفاعلة يف دراسة خمتلف العوامل املؤثرة واحملدد.  
  ا على ثريا ا السوق النفطية العاملية و   .األطراف الفاعلة يف السوقالوقوف على خمتلف األزمات اليت شهد
 لتغريات احلادثة يف أسعار النفط   .إظهار العالقة اليت تربط سياسة اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر 
 مـن اهليمنـة الريعيـة والقـادرة علـى بنـاء اقتصـاد وطـين متنـوع وقـوي لـتخلص اولة إعطاء بعض احللول الكفيلة لحم

  .قادر على مواجهة خمتلف األزمات اليت يتعرض هلا

 إضافة دراسة أخرى للدراسات السابقة.  

  :املنهج املتبع
تشـخيص وذلـك ب الوصـفياالستنباطي مـن خـالل التحليـل ، إذ استعملنا املنهج منهجنيلقد اتبعنا يف دراستنا هذه 

االسـتقرائي مـن خـالل ضـافة إىل املـنهج إل، لنفطية والنفقات العامة، والتحليـل البيـايناألزمات النفطية يف السوق ا
الكتـب،  طـور أسـعار الـنفط والنفقـات العامـة، وقـد مت االعتمـاد يف هـذا علـىحتليل وتفسري اإلحصـائيات املتعلقـة بت

إلضافة إىل الت    .دمة يف شكل تقارير من املراكز الوطنية والدوليةصائيات املقاإلح امللتقيات وا

ت البحث   :صعو
ت أمهها   :خالل إعداد هلذه الدراسة واجهتنا جمموعة من الصعو

o لسنوات األخرية   .صعوبة احلصول على اإلحصائيات الوطنية خاصة املتعلقة 
o تغري اإلحصائيات يف نفس املصدر من إصدار آلخر.  
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o دمة من املصادر الوطنية عن اإلحصائيات املقدمة من اهليئات الدوليةاختالف اإلحصائيات املق.  
o ةالقياسي عدم التحكم اجليد يف النماذج .  

  :تقسيم الدراسة
ــا بتقســيم هــذه  مــن أجــل تنــاول املوضــوع بشــكل جيــد واإلملــام مبختلــف جوانبــه والوصــول إىل أهــداف الدراســة قمن

ا الســـوق  الفصـــل األولوأربعـــة فصـــول، حيـــث نتطـــرق يف  مقدمـــةالدراســـة إىل  إىل األزمـــات الســـعرية الـــيت شـــهد
لتعرض يف البداية إىل أمهية النفط وواقعه يف العامل من خـالل ثـالث متغـريات أساسـية االحتيـاطي، : النفطية وذلك 

إلضــافة إىل خمتلــف اإلنتــاج واالســتهالك، وكــذا تطــور أســعار الــنفط وخمتلــف العوامــل الــيت تــتحكم يف حتد يــدها، 
األزمات اليت تعرضت هلا السوق النفطية  إىل جانبخصائص السوق النفطية وأنواعها وكل األطراف الفاعلة فيها، 

  .لتطرق إىل أسباب كل منها، تطور األسعار خالهلا ونتائجها على الفاعلني يف السوق

فنخصصه لسياسة اإلنفاق العام من تطور النفقات العامة يف الفكر املايل، ماهية النفقات العامة  الفصل الثاينأما 
من حيث املفهوم، الضوابط والعوامل احملددة حلجمها، إضافة إىل خمتلف التقسيمات العلمية والعملية وظاهرة تزايد 

ر اليت ترتكها سياسة اإلنفاق    .العام على املتغريات الكليةحجمها ويف األخري نستعرض أهم اآل

مكانـة الـنفط يف االقتصـاد الـوطين وذلـك مبعرفـة  الفصل الثالـثاملوجودة بني املتغريين يف  العالقةيف حني يتم تناول 
إلضـــافة إىل  اإلمكانيــات النفطيــة الـــيت مــن خــالل أهــم خصائصـــه، القــوانني املنظمــة لالســـتثمار فيــه هــذا القطــاع 

ملــوازا، تطــور متتلكهــا اجلزائــر مـــع تطــور أســعار الــنفط وخمتلــف الـــربامج  ةحجــم النفقـــات العامــة مبختلــف أنواعهــا 
إلضــافة إىل الدراســة اإلحصــائية الــيت تبــني حساســية النفقـــات )2016-2000(اإلنفاقيــة املنتهجــة يف الفــرتة   ،

تغطيــة  إليــرادات يفالعامــة لتقلبــات أســعار الــنفط مــن خــالل صــياغة العالقــة بــني املتغــريين، دور صــندوق ضــبط ا
  .اجلزائرية ةوأهم املعوقات اليت حتول دون جناح السياسة اإلنفاقيالنفقات العامة 

ر األزمات النفطية على سياسة اإلنفاق العام يف اجلزائرنبني خمتلف  الفصل الرابعويف  ، اإلجراءات اليت حتد من آ
ومـن مث جـددة تمتنوعـة مـن الطاقـات امل إمكانيـاتل ، اسـتغاليسـاهم يف تنـوع اإليـرادات العامـة من تنويـع اقتصـادي
دة مصادر الدخلوصوال إىل التحول إىل االقتموارد مالية إضافية  عتباره يساهم يف ز   .صاد املعريف 

تبعية ملشكلة  ولاملقدمة بغية إجياد حل تائج املتوصل إليها وكذا االقرتاحاتاليت نربز فيها أهم النخامتة إلضافة إىل 
دة علـى آفـاق البحـث الـيت ميكـن أن تكـون سياسة اإلنفاق العام إىل اإليرادات  النفطية وبنـاء اقتصـاد وطـين قـوي ز

   .مواضيع دراسة وحبث مستقبال



  

ول    :الــفصــــــــل 

ـــــــــزمـــــــــــــــ ــــــة ــــــــــــــــــــــات الــــــسعر

ــــوق ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـ

ـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــ  
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 :متهيد
يعترب النفط من أهم مـوارد الثـروة االقتصـادية يف عاملنـا املعاصـر، حيـث فـرض نفسـه بقـوة كسـلعة إسـرتاتيجية         

مرور الوقت، وتنبع هذه األمهية اإلسرتاتيجية من كونه أهـم مصـادر الطاقـة منذ احلرب العاملية الثانية ليتعزز دوره مع 
تعــدد اسـتعماالته ســواء يف الصـناعة ، الزراعــة  رغـم حمــاوالت إحاللـه بطاقــات أخـرى متجــددة وغـري متجــددة، وكـذا

جـة واملسـتهلكة مصـدر دخـل رئيسـي للـدول املنتو  هامـة يف التجـارة الدوليـةأنـه سـلعة ،  كمـا لإلنسانواحلياة اليومية 
إذ تعتـرب الـدول  وأنـه يتمركـز يف دول دون األخـرى، لنظر إىل هذه األمهية ازداد الصراع الـدويل عليـه خصوصـاله، و 

الناميــة دوال منتجــة لــه وتســعى إىل اســتغالله يف حتقيــق التنميـــة االقتصــادية مــن جهــة، والــدول املتقدمــة تعتـــرب دوال 
ومن هنا أصبحت  اطق النفطية ومن مث التحكم يف أسعاره من جهة أخرى، مستهلكة له وتسعى للسيطرة على املن

ــأثر جبملــة االســرتاتيجيات املتضــاربة بــني الطــرفني  أكثــر ممــا تتــأثر بقــوى العــرض والطلــب الســوق النفطيــة العامليــة تت
والـذي قلـب  1973وتبعا لذلك شهدت أسعار الـنفط تغـريات كبـرية أبرزهـا االرتفـاع الـذي كـان يف سـنة العامليني، 

موازين القوى يف السوق العامليـة مـن سـوق تسـيطر عليـه الـدول املسـتهلكة مـن خـالل الشـركات النفطيـة العامليـة إىل 
سوق تسيطر عليه الـدول املنتجـة مـن خـالل منظمـة الـدول املصـدرة للـنفط، واسـتمرت األسـعار يف التقلـب صـعودا 

يار الذي حدث يف سـنة  دوالر للربميـل يف  26وبلـوغ األسـعار مسـتوى يقـارب  2014وهبوطا إىل غاية آخر اال
ت الدول املنتجة منها واملستهلكة، وقد كان هلذه التغريات املتتالية 2016جانفي    .األثر البالغ على اقتصاد
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  يف االقتصاد العاملي لنفطا مكانة :املبحث األول
ضـب       مســتهلكة و دول العـامل، ســواء كانـت منتجـة أختلـف ملوسـلعة إســرتاتيجية يعتـرب الـنفط مـورد اقتصــادي 

مية،  السياسـي والعسـكري لدرجـة أنـه  ،النشـاط االقتصـادي، االجتمـاعي وجـهيف كـل أيـؤثر حيـث له، متقدمة أو 
تمـع مبقـدار اسـتهالكه للـنفط ومشـتقاته، كمـا يسـتعمل يف تطـوير االقتصـ ت ميكننا قياس درجة تقدم وازدهـار ا اد

 .الصعبة لتمويل التنمية النامية من خالل بيعه واالستفادة من العملة

  النفطاهية م: املطلب األول
ــاة ألغلــب  ن احلي ــذا قــد يكــون مــن األفضــل وصــفه بشــر ــر الثــروات الطبيعيــة يف العــامل قيمــة، ل ــنفط مــن أكث يعــد ال

يف الوقـت احلاضـر ملـا تشـكله مـن أمهيـة يف تسـيري  الصـناعات يف العـامل ربوتعترب صناعة النفط من أهـم وأكـالبلدان، 
  .العامل

  :النفط مفهوم -أوال

  :نذكر فلذهب األسود، ومن بني التعاريويسميه البعض ا، )*(على النفطلقد تعددت التعاريف اليت أطلقت 

" petra" نيجـزئوهـي تتكـون مـن  "Petroleum" يعود أصـل كلمـة بـرتول إىل كلمـة " :التعريف األول لغوي
  1".الزيت، وعلى هذا األساس فالبرتول يعين زيت الصخر أي" oleum" صخر وأي 

واألخضـر والبـين واألصـفر، كمـا  ه بـني األسـودونـمادة سائلة هلا رائحة خاصة ومميـزة، ويتنـوع ل هو" :التعريف الثاين

  2".أنه مادة لزجة وهذه اللزوجة ختتلف حبسب الكثافة النوعية ملادة النفط اخلام

ت الـيت تتكـون بشـكل رئيسـي مـن الكربـون واهليـدروجني، إضـافة إىل هـو " :التعريف الثالث مـزيج مـن اهليـدروكربو
بعض الشوائب العضوية وغري العضوية األخرى، كما حيتوي على كميات ضئيلة من مركبات معقدة مـن النيرتوجـني 

   3".والكربيت واألكسجني

                                                             
  .النفط والبرتول كلمتان مرتادفتان للداللة على نفس املادة، حيث البرتول هو مصطلح التيين يف حني النفط هو مصطلح فارسي )*(
   .17، ص1973، زء األول، سلسلة الكتب احلديث، العراق، اجلاألصول التارخيية للنفط العراقيعبد احلميد العلوجي وخضري عباس الالمي،  -1
مداخلة مقدمة ضمن ، مزا استخدام الطاقة الشمسية املتجددة كبديل للطاقة النفطية على االقتصاد اجلزائريكمال بوعظم وفريوز جريار،   -2

مني االحتياجات الدولية"امللتقى الدويل حول فعاليات  جامعة فرحات  ،"السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
  .3، ص2015أفريل 08-07اجلزائر، عباس، سطيف، 

ح، ،12، جملة الباحث، العدد -حالة اجلزائر -مرحلة النقلثري النفط على البيئة خالل طواهر، أمال رمحان ودمحم التهامي - 3 جامعة قاصدي مر
   .19، ص 2013اجلزائر،  ،ورقلة
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طـن األرض وتظـل فيـه إىل أنهو خليط من املواد ا"  :التعريف الرابع ختـرج  هليدروكربونية الـيت تتكـون وتتجمـع يف 
أو بفعــــل ) كســــور أرضــــية  -شــــقوق( نفســــها، أي بفعــــل العوامــــل الطبيعيــــة املختلفــــة  تلقــــاء لســــطح األرض مــــن

 1."اإلنسان
ــه  هــو :مل للــنفط كمــا يلــياوبنــاء علــى التعــاريف الســابقة ميكــن إعطــاء تعريــف شــ        ســائل زيــيت ختتلــف لزوجت

يتـألف  يـاويحسب كثافته له رائحة متيزه وقابلية خارقـة لالشـتعال، وهـو مـادة بسـيطة ومركبـة يف آن واحـد ألنـه كيم
ختالف الرتكيب اجلزئي لكل منها) اهليدروجني والكربون(من عنصرين فقط    .من جهة، وألن مشتقاته ختتلف 

، وقـد ملـنفط اخلـاوهـو مـا يعـرف  سـائلة حالـة يف ثـالث حـاالت فقـد يكـون ىالطبيعة علـ النفط يفويكون        
درة، يكون يف لغاز الطبيعي،  ةوقد يكون يف حالة غازي حالة صلبة كاإلسفلت وهي حالة  ويتميـز وهو ما يعرف 

ئية النفط مبجموعة من اخلصائص  2:تتمثل يف الفيز

o لوزن : اجلودة النوعي ودرجة الوزن النوعي بوزن حجم معني من النفط اخلام إىل وزن نفس احلجـم مـن يقصد 
املـــاء املقطـــر، بينمـــا درجـــة اجلـــودة فهـــي مقيـــاس لتقيـــيم اخلـــام طبقـــا لوزنـــه النـــوعي ومسيـــت نســـبة إىل معهـــد البـــرتول 

لعالقة التالية ضية لدرجة اجلودة    3:األمريكي الذي قام بتطبيقها ألول مرة وتعطي الصيغة الر

141,5 
  135,5 -     = جودة النفط اخلام درجة 

  ف°60الوزن النوعي عند درجة حرارة تساوي        
  
o تتأثر لزوجة النفط اخلام بكمية الغازات الذائبة ودرجة احلرارة والرتكيب الكيميائي للخام: اللزوجة.  

o ـا الـنفط :النشاط الضوئي الضـوء املسـتقطب ميينـا دوران مسـتوى اخلـام  متثـل هـذه الظـاهرة القـوة الـيت يسـتطيع 
  .ومشاال

o يف احلقـل  ىهي درجة احلرارة الـيت يتـوهج عنـدها خبـار الـنفط اخلـام، وهـي مـن التجـارب الـيت جتـر  :التوهج نقطة
 .وهلا عالقة جبودة النفط

                                                             
ت البرتول والسياسة السعرية البرتوليةعبد احلميد عبد املطلب،  - .15، ص2015، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، اقتصاد 1  
شرون وموزعون، عمان، األردن، وطرق استكشافهالبرتول عبد املقتدر عبد العزيز السيد،  -2   .37-36ص ص  ،2008، دار الفكر 

3 -  Cédric de Lestrange et autres, Géopolitique du pétrole, éditions TECHNIP, Paris, France, 
2005,p235. 
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o هي أقل درجة حرارة يشتعل عنـدها الـنفط اخلـام ويسـتمر يف االشـتعال، حيـث أن لـون اللهـب : االحرتاق نقطة
ر املنتجةيكون له   .تطبيقات عملية أثناء إجراء بعض التسجيالت يف اآل

o ئية ئـي وهـذه اخلاصـية تسـتغل يف تفسـري : اخلواص الكهر يعترب النفط اخلام من املواد غري املوصلة للتيـار الكهر
ئية على وجه اخلصوص ملعرفة أماكن جتمعات النفط اخلام    .التسجيالت البئرية الكهر

ت  -نيا  :فطنشأة الننظر
مـن نفط قبل امليالد استخرج الصينيون ال 347حيث أنه يف عام  النفط منذ آالف السنني، اإلنساناكتشف       

ر مت حفرها على عمق  كو  1264ويف عام  مرتا، 244آ ذكر ماركو بولو أثناء رحلته يف آسيا أن سكان مدينة 
الـذي خيـرج تلقائيـا مـن  نفطلبحر قزوين كانوا يقومون جبمع الـ عاصمة أذربيجان حاليا والواقعة على الشاطئ الغريب

كو سنة األرض لطرق احلديثة يف   نفطوبـدأ الـ  1بواسطة العامل الروسـي سـيمينوف، 1848، وكان أول بئر حيفر 
 Edwin إيــدوين درايــك"الناجحــة ألول بئــر جتــاري علــى يــد يصــبح متــوفر كزيــت رخــيص بعــد عمليــات احلفــر 

Drake " ت املتحــدة األمريكيــة علــى عمــق لــوال ومــع  1859،2مــرت وذلــك ســنة  21مشــايل غــرب بنســلفانيا 
مـن  املختصونوبتوسع املعارف والعلوم اإلنسانية متكن  حلول فرتة العصر احلديث خاصة أواخر القرن التاسع عشر

  :كون النفط، خاصة ما تعلق بكيفية تواجده، وهناك نظريتني لتفسري تهمعرفة أمور كثرية عن

  : النظرية الالعضوية -1
ـــه تكـــوّ هـــ ـــرى أن ـــنفط، وت ـــة فســـرت أصـــل ال ـــني عناصـــر ي أول نظري ـــة ب طـــن األرض نتيجـــة تفـــاعالت كيميائي ن يف 

لقرب من الرباكني أو يف أعماق البحار، كاحتاد وتفاعـل اهليـدروجني مـع الكربـون مـثال،  العضوية خمتلفة حصلت 
  3.، وقلما يتم االعتماد عليهامن العناصر األخرىأو كربيت احلديد مع املاء وغريها 

  :النظرية العضوية -2
ـا وحتللهـا تؤكد هذه النظرية علـى أن الـنفط تكـوّ  ن مـن بقـا الكائنـات احليـة سـواء كانـت نباتيـة أو حيوانيـة بعـد مو

ــة، الــيت قامــت بــدور أساســي يف انتــزاع األكســجني والكربيــت والنرتوجــني  بفعــل أنــواع خمتلفــة مــن البكتــري الالهوائي
دد من املراحل كل مرحلة والفسفور من املركبات العضوية املوجودة يف خال هذه الكائنات احلية، وهذا يتم على ع

                                                             
ضة مصر للنشر والتوزيع،البرتول ذروة اإلنتاج وتداعيات االحندارحامت الرفاعي،  - .20، ص2008مصر،  ،  1  
.92، ص2005، الدار العربية للعلوم، بريوت، لبنان، سراب النفطريتشارد هاينربغ، ترمجة أنطوان عبد هللا،  - 2  

   .179ص ،2008ديسمرب  اجلزائر، ،جامعة دمحم خيضر، بسكرة،4، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد النفط والتنمية املستدامةأمال رمحان،  -3
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ــا أنــواع  ، معينــة تتــوىل  ويف األخــري بفعــل الضــغط  ،نــواتج يف شــكل مركبــات كيميائيــة عضــويةلتعطــي مــن البكتــري
    1.واحلرارة والزمن يتشكل النفط

  :مراحل الصناعة النفطية -الث
  :متر الصناعة النفطية مبرحلتني أساسيتني مها

ملرحلة العليا وهي بدورها تضم جمموعة من املراحل هيتدعى هذه : مرحلة املنبع -1  2 :املرحلة 
نـواع الصـخور : مرحلة البحث واالستكشـاف -1-1 ظهـرت هـذه املرحلـة بوضـوح منـذ اكتشـاف عالقـة الـنفط 

 .املكونة لألرض خاصة الصخور الرسوبية
مــن وجـود الــنفط أو مــن حيــث تعتـرب الوســيلة الوحيـدة الــيت يـتم مبوجبهــا التحقـق : مرحلـة احلفــر والتنقيـب -1-2

 .عدمه، وتعد أخطر املراحل وأكثرها نفقة
طـن األرض ورفعـه إىل : مرحلة االستخراج واإلنتاج النفطي -1-3 دف هذه املرحلة إىل اسـتخراج الـنفط مـن 

   .سطح األرض ليكون صاحلا للنقل والتصدير والتصنيع، وتعترب هذه املرحلة مكملة للمرحلتني السابقتني
ســـتغالل الـــنفط بعـــد اســـتخراجه،  :مرحلـــة املصـــب -2  وتنقســـم إىل املراحـــلهـــي جمموعـــة األنشـــطة الـــيت تقـــوم 

 3:التالية

يـتم نقـل الـنفط مـن منـاطق اإلنتـاج إىل منـاطق التصـدير أو التكريـر أو االسـتهالك عـرب  فيهـا :مرحلة النقل -2-1
 .خمتلف الوسائل

ــر  -2-2 ــة(مرحلــة التكري ــة الصــناعة التحويلي ــنفط مــن صــورته اخلــام إىل ويف هــذه املرحلــة : )مرحل ــتم حتويــل ال ي
 .خمتلف املنتجات السلعية

 .ناطق االستعمال واالستهالكمل اخلام أو املصنعتسويق النفط بشكله  هنا يتم :مرحلة التسويق والتوزيع -2-3

وفيها يتم حتويل املنتجات السلعية النفطية إىل منتجات سلعية برتوكيماوية  :ةمرحلة التصنيع البرتوكيمياوي -2-4
 ... خمتلفة كاألمسدة الزراعية واملواد البالستيكية

  
  

                                                             
. 7، ص2014مارس  ،معهد حبوث البرتول،مصر، 5، جملة البرتول والعلوم والبيئة، العددنظرية نشأة البرتول ،فوزي العمروسي - 1  

  .بتصرف ،119 -61ص ص ، 2011، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حماسبة النفط والغازعبد اخلالق مطلك الراوي،  -2

.24-23ص  ص ،2001، دار وائل للنشر، عمان، األردن،حماسبة النفطخالد أمني عبد هللا،  - 3  
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  :خصائص الصناعة النفطية -ارابع
  1:تتميز الصناعة النفطية مبجموعة من اخلصائص ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

  ؛طالت أو قصرت مهما قابل للنضوب خالل مدة حمددةمورد ) النفط( املادة األولية 
  كثافة حجم االستثمارات الرأمسالية املستخدمة يف استغالل الثروة النفطية بسبب تعدد مراحـل الصـناعة النفطيـة

 ؛وتباين مكان تواجد النفط
  ؛النفطنفاق رأمسال كبري دون التأكد من وجود خاصة يف مرحلة االستكشاف، وذلك إلارتفاع املخاطرة 
 ؛استخدام أحدث األساليب التقنية مع تكثيفها لالستثمارات يف جمال البحث العلمي 
 ا لكوادر فنية جيدة   .ارتفاع درجة مهارة القوى العاملة واستقطا

  أمهية النفط: املطلب الثاين
ـــنفط ـــى ال ـــه تقـــوم احلضـــارة املعاصـــرة عل ـــار أن ـــة اقتصـــادية علـــى اعتب علـــى صـــعيد خمتلـــف  ســـلعة إســـرتاتيجية هلـــا أمهي

  .هلا مكانة سياسية، عسكرية واجتماعية كبريةو ، القطاعات

  :األمهية االقتصادية -أوال
  :القطاعات كما يليخمتلف ميكن توضيح األمهية اليت يكتسيها النفط من الناحية االقتصادية على صعيد  

  :على الصعيد الصناعي -1
مــن  ℅8,4حــوايل  2013التعــاون والتنميــة االقتصــادية ســنة كــان نصــيب الــنفط يف القطــاع الصــناعي يف منظمــة 

  2: يف النقاط التالية الطاقة املستعملة، وتظهر أمهية النفط على الصعيد الصناعي
 مني الطاقة الالزمة لتشغيل اآلالت الـيت  يلعب النفط دورا مهما الـيت و ، تتجسـد فيهـا التكنولوجيـا املتطـورةيف 

  ؛النفط ذات القدرة احلرارية العالية اليت ال تتوافر يف غريه من مصادر الطاقةحتتاج إىل كميات ضخمة من 
  ؛اإلنتاجيستخدم كمادة لتغذية صناعة املعادن، كما يعطي التزييت الالزم الستمرار عمل اآللة ومواصلة 
 لــف وســائل تــربز أمهيتــه يف قطــاع النقــل مــن جــانبني، اجلانــب األول أنــه مصــدر الوقــود الــذي ال غــىن عنــه ملخت

 ؛تعبيد الطرقات حيتاج إىل مادة اإلسفلت اليت تصنع من رواسب النفطالنقل، واجلانب الثاين أن 

                                                             
  .7، ص1983ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حماضرات يف االقتصاد البرتويل،  دمحم أمحد الدوري، -1

.بتصرف، 74، ص2000بيسان للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الصراع الدويل على النفط العريب، حافظ الربجاس،  - 2  
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 د ت الصـناعية الـيت هلـا خصـائص املـوايعترب كمادة أولية تستخدم إلنتاج املركبات الكيميائية والكثري من املنتجـا
 ؛ميكن االستغناء عنها بصناعة البيرتوكيمائيات اليت الوهذا ما يعرف ...)ستيكية، احلريراملواد البال(الطبيعية 

 :على الصعيد الزراعي -2
 1:تظهر أمهية النفط على مستوى هذا الصعيد من خالل

 ؛لتشغيل املاكينات الزراعية النفطي تعتمد الزراعة احلديثة على الوقود 
  ؛األمسدة الكيميائية واملبيدات احلشرية إلنتاجيستعمل النفط 
  أدى إىل التحـول  إىل عوملة سوق الغذاء من خالل نقل هذه األغذية إىل مسافات طويلة، وهو ماأدى النفط

 ؛من التنوع يف إنتاج األغذية إىل التخصص يف إنتاج زراعي واحد يوفر أكرب مردود اقتصادي
 عملية عالية املهنية واجلودة ىل البحار، إذ جعل من صيد األمساكامتد دور النفط إ. 

  :التجاري على الصعيد -3
ــنفط علــى الصــعيد التجــاري يف أنــه الســلعة الوحيــدة تكمــ ــة ال ــة العظمــى يف التجــارة  اإلســرتاتيجيةن أمهي ذات األمهي

معظـم االحتياطـات يف الـدول الناميـة، يف تركـز مـن الدولية من حيث احلجم والقيمة النقدية، واكتسب هذه األمهيـة 
لتايل لالستمرار يف   العمليات الصناعيةحني الدول الصناعية هي أكرب دول العامل استهالكا وأقلها إنتاجا للنفط، و

ــة  ــنفط العامليــة تطــورا ســريعا منــذ احلــرب العاملي الســترياد مــن منــاطق اإلنتــاج الرئيســية، هــذا وشــهدت جتــارة ال تقــوم 
سـنة يف  النفطيـةحيـث بلـغ إمجـايل الصـادرات العامليـة  2،الـنفط يف الـدول الصـناعية على ة نتيجة الطلب املتزايدالثاني

  3.يوم/ مليون برميل 43,4حوايل  2000يف سنة  وهذا بعد أن كانتيوم / مليون برميل 62,9حوايل  2015

 :على الصعيد املايل -4
لدولة واالحتياطات الرمسيـة مـن العمـالت األجنبيـة ا اليت حتصلهاتعد الثروة النفطية من أهم مصادر اإليرادات املالية 

ــة،   للــدوللنســبة  ــة النفطي لنســبة للــدول املتقدمــة مــن خــالل فرضــها الضــرائب النفطي كمــا تعتــرب مــورد مــايل مهــم 

                                                             
.، بتصرف46-44ص  ، ص2007، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، لبنان، النفط واحلرب واملدينةفيصل محيد،  - 1  

.79، ص مرجع سبق ذكرهحافظ الربجاس،  - 2  
3 - British Petroleum, Statistical Review of World Energy, différents années. 
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حيـث بلغـت إيـرادات  1،عـن الـيت حتققهـا الـدول املنتجـة قيمتهـال ال تقـ أحيـاإذ  ،برتشـيد اسـتهالك الطاقـة املتعلقة
 2.مليار دوالر 660حوايل  2014الدول العربية النفطية سنة 

   :األمهية االجتماعية -نيا
  3 :تربز األمهية االجتماعية للنفط يف النقاط التالية

 الـيت تغطـي االحتياجـات البشـرية الضـرورية  يعترب النفط الطاقة احملركة للكثري من املصـانع الـيت تنـتج املسـتلزمات
مني أجورهم  ؛والثانوية، فضال عن تشغيل القطاع الصناعي للماليني من اليد العاملة و

  ـــــالز رز يف تـــــوفري الوقـــــود ال ءللتدفئـــــة وا مللـــــنفط ومشـــــتقاته دور  ـــــك مـــــن االســـــتعماالت  ومـــــا لكهـــــر إىل ذل
ء علـى مسـتوى العـامل سـنة  حيث بلـغ مقـدار الـنفط املسـتخدم يف توليـد،اليومية مليـون  5,9حـوايل  2014الكهـر

 ؛من االستهالك العاملي للنفط ℅7يوم وهو ما يعادل ما نسبته / برميل مكافئ نفط
  حضـارات العـامل املختلفـة، ممـا ا احملركـة، وهـذا سـاهم يف تفاعـل يعتـرب طاقتهـيستخدم يف صناعة وسائل النقـل و

تمعات ومنوهـا كمـا مـن الطاقـة املسـتخدمة يف قطـاع النقـل،  ℅ 93حيـث يشـكل الـنفط حـوايل ، أدى إىل تطور ا
 1990سـنة يـوم يف / مليون برميل مكـافئ نفـط 22,5عرف االستهالك النفطي العاملي يف النقل الربي تطورا من 

مـــن إمجـــايل االســـتهالك  ℅44، وهـــو مـــا ميثـــل 2014ســنة يف يـــوم / مليـــون برميـــل مكـــافئ نفـــط 38إىل حــوايل 
 ℅6العاملي، ومن جهة أخرى النقل اجلوي كان له نصيب من االستهالك النفطـي العـاملي بنسـبة مقـدارها  النفطي

 ؛2014وهذا سنة  يوم/ مليون برميل مكافئ نفط 5,4وهو ما ميثل 
 إذ كـان االسـتهالك النفطـي املسامهة يف املنتجات البرتوكيمائية الـيت أصـبحت تغطـي معظـم احلاجـات البشـرية ،

ـــال ســـنة العـــاملي  مـــن  ℅11وهـــذا مـــا مقـــداره  يـــوم/ مليـــون برميـــل مكـــافئ نفـــط 9,5حـــوايل  2014يف هـــذا ا
 .االستهالك النفطي اإلمجايل

 
  

                                                             
امللتقى الدويل مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، اخنفاض أسعار البرتول على االقتصاد اجلزائري بني نعمة املوارد ولعنة الفساد رآصاحل صاحلي،  -1

مني االحتياجات الدولية"حول  ، جامعة فرحات عباس، سطيف، "السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
   .3، ص2015لأفري 08-07اجلزائر، 

   .450ص، 2015 التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب،  -  2

.87-82ص ، صمرجع سبق ذكرهحافظ الربجاس،  -  3 
 -  OPEC, World Oil Outlook, 2015,p p 95-98. 
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  : األمهية السياسية -لثا
ــفصــال ميكــن  السياســي، حيــث أن معظــم القــرارات الصــادرة عــن حكومــات الــدول فيمــا يتعلــق  الل الــنفط عــن ا

ــ ــأثرة مبــدى اعتمادهــا علــى الــنفط،   ةلقضــا الدولي أداة ضــغط سياســي يســتعمل مــن قبــل يعتــرب  كمــايت وهــي مت
بفـرض حظـر علـى  -اإلسـرائيلية -احلـرب العربيـة إثـر - 1973ومثال ذلك قيام الدول العربية سـنة  ،الدول املنتجة

بل اهليئات الدولية مثل منظمة ، وكذا من قا يستعمل من قبل الشركات النفطيةتصدير النفط إىل الدول الغربية، كم
ت اقتصادية على العراق سنة  مج النفط مقابل الغذاء 1990األمم املتحدة عندما فرضت عقو    1.من خالل بر

  :العسكريةاألمهية  -رابعا
  2:ميكن إظهار أمهية النفط على املستوى العسكري من خالل

  ــنفط لغــا مصــدر الوقــود الضــروري آللــة احلــرب يعتــرب ال امليكانيكيــة، إذ أن املؤسســات العســكرية تــويل اهتمامــا 
 2,5، حيـث يقـدر الطلـب النفطـي العسـكري العـاملي مـابني لتأمني النفط رغم التطور احلاصل يف األسـلحة النوويـة

 .وتزداد هذه النسبة يف احلروب من االستهالك النفطي العاملي، ℅5وهو ما يعادل  مليون برميل يوميا 4,5و
 تعتــرب التجهيـزات اخلاصــة بنقــل الوقــود خاصــة  إذ،  التجهيــزات النفطيــة أهــم وأضـخم التجهيــزات العســكريةتعتـرب

وتضــم كــل مــن  الــنفط مــن أهــم التجهيــزات الــيت يتوجــب علــى القــوات املســلحة نقلهــا وتوزيعهــا يف منــاطق القتــال،
بيب وغريها من الوسائل اليت تؤمن إمداد ا  ؛لنفط إىل ساحة املعركةالناقالت الكبرية وخطوط األ

  يعترب النفط أحد عوامل النصر أو اهلزمية يف احلروب، إذ أن الدولة اليت ختوض احلـرب ومتتلـك الوقـود النفطـي مـا
،وهو مـا لفرتة طويلة هي الدولة اليت يكتب هلا النصـر يف النهايـة إذا مـا تـوافرت هلـا بقيـة العوامـل ايكفي حاجة قوا

 .يف احلرب العاملية الثانية انتصرت فيها بريطانيا على أملانيا والنمساحدث يف املعركة اليت 
  ــنفط أحــد أســباب انــدالع احلــروب وهــدف مــن أهــدافها، إذ رغــم تعــدد أســباب احلــروب يبقــى العامــل يعتــرب ال

ملواداحلمن وراء نشوب  مسىاألهم واهلدف األاالقتصادي    .النفطية رب، ومنها حماولة السيطرة على املناطق الغنية 

 

 

                                                             
حول  الدويل امللتقىمداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، والبديلة التقليدية الطاقة مصادر ضمن النفط مكانةعمارة،  اهلدى نورو  بريكة السعيد -1
ت التحول خيارات البديلة الطاقات"    .3، ص2014نوفمرب  19-18اجلزائر، البواقي،  أم جامعة، "االنتقال وحتد

ت  تتقلباانعكاسات بومجعة قويدري قويشح،  2 - ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الكلية يف اجلزائر االقتصاديةأسعار البرتول على التواز
  .37، ص2009-2008اجلزائر، ، الشلف، بوعليالعلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة حسيبة بن 
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  يف العامل) االستهالك ،اإلنتاجاالحتياطي، ( وضعية النفط: املطلب الثالث
، االسـتهالك يعـن ثـالث متغـريات أساسـية تتمثـل يف االحتيـاط العـامل فإننـا نتحـدث الـنفط يف ملا نتكلم عن وضـعية

ا تبني واإل تتوزع توزيعـا غـري متـوازن علـى هذه املتغريات أشياء كثرية مهمة خاصة وأن نتاج، جيب التوقف عندها أل
  .خمتلف مناطق العامل

  :العامليالنفطي االحتياطي  -أوال
بليتهـــا اتوقـــع قيالــيت ذلــك اجلـــزء مـــن املــوارد النفطيـــة القابلــة لالســـتخالص أو  ملي إىلايشــري االحتيـــاطي النفطــي العـــ

حتمالية )(لالستخالص جتار من مكامن النفط   :إىل تصنيفه ميكن وعلى هذا1معينة،املقدرة 

الــنفط الــيت تشــري املعلومــات اجليولوجيــة واهلندســية إىل  هــو عبــارة عــن كميــات ):املثبــت( االحتيــاطي املؤكــد  -1
 .إمكانية استخراجها بصورة دقيقة من املكامن النفطية

ـاورة للمكـامن الـيت  كـن احلصـول عليهـا مـن املكـامن النفطيـةميثل كميات النفط اليت مي :االحتياطي املرجح -2 ا
   2.ملثبتمت تطويرها والتأكد من احتياطها ا

ــ -3 مــن خــالل عمليــات احلفــر  مؤكــدةالــيت مــن احملتمــل أن تصــبح  تشــري إىل االحتياطــات :ةاالحتياطــات احملتمل
اإلضــــافية أو مـــــن خـــــالل االختبـــــار النـــــاجح ملشـــــاريع االســـــتخراج، وميكـــــن أن تعكـــــس هـــــذه االحتياطـــــات أيضـــــا 

احلاليــة لكــن مــع توقــع حــدوث تغــريات االحتياطـات اإلضــافية غــري القابلــة لالســتخراج يف ظــل الشــروط االقتصــادية 
  3.اجإجيابية يف الشروط االقتصادية تصبح قابلة لالستخر 

دة أو النقصان وفقا ل     لز   4:عوامل أمههاعدة وختضع تقديرات االحتياطي املؤكد للتغري 

 اإلنتاج الزائدة حيث تتناقص االحتياطات بنفس قيمة: اإلنتاج . 

                                                             
)( ا منها، ويتخذ هذا النسق  :املكامن النفطية لتجمع فيها بكميات اقتصادية وحيول دون هرو هي نسق هندسي للطبقات الرسوبية يسمح للنفط 

فذة   .اهلندسي أشكال عدة لكن تظل السمة الرئيسية للمكمن هي وجود صخر مسامي مغطى بصخور حابسة غري 
ت: والدول األعضاء من النفطاآلفاق املستقبلية إلمدادات العامل ين، يتو الطاهر ز  -1 لد الفرص والتحد ، 38، جملة النفط والتعاون العريب، ا

  .16، ص2012صيف  ، األوابك، الكويت،142العدد 
  .3، ص2013 جانفيلعدد السادس، الكويت، ، إضاءات مالية ومصرفية، السلسلة اخلامسة، االذهب األسودمعهد الدراسات املصرفية،  -2
  .77، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حماسبة البرتولحسني القاضي ومسري الريشاين،  -3
دراسة  -على أسعار البرتول العاملية" والر واألورودال" االنعكاسات احلالية واملستقبلية لتقلبات أسعار الصرف بن علي بلعزوز وسامية شاريف،  -4

مني "امللتقى الدويل حول ضمن فعاليات  مداخلة مقدمة ،-قياسية السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
  .3،ص2015أفريل  08- 07 اجلزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف، ،"االحتياجات الدولية
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 يضاف إىل االحتياطي املؤكد تقديرات االحتياطي يف احلقول املكتشفة خـالل العـام، إذ  :االكتشافات اجلديدة
الكميــات خــالل عــام االكتشـافات، لــذلك فــإن اإلضــافة تقتصــر  يــدكتــتم مجيــع عمليــات احلفــر الالزمـة لتأ درا مـا

لفعل خالل ذلك العام بعمليات احلفر والتنمية  .على ما يتحقق تقديره 

 لفعـل،  نتيجة القيام بعمليات التوسع يف حفر :التوسعات  االكتشـاف  ديثـةح خاصـةوتنمية احلقول املوجودة 
لكامل، منها  .تتزايد قيمة االحتياطات املؤكدة اليت مل يتم تنميتها 

 ر احملفـــورة دكلمـــا ازداد عـــد  :إعـــادة التقـــدير ـــه زادت يف حقـــل مـــا، وكلمـــا طالـــت فـــرتة اإلن اآل ـــي من تـــاج الفعل
فعلـي إلنتـاج عنـه، ويف ضـوء تلـك املعلومـات والـنمط الوحتسنت املعلومات اجليولوجية واهلندسـية األساسـية املعروفـة 

 .، ومن مث ختضع التقديرات السابقة للتغيري تياطات املؤكدة بدقة أكرباحلقل ميكن إعادة تقدير االح
  : املؤكد من خالل اجلدول التايلالنفطي وميكن توضيح تطور االحتياطي 

  )2015-2000(يف العامل خالل الفرتة  ةتطور االحتياطات النفطية املؤكد: )01( اجلدول رقم
  )مليار برميل: الوحدة(
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  :معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر
OPEC, Annual Statistical Bulletin, différents années.     

ـــه االحتيـــاطي النفطـــي املؤكـــد خـــالل         ـــة للجـــدول نالحـــظ التطـــور الـــذي عرف الفـــرتة مـــن خـــالل القـــراءة األولي
 2000مليـار برميـل سـنة  1122,93وهذا راجع للعوامل السابقة الـذكر، حيـث ارتفـع مـن  )2000-2015(

  .%32,9، وهذا مبعدل قدر بـ 2015سنة  مليار برميل 1492,67إىل حوايل 
 :من خالل الشكل التايل 2015لسنة  ية املؤكدةوميكن توضيح التوزيع اجلغرايف لالحتياطات النفط
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اية  تالتوزيع اجلغرايف لالحتياطا: )01( الشكل رقم   2015النفطية املؤكدة 

  
 ,p22    OPEC, Annual Statistical Bulletin ,2016:معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر

تياطـــات مـــن االح %54يتبــني مـــن خــالل الشـــكل أن منطقــة الشـــرق األوســط تســـتحوذ علــى مـــا يقــارب         
ايــة ســنة  ــة املؤكــدة مــع  ــا الســيطرة علــى الســوق وقــف قــوة م، وهــذا مــا يضــعها يف 2015النفطيــة العاملي مكا و

ــة العامليــة يف الســنوات املقبلــة  ــة بنســبة  ، وتليهــاالنفطي أور إفريقيــا و ، وبعــدها كــل مــن %23منطقــة أمريكــا الالتني
، ويف %2,7أمريكــا الشــمالية بـــ ، %3,2وآســيا والباســيفيك بواقــع ،  علــى التــوايل %8و %8,6الشــرقية بنســبة 

  )01للمزيد من التفصيل انظر امللحق رقم ( .فقط %0,7أور الغربية بنسبة ضئيلة جدا مقدرة بـ ةاملرتبة األخري 

  :العاملي النفطي اإلنتاج -نيا
  1:يتوقف إنتاج دولة معينة للنفط اخلام على جمموعة من العوامل تتمثل يف

o دة حجم االحتياطي النفطي تزداد معدالت اإلنتاج :حجم االحتياطات النفطية  .حيث مع ز

o دة األســعار تــزداد هنــاك عالقــة طرديــة بــني ســعر الــنفط ومعــدل اإلنتــاج،  :نفطاجتاهــات أســعار الــ حيــث مــع ز
 .معدالت اإلنتاج

o ا زاد كلمــا تطــورت تكنولوجيــا اســتخدام الطاقــة البديلــة ونقصــت تكلفــة إنتاجهــا كلمــ  :مصــادر الطاقــة البديلــة
 .سلبا على معدالت اإلنتاج النفطي وهذا ما يؤثرمركزها التنافسي 

o كلما زادت الفرص اإلمنائيـة املتاحـة والطاقـة االسـتيعابية لالقتصـاد العـاملي    :الفرص اإلمنائية والطاقة االستيعابية
 .كلما زادت معدالت اإلنتاج النفطي للحصول على األموال الالزمة لتنمية االقتصاد الوطين

o تؤثر التكنولوجيا املستخدمة يف الصناعة النفطية على اإلنتاج النفطي من خالل :التطور التكنولوجي:  
                                                             

   .251-249ص ، صمرجع سبق ذكرهعبد احلميد عبد املطلب،  -1
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  مستوى التكنولوجيا السائد حيـدد كميـة الـنفط املمكـن اسـتخراجها مـن احلقـل، وأي حتسـن يف التكنولوجيـا
دة يف تلك الكمية  .قد يعين ز

  قول اجلديدةمعدل اكتشاف احل تؤثر على التنقيبعملية مستوى التكنولوجيا املمكن استخدامه يف. 

o منها األهداف السياسية والعالقات الدولية :عوامل أخرى . 
  :اجلدول التايل ميكن توضيح تطور اإلنتاج العاملي النفطي من خاللو     

  )2015- 2000(تطور اإلنتاج النفطي العاملي خالل الفرتة : )02( اجلدول رقم
  )يوم/ مليون برميل: الوحدة ( 

  
  : معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر

OPEC, Annual Statistical Bulletin, différents années.   

مليون  65,85حيث ارتفع من نالحظ من خالل اجلدول أن اإلنتاج النفطي العاملي يتزايد من سنة ألخرى،      
دة ، 2015سنة يف يوم / مليون برميل 75,07إىل  2000سنة يف يوم / برميل النمـو معدالت وهذا راجع إىل ز

ــة  دة الطلــب النفطــي، وكــذا ظهــور دول صــناعية جديــدة علــى الســاحة العاملي  ديتزايــاالقتصــادي العــاملي ومــن مث ز
لذ خنو طلبها على النفط   الذي 2009الصني واهلند، هذا دون أن ننسى االخنفاض الذي حدث سنة ر هنا كص 

  .طلبها النفطيومن مث وعلى معدل منوها دول العامل، كل على  األزمة املالية العاملية اليت أثرت  مرّده
  :عرب خمتلف مناطق العامل كما يوضحه الشكل اآليت 2015لسنة يتوزع اإلنتاج النفطي العاملي و    

اية : )02( رقم الشكل   2015التوزيع اجلغرايف لإلنتاج النفطي العاملي 

  
  ,p27    OPEC, Annual Statistical Bulletin ,2016:معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة : املصدر
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صـة احل، وتعـود %32,6من خالل الشكل نالحظ أن منطقة الشرق األوسط هي أكـرب منـتج للـنفط بنسـبة       
وهــذا كنتيجــة حلجــم االحتياطــات الــيت  يف املنطقــة لكــل مــن الســعودية، إيــران، اإلمــارات، الكويــت والعــراق، األكـرب

يت يف املرتبة الثانية متتلكها،  يت أمريكـا ، ومـن بعـد%16,9بنسـبة  نوكازاخستا أور الشرقية ممثلة يف روسياو ها 
ت املتحـدة األمريكيـةالشمالية ممثلة بكل مـن  بكـل مـن ممثلـة وتليهـا أمريكـا الالتنيـة  ،%14,3كنـدا بنسـبة و  الـوال

إفريقيـا ممثلـة  ، ومـن بعـدها%10,1بنسبة  ومن مث آسيا والباسيفيك، %12,9املكسيك والربازيل بنسبة فنزويال، 
، اجلزائــر، ليبيــا وأنغــوال بنســـبة  خــريةاألاملرتبــة وتبقــى أور الغربيــة يف  %9,4بنســبة  بشــكل كبــري بكــل مــن نيجــري

ا متتلك فقط  3,8% للمزيـد مـن التفصـيل انظـر امللحـق رقـم (  .من االحتياطات العاملية املؤكدة ℅0,7فقط كو
02(  

  :العاملي النفطي االستهالك -لثا
دة التصنيع يف الدول الصناعية الكربى وبـروز دول  كالصـني واهلنـد يتجـه أخـرى علـى صـعيد االقتصـاد العـاملي  مع ز

  .اط املواليةسنربزه يف النقاالستهالك النفطي العاملي لالرتفاع، وهذا ما 

  )2015- 2000( النفطي العاملي خالل الفرتة كتطور االستهال :)03( اجلدول رقم
  )يوم/ مليون برميل: الوحدة( 

 
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, 65th Edition, june 2016, p9. 
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, 64th Edition, june 2015, p9. 
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, june 2011, p9. 

سـتمرارحظ أن االستهالك النفطي العاملي من خالل حتليلنا هلذا اجلدول نال       ، حيـث مـن سـنة ألخـرى تزايـد 
، ماعـدا 2000سـنة يف  يـوم/ مليون برميـل 76,6بعدما كان  ،يوم/ مليون برميل 95,0حوايل  2015بلغ سنة 

ألزمــة املاليــة  2009ســنة  ــأثرة  ــه الــدول املســتهلكة مت الــيت عرفــت اخنفاضــا بســبب الركــود االقتصــادي الــذي عرفت
  .العاملية

  :من خالل الشكل التايل 2015نة سوميكن توضيح التوزيع اجلغرايف لالستهالك العاملي للنفط 
  
  



 يف السوق النفطية السعرية األزمات                                       :الفصل األول
 

 16 

اية : )03( الشكل رقم   2015التوزيع اجلغرايف لالستهالك النفطي العاملي 

  
  : معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر

British Petroleum, Statistical Review of World Energy, june 2016, op.cit, P9 

ــنفط مــن الشــكل       ايــة ســنة نالحــظ أن ال  2015يســتهلك يف خمتلــف أحنــاء العــامل لكــن بنســب خمتلفــة، ويف 
هـا كـل تحققبفضـل معـدالت النمـو اجليـدة الـيت  وهـذا %34,14افتكت منطقة آسـيا والباسـفيك الصـدارة بنسـبة 

ن، اهلنــد وكــور اجلنوبيــة، وعــادت املرتبــة الثانيــة ملنطقــة أمريكــا الشــمالية بفضــل ا ت املتحــدة لــوالمــن الصــني، اليــا
االقتصادية، ومن  دول منظمة التعاون والتنمية لبفض %19,34ها أور بنسبة ت، وتل%24,88 األمريكية بنسبة

وهــذا يعــين أن اإلنتــاج يف هــذه املنطقــة موجــه بشــكل كبــري للتصــدير، وتليهــا  %10,1بعــدها الشــرق األوســط ب
للمزيد (  .كون دوهلا دول متخلفةفقط   ℅4,1بنسبة  يف املرتبة األخرية  ا، وإفريقي%7,45أمريكا الالتنية بنسبة 

  )03من التفصيل انظر امللحق رقم 
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  السوق النفطيةماهية : املبحث الثاين
ــتم مــن خالهلــ      ــة ي ــادل  اســاهم التوزيــع غــري املتــوازن للــنفط بــني خمتلــف دول العــامل يف نشــأة ســوق نفطيــة عاملي تب

السلعة النفطية بني الدول املنتجة واملستهلكة، وتتميز هذه السوق بتنوع وتعدد املتعـاملني فيهـا مـن منظمـات دوليـة 
  .وشركات متعددة اجلنسيات حتمي مصاحل الدول املصدرة واملستوردة للنفط

  مفهوم السوق النفطية : املطلب األول
ضـبة  عتبـاره خيتلـف عـن السـلع األخـرى كونـه سـلعة إسـرتاتيجية  يتم تداول النفط يف سوق عاملية كباقي السـلع، و

قي األسواق بعدة  تتميزالسوق النفطية  مما جعلهلا مكانتها يف التجارة العاملية    .خصائصعن 

 :السوق النفطية تعريف -أوال
دة علــىلــنفط، وختضــع هــذه الســوق لقــوى العــرض والطلــب هــي الســوق الــيت يــتم فيهــا التعامــل  عوامــل أخــرى   ز

  1 .العوامل السياسية والعسكرية واملناخية وتضارب املصاحل بني املستهلكني واملنتجني والشركات البرتوليةك

   :خصائص السوق النفطية -نيا
 2: تتميز السوق النفطية العاملية مبجموعة من اخلصائص ميكن إمجاهلا يف

 ثالث جوانب يظهر هذا الرتكز يف: ارتفاع نسبة الرتكز االحتكاري: 
، )من صادرات العامل النفطية%85تنتج حوايل ( دول املنتجة واملصدرة للنفط عدد قليل من ال اجلانب األول وجود

سيسأكثر من وظهر هذا الرتكيز  .منظمة األوبك ذ 
  .العاملية بفروعها املختلفة على اجلانب األكرب من السوق النفطيةأما اجلانب الثاين فيتمثل يف سيطرة الشركات 

واجلانب الثالث يظهر من خالل وجود عدد قليل من الدول املسـتهلكة وهـي الـدول الصـناعية األعضـاء يف منظمـة 
  3)2015من حجم الواردات الكلية النفطية سنة  %60,9استوردت ما يقارب (التعاون والتنمية االقتصادية 

 لتكامـــل الرأســي الـــذي يكـــون بتكامـــل الشـــركات : كامـــل الرأســـي واألفقـــيتال ســوق تتميـــز الســـوق النفطيـــة 
املنبـع واملصـب إذ ال ميكـن الفصـل فيمـا  يف مـرحليتطات الصناعة النفطية االنفطية العاملية والوطنية خالل ممارسة نش

                                                             
ستخدام  -تقدير األثر القصري والطويل املدى لتقلبات أسعار النفط على االقتصاد اجلزائريشريفة بوالشعور وزينة قمري،   -1 دراسة قياسية 

ية السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطر "امللتقى الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، -منوذج تصحيح اخلطأ
مني االحتياجات الدولية   .3، ص2015أفريل  08-07اجلزائر،، جامعة فرحات عباس، سطيف، "و

لرجوع إىل بعض التجارب العاملية -تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات أثر ،أمينة خملفي -2 ، أطروحة مقدمة لنيل -دراسة حالة اجلزائر 
ح، ورقلة،     .55-54ص  ص، 2012-2011اجلزائر،شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص دراسات اقتصادية، جامعة قاصدي مر

- OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2016,op.cit, p61.     3 



 يف السوق النفطية السعرية األزمات                                       :الفصل األول
 

 18 

لتكامل األفقي الذي يظهر يف مرحلة من مراحـل  جيـب علـى  الصـناعة النفطيـة كمرحلـة املنبـع أيـنبينها، كما تتميز 
  .ها أن تكامل فيما بني نشاطات هذه املرحلةعلشركة النفطية بغض النظر عن نو ا

  تدل حركة الشركات العاملية يف السوق النفطية على االتفاقات املسـبقة  ):الكارتل واملنظمات( سوق التكتل
نهـا إىل غايـة وصـول الـنفط ومشـتقاته إىل السـوق ممـا جيعلهـا تتجـه اخلطـوات الـيت تتبعهـا كـل م فيما خيـصفيما بينها 

 ...)األوبك(مث املنظمات الدولية  )*(حنو التكامل الكامل، وقد ظهرت أوىل هذه التكتالت يف الكارتل النفطي

 مــرن، ألن  يتصـف الطلــب علـى الـنفط يف األجـل القصـري بكونـه غـري :عـدم مرونـة الطلـب يف األجـل القصـري
استخدام النفط كمصدر للطاقة ال ميكنها التحول عنه إىل مصدر آخـر بصـورة فوريـة، بـل أن  الصناعات املبنية على

 .  هذه العملية تقتضي بعض الوقت للتحول إىل مصادر أخرى أو ترشيد استخدام الطاقة

 ألسواق ذات الصلة الوثيقة تتأثر بصورة مباشرة بسوق أي أن السوق النفطية العاملية  :ثر السوق النفطية 
 .الناقالت وتكاليف الشحن، اليت بدورها تتأثر بتقلبات الطلب العاملي على النفط

 د استهالك الـدول الناميـة للطاقـة د: ازد ة نسـبة االسـتهالك العـاملي تشـري إحصـائيات منظمـة األوبـك إىل ز
حـوايل  1970إذ كـان يف سـنة  %157ارتفع االستهالك العاملي للطاقـة بــ )2013-1970(، ففي الفرتة للطاقة
دة أغلبهـا حـدثت يف / مليـون برميـل نفـط مكـافئ 268يـوم وبلـغ / مليون برميل نفـط مكـافئ 104 يـوم، هـذه الـز

خالل هذه الفرتة، كما عرف استهالك منظمة التعاون  %500الدول النامية حيث ارتفع طلبها على الطاقة حبوايل 
دة حبوايل   1.%69االقتصادي والتنمية للطاقة ز

 ـاالت علـى مسـتوى ويرجع عـدم االسـتقرار إىل تزايـد أمهيـة الـنفط  :سوق غري مستقرة االقتصـاد  يف خمتلـف ا
  . العاملي ، وكذا عدم استقرار األسعار بسبب التغريات املستمرة اليت حتدث يف كل من العرض والطلب

  أنواع السوق النفطية: املطلب الثاين
إىل ظهـور  أدى البيع والتسليم اآلجـل، هـذا مـاإلضافة إىل البيع والتسليم الفوري كخذ جتارة النفط عدة أشكال  

  .النفطية على املستوى العاملي وذلك لتيسري تداول النفط نوعني من السوق
  

                                                             
هو حلف احتكاري يضم الشركات النفطية العاملية للسيطرة على السوق النفطية العاملية من خالل التحكم يف األسعار واستبعاد  :الكارتل النفطي )*(

   .املنافسة السعرية
1 - OPEC, World Oil Outlook, 2015, op.cit, p 56. 
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  :السوق الفورية -أوال
ا موانئ مرافـق التخـزين واخلـدمات املاليـة وتيسـري وسـائل االتصـال رئيسية تتوافر فيهـا خـدمات الشـحن،  تتسم بكو

يبقــى علــى املســتوى العــاملي لكــن الــدويل، إضــافة إىل موقعهــا اجلغــرايف املتميــز، وهنــاك العديــد مــن األســواق الفوريــة 
ولندا  ومن جهة أخرى ، يألوضاع سوق النفط العامل اجيد اسوق، وتعترب األسعار الفورية مؤشر  أهمسوق روتردام 

يف األوقـات الـيت تشـتد فيهـا حـدة  مكمـا تسـتخدتستخدم هذه األسعار كأسـاس لتخطـيط األسـعار الرمسيـة للـنفط،  
ـــا تســـتخدم كمؤشــــر لتخطـــيط صـــناعة الـــنفط وصــــناعة  جلــــة،لألســـعار اآل ركمؤشـــ طجتـــارة الـــنف إلضـــافة إىل أ

ت إذ تستند قرارات وجدوى إنتاج أحد املنتجات على تكاليف اإلنتاج واألسعار الفورية   1 .البرتوكيماو

  :السوق اآلجلة -نيا
عــن طريــق خــالل فــرتة مســتقبلية  ألســواق املســتقبلية، وهــي ذلــك اإلطــار املــنظم لعمليــة تــداول الــنفط أيضــاتعــرف 
ــة والســعر ةمنطيــ عقــود هنــاك إذ وتتنــوع أهــداف املعــامالت يف العقــود املســتقبلية النفطيــة، ، مــن حيــث املــدة، الكمي

ــدف تغطيــة املخــاطر االتجــاريون الــذين يــدخلون  الــذين ، وهنــاك املضــاربون ســعاراأل تقلبــاتالنامجــة عــن لســوق 
  .على اهلبوطعار سواء املضاربة على الصعود أو التغريات يف األسخالل االستفادة من حتقيق الربح من  يهدفون إىل

لرباميــل الورقيـة، ويفســر هـذا بنشــاط املضــاربني اجلـو  لــذكر أن معـامالت الــنفط داخـل الســوق اآلجلــة تسـمى  دير 
   2.عقد لتحقيق مكسب خالل فرتة قادمةالذين يتعاملون مع النفط على أنه جمرد ورقة 

  3:من أهم هذه األسواق جندو 

ميكــس  -1 ت املتحــدة  1978هــي أول ســوق بــدأت بتــداول العقــود اآلجلــة عــام  ):نيويــورك(ســوق  يف الــوال
ـا اآلجلــة وفـق ســعر خــام غـرب تكســاس، تســتخدم   وتغطـي منطقــة أمريكـا الشــمالية، يــتم فيهـا تقيــيم عقــود مبادال

 .مليون برميل يوميا من النفط املباع يف العامل 15-12كمرجع للتسعري الدويل للنفط اخلام حبوايل 

وهـو أكـرب األسـواق  1981بـدأت يف تـداول العقـود اآلجلـة للـنفط منـذ سـنة  ):لنـدن(سـوق الـنفط الدوليـة  -2
، يستخدم يف هـذا السـوق خـام برنـت كمعيـار لتسـعري التعـامالت، إذ يسـتخدم كقاعـدة مرجعيـة ملـا  النفطية يف أور

 .يل من النفط املباعمليون برم 50-40يقارب 

                                                             
.285-284، صص 1997والتوزيع، جدة، السعودية، ، الطبعة اخلامسة، دار زهران للنشر ، اقتصاد النفطسيد فتحي أمحد اخلويل - 1 
.51-46، صص 2014 ،، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، مصرالبرتودوالر واالستثمار األجنيبإمام دمحم سعد،  - 2 

.156-155، ص ص2017، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات، اقتصاد الطاقةنبيل جعفر عبد الرضا،  - 3  
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كمعيــار لتســعري تســتخدم خــام ديب  ، 1989ت يف ســنة سســ ):ســنغافورة(ســوق النقــد الدوليــة ســيمكس  -3
  .مليون برميل يوميا 15-10مبيعات النفوط املشرتاة يف آسيا ، حيث يستخدم كقاعدة مرجعية حلوايل 

  الفاعلون الرئيسيون يف السوق النفطية: املطلب الثالث
ن ممثل للدول املستهلكة،  تتميز السوق النفطية بوجود عدة أطراف فاعلة فيها، طرف ممثل للدول املنتجة وطرف 

لث    .الذي ميثل الشركات النفطيةوطرف 

  :)OPEC( )(منظمة الدول املصدرة للنفط -أوال

  .املنتجة للنفط على املستوى العامليتعد املنظمة من أهم املنظمات الدولية كون الدول املنضمة هلا من أكرب الدول 

 :نشأة املنظمة -1
وذلك من مبدينة بغداد العراقية،  1960سبتمرب  14-10سست املنظمة مبوجب االجتماع املنعقد خالل الفرتة 

ومن العوامل اليت  ، )(العراق، الكويت، إيران، السعودية وفنزويال هيقبل أكرب مخسة دول منتجة ومصدرة للنفط 

ـــت تفرضـــها مواجهـــة كانـــت دافعـــة لتأســـيس هـــذه املنظمـــة  ـــنفط اخلـــام الـــيت كان التخفيضـــات املتكـــررة يف أســـعار ال
حاجـة هـذه الـدول جلهـاز و ، مـن جهـة كانت تؤثر يف مـداخيلها النفطيـةورها  ركات النفطية االحتكارية، واليت بدالش

مــع خمتلــف األطـراف األخــرى، وقــد جنحـت منظمــة األوبــك يف إيقـاف التــدهور املتعمــد يف  -نيابــة عنهـا-يتفـاوض 
 1.من جهة أخرى أسعار النفط اخلام االمسية

 :أهداف املنظمة -2
  2:تتمثل األهداف اليت سعت والزلت تسعى إليها املنظمة يف

 ؛ومنفردة تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للدول األعضاء من أجل محاية مصاحلها جمتمعة 
 ؛ضمان استقرار األسواق النفطية العاملية واحلد من التقلبات اليت تتعرض هلا هذه األسواق 
 ؛مني اإلمدادات النفطية بشكل منتظم واقتصادي وذو كفاءة للمستهلكني 
 بت للمنتجني، وعائد عادل على رأس املال املستثمر يف الصناعة النفطية  .العمل على حتقيق دخل 

                                                             
()OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries  

)(   قطر، اإلمارات، : عضو 14تضم حاليا املنظمة ،   .الغابون وغينيا اإلستوائيةاألعضاء اخلمسة املؤسسني واجلزائر، أنغوال، اإلكوادور، ليبيا، نيجري

1 - Abdelkader Sid- Ahmed, L’OPEP passé présent et perspectives, Office des publications 
Universitaires, Alger, 1980, p50. 
2 - OPEC , About Us , Our Mission ,  sur le site : www.opec.org (consulté le :24-06-2016) 
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دة مـواردهم النفطيـة، األمـر الـذي أوجـد هلـا مكانـة عامليـة وقد جنح ت منظمة األوبك يف محاية حقوق أعضائها وز
  1:يف السوق النفطية العاملية، وذلك من خالل

 ا النفطية مبا يف ذلك اإلنتاج والتسعري  ؛سيطرة الدول األعضاء على ثروا
  ؛االمتياز املربمة بني دول األوبك والشركات العاملية للنفطحتسني الشروط املالية والقانونية املتعلقة مبعاهدات 
  مبناسـبة  )1974-1973( قفز به عاليـا بشـكل سـريع يف فـرتة، مث ال1973رفع سعر النفط تدرجييا حىت عام

  . الثورة اإليرانية واحلرب العراقية اإليرانية بسبب )1980-1979(، وفرتة ضته الدول العربية املنتجةاحلظر الذي فر 

ت اليت تواجه املنظمة -3  :التحد
ت هي   2:تواجه منظمة األوبك جمموعة من التحد

ت ال -3-1   :داخليةالتحد
لدول حلماية مصاحلها ضمن  تمن خالل قراراأو دوهلا ملنظمة هي اليت ميكن أن تتدخل فيها ا مجاعية أو خاصة 

ا   :، وتتمثل يفشروط وحمددات سياد
 بعضـهم ألي سـبب  مـن التعامل مـع أزمـات انقطـاع اإلمـدادات سـواء مـن أحـد أعضـائها أو  القدرة والفاعلية يف

ت فنــزويال يف نــوفمرب  وميكــن إظهــار هــذا مــن خــالل إعطــاء منــوذجني، األول، كــان قــدر حــني  2002فــرتة إضــرا
قــدرت حبــوايل  كاألوبــمليــون برميــل يوميــا، يف حـني الطاقــة اإلنتاجيــة الفائضــة لــدى  2,5بـــ اإلنتـاج املتــأثر نتيجتهــا 

ثـر اإلنتـاج مبحـدوث أعاصـريعند  2005والثاين يف سنة مليون برميل يوميا،  3,5 برميـل  ليـوين خلـيج املكسـيك 
 .مليون برميل يوميا فقط 1,8يوميا، لكن األوبك كانت طاقتها اإلنتاجية الفائضة يف حدود 

 ل يف الوقـت املناسـب ملنــع تـدهور األسـعار عــن حتقيـق التـوازن واالسـتقرار يف األســواق، وذلـك مـن خــالل التـدخ
ت السقف اإلنتاجي مبا يتناسب مع حاجة األسواق من إنتاجها  .طريق تعديل مستو

 ت األســـعار بقيمتهـــا  للربميـــل احملافظــة علـــى القـــوة الشـــرائية وعملـــة املبـــادالت مـــن خـــالل احملافظـــة علـــى مســـتو

اخنفــاض ســـعر صـــرف  العامليـــة أو)*(اتج عــن معـــدالت التضــخمتعـــويض االخنفــاض يف أســـعار الربميــل النـــ، ةيــاحلقيق

 . تسعري النفط يستعمل يفالذي الدوالر 

                                                             
   .79، ص2008 ،صراإلدارية، القاهرة، م، املنظمة العربية للتنمية الطاقة والتنمية يف الدول العربية، علي لطفي -1
ت اليت تواجهها): أوبك( منظمة الدول املصدرة للبرتول ماجد بن عبد هللا املنيف،  -2 ا وتطورها والتحد ،  حبوث اقتصادية عربية، العدد نشأ

   .88- 80ص  ، ص2008شتاء مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ، 41

ثري يف قيمة النقود املتداولة ومن مث اخنفاض قيمتها الفعل هو :لتضخما )*(  دة عامة يف قيم األسعار ويرافقها   .يةاحلالة االقتصادية اليت حتدث فيها ز
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ت اخلارجية -3-2    :التحد
ت خـارج نطـاق التـأثري املباشـر لألوبـك، وتكمـن يف قـدرة املنظمـة علـى التكيـف معهـا واالسـتفادة  تقع هذه التحد

ر السلبية احملتملة، ت يف من املزا أو تقليص اآل   :وتتمثل هذه التحد
  ــارة عــن جمموعــة ــة مــن النظــام البيئــي الكــوين، حيــث النظــام البيئــي الكــوين عب ــةاالتفاقــات الدولي ، هنــا واإلقليمي

لتـايل تطبيــق  ،)(لعـل أمههـا بروتوكــول كيوتـوو نتحـدث عـن االتفاقيــات الـيت تـؤثر علــى الـنفط واسـتهالكه وجتارتــه  و

لتايل عائداته، وهنا يربز التحديؤثر على يهذه االتفاقيات   .استهالك النفط وأسعاره و
 حتدي التطورات التقنية لألمد الطويل الذي سوف يؤثر على النفط ودوره ويف خيارات الدول  املنتجة له. 
  لتقنيــة والبيئــة، إذ أن الــدول املســتهلكة  املتعلقــني نيؤثر علــى التحــديتــ يتالــلطاقــة لسياســات الــدول املســتهلكة

األ إطار دعمهاالرئيسية يف  نظـام التجـارة العـاملي ونظـام البيئـة العـاملي ب اخلاصـة حباث التقنية وتروجيهـا ويف مفاوضـا
ا اليت تتعارض مع مصاحل األوبكإمنا تنطل  .ق من مصاحل دوهلا واسرتاتيجيا
 ثري هذه القوانني يف فاعلية األوبك يف االستمرار ية، حيث هناك احتمقوانني وعالقات منظمة التجارة العامل ال 

  .بنظام السقف واحلصص

  :)OAPEC() األوابك (  منظمة الدول العربية املصدرة للنفط -نيا

عتبارهــا مصــدر رئيســي لــدخل  سـعيا مــن الــدول العربيــة للحفــاظ علـى الثــروة النفطيــة واســتثمارها يف حتقيــق التنميـة 
ـال  نشـاء منظمـة متخصصـة يف ا هذه الدول، وحتقيقا للتعاون بينها يف جمال الصناعة النفطية قامت هـذه الـدول 

  .النفطي ذات طابع دويل حتت مسمى منظمة الدول العربية املصدرة للنفط

  :نشأة املنظمة -1
ـــدين واللغـــة ـــط ال ـــني أعضـــاء هـــذه املنظمـــة رواب ـــربط ب ، فضـــال عـــن العامـــل هـــي منظمـــة ذات طـــابع عـــريب حبـــت، ت

ت هـذه الـدول  صـدر إذ يعتـرب املعلـى الـنفط بشـكل شـبه كلـي االقتصادي اهلام وهو النفط، حيـث تعتمـد اقتصـاد
  .رئيسي للدخلال

                                                             
)( نية يف الفرتة  :بروتوكول كيوتو دولة خبفض  39دولة، ومبوجبه ألزمت 160حبضور ممثلي  1997ديسمرب  11-01هو مؤمتر عقد بكيوتو اليا

  .)2012 -2008 ( وذلك خالل الفرتة 1990عما كان عليه سنة % 10و5,2بني  يرتاوحانبعاث الغازات مبعدل 

()OAPEC : Organization of Arab Petroleum Exporting Countries.  
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علـى أن يكـون  قومت االتفاليبيا،الكويت والسعودية،  هي مببادرة ثالث دول 1968وقد مت إنشاؤها يف جانفي    
ــة الكويــت  هلــا أن يكــون الــنفط هــو املصــدر الرئيســي واألساســي  لالنضــمام، وكــان الشــرط األساســي املقــر يف دول

الــيت ال تعتمــد  لــنفطل املنتجــةللبلــد، وكــان هــذا الشــرط حــائال أمــام انضــمام الــدول العربيــة األخــرى  الــوطينللــدخل 
ون الـنفط مصـدرا هامـا أن يكـ، وهلـذا قامـت املنظمـة بتعـديل هـذا الشـرط ليصـبح بصفة كلية عليه يف دخلها الوطين

لتايل تزايد عدد األعضاء موهذا ما دفع بدول أخرى لالنضما وطينلدخله ال ا التفاوضيةومن مثة تزايد )(و   1.قو

 :أهداف املنظمة -2
  2:تسعى  املنظمة لتحقيق جمموعة من األهداف هي 

 ؛يف هذه الصناعة اكل، وحل ما يعرتضهم من مشتعاون الدول األعضاء يف الصناعة النفطية 
  ،ال  ؛املشروعةالوسائل والسبل للمحافظة على مصاحل أعضائها  وفريتو حتقيق عالقات وثيقة يف هذا ا
 ؛توحيد اجلهود لتأمني وصول النفط إىل األسواق بشروط عادلة ومعقولة 
  ؛األعضاءتوفري الظروف املالئمة لرأس املال واخلربة للمستثمرين يف الصناعة النفطية يف الدول 
 ؛اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات االقتصادية النفطية ألعضائها 
 ا يف الدول األعضاء إىل احلـد الـذي ميّكـ لتوفيق بني األنظمة القانونية املعمول  ن اختاذ اإلجراءات الكفيلة 

 ؛املنظمة من ممارسة نشاطها
 حــة فـرص التــدريب والعمــل ملـواطين الــدول األعضــاء مسـاعدة األعضــاء علـى تبــادل املعلومــات واخلـربات وإ

 ؛اليت تتوفر فيها إمكانيات ذلك
 م املشرتكة يف إنشاء مشروعات مشرتكة يف جمال النفط   .اإلفادة من موارد الدول األعضاء وإمكانيا

  :ة العامليةنفطيالشركات ال -لثا
، وبـــدأت يف مـــرة لالـــنفط ألو أغلبهـــا أمريكيــة األصـــل منـــذ اكتشــاف  العامليـــة والـــيتلقــد ظهـــرت الشـــركات النفطيــة 

  .مع مرور الوقتوالتوسع االنتشار 
  

                                                             
، مصر، العراق، تونس، البحرين وقطرو  األعضاء املؤسسة: دولة 11تضم حاليا  ) اجلزائر، اإلمارات، سور   ) 

ت البرتول والطاقة، إمساعيلدمحم حمروس  -1    .109ص ، 1986، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، اجلديد يف اقتصاد
: املطلع عليه بتاريخ،  www.oapec.org: ، نقال عن املوقع الرمسي للمنظمة، نبذة عنا، أهداف املنظمةمنظمة الدول العربية املصدرة للنفط - 2

24-06-2016  .  
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  :مفهوم الشركات النفطية العاملية -1

ا شركات متعددة اجلنسيات عمالقة،تسيطر علـى السـوق النفطيـة العامليـة )(تعرف الشركات النفطية العاملية على أ

ها، وهــي جتســيد صــاحلدائمــا إلعــادة صــياغة الظــروف االقتصــادية والسياســية لملــدة تقــارب اخلمســني عامــا، تســعى 
يكل ضخم لرأس املال وهيكل متنوع من القوى العاملة الرأمسالية احلديثة، بادئمل   1 .وتتميز 

 :اسرتاتيجيات الشركات النفطية العاملية -2
  :  تضع هذه الشركات جمموعة من االسرتاتيجيات تتمثل يفإطار ممارستها لنشاطها  يف

  :االسرتاتيجيات قصرية األجل -2-1
  2:ط التاليةاميكن حصرها يف النق 

 ؛يف دول خارج األوبك االجتاه حنو التوسع يف البحث عن النفط يف املناطق اآلمنة سياسيا 
  د أمهية  ؛السوق الفوريةالتالؤم مع تطور الطلب على املنتجات املكررة وازد
 إلضافة إىل تبنيها لنمط جديد من تقسيم العمل الدويل  .السيطرة على املراحل الالحقة يف إنتاج النفط، 

   :االسرتاتيجيات طويلة األجل -2-2
  3:وتتمثل يف تتجلى أساسا يف السيطرة على السوق العاملية للطاقة

 ؛لغة لضمان هذه الشركات مكانتها يف السوق الدولية التنمية الديناميكية ملختلف أنواع الطاقة، هلا أمهية 
  لتـايل  اليت هي أساس حتقيق التوازن يف السوق النفطية يف األجل الطويـل، ديثةتكنولوجيا احلالالسيطرة على و

  . الضغط على األسعار

  :أهم الشركات النفطية العاملية -3
خـذ  أهـمتسيطر على السوق النفطية العاملية جمموعة صغرية من الشركات النفطيـة العامليـة، وملعرفـة  هـذه الشـركات 

  :منها عايريجمموعة من امل
  

                                                             
)( الشــركة، وجـود فــروع يف اخلــارج، التعـاريف الــيت قـدمت هلــا وذلــك حسـب املعــايري الـيت يســتند عليهــا كحجـم تعــددت  :الشـركات املتعــددة اجلنســيات

ـا  :وعدد العاملني من جنسيات أخرى ومن التعاريف املقدمة نذكر ا ومواردهـا وسـوقها وقـوة العمـل  هي الشـركات الـيت تسـتمد قسـما هامـا مـن اسـتثمارا
  .من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي

ء -البرتول( أساسيات إنتاج الطاقةسعيد خليفة احلموي،  - .140ص ، 2016، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان، األردن، )الغاز - الكهر  1  
.73، صمرجع سبق ذكره علي لطفي، - 2  
.145، ص مرجع سبق ذكرهسعيد خليفة احلموي،  - 3  
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  :أهم الشركات النفطية العاملية حسب اإليرادات -3-1
ــا   2015املتحصــل عليهــا يف ســنة حــىت نــتمكن مــن معرفــة أكــرب الشــركات النفطيــة العامليــة مــن حيــث قيمــة إيرادا

  :ندرج اجلدول التايل

  2015أكرب مخس شركات نفطية عاملية حسب اإليرادات يف سنة : )04( اجلدول رقم
  )دوالر أمريكي ارملي: الوحدة(

  قيمة اإليرادات  البلد األصلي  اسم الشركة  الرقم
01  Royal Dutch Shell 272,156  هولندية إجنليزية  
02  Exxon Mobil  ت املتحدة األمريكية   268,882  الوال
03  British Petroleum (BP)  225,982  إجنلرتا  
04  TOTAL  143,421  فرنسا  
05  Chevron  ت املتحدة األمريكية   138,477  الوال

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

ذه الشركات، انطالقا من املواقع 2015التقرير السنوي هلذه الشركات لسنة    .االلكرتونية اخلاصة 

ـــة األوىل        ل دوتـــش شـــال حققـــت املرتب مـــن خـــالل اإلحصـــائيات املوضـــحة يف اجلـــدول نالحـــظ أن شـــركة روا
مليـار دوالر أمريكـي، تبعتهـا شــركة إكسـن موبيـل الـيت حققــت  272,156حسـب اإليـرادات احملققـة مببلـغ وصــل 

بــريتش بيرتوليــوم كانــت ضــمن الكوكبــة ر أمريكــي، مــن جهتهــا شــركة مليــار دوال 268,882إيــرادات ماليــة بلغــت 
ل حـني  225,982بتحقيقها إيرادات  مليار دوالر أمريكي، الشركات الفرنسية من جهتها كانت ممثلة بشركة تو

مليــار دوالر أمريكــي، وعــادت املرتبــة اخلامســة لشــركة شــيفرون ملــا حققــت  143,421حققــت إيــرادات وصــلت 
ـــى صـــدارة الشـــركات مليـــ 138,477 ـــيمن عل ـــة  ار دوالر أمريكـــي كـــإيرادات، وعلـــى العمـــوم الشـــركات األمريكي

  .  اإليرادات من حيثالنفطية العاملية 

  :أهم الشركات النفطية العاملية حسب قيمة األصول -3-2
تعكــس قيمــة األصــول ميزانيــة الشــركة وهــو مؤشــر هــام ملعرفــة حجمهــا، وهلــذا لكــي نــتمكن مــن التعــرف علــى أكــرب 

  : نضع اجلدول املوايل 2015يف سنة  قيمة األصولالشركات النفطية العاملية حسب 
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  2015أكرب مخس شركات نفطية عاملية حسب قيمة أصوهلا يف سنة : )05( اجلدول رقم
  )دوالر أمريكي مليار: الوحدة(

  قيمة األصول  البلد األصلي  اسم الشركة  الرقم
01  Royal Dutch Shell 340,157  هولندية إجنليزية  
02  Exxon Mobil  ت املتحدة األمريكية   336,758  الوال
03  Chevron  ت املتحدة األمريكية   266,103  الوال
04  British Petroleum (BP)  261,832  إجنلرتا  
05  TOTAL  224,484  فرنسا  
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

ذه الشركات2015التقرير السنوي هلذه الشركات لسنة    .، انطالقا من املواقع االلكرتونية اخلاصة 

من خالل اجلدول نالحظ أن الشركات املصنفة يف املراتب اخلمسة حسب معيار قيمـة األصـول هـي نفسـها        

  .يف املراتب إال أن هناك تغرير اإليرادات معياحسب 
  :أهم الشركات النفطية العاملية حسب االحتياطي النفطي -3-3

تيـب مـن أهـم املؤشـرات الـيت يـتم علـى أساسـها تر يعد معيار ما متتلكه الشركات النفطية العاملية من احتياطي نفطـي 
  :نعرض اجلدول التايل 2015تيب يف سنة هذه الشركات، وملعرفة هذا الرت 

  2015أفضل مخس شركات نفطية عاملية من حيث حجم احتياطها النفطي يف سنة : )06( اجلدول رقم
  )مليون برميل: الوحدة(

  النفطي حجم االحتياطي  البلد األصلي  اسم الشركة  الرقم
01  Exxon Mobil ت املتحدة األمريكية   14724  الوال
02  British Petroleum (BP)  9560  إجنلرتا  
03  Chevron  ت املتحدة األمريكية   5472  الوال
04  TOTAL  4495  فرنسا  
05  Royal Dutch Shell  3359  هولندية إجنليزية  
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

ذه الشركات2015التقرير السنوي هلذه الشركات لسنة    .، انطالقا من املواقع االلكرتونية اخلاصة 
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دة حســب      متالكهــا معيــامــن اجلــدول نالحــظ أن شــركة إكســن موبيــل حتتــل الــر ر االحتيــاطي النفطــي وذلــك 
ل  14724حوايل  ل دوتش شالمليون برميل، ويتبعها كل من بريتش بيرتوليوم، شيفرون، تو    .وروا

  :أهم الشركات النفطية العاملية حسب اإلنتاج اليومي -3-4
تعد الطاقة اإلنتاجية للشركات النفطية العاملية مؤشر هام ملعرفة أكرب هذه الشركات، ومن هنا نـدرج اجلـدول املـوايل 

  :حسب هذا املؤشر 2015الذي يوضح أكرب مخس شركات يف سنة 

  2015مخس شركات نفطية عاملية إنتاجا يف سنة أكرب : )07( اجلدول رقم
  )يوم/ مليون برميل: الوحدة(

  حجم اإلنتاج النفطي  البلد األصلي  اسم الشركة  الرقم
01  Royal Dutch Shell 2,76  هولندية إجنليزية  
02  TOTAL  2,35  فرنسا  
03  Exxon Mobil  ت املتحدة األمريكية   2,34  الوال
04  British Petroleum (BP)  2,04  إجنلرتا  
05  Chevron  ت املتحدة األمريكية   1,74  الوال
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

ذه الشركات2015التقرير السنوي هلذه الشركات لسنة    .، انطالقا من املواقع االلكرتونية اخلاصة 

املراتب اخلمسة من حيث حجم اإلنتاج متتلك طاقـة من اجلدول نالحظ أن الشركات النفطية العاملية صاحبة       
كملهــا، وهــو مــا جعلهــا ذات قيمــة كبــرية يف الســـوق  إنتاجيــة كبــرية تفــوق يف بعــض األحيــان طاقــة دولــة منتجـــة 

  .النفطية
 ري الــيت يــتم علــى أساســها ترتيــباجلــداول الســابقة جنــد أنــه مهمــا اختلفــت املعــاي مــن خــالل حتليلنــا ملختلــف       

دة حمسومة لفائدة نفس الشركات اليت تتمثل يف الشقيقات اخلمس  ) (.الشركات النفطية العاملية فالر

  :الشركات النفطية الوطنية -رابعا
خـذ دور الدولـة  يف الوقت الذي يتجه فيه دور الدولة إىل االحنسار يف كل قطاعـات النشـاط االقتصـادي العـاملي، 

 .وهذا ما يظهر من خالل الشركات النفطية الوطنية وتنامي دورها، ايف قطاع النفط منحى مغاير 
  

                                                             
سم الشقيقات السبع وبفضل االندماجات أصبح عددها مخسة.  ( ) الشقيقات اخلمس:  كانت تعرف 
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  :مفهوم الشركات النفطية الوطنية -1
لكامل من الدولة التابعة هلا، أو متلك أغلبية األسـهم ممـا  ا شركات مملوكة  تعرف الشركات النفطية الوطنية على أ

لتحكم يف القرارات   1.)السيطرة(يسمح هلا 

  :النفطية الوطنيةالشركات  أهداف -2
  2:تسعى إىل حتقيق األهداف التالية 

  ؛تشمل مجيع مراحل الصناعة النفطيةو القيام جبميع األنشطة النفطية داخل السوق احمللية 
  لشــراكة مــع شــركة أجنبيــة تنميــة واســتغالل املــوارد النفطيــة وذلــك عــن طريــق مــنح الشــركة الوطنيــة مبفردهــا أو 

 ؛وتنميته وإنتاجهعقودا للبحث عن النفط 
  ؛عقود االمتياز املمنوحة لألجانب تنفيذاإلشراف على 
 ؛تدريب العمالة الوطنية وإعدادها لكي حتل حمل العمالة األجنبية يف خمتلف جماالت الصناعة 
  قامـة مصــانع لألحبـاث وتشــجيع اجلامعــات وغريهـا مــن املؤسســات تطـوير صــناعة الـنفط يف خمتلــف مراحلهــا 

ذه املهمة التعليمية على   ؛القيام 
  القيـام بعمليــات االسـترياد والتصــدير للمـواد النفطيــة، واالشـرتاك يف إبــرام االتفاقيـات التجاريــة الـيت تــدخل فيهــا

 .املواد النفطية

ت اليت تواجه -3   :الشركات النفطية الوطنية التحد
ت تتمثل يفهذه الشركات تواجه    3:جمموعة من التحد
  ؛الشركات الكربىحدة املنافسة مع 
  ا املاليـة، وافتقـار أغلـب هــذه الشـركات للخـربات الفنيــة أمههـا القيـود الذاتيـة الـيت تعرقــل حركتهـا ضـعف مقــدر

ت اخلربة يف الشركات العاملية املنافسة هلا  ؛واالقتصادية اليت تتكافئ مع مستو
  العامليةضعف التعاون والتنسيق بني الشركات الوطنية مثلما تقوم به الشركات. 

 

                                                             
لد الدور املتنامي لشركات البرتول الوطنية وانعكاساته على صناعة البرتول يف الدول األعضاء الطاهر الزيتوين، -1 ، جملة النفط والتعاون العريب، ا

   .94، ص2013الكويت، خريف  ،، األوابك147، العدد 39

.90-87ص  ، ص2006دة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوح مستقبل النفط العريب،حسني عبد هللا،  - 2  

.91-90ص  ص السابق،نفس املرجع  حسني عبد هللا،  - 3  
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 :أهم الشركات النفطية الوطنية -4
 :من الشركات النفطية الوطنية، لكن من أهم هذه الشركات جند كبريهناك عدد  

  2015احملققة يف سنة  أهم مخس شركات نفطية وطنية حسب اإليرادات: )08( اجلدول رقم
  )دوالر أمريكي مليار: الوحدة(

  قيمة اإليرادات  البلد  اسم الشركة  الرقم
01  China National Petroleum 299,271  الصني 
02  Gasprom  99,464  روسيا 
03  Petrobras  97,314  الربازيل 
04  Pemax  67,786  املكسيك 
05  Rosneft  64,749  روسيا 
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

ذه الشركات، انطالقا من املواقع 2015التقرير السنوي هلذه الشركات لسنة    .االلكرتونية اخلاصة 

من اجلدول نالحظ أن الشركة النفطية الصينية حققت املرتبة األوىل يف الشركات النفطية حبسـب مـا حققتـه         
مليار دوالر أمريكي وهو ما أهلها أيضا الحتالل املرتبـة األوىل عامليـا يف  299,271من إيرادات اليت وصلت إىل 

ة، وهذا دليل على قوة هذه الشركة، تبعتها شركة غازبروم الروسية بفارق كبري، ومن بعدها كل كل الشركات النفطي
  .من برتوبراس الربازيلية، بيمكس املكسيكية وروسنوفت الروسية

  1:منهاالشركات هناك شركات وطنية قوية  إلضافة إىل هذه

 2015ســنة تعـد أكــرب شــركة علـى املســتوى العـاملي مــن حيــث اإلنتـاج إذ قــدر يف : شـركة أرامكــو الســعودية 
حتياطي /مليون برميل 10,2وذلك بواقع  سنة/ مليون برميل 3708 حبوايل  .برميل مليار 261,1 ـقدر بيوم، و

الـذي متتلكـه إذ قـدر يف  االحتيـاطيتعد هذه الشركة األوىل عامليا من حيـث : الفنزويلية PDVSAشركة  
 .يوم/مليون برميل 1,86مليون برميل، ومتتلك طاقة إنتاجية قدرت حبوايل  300878حبوايل  2015سنة 

يوم وتشغل /مليون برميل 3,15هذه الشركة متتلك طاقة إنتاجية تقدر حبوايل  :شركة نفط أبو ظيب اإلماراتية 
 .عامل 65000حوايل 

                                                             
ذه الشركات - 1   .التقرير السنوي هلذه الشركات لسنوات خمتلفة، انطالقا من املواقع االلكرتونية اخلاصة 
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كبرية جعلتها من أكرب الشركات النفطية علـى املسـتوى   متتلك طاقة إنتاجية :رانيةالشركة النفطية الوطنية اإلي 
يــوم يف ســنة / مليــون برميــل 4,1بعــدما كــان  2011يــوم يف ســنة / مليــون برميــل 4,2وصــلت إىل  العــاملي حيــث

، كمــا متلــك احتيــاطي نفطــي 2018أو  2017يــوم يف  ســنة / مليــون برميــل 4,7ويتوقــع أن تصــل إىل  2008
 .مليار برميل 156,53حوايل  2008يد إذ بلغ يف سنة ج

طراك اجلزائرية    .مليون طن 50,7إىل حدود  2014وصل إنتاجها للنفط اخلام يف سنة  :سو

لنظـر إىل مؤشـر إنتاجهـا اليـومي  :شركة النفط العراقية  تعد من أكرب الشركات النفطية على املستوى العـاملي 
 . 2014يوم يف سنة / مليون برميل 2,8يوم وقفز إىل / مليون برميل 2,4حوايل  2011الذي بلغ يف سنة 

 سـنة مليـون برميـل مكـافئ نفـط يف 467متتلك هذه املؤسسـة احتيـاطي جيـد بلـغ  :مؤسسة البرتول الكويتية 
،كمـــا أن إنتاجهـــا اليـــومي جعلهـــا تتبـــوأ املراكـــز األوىل علـــى املســـتوى العـــاملي حيـــث بلـــغ يف ســـنة 2014-2015
ح الصــافية تعــد مــن أكــرب الشــركات / مليــون برميــل 3,04حــوايل  2014-2015 يــوم، وحــىت مــن جانــب األر

 .مليون دوالر 42حققت  2015-2014النفطية على املستوى العاملي فخالل سنة 

،  حسـب مؤشـر اإلنتـاج النفطـيتـب األوىلاتصنف هذه الشـركة ضـمن املر  :الشركة النفطية الوطنية النيجريية 
 .يوم/ مليون برميل 2,12سنة وذلك ما يعادل /مليون برميل 773,45ها حوايل بلغ إنتاج 2015ففي سنة 

  :الدول املنتجة خارج األوبك -خامسا
منظمـة األوبـك فقـط، حيـث هنـاك طـرف آخـر فاعـل يف السـوق النفطيـة يتمثـل ال تنحصر الدول املنتجة للنفط يف 

ـا دول مسـتهلكة ومسـتوردة مـن عليهـا بـدول إيبـك،  يف الـدول املنتجـة خـارج األوبـك ويصـطلح مسـة هـذه الـدول أ
ا ببساطة يف أغلبها دول صناعية متقدمة، ويف بعض األحيان حتاول هذه الدول  جهة ومنتجة من جهة أخرى، أل

ا النفطية كمنظمة األوبك لالتنسيق بني س وحسـب إحصـائيات كن دون وجود إطار تنظيمـي هلـذا التنسـيق،  ياسا
British Petroleum  ميكن توزيع هذه الدول حسب القارات يف اجلدول التايل 2016الصادرة يف جوان:  
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  الدول املنتجة للنفط خارج األوبك حسب القارات:)09(اجلدول رقم

أمريكــــــــــا 
  الشمالية

ت املتحدة األمريكية، كنـدا،  الوال
ــــأورب  املكسيك ــــ   اــــــ

، الـدمنارك، كازاخسـتان،  اجنلـرتا، النـرويج، روسيا
  رومانيا، اإيطالي، أذربيجان

أمريكــــــــــا 
  اجلنوبية

، األرجنتــــــــــني، كولومبيــــــــــا،  الربازيـــــــــل
غو   البريو، ترنيداد وتو

الشــــــــــــــــرق 
  األوسط

  ليمن، اسور، عمان

  اـــــــــإفريقي
، تــونس، الكونغــو، الســودان،  مصــر
  تشاد

ـــــيــــآس ــــ   اـــ
  والباسفيك

، يالنـــــد، مـــــاليز، أندونيســـــيا، اهلنـــــد، الصـــــني
  اسرتاليا، الفيتنام

  
:تإعداد الطالبة اعتمادا على معطيامن : املصدر  

 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, 2015, op. cit, p8  

  :الوكالة الدولية للطاقة -ساساد
نية هي أفقر املناطق متعترب الدول الصناعية املستهلك الرئيسي للطاقة      مـن املـوارد يف العامل ن جهة، ومن جهة 

ســعار  ــا النفطيــة وضــمان تــدفق الــنفط إليهــا بشــكل دائــم ومنــتظم و النفطيــة، هلــذا تســعى جاهــدة لتــأمني احتياجا
سيس الوكالة الدولية للطاقةلذا ، مناسبة   .قامت بتوحيد وتنظيم جهودها يف وجه منظمة األوبك من خالل 

 :نشأة الوكالة -1
 دولة صناعية من أعضاء منظمة التنمية والتعاون االقتصـادي 18من قبل  1974عام  هي وكالة مستقلة، أنشئت

ت املتحدة هنري كيسنجر،  ريس مقرا هلابدعوة من وزير خارجية الوال كرد فعل على أزمة ، وهذا  )(واختذت من 

 ظــر  ونقــص يف اإلمــدادات النفطيــة نــتج عنــهومــا صــاحبها مــن ح 1973األزمــة النفطيــة و ، 1956الســويس عــام
وكـان اهلـدف مـن وراء  ،موازين القـوى يف السـوق النفطيـة لصـاحل الـدول املنتجـة وحترك تضاعف األسعار أربع مرات

  1.وتنظيم جهود الدول املستهلكة يف وجه األوبكوحيد إنشائها ت

  
                                                             

)(  ر، استونياالتشيك، الدمنارك،  كندا،أسرتاليا، النمسا، بلجيكا،  : دولة هي 29حاليا تضم الوكالة ن، ا ، إيطاليا، ايرلندا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليو
ن، كور اجلنوبية، لكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، الربتغال، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، بر  املتحدة  توالواليطانيا اليا

  .األمريكية
ن وعبد احلميد خلدميي،  -1 املؤسسات اجلزائرية،  ، جملة أداء)وقياسية حتليليةدراسة (تغريات سعر النفط واالستقرار النقدي يف اجلزائر دمحم بن بوز

ح، ورقلة، اجلزائر، 2العدد     .202ص ، 2013، جامعة قاصدي مر
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  :أهداف الوكالة -2
  1:سعت الوكالة لتحقيق جمموعة من األهداف هي

  مني حصول الدول األعضاء على إمـداد كـاف ميكـن االعتمـاد عليـه مـن مجيـع أشـكال الطاقـة، وخاصـة مـن
  ؛قدرات االستجابة يف حاالت الطوارئ يف حال حدوث خلل يف اإلمدادات النفطية تقويةخالل 
  تعزيـز سياسـات الطاقـة املســتدامة الـيت تـدفع النمــو االقتصـادي وتسـاهم يف محايـة البيئــة يف إطـار عـاملي خاصــة

 ؛فيما يتعلق بتقليل انبعاث الغازات اليت تساهم يف تغري املناخ
 ت الطاقة وحتليلها حتسني الشفافية يف األسواق  ؛العاملية من خالل مجع بيا
 ؛ إجياد حلول للتعاون لضمان اإلمدادات املستقبلية من الطاقة والتخفيف من أثرها السليب على البيئة 
  ت الطاقة عامليا وذلك من خالل إقامة حوار مـع الـدول غـري األعضـاء واملنظمـات الدوليـة إجياد حلول لتحد

  .املعنية األخرىوالصناعية واألطراف 

 :إجراءات الوكالة -3
 2:يف سبيل حتقيق أهدافها تقوم مبجموعة من اإلجراءات هي 
 ؛اخلام واملنتجات املكررة نفطتكوين خمزون اسرتاتيجي كبري من ال 
 ؛االستفادة من اإلمكانيات الضخمة واخلربات الطويلة لشركات النفط العاملية 
  ؛املنتجة للنفطتنشيط التبادل التجاري مع الدول 
 تكثيف اجلهود وتوجيه االستثمارات الالزمة للتنقيب عن النفط يف املناطق خارج األوبك. 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 - International Energy Agency, World Energy Outlook, 2012 , p3. 

.38، ص2001، القاهرة، مصر، جانفي جملة البرتولاهليئة املصرية العامة للبرتول،  - 2  
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  العوامل املؤثرة يف سعر النفط: املبحث الثالث
الواردات  ألسعار احمللية وحجم الصادرات أوتعترب األسعار السائدة يف السوق النفطية املؤشر العملي الذي يوضح ا

رة للجدل كونه يتحـدد بتفاعـل قـوى العـرض والطلـب الـيت  النفطية، وموضوع تسعري النفط من أكثر املوضوعات إ
  .تنتج نتيجة تضافر جمموعة من العوامل االقتصادية، السياسية، االجتماعية والطبيعية

  سعر النفط ماهية: املطلب األول
النفطيـة العامليـة وفـق قـوى العـرض والطلـب، ومـرت أسـعار يعرب عن النفط كغريه من السلع بسعر يتحدد يف السوق 

  .عن األسعار األخرى مييزهالنفط بعدة مراحل منذ اكتشافه مما أدى إىل ظهور العديد من األنواع لكل نوع معىن 

 :تعريف سعر النفط -أوال
لــدوالر األمريكــي املكــون مــن  ــنفط اخلــام املقــاس  ــة لربميــل ال لوحــدة  )(نغــالو  42هــو القيمــة النقدي معــربا عنــه 

لديناميكية   1.النقدية األمريكية، هذا السعر خيضع لتقلبات مستمرة يف السوق النفطية العاملية اليت تتسم 
  :أنواع سعر النفط -نيا

  :نواع تتمثل يفاألأدى إىل ظهور جمموعة من  ما مر سعر النفط مبجموعة من املراحل وهذا
   :السعر املعلن -1

احملتكرة للسوق النفطية، إذ   األمريكيةمن قبل  شركة ستاندرد أويل نيوجريسي  1880لسنة  السعرهذا يعود ظهور 
كانـــت تقـــوم بتحديـــد ســـعر الـــنفط دون أن يكـــون للطلـــب والعـــرض دور يف حتديـــد ذلـــك، كمـــا اســـتخدم كأســـاس 

ح اليت كانت متثل اجلزء األكرب من إيرادات الدول ا ر ا السععرف هذوي .ملنتجةالحتساب الريع والضرائب على األر
ضب وحيوي ودفرتية أسعار نظرية لى أنهع     2.فقط ال تعادل يف حقيقتها قيمة النفط كمورد 
 ):السعر الفعلي( السعر املتحقق -2

ر بدخول الشركات النفطية املستقلة يف أقطار الشرق األوسط، وذلك عنـدما منحـت هـذه الشـركات هذا السع ظهر
فيفري  -1956أكتوبر (يل اخلام يف الفرتة سنتا للربم 35-10األسعار املعلنة تراوحت بني بعض احلسومات على 

وكان اهلدف من وراء هذه احلسومات منافسة الشركات النفطية الكربى يف سعر نفطها املعلن والذي كان  )1960
  .دوالر للربميل 2,00 – 1,80يرتاوح بني 

                                                             
  ()  غالون: هي وحدة قياس أمريكية حيث 42 غالون= 159 لرت

وضرورات تفعيل خماطر وإشكاليات اخنفاض أسعار النفط يف إعداد املوازنة العامة للعراق سهام حسني البصام ومسرية فوزي شهاب الشريدة،  -1
   .5، ص 2013، ، العراق36، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد مصادر الدخل غري النفطية

ت النفطسامل عبد احلسن رسن،  - .191- 190، صص1999، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، اقتصاد 2  
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ا كأمنـاط وتعترب هذه األسـعار فعليـة يف السـوق الفو  ريـة للـنفط، وهنـاك جمموعـة مـن العوامـل تـؤثر يف حتديـد مسـتو
ا ...رايف واحملتوى الكربييت للنفطاالستهالك، طبيعة املنافسة، املوقع اجلغ     1.ا أقل من األسعار املعلنةدائم، علما أ

  :ر اإلشارةسع -3
حمـدد، حيـث أن املقـدار النقـدي املعلـوم يقـل عـن هو تعبري عن قيمة الوحدة النفطية بوحدة نقدية معلومة ويف زمـان 

خذ السعر اجتاهني مها السعر املعلن ويزيد عن السعر املتحقق، لذلك ميكن  2:أن 
o  عرب اتفاق بـني الشـركة املنتجـة للـنفط والدولـة املسـتوردة كمـا سعر املعلن واملتحقق، ميكن التوصل إليه اليتوسط

درت 1967ذلك بني فنزويال وشـركات نفـط أجنبيـة يف عـام ، وك1965حصل بني اجلزائر وفرنسا عام  ، حيـث 
دخال األسعار املعول عليها يف نظامها املايل مستبعدة بذلك قاعدة األسعار املتحققة  .فنزويال 

o  متوسط سلة من النفوط املتقاربـة يف درجـات الكثافـة لتشـكل مؤشـرا لتسـعري جمموعـة مـن النفـوط حسـب قـرب
 .هذه النفوط من نفط اإلشارةأو بعد درجة كثافة 

  :سعر الكلفة الضريبية -4
ن الـــنفط اخلـــام مبوجـــب االتفاقيــــات التكلفـــة احلقيقيـــة الـــيت تـــدفعها الشـــركات لقـــاء حصــــوهلا علـــى برميـــل مـــميثـــل 

ا مع الدول املنتجة للنفط، ويساوي كلفـة اإلنتـاج مضـاف إليهـا عوائـد احلكومـة املتمثلـة يف ) االمتيازات( اليت عقد
 3. ، حيث تتحرك وفقه بقية األسعار يف السوق النفطيةالضريبة والريع

  :السعر اآلين -5
 لاخــتالنتيجــة  وكــذا ،بظهــور الســوق احلــرةة احلــرة، ظهــر النفطيــاملتبادلــة فــور يف الســوق  نفطيــةهــو ســعر الوحــدة ال

اية السبعيناتا  4.ومن مث عدم تلبية االحتياجات العاملية املتزايدة من النفط لعرض النفطي يف 

  

                                                             
.21-20ص  ، ص2000، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع، ليبيا، ممنظمة األوبك وأسعار النفط العريب اخلانواف الرومي،  - 1  

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 2012-1970أثر تقلبات أسعار النفط على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة عاشور حيدوشي،  -2
 ، ص2015-2014العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، اجلزائر، دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي، املدرسة الوطنية 

   .48-47ص
اجلزائر واململكة العربية : دراسة النمو االقتصادي يف ظل تقلبات أسعار البرتول لدى دول املينا دراسة حتليلية قياسية حالةحاج بن زيدان، -3

 العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف2010-1970السعودية ومصر 
   .99، ص2013-2012اجلزائر، 

 جامعة مخيس مليانة، اجلزائر، ،7، جملة االقتصاد اجلديد، العدد WTIماذا يفسر وجود فرق سعري بني مزيج الربنت ونفط الـ دمحم ماضي،  - 4
   .260، ص2012سبتمرب 
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  ):اإلداري( السعر الرمسي  -6
تعبري عن قيمة الوحدة النفطية اخلام يف زمن حمدد وبوحدات نقدية معلومة حمـددة مـن قبـل جهـة رمسيـة حكوميـة  هو

عندما اعتمدت أوبك سلة أسعار لنفوط  1987ية طيلة فرتة السبعينات وحىت عام مليف السوق العا أو إدارية، ساد
ذه متنوعة منها ستة نفوط من بلدان أعضـاء يف األوبـك والسـابع مـن دولـة املكسـيك، إذ أن تغـري متوسـط أسـعار هـ

  1.املختلفة لنفوط بلدان األوبك  لرمسيا ألساس الذي يتحدد به السعريعترب ا النفوط خالل وقت معلوم

  :يحالسعر الرتجي -7
القيمة النقديـة لوحـدة الـنفط اخلـام يف زمـن معلـوم، وبوحـدات حمـددة علـى أسـاس متوسـط أسـعار  هو سعر يعرب عن

املنتجــات النفطيـــة املتفــق عليهـــا مطروحــا منـــه تكلفــة التكريـــر وهــامش الـــربح ومصــاريف النقـــل، وظهــر هـــذا الســـعر 
  2.منتصف الثمانينات يف السوق الفورية

  :ر اإلرجاعيالسع -8
لنفطية يف زمن معلوم وبوحدة نقدية حمددة علـى أسـاس السـعر الفـوري والسـعر الرتجيعـي، هو جتسيد لقيمة الوحدة ا

اية الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين   3.ظهر يف سوق املضاربة يف 

  :ضة النفطير املقايسع -9
علــى ســعر يكــون أقــل مــن الســعر  اســتنادايف زمــن معلــوم وبوحــدة نقديـة حمــددة  ةهـو تعبــري عــن قيمــة الوحــدة النفطيــ

وجود فائض من العرض النفطـي أواخـر الثمانينـات القـرن ليكون هو السعر املتحقق، ظهر و الرمسي والسعر الفوري أ
 4.تسهيل التبادل السلعي النفطيلالعشرين، يتداول يف السوق الفورية 

 
 
  

                                                             
  .49، صمرجع سبق ذكرهعاشور حيدوشي،  -1
ت الدولتقلبات أسعار النفط عبد القادر خليل،  -2 ا على اقتصاد امللتقى مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،-دراسة نظرية وحتليلية-وتداعيا

ت املصدرة له "الدويل حول يار أسعار النفط على االقتصاد أكتوبر  28 اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية،"-املخاطر واحللول -انعكاسات ا
   .9ص ، 2015

ت الدول النفطية الواقع واألفاق مع اإلشارة إىل حالة اجلزائرنبيل بوفليح،  -3 ، أطروحة مقدمة دور صناديق الثروة السيادية يف متويل اقتصاد
   .86ص، 2011-2010، 3لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر

.السابق نفس املرجع - 4  
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  يهفي والعوامل املؤثرة نفطالطلب ال: املطلب الثاين
أخـرى سـلعة سعر النفط، وخيتلف الطلب النفطي عـن الطلـب ألي  يفيعترب الطلب النفطي من أهم العوامل املؤثرة 

منها ما هو اقتصادي، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو مناخي ومنها ما هو سياسي  ثره بعوامل متعددة نتيجة
قي السلعوهذا ما جي   .عله خيتلف عن 

  :ينفطمفهوم الطلب ال -أوال
مقـــدار احلاجـــة اإلنســـانية املنعكســـة يف جانبهـــا الكمـــي والنـــوعي علـــى الســـلعة " :علـــى أنـــه نفطـــييعـــرف الطلـــب ال

   1".عند سعر معني وخالل فرتة زمنية حمددة -خام أو منتجات نفطية -النفطية
  :من خالل الشكل التايل) 2016-2000(خالل الفرتة الذي شهده  وميكن توضيح التطور

  .)2016- 2000(خالل الفرتة  الطلب النفطي العاملي تطور :)04( الشكل رقم

  

  :معطيات من إعداد الطالبة اعتمادا على: املصدر
International Energy Agency, World Oil Supply and Demand , Oil Market Report, 
différents années.  

من خالل الشكل نالحـظ أن الطلـب النفطـي العـاملي يف تزايـد مسـتمر مـن سـنة ألخـرى حيـث ارتفـع مـن         
، وهـذا السـتعماله 2014سـنة يف يوم / مليون برميل 92,7إىل حوايل  2000سنة يف يوم / مليون برميل 76,2

ت إسرتاتيجية كانت أو جت دة على استعماله سواء لالستهالك من قبل الدول املستهلكة، أو لتكوين خمزو ارية ، ز
 حيــث قــدر حبــوايل 2009-2008يف عمليــة املضــاربة الــيت تتزايــد مــن يــوم آلخــر، يف حــني عــرف اخنفاضــا ســنيت 

                                                             
ا على سوق عبد الصمد سعودي ومسعودة بن خلضر،  -  1 أثر أسعار البرتول يف متويل اإلنفاق احلكومي لربامج النمو االقتصادي وانعكاسا

برامج التنمية واإلنعاش سياسات التشغيل يف إطار "امللتقى الوطين حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،)2014-2001(التشغيل يف اجلزائر 
   .5، ص 2014 نوفمرب 12 -11اجلزائر، البويرة، ، جامعة آكلي حمند أوحلاج، "2014-2001االقتصادي يف اجلزائر 
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يـوم، / مليـون برميـل 86,5يقـدر حبـوايل  2007يوم على التوايل بعدما كـان سـنة  /مليون برميل 85,4و  86,2
ألزمة املالية العاملية سنة وهذا راجع للركود االقتصادي الذي عرفته الدو  ثرها    .2008ل املستهلكة نتيجة 

  :الطلب النفطي يفالعوامل املؤثرة  -نيا
  :وعة من العوامل ميكن إمجاهلا يفطي مبجمالطلب النف يتأثر

  :معدل النمو -1
 :االقتصادي من خالل الشكل املوايلميكن إبراز العالقة بني الطلب النفطي ومعدل النمو 

  العامليني يالعالقة بني معدل النمو االقتصادي والطلب النفط: )05( رقمالشكل 
  )2015-2006(الفرتة  يف

  
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

  .سنوات خمتلفة السنوي،، تقرير األمني العام منظمة الدول العربية املصدرة للنفط

الشكل جند أن معدل منو الطلب النفطـي العـاملي ومعـدل النمـو االقتصـادي  املبينة يفمن خالل اإلحصائيات       
العاملي يرتبطان بعالقة طردية،  حيث يعد معدل النمو االقتصادي احملرك الرئيسي لنمو الطلب النفطي، حيـث أدى 

ـــذي حـــدث ســـنة  ـــدهور الطلـــب النفطـــي إىل  % 0,4-بوصـــوله إىل  2009االخنفـــاض ال ، وعـــاد %1,5-إىل ت
بسبب االنتعاش الذي عرفه االقتصـاد األمريكـي، وكـذا النمـو الـذي شـهدته كـل مـن لالرتفاع بعدها الطلب النفطي 

  .الصني واهلند، وكذا منطقة اليورو
  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5,2 معدل النمو االقتصادي العاملي 5,3 2,8 -0,4 5,4 4,2 3,4 3,3 3,4 3,1

1,3 معدل منو الطلب على النفط 1,4 -0,6 -1,5 2,9 1,3 1 1,4 1,3 1,7
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  :سعر النفط اخلام -2
املعــروف يعتـرب ســعر الــنفط مــن العوامــل األساســية الــيت تــؤثر علـى الطلــب النفطــي، والعالقــة بينهمــا عكســية إذ مــن 

إال أن هنـاك  ،يالنفطـاملسـتهلكة إىل التوسـع يف الطلـب  رخييا أن كـل اخنفـاض يف سـعر الـنفط يقابلـه سـعي الـدول
قاعـدة حتديـد سـعره  أن تعتـرب الـنفط سـلعة إسـرتاتيجية اختالف يف قاعـدة سـعر الـنفط، حيـث حتـاول الـدول املنتجـة

ختتلــف عــن حتديــد أســعار بقيــة الســلع نظــرا لتنــوع التكــاليف يف الصــناعة النفطيــة، حيــث كلمــا ارتفعــت التكــاليف 
ارتفع احلد األدىن لسعر النفط، بينما تعمل الدول املسـتهلكة علـى اعتبـاره سـلعة عاديـة حيـدد سـعرها قـانون العـرض 

دة الطلب عليها ةمنخفض عليه حىت تبقى األسعار اليت تؤثروالطلب  لتايل ز    1 .و
  :سعر بدائل النفط -3

لتـايل نفط، إجيـا يف حالـة تعـذر منافســتها لسـعر الـيتـؤثر السـلع البديلـة إجيــا أو سـلبا علـى الطلـب للنفطــ عــدم  و
سعارها التنافسية من حلـول حمـل السـلعة يإنقاصها للطلب النفط النفطيـة ممـا ، وسلبا يف حالة متكن السلع البديلة 

، ومــن أهــم الســلع البديلــة جنــد الفحــم والغــاز الطبيعــي والطاقــة املتجــددة ييــؤدي إىل ختفــيض وتراجــع الطلــب النفطــ
رتفاع التكاليف وتتطلب مهـارات فنيـة وتكنولوجيـة وأسـاليب متطـورة السـتغالهلا واسـتعماهلا، هـذا مـا جيعـل  وتتميز 

  2.على املدى القصري واملتوسطنفط لل لنسبة هذه السلع يف موضع تنافسي ضعيف

  :متوسط دخل الفرد -4
 مـن استهالكه حجم معه ارتفع الفرد دخل ارتفع فكلما كبريا، ثريا الطاقة استهالك على الفرد دخل متوسط يؤثر

  3.ةاملعيش ملستوى مؤشرا يعترب الطاقة من الفرد استهالك أصبح حبيث الطاقة،
  
  
  

                                                             
صور،  1 - ر تقلبات أسعار البرتول على أداء مؤشرات االقتصاد اجلزائري خالل الفرتةكمال  مداخلة مقدمة ضمن ، 2014-2000 أ

ت املصدرة له" حول الدويلامللتقى فعاليات  يار أسعار النفط على االقتصاد جامعة حيي فارس، املدية، ، "-املخاطر واحللول - انعكاسات ا
    .7، ص2015أكتوبر  28اجلزائر، 

2 - Nassima Hamidouche et autres, Dynamique Des Marches Valorisation Des 
Hydrocarbures, CREAD, Alger, 2005, pp81-82. 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، -دراسة على ضوء األزمة املالية العاملية -األزمات النفطية والسياسات املالية يف اجلزائر، داود سعد هللا -3
   .24، ص2013اجلزائر، 
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  :املناخ -5
الكــرة مشــال  كلمــا كــان فصــل الشــتاء قارصــا وال ســيما يف  إذ، الطلــب النفطــيمــا يف مهتلعــب العوامــل املناخيــة دورا 

ارتفـاع األسـعار والعكـس  إىللتدفئـة البيـوت واملصـانع وغريهـا، حيـث يـؤدي ذلـك  النفطـيكلمـا زاد الطلـب   األرضية
  1.العاملي يالنفطالطلب  دورا هاما يف ارتفاعكما تلعب املواسم السياحية   صحيح،

 :النمو السكاين -6
لطلـب النفطــعامـل السـكان، أي سـلعة  علـى يف حجـم الطلـب رمـن العوامـل الـيت تـؤث  يويف حالـة عالقـة السـكان 

ت  لتقـدم الصـناعي وارتفـاع مسـتو هناك اجتاهني، االجتاه األول يرى أن النفط من السلع اليت يرتبط الطلب عليها 
ثريا  ىير فهو  ، وعليهاملعيشة يف الـدول الصـناعية املتقدمـة مقارنـة  الطلـب النفطـي يفأن عامل السكان يكون أكثر 

الــدول الناميـة واملتقدمــة يف  يالطلــب النفطـ علـى، أمــا االجتـاه الثــاين فـريى أن عامــل السـكان يــؤثر مـع الــدول الناميـة
الـنفط  -يف ذلك أنه لدراسة أثر عامل معني من العوامل املؤثرة يف الطلب علـى سـلعة معينـة  وحجتهبنفس املقدار، 

ومـن هـذه العوامـل درجـة التقـدم  الطلـب النفطـيفإنـه مـن الواجـب تثبيـت بقيـة العوامـل األخـرى املـؤثرة علـى  –مثال 

لتايل فهناك عالقة طردية بني حجم االدخول الفردية،  تاالقتصادي ومستو   2.يلسكان والطلب النفطو
  :سعر الدوالر -7

يؤدي اخنفاض سعر صرف الدوالر إىل رفع أسعار النفط من خالل أثر مباشر وأثر غري مباشـر، األثـر املباشـر يظهـر 
لتــايل يرتفــع الطلــب علــى الــنفط شــكليا مــن خــالل الرباميــل  ت يف أســواق الــنفط اآلجلــة و دة حــدة املضــار يف ز

علـى الـنفط يف  الطلـب زيـدالدوالر ي فيظهر عند اخنفاض سعر صرف) الطويل األجل(غري املباشر الورقية، أما األثر 
ـا مقابـل الــدوالر ألن الـنفط يصـبح أرخــص، أمـا  ت املتحـدة األمريكيــة علـى مســتوى الـدول الـيت ترتفــع عمال الـوال

دة على ذلك تص دة الطلب على النفط، ز بح تكاليف العطـالت خـارج فاخنفاض سعر صرف الدوالر يسهم يف ز
سـتعمال  أمريكا مرتفعة، األمر الذي جيـرب معظـم العـائالت األمريكيـة علـى قضـاء اإلجـازات داخـل أمريكـا والسـفر 

دة الطلب لتايل ز ستهالكها الكبري للبنزين و م املشهورة    3.النفطي سيارا
 

                                                             
لد ، ، جملة جسر التنميةأسواق النفط العامليةحسان خضر،  -1   . 13ص  ،2006 نوفمرب ،للتخطيط، الكويتاملعهد العريب  ،57 دالعد، 5ا
   .74-73ص  ص مرجع سبق ذكره،عبد احلميد عبد املطلب،  -2
- 1999(دراسة حتليلية وقياسية  -اليورو على أسعار النفط العامليةو انعكاسات تقلبات أسعار صرف الدوالر دمحم راتول ولقمان معزوز،  -3

لد  -)2010   . 95، ص2011، منظمة األوابك، الكويت، خريف 139، العدد 37، جملة النفط والتعاون العريب، ا



 يف السوق النفطية السعرية األزمات                                       :الفصل األول
 

 40 

 :العوامل السياسية -8
تكـون قـد فعلى تغريات األسعار، ي، ومن مث نفطحجم الطلب ال التأثري علىتلعب العوامل السياسية دورا مهما يف 

للحصـول علـى كميـات ممـا يـدفع الـدول املسـتهلكة للتسـارع  ،اإلمـدادات النفطيـة أحيا السـبب الرئيسـي يف تقلـص

ملخزون النفطي ي سعر ختوفا من  نقص اإلمدادات مشكلة ما يعرف   (.1(معينة 

  :املستهلكة للنفطسياسة الدول  -9
، وبـروز قضـا 1973علـى أزمـة برز مفهوم سياسـة الطاقـة منـذ سـبعينات القـرن املاضـي كـرد فعـل الـدول الصـناعية 

ـــنفط املســـتورد عـــرب اختـــاذ بعـــض  ـــى ال ـــل االعتمـــاد عل ـــل هـــذه السياســـات يف تقلي ـــاخ يف التســـعينيات، وتتمث تغـــري املن
دة اإلنتــاج احمللــي مــن الــنفط قــدر اإلمكــان  كــبح مجــاح الطلــباإلجــراءات الــيت اســتهدفت   العــاملي علــى الــنفط، وز

وتشجيع إنتـاج الـنفط مـن دول خـارج األوبـك لتقليـل االعتمـاد علـى نفـط األوبـك بشـكل عـام ونفـط الـدول العربيـة 
إىل فــرض الضــرائب املرتفعــة علــى اســتهالك الــنفط، بشــكل خــاص، ويف ســبيل حتقيــق هــذا جلــأت الــدول املســتهلكة 

، وهــذا 2006يف جمموعــة الـدول الصـناعية بصـورة ملحوظــة بعـد عـام  يوحظ تراجـع معـدالت منــو الطلـب النفطـولـ
يعين أن السياسات الضريبية كانت فعالة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشـجيع مصـادر الطاقـة البديلـة واملتجـددة 

ئية والتسخني والتربيديف جمال توليد الطا    2.قة الكهر

  هفيوالعوامل املؤثرة  لنفطيالعرض ا: الثالثاملطلب 
هناك عالقـة عكسـية  إذيعترب العرض النفطي اجلانب الثاين من معادلة سعر النفط حيث يؤثر بطريقة مباشرة عليه، 

  .، فكلما كانت الكميات املعروضة من النفط كبرية اجتهت األسعار حنو االخنفاض والعكس صحيحبينهما

  :لنفطيمفهوم العرض ا -أوال
الكمية اليت ميكن للمنتجني توفريها، سواء كانت هذه الكميـة مـن الـنفط اخلـام أو "  على أنهنفطي يعرف العرض ال

املكـرر عنــد سـعر حمــدد وخـالل فــرتة زمنيـة حمــددة، ويعتـرب اســتجابة ملـا يطلبــه املسـتهلكون عنــد األسـعار الســائدة يف 
دة غــري السـوق، ويتمثـل يف كـل الـنفط املنـتج أو معظمـه وقـد يضــاف لـه جـزء مـن املخـزون اسـتعدادا مل واجهـة أي ز

                                                             
)( ت خمتلفة ويف أماكن متعددة وذلك لتغطية  : املخزون النفطي ا لزمن معني يف مستو هو كميات من النفط اخلام ومشتقاته اليت يتم االحتفاظ 

  .نفطيةاحتياجات البالد املستهلكة الصناعية والتجارية يف حال تعرض اإلمدادات النفطية النقطاع ألي سبب كان، كما يستعمل ألغراض املضاربة ال

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم أثر تقلبات أسعار البرتول على التنمية االقتصادية يف اجلزائر دراسة قياسيةري، مسية مو  -  1
   .32-31، ص ص2015-2014 اجلزائر، بو بكر بلقايد، تلمسان،االقتصادية، ختصص مالية دولية، جامعة أ

لد العاملي للنفط ودور الدول األعضاء يف مواجهتهاآلفاق املستقبلية للطلب الطاهر الزيتوين،  -2 ، العدد 37، جملة النفط والتعاون العريب، ا
   .36-34ص ، ص2011، منظمة األوابك، الكويت،خريف 139



 يف السوق النفطية السعرية األزمات                                       :الفصل األول
 

 41 

ميكـن ) 2016-2000(يف الفـرتة وعـرف تطـورا  1".متوقعة يف الطلب أو حدوث اختالل يف اإلمـدادات النفطيـة
  :توضيحه يف الشكل التايل

  )2016- 2000(تطور العرض النفطي العاملي خالل الفرتة : )06( الشكل رقم

  
  : معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة : املصدر

International Energy Agency, World Oil Supply and Demand, op.cit, p1 

اجهــة اكبــة ومو مــن خــالل الشــكل نالحــظ أن العــرض النفطــي عــرف تطــورا متزايــدا مــن ســنة ألخــرى وذلــك ملو     
 يـوم/ مليـون برميـل 93,7إىل حـدود  2000سـنة يف يـوم / مليـون برميـل 76,7الطلب املتزايـد، حيـث ارتفـع مـن 

 85,4تراجعـا إىل  العـرض النفطـي عـرف 2009مـع حلـول سـنة ومـا يالحـظ مـن جهـة أخـرى أنـه ، 2014سنة 
  .    2008سنة يف  يوم/مليون برميل 86,5يوم بعدما كان يقارب / مليون برميل

  :العرض النفطي يفالعوامل املؤثرة  -نيا
  :تتمثل يف مبجموعة من العواملالعرض النفطي العاملي  يتأثر

 :السعر السائد يف السوقالطلب على النفط و مستوى  -1
 يعتـرب وتزايده السعر فارتفاع السوق، يف السائدة األسعار عند املستهلكون يطلبه ملا استجابة النفطي العرض يعترب 

دة حافزًا  ت تزايد أن كما العرض، لز   2.النفطي العرض من املزيد على يشجع النفط على العاملي الطلب مستو
  
 

                                                             
   .6-5ص ، ص مرجع سبق ذكرهعبد الصمد سعودي ومسعودة بن خلضر،  -1
   .12صمرجع سبق ذكره، عبد القادر خليل،  -2
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 :االحتياطات النفطية -2
يعـــين أن تـــوافر احتياطـــات نفطيـــة كبـــرية املتـــوافرة، لكـــن هـــذا ال  يتـــأثر العـــرض النفطـــي مبقـــدار االحتياطـــات النفطيـــة

دة  لضــرورة ز مــا يتحقــق مــن احتياطــات نفطيــة أو إمكانيــات إنتاجيــة ن أإذ فــور ارتفــاع الطلــب،  العــرضيصــاحبه 
علـــى مـــدى تقـــدم التقنيـــات املســـتخدمة يف تلـــك و عمليـــات التنقيـــب، يعتمـــد علـــى حجـــم االســـتثمارات املوجهـــة ل

ـــات اإلنتاج ـــوافرت اإلمكاني ـــات، وحـــىت إذا ت ـــاج ال العملي ـــة فمعـــدل اإلنت ـــذي حتـــدده  ميكـــني أن يتجـــاوز املســـتوى ال

 1.االعتبارات الفنية مبا ال يضر اخلزان األرضي ويؤثر سلبا يف حجم ما ميكن أن يستخلص على مدى عمر احلقل

  :تكلفة اإلنتاج -3
دة تعترب دةحيـث أن الـ الـنفط، جمال يف االستثمار لنشاط احملبطة العوامل أهم اإلنتاج تكلفة ز  حمطـات تكلفـة يف ز

بيب ،اإلنتاج  2.اخنفاض العرض النفطيو ؤدي إىل ختفيض اإلنتاج تس البشرية الكوادرو  األ

 : ةالسياسي العوامل -4
ت والنزاعات اليت حتدث يف خمتلف مناطق إنتاج النفط  تتعلق بلـد ال ميكـن  مـا حيـدث يف ثحي ،وتكريرهالضطرا

، علمــا أن مصـــايف الـــنفط ليســت قـــادرة علـــى عيـــة الـــنفط مــن بلـــد آلخـــراخــتالف نو  وكـــذا، تعويضــه مـــن بلــد آخـــر

 3.استيعاب كل أصناف النفوط بل كل مصفاة مصممة حسب نوعيات معينة للنفوط

  :سعر مصادر الطاقة البديلة -5
جـودة هـذه املصـادر ارتفـاع أسـعار و اخنفـاض  إذنفطـي، همـا يف العـرض الممصـادر الطاقـة البديلـة دورا تلعب أسـعار 

لتايل ينخفض العرض     4.الطلبكاستجابة لالخنفاض الذي حدث يف تساهم يف التأثري على الطلب النفطي، و
  
  
  
 

                                                             
.38، ص 2000، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، مستقبل النفط العريب هللا،حسني عبد  - 1  

مداخلة مقدمة ، وأهم العوامل املؤثرة فيها) 2015-1990(ةتغريات أسعار النفط يف السوق الدولية خالل الفرت فاطمة الزهراء سعيدي،  -2
ت املصدرة له"امللتقى الدويل حول ضمن فعاليات  يار أسعار النفط على االقتصاد  فارس، املدية، جامعة حيي ،"-املخاطر واحللول -انعكاسات ا

   .12، ص2015أكتوبر  28 اجلزائر،
  .55، ص2008، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مستقبل االقتصاد العريب بني النفط واالستثماروآخرون،  عبد احلي زلوم -3
   .34، ص مرجع سبق ذكرهمسية موري،  -4
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ا النفطيةسياسة الدول املنتجة يف إدارة  -6   :إمدادا

  1:انتهجت الدول املنتجة للنفط عدة أنواع من السياسات كان هلا األثر على العرض النفطي، ميكن اختصارها يف
  هـــذه السياســة علــى احلـــد مــن املعــروض النفطـــي  قامــت: )1985-1973(سياســة الــدفاع عـــن األســعار

إىل عائـد يعـوض  ةاإلمجاليـة إضـاف جاإلنتـا ر احلقيقـي الـذي يغطـي تكـاليف طائه السعليتناسب مع الطلب عليه، وإع
 .أي تغليب السعر واملتطلبات املالية على العرض نضوب هذا املورد احليوي وتلبية املتطلبات املالية للمنتجني

  ـــدفاع عـــن احلصـــة الســـوقية دة العـــرض النفطـــي  قامـــت :)1998 -1986(سياســـة ال ـــى ز ـــنخفض لعل ت
لتـايل اسـتعادة حصــتها الرتفـاع التكـاليفاالسـتمرار يف اإلنتـاج  األخـرىاألسـعار إىل مسـتوى ال تسـتطيع الـدول  ، و

 .السوقية

 تقــوم علـى إجيـاد آليـة الســتقرار األسـعار املسـتهدفة حيـث يــتم ضـبط العـرض النفطــي : سياسـة تثبيـت األسـعار
 .وهبوطا موعة األوبك حسب وترية تغري األسعار ارتفاعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
افاتح بنونة ، و وصاف سعيدي  -1 التنمية املستدامة  "حول امللتقى الدويل مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،سياسة أمن اإلمدادات النفطية وانعكاسا

  .4ص، 2008أفريل  8-7سطيف ، اجلزائر، فرحات عباس، جامعة  ،"والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة



 يف السوق النفطية السعرية األزمات                                       :الفصل األول
 

 44 

  األزمات اليت عرفتها السوق النفطية: املبحث الرابع
تشـابك نظـرا لنظرا لتميز السوق النفطية خباصية عدم االستقرار، تعرضت والزالت تتعـرض إىل أزمـات متتاليـة       

السـتغالل ثروتـه النفطيـة صاحل األطراف الفاعلة فيها ، حيث هناك طرف يسعى املؤثرة عليها ، وتضارب مالعوامل 
رخص األسعار   .واالستفادة من عوائدها ألقصى حد ممكن، وطرف يسعى للحصول على النفط 

ر األزمات النفطية: املطلب األول   مفهوم وآ
ا ختتلـف مـن دولـة ألخـرى    تنتج األزمـات النفطيـة مـن ظـاهرة االرتفـاع واالخنفـاض يف األسـعار، كمـا أن انعكاسـا

ميوذلك حسب    .حجم استهالكها للنفطو  ةأو متقدم ةموقع الدولة مستوردة كانت أو مصدرة، 

  :مفهوم األزمات النفطية -أوال
ــا  يـؤدي إىل اخنفــاض أو ارتفــاع حــاد يف األسـعار ميتــد علــى فــرتة  ةيف الســوق النفطيــ ئاخـتالل مفــاجتعـرف علــى أ

ثــر حمــددات العــرض أو الطلــب أو بعوامــل داخليــة كــالتغريات اهليكليــة يف يف آن واحــد همــا يكل زمنيــة، يقــع نتيجــة 
  1.سياسية-التغريات اجليوو  كحركة رؤوس األموال  خارجيةأو بعوامل الصناعة، 

ر األزمات النفطية -نيا   :آ
تاقاألزمات النفطية، فهي تؤثر على  دوث حل سباب املؤديةبغض النظر عن األ   .الدول املنتجة واملستهلكة تصاد

 .تتأثر الدول املنتجة واملستهلكة للنفط إجيا وسلبا نتيجة االرتفاع يف األسعار :ارتفاع األسعاريف حال  -1
 :أثر ارتفاع األسعار على الدول املنتجة -1-1

  2:ارتفاع أسعار النفط على هذه الدول يف النقاط التاليةاإلجيابية الناجتة عن ر اآلتتلخص أهم 
o دة الكبرية يف العوائد النفطية  ؛وحجم الفوائض املالية النفطية الز
o ستثمارات يف الدول الصناعية سواء كانت استثمارات حقيقية أو مالية  ؛القيام 

o منح قروض للمؤسسات الدولية والدول النامية. 
ر السلبية    3:فهيلنسبة للدول املنتجة خصوصا الدول النامية أما اآل

                                                             
ر الصدمات البرتولية على االقتصاد اجلزائري وآليات التعامل احلكومي مع اإلشارة للفرتة عبد الرمحن عية وعثمان عالم،  -1 ، 2011-2000آ

آكلي ، جامعة "تراجع أسعار النفط اجلزائر يف ظل جديدة للتنويع االقتصادي يف إسرتاتيجيةحنو "دراسي حول يوم مداخلة مقدمة ضمن فعاليات 
  .2015ماي 5 اجلزائر، ند أوحلاج، البويرة،حم

اكامل بكري وآخرون،   - .، بتصرف224-221ص ، ص1986،دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، املوارد واقتصاد 2  
.145، ص1999، مكتبة األسرة، مصر، البرتول بني النظرية والتطبيق محدي البنيب، - 3  
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o دة حد لتايل الضغوط التضخمية ةز  ؛ن موافقة للتنمية االقتصاديةو تك الضخمة لن املواردف و
o د درجة اعتماد هذه الدول على الواردات السلعية واخلدمية، مم  .إىل تفاقم املديونية اخلارجية ا يؤديازد

 :أثر ارتفاع األسعار على الدول املستهلكة -1-2
 1: تتأثر الدول املستهلكة للنفط من ارتفاع األسعار إجيا وسلبا كما يلي

o لتايل اخنفاض اإلشباع من هذه السلعة تقليل واردات  ؛هذه الدول من النفط و
o ت اإلشباع ا يف حال أرادت احملافظة على نفس مستو ا تزيدترتفع، و  فقيمة واردا  ؛أعباء موازين مدفوعا
o  ا العامة من جراء فرض خمتلف الضرائب علـى الـنفط اخلـام ومشـتقاته االسـتهالك، ضـريبة ضـريبة ( ارتفاع إيرادا

 ؛وذلك كرد فعل على ارتفاع األسعار...) احلفاظ على البيئة من التلوث
o  دة ا مـن الســلع االسـتهالكية ز التنميـة االقتصــادية  املنتجـة للـنفط الالزمــة لتحقيـق إىل الــدول واإلنتاجيـةصـادرا

 ؛سعار تفوق أسعار النفطهلذه الدول وذلك 
o  الفائضـة ارتفاع قيمة الودائع يف خمتلف بنوكها جراء إقبال الدول املصـدرة للـنفط علـى اسـتغالل مواردهـا النفطيـة

متعـددة أو إعـادة  تسـتخدمها يف جمـاالت اسـتثماريةو  يف بنوك الدول املستهلكة، هذه األخـرية تسـتغل هـذه األمـوال
هضة سعار فائدة   ؛إقراضها للدول النامية 

o يف جـراء وجـود الكـم اهلائـل مـن األرصـدة النفطيـة دول املستهلكة املتقدمة تكتسب قوة سياسية رهيبـة لنسبة لل
ا املالية املتنوعة  ؛بنوكها ومؤسسا

 :يف حال اخنفاض األسعار -2
ت الدول املنتجة واملستهلكة كما يلي النفط أسعارينعكس اخنفاض   :على اقتصاد

  :األسعار على الدول املنتجة خنفاضأثر ا -2-1
موعة يف ر اخنفاض أسعار النفط على دول هذه ا   2:تتمثل أهم آ

o ا  ؛اخنفاض قيمة الصادرات النفطية ومنه حتقيق عجز يف موازين مدفوعا
o  االخنفـاض مبا أن قيمة اإلنتاج النفطي يف هذه الدول متثل نسـبة كبـرية جـدا مـن قيمـة النـاتج احمللـي اإلمجايل،فـإن

 ؛يف األسعار سيؤدي إىل حتقيق معدالت منو متدنية إن مل تكن سالبة
o  ؛النفقات العامة، ومن مث تؤثر على موازنتها العامةلتايل ختفيض اخنفاض قيمة اإليرادات العامة و 

                                                             
ت الطاقة والبرتولاألهدن،  يفرهاد دمحم عل - .، بتصرف211-209ص  ، ص1999، مكتبة األجنلو املصرية، اقتصاد 1  
.، بتصرف209-204ص  ،صنفس املرجع السابق - 2  
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o ت املعيشة لتايل تدهور مستو دة حجم البطالة و  ؛تقليل الواردات، وز
o  دة املديونية اخلارجية از   .للتغلب على القصور يف إيرادا

 :األسعار على الدول املستهلكة خنفاضأثر ا -2-2
موعة من الدول فيما ر اخنفاض أسعار النفط على هذه ا   1:يلي تتلخص أهم آ

o لتــايل حتســن وضــعية مــوازين املــدفوعات مــن جهــة، واخنفــا تكــاليف إنتــاج  ضاخنفــاض قيمــة الــواردات النفطيــة و
 ؛وختفيض أو إلغاء مشروعات الطاقة البديلة السلع الصناعية اليت يدخل النفط يف إنتاجها

o ؛ختفيض االستثمارات املخصصة للبحث عن النفط يف مناطق اإلنتاج احلدية 
o ؛اخنفاض صادرات هذه الدول وذلك نتيجة اخنفاض العوائد النفطية للدول املنتجة للنفط 
o وك واألسواق املالية على ممارسة أنشطتهاختفيض قدرة البن. 

  األزمات النفطية خالل السبعينات: ثايناملطلب ال
، حيث عرف العامل خالل هذه الفرتة  ةتطورات ملحوظة مل تكن متوقعمنذ بداية السبعينات شهدت أسعار النفط 

  .أزمتني نفطيتني نتيجة عدة عوامل أثرت بشكل كبري على االقتصاد العاملي

  :1974-1973األزمة النفطية  -أوال
علـــى  هلــا وقــع العربيــة للــنفط كســالح ضــد العــامل الغـــريب إىل نشــوب أزمــة نفطيــة كبــرية كــان أدى اســتخدام الــدول

  .االقتصاد العاملي، وسامهت يف إحداث تغيري جذري يف موازين قوى السوق النفطية العاملية لصاحل الدول املنتجة

  :أسباب األزمة -1
  :يف تثلمت ااألزمة يف توقيت حساس لألسواق النفطية العاملية، حيث هناك عدة عوامل مهدت هلحصلت هذه  
 ت املتحـدة األمريكيـة إىل ذروتـه  -الـيت تعتـرب أكـرب مسـتهلك عـاملي للـنفط -بلوغ اإلنتاج النفطي احمللـي للـوال
 .مليون برميل يوميا داخال بعد ذلك التاريخ يف حقبة طويلة من احندار اإلنتاج 10,044ــ ب 1970يف 
  كـاجلزائر، ليبيـا   )1972-1968(قيام العديد من الدول املصدرة بتأميم صناعة واسـتخراج الـنفط بـني عـامي

 .والعراق بعدما سبقتها دول أخرى كالسعودية، املكسيك وفنزويال

                                                             
.236-232ص  ، صمرجع سبق ذكرهكامل بكري وآخرون،   - 1  
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  يار نظام بريتـون وودز وهـذا ظـل موجـة تضـخم كبـرية علـى خلفيـة النفقـات  أدى إىل تراجـع قيمـة الـدوالر يفا
تـت كـل الظـروف  الضخمة حلرب الفيتنام، هذا الرتاجع أثر سلبا على عائدات الدول املصدرة للنفط، وعلـى هـذا 

 1. ادل وقتهاللنفط يف حترك يهدف لرفع سعر الربميل الذي اعتربته غري ع ةجاهزة ملشاركة الدول العربية املصدر 
  االرتفـاع غـري املسـبوق يف الطلـب العــاملي علـى الطاقـة، حيـث شـهد ارتفاعــا مسـتمرا وصـل إىل ذروتـه يف أوائــل

 .1973مليون برميل يوميا عام  58ليصل إىل  1970مليون برميل يوميا عام  46السبعينات، إذ قفز من 
  دة االسـترياد مـن اخلـارج، استمرار ارتفاع الطلب األمريكي على النفط دون وجود القدرة على تلبيتـه سـوى بـز

إىل إلغـاء الكـو املفروضـة علـى اسـترياد الـنفط  1973نيكسـون يف نيسـان  دريتشـار دفع الرئيس األمريكـي  اوهذا م
اور بـ  2 .1959من االستهالك احمللي منذ  %10واليت حددها الرئيس دوايت أيز

  حيــث علــى إثرهــا قامــت منظمــة األوابــك يف  1973أكتــوبر  6 الــيت انــدلعت يف اإلســرائيليةاحلــرب العربيــة ،
دة األسـعار املعلنـة بــ 1973أكتوبر  16 ، كمـا قامـت %5، ومـن جهـة أخـرى خفضـت مـن إنتاجهـا بــ %70بز

ديســـمرب مـــن نفـــس العـــام قامـــت  23، ويف لبفــرض حضـــر علـــى تصـــدير الـــنفط إىل الـــدول الغربيـــة املواليــة إلســـرائي
 3.دوالر 10دوالر إىل  1,67، وبناء على هذا القرار ارتفع سعر الربميل من %13بـ  األوبك برفع األسعار

 ):1975 -1970(الفرتة  لتطور األسعار خال -2
  :التايل اجلدوللتوضيح التطورات يف أسعار النفط خالل هذه الفرتة، نستعرض 

  )1975- 1970( تغري أسعار النفط اخلام االمسية واحلقيقية خالل الفرتة): 10(اجلدول رقم  
  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنة

  10,4  10,4  3,1  2,8  2,6  2,1  )ليللربمدوالر (  السعر االمسي
سعار    29,5  32,8  11,0  10,7  10,5  9,1  )للربميلدوالر ( 1995السعر احلقيقي 

  .23 ، ص2005 التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب،  :املصدر

ا ملحوظـا خـالل هـذه الفـرتة، لكـن ارتفاعـمن خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن أسعار الـنفط االمسيـة عرفـت       
دوالر للربميل  10,4ما وصلت األسعار إىل طفرة نوعية يف األسعار، وهذا عند هي اليت عرفت 1974تبقى سنة 

                                                             
1- MATTHIEU AUZANNEAU, OR NOIR la grande histoire du pétrole, SAIHI Edition, Paris, 
France, 2015, pp 370-375.  

ص  ص، 2011شرون،بريوت، لبنان، ، الدار العربية للعلوم األزمة األخرية معضلة الطاقة والسقوط البطيء للحضارة الصناعيةطوين صبغيين،  -2
37-38.  

3 - André Pertuzio, Les crises pétrolières au grand Moyen-Orient, la géostratégie des crises au 
grand Moyen-Orient, février 2009,p187. 
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دة أكثر من ، 1973دوالر فقط سنة  3,1ا كانت بعدم ، كذلك احلال إذا ما نظر إىل أسعارها %200أي بز
 .1974دوالر للربميل سنة  32,8دوالر إىل  11حيث ارتفعت من  1995 بدوالراتاحلقيقية املقدرة 

 :نتائج األزمة على خمتلف األطراف -3
ر خلفت هذه األزمة   :متعددة على خمتلف األطراف الفاعلة يف السوق النفطية، نستعرضها يف النقاط التالية اآ

  :الدول العربية املصدرة للنفطعلى أثر األزمة  -3-1
ت الدول العربية من أكثر املتأثرين ،  دورا حيو يف االقتصاد العريب لنظر إىل أن قطاع النفط يلعب كانت اقتصاد

  .، إذ تراكمت لديها الفوائض املاليةالرتفاع الذي شهدته أسعار النفط خالل هذه األزمة 

  ) 1978-1973(تطور العائدات النفطية لبعض األقطار العربية خالل الفرتة :)11( اجلدول رقم
  )مليون دوالر: الوحدة(                                                                                     

  1978  1977  1976  1975  1974  1973        البلد            السنة 

  35800  42400  33500  26570  22600  5100  السعودية
  8000  9000  7000  6000  5500  900  اإلمارات
  9200  8900  8500  7500  7000  1900  الكويت

  8600  8900  7500  5100  6000  2300  ليبيا
  9800  9600  8500  7500  5700  1900  العراق

  495  437  395  280  262  74  البحرين
  2000  2000  2000  1700  1600  400  قطر
  654  758  665  642  432  76  سور

، مركــز احملروســة للنشــر واخلــدمات الصــحفية واملعلومــات، القــاهرة، الــنفط واألمــوال العربيــة يف اخلــارجعبــد اخلــالق فـاروق، : املصــدر
   .75ص  ،2002مصر، 

الـدول املنتجـة واملصـدرة مشـكلة احملافظـة علـى القيمـة احلقيقيـة للعوائـد النفطيـة، حيـث قـدرت  تواجهـ لكن       
، وهذا يعين أن العائـدات املاليـة الناجتـة عـن تصـدير الـنفط %14بـ  1974نسبة التضخم العاملي يف األسعار سنة 

ا الشرائية ما يعادل من حيث النسبة  ، عـدم اخنفـاض عـدد الوحـدات املاليـة على الـرغم مـن %14فقدت من قدر
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ومن جهة أخرى حىت ولو وظفت هذه العائـدات يف جمـاالت اسـتثمارية خمتلفـة وجـب أن يكـون املـردود السـنوي مـا 
   1.لكي حتافظ هذه األموال على قيمتها احلقيقية %14يعادل 

  :على الدول الصناعيةأثر األزمة  -3-2
 %6.3مقابـل منـو بلـغ  1974صـفر سـنة منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصـادية  لدول بلغ معدل النمو االقتصادي

سيس هذه املنظمة، والدول األكثر تعرضا هلذه األزمة هيو ، 1973سنة  ت املتحـدة،  : هذا ألول مرة منذ  الوال
ــا،   ــا، إيطالي ــا، فرنســا، أملاني ن عانــت مــن معــدل منــو ســليب قــدر كمــا أن كنــدا، بريطاني ـــ اليــا بلــغ  بعــدما  %0.5ب

  1974.2 سنة  بليون دوالر 40عجزا قدر  دولهذه الموازين مدفوعات سجلت  ، كما1973سنة  5,4%

  :على الشركات النفطيةأثر األزمة  -3-3
ح هائلة مستفيدة من االرتفاع الكبري يف أسـعار  على السوق فقدنظرا لسيطرة الشركات النفطية العاملية  حققت أر

ح بعض الشركات النفطية سنة    :من خالل اجلدول املوايل 1973النفط، وميكن إظهار أر

ح بعض الشركات النفطية العاملة يف اخلليج العريب سنة : )12( اجلدول رقم   1973أر
  )ماليني الدوالرات: الوحدة(

ح  اسم الشركة ح عن سنة   1973سنة  األر دة يف األر   1972نسبة الز
  59  20440  إكسون
  45  10292  تكساسو
  47  843  موبيل
  28  333  شل
  48  180  يونني

  .73، صمرجع سبق ذكرهعبد اخلالق فاروق،  :املصدر

 :سياسة الدول املستهلكة للنفط بعد األزمة -4
   3:إتباعهامن خالل يف السوق النفطية  لنفسها موقعا هاماالكربى أن توجد الصناعية بعد األزمة استطاعت الدول 

 كــأداة إلدارة الســوق بــدال مــن االعتمــاد علــى الشــركات   يــنيتبــين سياســة التــأثري علــى العــرض والطلــب النفط
 .النفطية العاملية

                                                             
. 247 ، ص1976دار نشر، بريوت، لبنان،  دون ،واملستقبل العريب..البرتول عبد العزيز مؤمنة،  - 1  
.175، صنفس املرجع السابق - 2  

ت اليت تواجه مستقبل النفط يف اجلزائرمصطفي بودرامة،  -3 التنمية املستدامة "الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى ، التحد
   .7-6ص ، ص2008أفريل  8-7، اجلزائر، سطيففرحات عباس، جامعة  ،"والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة
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 فــرض، ومــن هــذه القيــود واحلــواجز لقيــود الكميــة علــى اســترياد الــنفطوضــع العديــد مــن احلــواجز اجلمركيــة وا 
لحــد مــن ل وهــذادعــم القــوانني واإلجــراءات االقتصــادية أو البيئيــة كــذا ، و الضــرائب علــى اســتهالك الــنفط ومشــتقاته

 .استخدام النفط واستهالكه
 د دة االستثمار يف جمال البحث عن النفط يف الدول الغربيةب، وذلك ة إنتاج النفط خارج دول األوبكز  .ز
  دة االعتماد على دة البحـ الطاقات البديلةاستخدام ز ، وث يف جمـال تطـوير اسـتخدامها مـن خـالل دعـم وز

 .تنويع مصادر الطاقة وحماولة إفقاد النفط موقعه كمصدر رئيسي للطاقةوهذا ل
  ادفـة جل رسم السياسات واالسـرتاتيجيات اهلأإنشاء وكالة دولية للطاقة تضم الدول الغربية الصناعية فقط من

  .اسرتاتيجي وجتاري لتأمني اإلمدادات واحلد من ارتفاع أسعاره يك النفط، وبناء خمزون نفطإىل احلد من استهال

  :1980-1979األزمة النفطية  -نيا
كــد أن عصــر الــنفط الــرخيص واحتكــار الشــركات النفطيــة العامليــة         علــى حتديــدبعــد األزمــة النفطيــة الســابقة 

علـى ترضـى بقيمـة تراهـا أقـل مـن السـعر العـادل لنفطهـا، و  املنتجـة للـنفط ال، وأصـبحت الـدول قـد انتهـى  األسعار
نية يف  ا ونتائجها 1979سنة هذا ظهرت أزمة نفطية    .تعددت أسبا

 :أسباب األزمة -1
ايــة عــام       ت السياســية يف إيــران مـــع  إىل تطــورات مثـــرية يف الســوق النفطيــة العامليـــة،  1978أدت االضــطرا

ضــراب عمــال الــنفط اإليـــرانينيبــدأت هــذه  ت  ، واتســع هـــذا 1978أكتــوبر  13عــن العمــل بتــاريخ  االضــطرا
ريــــخ 1978أكتــــوبر  18اإلضــــراب ليــــؤدي إىل توقيــــف اإلنتــــاج يف  متكنــــت احلكومــــة  1978نــــوفمرب  6، ويف 

ريـــخ  لكـــن مــعمــن فـــض اإلضــراب وإعــادة تشـــغيل منشــآت اإلنتــاج،  اإليرانيــة اود عـــ 1978ديســمرب  4حلــول 
م، ومع تصاعد الثورة اإليرانية توقف اإلنتاج اإليراين متاما يوم  لتـايل اختفـى 1978ديسـمرب  26العمال إضرا ، و

ر يوميــــااملقـــدر خبمســـة ماليـــني برميـــل  مـــن الســـوق العامليـــة اإلنتـــاج اإليــــراين خـــوف املســــتهلكني ، هـــذا الـــنقص أ
 1.)فصل الشتاء( استهالك النفط يف دول الشمالوأصحاب مصايف النفط خاصة وأنه جاء يف وقت تزايد 

، حيث أنه منذ اليوم الثاين للحـرب  ترحنـت السـوق اإليرانية دورا يف حدوث األزمة -لعبت احلرب العراقية كما    
مـن  %15، وهـذا مـا أدى إىل خـروج النفطية حتت قصـف الطـريان العراقـي حلقـول الـنفط اإليرانيـة ومصـفاة عبـادان

                                                             
.49، ص 2000سينا للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  بنتبة إ، مكقصة البرتول، إبراهيمزين العابدين دمحم  - 1  
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يـار  42، وعلـى إثـر هـذا ارتفـع سـعر الربميـل الواحـد مـن الـنفط إىلاألوبكجممل إنتاج  دوالر، وسـاد اخلـوف مـن ا
  1.الصناعة النفطية يف الشرق األوسط بعد إخراج النفط العراقي من السوق نتيجة ضرب إيران موانئ النفط العراقية

 ):1980 -1976( تغريات أسعار النفط يف الفرتة -2
 : ام االمسية واحلقيقية خالل هذه الفرتة عدة تقلبات نظهرها من خالل اجلدول املوايلشهدت أسعار النفط اخل

 )1980-1976(تغري أسعار النفط اخلام االمسية واحلقيقية خالل الفرتة : )13( اجلدول رقم

  1980  1979  1978  1977  1976  السنة
  36,0  29,2  12,9  12,6  11,6  )دوالر للربميل(  االمسيالسعر 
سعار  السعر   67,2  60,0  28,7  30,4  30,3  )دوالر للربميل( 1995احلقيقي 

 .23ص  ،مرجع سبق ذكرهصندوق النقد العريب،  :املصدر

رتفــع الســعر إذ ا ،1979حــادة يف األســواق الفوريــة للــنفط ســنة ســباب الســالفة الــذكر إىل ارتفاعــات أدت األ     
دوالر  41إىل  35جـوان ومـن  -دوالر للربميـل خـالل الفـرتة أفريـل 35إىل  28الفوري للنفط العريب اخلفيف مـن 

دوالر خــالل شـــهر  23احملــدد بـــ ، وهــذا مــا يفــوق الســعر الرمســـي 1979نـــوفمرب  -للربميــل خــالل الفــرتة ســبتمرب
دة  دة يف األسعار الفورية تبعتها ز بدأها نفط حبر الشمال يف كل من بريطانيا  ،يف األسعار الرمسيةنوفمرب، هذه الز

، وعلـى هـذا فبـدال مـن وصـول سـعر نفـط اإلشـارة 1979دوالر للربميل يف جـانفي  1,65 -1,5اقع و والنرويج ب
ايـة  14,54 إىل دوالر للربميـل اعتبـارا مــن  24، وصـل السـعر الرمســي للعـريب اخلفيـف إىل 1979دوالر للربميـل 

دة  1979نوفمرب     2.%66ما يعادل حوايل  ا أيدوالر  9,46بز

ر األزمة على خمتلف األطراف -3  :آ
لنسبة للدول املنتجة أو املستهلكة، و  واسعة ثرياتإن أي تغريات حادة تطرأ يف أسعار النفط تكون هلا  مـا سواء 

لتأكيد يف هذا   .اإلطارحدث يف هذه الفرتة يدخل 

 
 

                                                             
، مصدر الثروة والطاقة واألزمات خيار عريبهاين حبيب،  -1 ، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، بريوت، النفط اسرتاتيجيا وأمنيا وعسكر وتنمو

   .148، ص 2006لبنان، 
لد  ، جملة النفط والتعاون العريب،يف األسواق الدوليةتطور مراحل تسعري النفط اخلام علي رجب،  -  2 ، منظمة األوابك، 141العدد  ،38ا

   .27ص ،2012ربيع  ،الكويت
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 :املصدرة للنفط على الدول العربيةأثر األزمة  -3-1
دة الفــوائض املاليــة،  ا النفطيــة مــن اســتفادت الــدول العربيــة مــن ارتفــاع األســعار يف ز حيــث ارتفعــت قيمــة صــادرا

مليـار  213,7ولتصل إىل حوايل  1979مليار دوالر يف سنة  145,6إىل  1978مليار دوالر يف سنة  88,7
التحليــل الــواقعي ألرقــام هــذه لكــن ، نعكــس علــى تطــور مســتوى معيشــة الفــردوهــذا مــا ا 1980،1دوالر يف ســنة 

ســنة  ها احملققـة يفأن القيمـة احلقيقيـة لعوائـد، إذ االمسيـةالعوائـد يؤكـد أن قيمتهـا احلقيقيـة ختتلـف جـذر عـن القيمـة 
ثري معدل تضخم بلغ %43مل تبلغ إال  1980   2.%15 من قيمتها االمسية وهذا حتت 

  :على الدول الصناعيةأثر األزمة  -3-2
ت املتحـدة عجـزا بــ النتيجة  مليـون دوالر يف الربـع األول 2570رتفـاع أسـعار الـنفط حقـق ميـزان مـدفوعات الـوال

نتشــار الركــود يف القطاعــات االقتصــادية 1980مــن ســنة  وتبــاطؤ معــدل االســتثمار، وارتفــاع ، هــذا العجــز مســح 
ــة واخنفــاض معــدل النمــو االقتصــادي بنســبة  % 2,5، كمــا ســاهم يف رفــع معــدل التضــخم بنســبة معــدالت البطال

10,2%.  
لنسبة للدول األوربية فقد أكدت أن السياسة اليت تتبعها األوبك ال تؤدي فقط إىل اختالل موازين مدفوعات  أما 

دة معدالت التضخم العـاملي ومنـه ا ، فمـثال فـاع أسـعار السـلع الصـناعيةرتمعظم دول العامل، بل تؤدي كذلك إىل ز
ا النف دة يف نفقا ، وهـذا مـا ترتـب عليـه ارتفـاع أسـعار السـلع مليـار فرنـك سـنو 26طية قدرت بــ فرنسا حتملت ز

  3.%10بنسبة تزيد عن 

  :على الشركات النفطيةأثر األزمة  -3-3
تباع إسرتاتيجية لتو  بعد فقدان السـيطرة علـى  الطاقة بعيدا عن النفطسيع مصادر قامت الشركات النفطية الكربى 

احتياطــات منطقــة اخللــيج العــريب وفنــزويال يف هــذه الفــرتة، واســتثمرت يف الطاقــة النوويــة، الفحــم والطاقــة الشمســية، 
ا النفطية) 1981-1974( وخالل الفرتة ا يف تلك املصادر ضعف معدل منو استثمارا    4.كان معدل استثمارا

  
  

                                                             
.25، ص2002، التقرير االقتصادي العريب املوحدصندوق النقد العريب،  - 1  
.208-206ص  ، صمرجع سبق ذكرهسامل عبد احلسن رسن،  - 2  
.106، صذكرهمرجع سبق عاشور حيدوشي،  - 3  

ثري تطورات أسعار النفط اخلام على النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر علي العمري، -4 ، مذكرة مقدمة لنيل )2006-1970( دراسة 
   .18، ص 2008-2007شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر، 
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  األزمات النفطية خالل الثمانينيات والتسعينيات: لثالثااملطلب 
ــة  واألحــداث علــى مســتوى ن الثــامن والتاســع مــن القــرن العشــرين العديــد مــن التغــرياتشــهد العقــدا الســوق النفطي

  :ط التاليةقاأزمات نفطية متتالية نظهرها يف الن ا حدوثالعاملية نتج عنه

  :1986األزمة النفطية املعاكسة لسنة  -أوال
تتخبط يف فخ اخنفـاض  1986بعد أن استفادت منظمة األوبك من األزمتني السابقتني وجدت نفسها عام       

ت مل تكن متوقعة ما نتجتا عن نقص العرض  النفطي يف األسعار ملستو ، وختتلف هذه األزمة عن السابقتني، كو
جتة عن     .فائض العرض النفطيحني هذه األزمة 

 :أسباب األزمة -1
ت هذه األزمة صدفة،بل   :يف تمثلتأدت إىل حدوثها تضافر جمموعة من العوامل  نتيجة أتت مل 

 حية اإلمدادات، ظهرت دول ومناطق جديدة منتجـة للـنفط وتزايـد إنتـاج  -كبحـر الشـمال واملكسـيك  -من 
دة قــدرت بـــ  1985ســنة  يــامليــون برميــل يوم 40,8دول خـارج األوبــك ليصــل إىل   يــايوم مليــون برميــل13,2بــز

سياسات الدول الصناعية القاضـية بتشـجيع اإلنتـاج احمللـي ومـن ، ويرجع هذا ل1973ملقارنة بسنة  %48 بنسبة
ت تلك املناطق الذيرتفاع أسعار النفط ا وكذاخارج األوبك من جهة،   1.أدى إىل حتسن اقتصاد

  حية الطلـب، اخنفـاض كل عـام والنفطـي بشـكل خـاص، حيـث أن االسـتهالك شـاالسـتهالك الطـاقوي بمن 
مــن العــرض الكلــي، واخنفــاض حصــة الــنفط مــن االســتهالك العــاملي للطاقــة مــن  %5النفطــي العــاملي بلــغ حــوايل 

 1983.2يف سنة  %40إىل حوايل  1973سنة  47,30%
  ـــذ أزمـــة ـــة النوويـــة من ـــة للـــنفط كالطاق ـــة البديل ـــدرجيي يف 1973تزايـــد منافســـة مصـــادر الطاق ـــد الت ، وكـــذا التزاي

 3. 1975االستثمارات املوجهة الستغالل وتطوير خمتلف مصادر الطاقة البديلة وذلك منذ 
  ة من األوبـك، صتها املفروضحلتضارب املصاحل بني دول أعضاء األوبك، وعدم احرتام بعض الدول األعضاء

 ، وقيام نيجري برفع يوم/ مليون برميل 1,25 إىل مية وصلتحيث جلأت السعودية إىل عقود الصايف املكرر بك
  

                                                             
ا على الدول األعضاء يف أوابكمستجدات سياسة الطاقة علي رجب،  -1 لد يف الدول الصناعية وانعكاسا ، 37، جملة النفط والتعاون العريب، ا

   .24، ص2011، منظمة األوابك،الكويت، صيف138العدد 
2 - Bichara KHADER , L’arabie saoudit et l’algérie face a la crise pétrolière 1986, 
Annuaire de l’afrique du Nord, editions du CNRS,tome xxiv ,1985,p285. 
3- Pierre Radanne, Chocs et contrechocs pétroliers ( 1960-2060), annales des mines, octobre 
2003,p35. 
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 1986.1، وهذا ما نتج عنه اخنفاض األسعار سنة يوم/ مليون برميل 200اإلنتاج بـحصتها من 

 ):1989 -1981( تغريات أسعار النفط يف الفرتة -2
 :ل التايلدو مثلما هو موضح يف اجل اكبري   ااألزمة تدهور  هذهيف السوق العاملية خالل  النفطشهدت أسعار 

  )1989- 1981( تغري أسعار النفط اخلام االمسية واحلقيقية خالل الفرتة : )14(ل رقمدو اجل

  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  السنة

سعر النفط اخلام 
  االمسي

34,2  31,7  30,1  28,1  27,5  13  17,7  14,2  17,3  

السعر احلقيقي 
  1995سعار 

58,4  50,4  45,3  40,4  37,9  17,3  22,9  17,7  20,7  

  .23 ، ص، مرجع سبق ذكرهصندوق النقد العريب :املصدر

، لكــن التــدهور الكبــري واحلــاد  1982االمســي بــدأ يف االخنفــاض منــذ سـنة  مـن اجلــدول نالحــظ أن ســعر الـنفط    
، أي اخنفـاض بنسـبة 1985دوالر للربميل سـنة  27,5بعدما كان دوالر  13بوصوله ملستوى  1986كان سنة 
ت متدنيـة إذ اخنفضـت مـن كذلك ،  %100أكرب من   37,9إذا نظر إىل القيمة احلقيقية فنجدها بلغت مسـتو

 .1995وهذا حسب دوالرات سنة  1986دوالر للربميل سنة  17,9إىل  1985سنة 

ر -3  :األزمة على خمتلف األطراف آ
ر اإلجيابية والسلبية على الفاعلني الرئيسيني يف السوق   .النفطية العاملية خلفت هذه األزمة العديد من اآل

  :املصدرة للنفط على الدول العربيةأثر األزمة  -3-1
يـار احلـاد يف أسـعار الـنفط شـهدت العوائـد النفطيـة للـدول العربيـة تراجعـا كبـريا، وكانـت السـعودية مـن  على إثر اال

ا  هــذه الـدول تعرضــتو منــتج، عتبارهــا أكـرب أشـد املتــأثرين  النكمــاش اقتصــادي خطـري، وعرفــت مــوازين مــدفوعا
ا العامة عجزا  ا،   تراجعتو ومواز   2.خانقة خارجية يف تعرض هذه الدول إىل مديونية كل هذا ساهماحتياطا

  
  

                                                             
ت الدول املصدرة للنفطرضوان مجعة،  -1 ، أطروحة -2015-1970دراسة قياسية حلالة اجلزائر  -منو االقتصاد العاملي وأثره على اقتصاد

   .79، ص2013-2012، 3علوم يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر دكتوراهمقدمة لنيل شهادة 
ر التغريات يف سوق النفط على التشغيل يف البلدان العربية النفطيةدر فرجاين،  - 2 ر عوائد النفط على التنمية االقتصادية "، ندوة حول آ آ
   .، بتصرف48-44ص ، ص1987جانفي  13-11معهد التخطيط القومي، مصر،  ،"لعربيةا
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  :على الدول الصناعيةأثر األزمة  -3-2
يــارســاهم  لــدول الصــناعية الكــربى ا دة االســتهالك النفطــيســبب ب أســعار الــنفط يف ارتفــاع معــدالت النمــو  ، ز

ت املتحـدة األمريكيـة  بعـدما كـان معـدل سـليب  1988سـنة  %4,13حيث بلغ معدل منو الناتج احمللي يف الوال
، ومـن جهـة أخـرى سـاهم هـذا االخنفـاض يف اخنفـاض معـدالت التضـخم يف أغلـب 1982سـنة  %1,13قدر بــ 

ـذا االخنفـاض نتيجـة  ت الـدول الصـناعية الكـربى  الدول الصناعية الكربى، هذا دون جتاهل تضرر بعـض اقتصـاد
ت ا يت الوال   1.ملتحدة األمريكية على رأس هذه الدولثر الصناعة النفطية فيها و

  :على الشركات النفطيةأثر األزمة  -3-3
يـــار الشـــركات النفطيـــة الصـــغرية ذأدت هـــ تراجعـــت  كمـــا،  لتكـــاليف املرتفعـــة واخلســـائر احملققـــةل نظـــراه األزمـــة إىل ا

علـى ،كـذلك 1986 سـنةماليـري دوالر  8ىل إ 1985مليار دوالر يف  18,4من  نفطيةهوامش ربح الشركات ال
حالرغم من  دة يف األر ا أعلنت  1986يف الثالثي األول من  %29قدرت بنسبة  حتقيق شركة إكسون لز إال أ

ت املتحدة األمريكية فقط من جمموع موظفيها يف العامل  %28عامل ميثلون  40000طرد    2.وليس يف الوال

  :1998األزمة النفطية لسنة  -نيا
اخنفاضا حادا يف أسـعار الـنفط، كـان هلـا األثـر الكبـري علـى إيـرادات الـدول املصـدرة  1997شهد العامل منذ أواخر 

ا وبشكل عام على أوضاعها االقتصاديةو للنفط،     .له الدول املستهلكة ، كما أثرت علىعلى موازين مدفوعا

 :أسباب األزمة -1
  3:يلي األسعار يف الرتاجع مامن األسباب الرئيسية هلذه األزمة وبدء 

  أثـرت علـى  ، والـيت1997األزمة االقتصادية اليت عانت منها دول جنوب شرق آسيا بداية من منتصف سنة
 ؛على الطلب النفطي حيث تراجع بشكل كبريسلبا وهذا ما انعكس  حجم االستهالك،

  ديســـمرب1-نـــوفمرب  26(الـــيت عقـــدت يف الفـــرتة  جـــاكرالقـــرار املتخـــذ مـــن منظمـــة األوبـــك مبوجـــب اتفاقيـــة 
دة سقف اإلنتاج بـ  )1997 مليون برميل  27,5مليون برميل يوميا إىل  25، حيث ارتفع من %10القاضي بز

 ؛ذلك عكس رغم أن كل املؤشرات كانت تدل يوميا،

                                                             
.81، صمرجع سبق ذكرهرضوان مجعة،  - 1  

   .22-21ص  ، صمرجع سبق ذكرهعلي العمري،  -2
 تيجيةااإلسرت ، جملة -وقياسيةمقاربة حتليلية  - أثر التذبذب يف أسعار النفط على التنمية االقتصادية يف اجلزائرمسية موري وبلحاج فراجي،  -3

ديس، مستغامن، 7والتنمية، العدد      . 206، ص2014جويلية اجلزائر، ، جامعة عبد احلميد بن 
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 لسماح للعراق ببيع النفط مج قرار األمم املتحدة القاضي  ، وهـذا " النفط مقابل الغـذاء" ضمن ما عرف برب
دة اإلنتاج  ؛ما أدى إىل ز

  ت النفطية املكونة من الدول ارتفاع مستوى  ؛الصناعيةاملخزو
  ســيمابكونــه دافــئ مقارنــة مــع الســنوات الســابقة،  )1998 -1997(اجلانــب الطبيعــي، حيــث اتســم شــتاء 

سـتهالكها الكبـري للطاقـة بشـكل عـام والـنفط  الكرة األرضية، خصوصا أن هذه املنطقـة معروفـةاجلزء الشمايل من 
 .بشكل خاص، وهذا ما أدى إىل تراجع الطلب النفطي

 ):1999 -1993( تغريات أسعار النفط يف الفرتة -2
 :شهدت أسعار النفط العديد من التغريات والتقلبات نربزها يف اجلدول التايل )1999-1993(خالل الفرتة 

 )1999-1993(النفط اخلام االمسية واحلقيقية خالل الفرتة تغري أسعار : )15( اجلدول رقم
  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنة

  17,5  12,3  18,7  20,3  16,9  15,5  16,3  )دوالر للربميل(  السعر االمسي
  16,5  11,7  18,1  20,0  16,9  15,8  17,0  1995سعار  السعر احلقيقي

  .23، صسبق ذكره مرجع صندوق النقد العريب، :املصدر

الــذي يعتــرب مــن  -، حيــث بلغــت أســعار الربنــت1998األوىل مــن ســنة  األشــهرعرفــت األســعار تــدهورا يف      
دوالر للربميل، ويف ذات اليوم  11,29حوايل   1998مارس  17يوم  -نفوط اإلشارة يف أور وبعض دول العامل

دوالر للربميـــل، مـــن  12,98حـــوايل ) نيويـــورك(كـــس ميبلغـــت األســـعار اآلجلـــة لـــنفط غـــرب تكســـاس يف ســـوق 
 1 .دوالر للربميل 10جهته عرف سعر نفط ديب تدهورا ألقل من 

ر األزمة على خمتلف األطراف -3  :آ
إلجيـا أو السـلب وهـذا مـا  بكان وقع األزمة كبريا على خمتلف األطراف الفاعلـة يف السـوق النفطيـة العامليـة سـواء 

  :التاليةط اسنظهره يف النق
  
  
  

                                                             
1 - Robert Mabro , The Oil Price Crisis of 1998 , Oxford Institute for Energy Studies, SP10 , 1998, 
p5. 
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  :املصدرة للنفطعلى الدول العربية أثر األزمة  -3-1
  1:كما يلييظهر أثر األزمة على الدول العربية  

دة علــى تعهــد اجلزائــر 1997عمــا كانــت عليــه يف أكتــوبر %40ـ نفــط اجلزائــر بــخنفــاض أســعار إن ا :اجلزائــر ، ز
ـا بنسـبة 80بتخفيض  ، وهـذا مـا أدى إىل اخنفـاض معـدل النمـو %35  ألف برميل يوميـا أدى إىل ختفـيض إيرادا
دة حدة املديونية %2إىل  %6املتوقع من    .فقط، وهذا ساهم يف ز

  .1997عن سنة  %36مليار دوالر، حيث اخنفضت بنسبة  5,8حوايل  1998كانت اإليرادات لسنة :ليبيا

، 1997عـن سـنة  %26مليـار دوالر، حيـث اخنفضـت بنسـبة  3بـ  1998النفطية سنة  اإليراداتقدرت  :قطر
  .1998فقط سنة  %4,5إىل  1997سنة  %10,5وهذا ساهم يف تدهور معدل النمو االقتصادي من 

ــا مــن  :اإلمــارات خنفــاض  1998مليــار دوالر ســنة 9,3إىل  1997مليــار دوالر ســنة  13,7اخنفضــت إيرادا
ا الدولية تراجعا من وع، %32نسبته    .مليار دوالر 5,6 مليار دوالر إىل 6,9رفت احتياطا

مليــار  11,8حيــث اخنفضــت مــن  %33بنســبة  1997مقارنــة مــع  1998تراجعــت اإليــرادات ســنة  :الكويــت
. مليــار دينــار كــوييت 1,9عجــزا قــدر حبــوايل  1999-1998ميزانيتهــا لعــام  تمليــار دوالر،كمــا عرفــ 7,9إىل 

مليـــار دوالر ســــنة  29,4إىل  1997مليـــار ســـنة  45,5تراجعـــت إيـــرادات الســـعودية النفطيــــة مـــن  :الســـعودية
ل 46إىل 1998عجز امليزانية سنة  وارتفع، 1998 ل 178، واخنفض اإلنفـاق مـن مليار ر  143إىل  مليـار ر

ا مبقدار  ل، كما قلصت شركة أرامكو استثمارا ا األساسيةوأجلت العديد م مليار دوالر 2مليار ر   .ن مشروعا

ل عمــاين، كمــا مت اختـاذ إجــراءات تقشــفية  311عجـزا مبقــدار 1998عرفــت ميزانيـة عمــان ســنة  :عمـان مليـون ر
  .وختفيض اإلنفاق وفرض رسوم إضافية وغريها دمشلت رفع الدعم عن الوقو 

ومبــا أن االقتصــاد ، 1997مقارنــة مــع  1998يف ســنة  %50قــدرت نســبة اخنفــاض اإليــرادات النفطيــة بـــ  :مصــر
ر هذه األزمة قليل   .ةاملصري ليس ريعيا فقد كانت آ

  :على الشركات النفطيةأثر األزمة  -3-2
  :لتقوية مراكزها املالية، ومن أهم االندماجات 1998النفطية سنة  الشركاتقامت العديد من االندماجات بني 

 ؛مليار دوالر 56000اندماج شركيت إكسون وموبيل بقيمة وصلت  -
 ؛مليار دوالر 26000موكو وشركة آركو األمريكية بقيمة أ/  مبيرتوليو اندماج وقع بني جممع بريتش  -

                                                             
- 49ص ، ص2001، سلسلة احلوارات العربية، منتدى الفكر العريب، عمان، األردن، إىل أين...واملالأسواق النفط احلسن بن طالل وآخرون،  - 1

   .، بتصرف53
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ل -  .مليار دوالر 47000فينا مع شركة إلف الفرنسية بقيمة /اندماج جممع تو
ـا مـن الـنفط، فمـثال بلـغ االحتيـاطي  االنـدماجاتهـذه  دة احتياطا النفطــي أدت إىل تنويـع مصـادر الطاقـة وكـذا ز

بليون برميل، ورفعت من  10,1كو آر أموكو  مبليون برميل، وبلغ لدى بريتش بيرتوليو  11,6لشركة إكسون موبيل 
  1.بليون دوالر 08كو آر أموكو  مبليون دوالر، و بريتش بيرتوليو  12كسون موبيل إدخلها الصايف حيث حققت 

  لفية الثالثةخالل األاألزمات النفطية : رابعاملطلب ال
يد من التقلبات احلادة يف أسعار النفط صعودا داأللفية الثالثة والزالت تتعرض للعبداية تعرضت السوق النفطية يف 

، واالخنفــاض 2004الطفـرة الــيت كانــت ســنة  ولعــل أهــم هــذه التقلبــاتل، العديــد مــن العوامـتضــافر وهبوطـا بفعــل 
دة على االخنفاض الذي يسود2008خالل النصف الثاين من   .2014يف السوق النفطية منذ ، ز

  :2004األزمة النفطية لسنة  -أوال
اسـتمر لسـنوات أزمـة نفطيـة حيـث أخـذت أسـعار الـنفط منحـى تصـاعد  2004السوق النفطية منذ سنة عرفت 

  .عديدة وهذا مامل تعرفه السوق النفطية من قبل

 :أسباب األزمة -1
ا األسواق النفطية العاملية فيما يلميكن إبراز أهم العوامل اليت سامهت يف بروز األزمة   :يالنفطية اليت شهد

 :العاملي على النفطالنفطي النمو االقتصادي والطلب  -1-1
دة مطردة الطلب النفطي شهد  ت 2001سـنة يف  يـوم/ مليـون برميـل 77,1مـن ارتفع  إذز ه إىل أن بلغـت مسـتو
دة تقارب 2008خالل الربع األول من سنة  يوم/ ون برميلملي 86,7حوايل  ، هذا االرتفاع %12,45، أي بز

 2007.2سنة  %5,2إىل  2001عام  % 2,2االقتصاد العاملي الذي انتقل من  منو معدلارتفاع  تج عن

  :نقص القدرات اإلنتاجية -1-2
كحـد أقصـى حسـب   يـامليـون برميـل يوم 1,4مل يتبـق سـوى  إذاإلنتاجية القصوى،  امن قدر دول األوبك اقرتبت

النـرويج  -لنسـبة للـدول املنتجـة األخـرىو ألف برميـل يف العـراق،  500العديد من احملللني، نصفها يف السعودية و
ا ومل يف -وروسيا قصى قو ا كن كانت تضخ  ا اليوميةمكا دة قدرا  3.ز

                                                             
.27، ص مرجع سبق ذكرهعلي العمري،  - 1  

ت الدول العربية خالل الفرتة بلقلة،  إبراهيم2 -  ا على اقتصاد معارف، العدد ، جملة )2010-2000(تطورات أسعار النفط العاملية وانعكاسا
   207، ص 2013، جوان اجلزائرآكلي حمند أوحلاج، البويرة،  جامعة،14

مركز البصرية للبحوث واالستشارات ، 8، دراسات اقتصادية، العدد )األسباب، التداعيات، التوقعات( ارتفاع أسعار النفط مدحت العراقي،  -3
   .18، ص2006جويلية  ، اجلزائر،ةالتعليميواخلدمات 
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 :التكاليف احلدية إلنتاج النفط -1-3
يف ارتفـاع أسـعار ساهم االرتفاع الذي حدث يف التكاليف احلدية إلنتـاج الـنفط مـن مكـامن ومصـادر بديلـة للـنفط 

وهـذا مـا حـتم علـى املسـتثمرين ضـرورة تطـوير املكـامن والتقنيـات اجلديـدة ، الطاقة بصفة عامة والنفط بصفة خاصـة
إدارة معلومـات الطاقـة يف حيـث حسـب  يـدة،احتياجـات الطلـب املتزايـد علـى الـنفط مـن مصـادر جد الالزمة لسـد

ت املتحــدة عــام  ت امل 2006الــوال ــاه العميقــة يف ســواحل الــوال ــنفط مــن املي تحــدة حــوايل تقــدر تكلفــة إنتــاج ال
، كما أن احملاذير البيئية سوف تؤدي إىل تزايد تكـاليف دوالر 45-40، ومن حبر الشمال دوالر للربميل 70,54

دة على هذا فالنفط له استخدامات خاصة ال تنافسه فيها حـىت  إنتاج املصادر البديلة إذا مت التوسع يف إنتاجها، ز
 1.اآلن مصادر الطاقة األخرى

  :مشكلة االختناقات يف صناعة التكرير -1-4
ت املتحدة األمريكيـةكرئيسية  الستهالكية الدول الساهم ضعف منو الطاقة التكريرية   -ولـو بنسـبة ضـعيفة -الوال

ب إال الطاقــة التكريريــة العامليــة مل تتجــاوز الطلــ) 2007-2003(حيــث يف الفــرتة يف ارتفــاع أســعار الــنفط اخلــام، 
ت مصـــايف جديـــدة  بنـــاءوذلـــك راجـــع لضــعف االســـتثمار يف يـــوم، /مليـــون برميـــل 1,5-1حبــوايل  فمـــثال يف الـــوال

حفز النمـو  وهو مابسبب القوانني املتعلقة حبماية البيئة،  1976ة مل يتم بناء أي مصفاة منذ سناملتحدة األمريكية 
ألسعار إىل االرتفاع دة استغالل طاقات التكرير املتاحة مما دفع   2.االستثنائي يف الطلب النفطي العاملي على ز

 :األوضاع السياسية -1-5
عانــت مــن الــيت والســعودية  كــالعراق،  خــالل هــذه الفــرتةمــن التــوترات السياســية  املنتجــة للــنفط عانـت بعــض الــدول

 -زادت التـوترات يف العالقـات اإليرانيـة كمـاجمات اليت استهدفت بعض العـاملني األجانـب يف شـركات الـنفط،  اهل
ةاســتئناف إيـران ألنشــطتها النوويـة،  األمريكيـة بسـبب تمـن  نيجـري ومعــا وكــذا وأعمــال عنـف،  سياسـية اضــطرا

أثر على  هذاهذه الدول تعد من الدول األكثر إنتاجا للنفط، و كل و  نيجري للعمل، اإلضراب الذي دعا إليه مؤمتر
ا اإمداد لتايل ارتفعت األسعار يةلنفطا   3.و

  

                                                             
، 2009لبنان،  ،، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوتاملالية العاملية األزمةالطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات شريف السيد وآخرون،  إبراهيم -1

   .69-68ص ص
2 - Mohamed Benhaddadi et Guy Olivier, Dilemmes énergétiques, Presses de l’université du 
Québec, Canada, 2008, pp51-52. 

ء العربية، العدد الصعود واملؤشرات... أسعار النفطدمحم مصطفى دمحم اخلياط،  - .7، ص2008أفريل  مصر، ،92، جملة الكهر 3  
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  :اآلجلة للنفطط املضاربة يف األسواق انش -1-6
للـنفط يف ، حيـث تضـاعف عـدد العقـود املفتوحـة يف العقـود اآلجلـة النفطيـة زاد دخول املسـتثمرين لألسـواق اآلجلـة

ميكــس مــن  إىل خلــق  أدى مــا،  2007مليــون ســنة  1,4إىل مــا يقــارب  2004عقــد يف  700000بورصــة 
دة الطلــبادفــع مــا هــذا لرباميــل الورقيــة، طلــب ومهــي علــى مــا يســمى  لتخــزين ي لالنفطــ لــدول املســتهلكة إىل ز

 1.والتحوط من ارتفاع األسعار، وهذا ما ضغط على األسعار صعودا

 : يوكوس شركة الطاقة الروسيةمشاكل  -1-7
لتايل وقف إنتاجها يف ارتفـاع األسـعار بنسـبة  ـا تنـتج  %23ساهم خطر إفالس شركة يوكوس و  1,7، وهـذا كو

 2.من إنتاج روسيا %20يعادل  مليون برميل يوميا وهو ما

 : الظواهر الطبيعية -1-8
ت املتحــدة األمريكيــة عــام  مــن العوامــل الــيت ســامهت يف ارتفــاع األســعار الكارثــة املناخيــة الــيت تعرضــت هلــا الــوال

املتمثلة يف إعصار كاترينا الذي اجتاح خلـيج املكسـيك، مـا تسـبب يف تعطيـل سلسـلة متكاملـة مـن مرافـق  2005
بيـــكالصــناعة النفطيـــة األمريكيــة   لتـــايل اخنفـــاض و ب منصـــات اإلنتــاج ومنظومـــات األ املصــايف يف تلـــك املنطقــة، و

 3.اإلنتاج ومن مث ارتفاع األسعار

ت -1-9  : النفطية املخزو

أحد أهم آليات خلـق التـوازن يف أسـواق الـنفط، وأن يكـون متغـريا مكمـال لكـل )(يفرتض أن ميثل املخزون التجاري

دة حالـة مل يـتمكن العــرض مـن جمـاراة مـن الطلـب والعــرض، إذ يف  الطلــب جيـري السـحب مــن املخـزون والعكــس ز
لرغم من أن الدول املستهلكة أرجعـت االرتفـاع يف  صحيح، سـعار إىل وجـود نقـص اإلمـدادات يف ظـل تنـامي األو

ته لديهاالطلب، إال أن حركة املخزون التجاري  مليـون  2534حيث ارتفع من  ظلت مرتفعة تؤكد على أن مستو

                                                             
،جامعة 9، جملة الباحث، العدد 2010-2008تشخيص املتغريات اجلديدة يف سوق النفط وأثرها على استقرار األسعار سعد هللا،  داود -1

ح،    .216، ص2011 اجلزائر، ورقلة، قاصدي مر
   .24-23ص  ، ص2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2004 أسعار النفط ثورةضياء جميد املوسوي،  -2
   .60ص ،مرجع سبق ذكره، تطور مراحل تسعري النفط اخلام يف األسواق الدوليةعلي رجب،  -3
)(  ا و  ظالحتفاهو ما تقوم الشركات  :املخزون التجاري لصناعة  مواجهة التقلبات املومسية وخماطربه لتسهيل عمليا اإلمدادات ألسباب تتعلق 

ا   .ذا
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الـذي )(يومـن جهـة أخـرى فـاملخزون االسـرتاتيج ، 2006يـون برميـل يف سـنة مل 2655ليبلغ  2000برميل يف 

ــه الــدول الصــناعية  للطبيعــة اإلســرتاتيجية للــنفط وشــعورها بعــدم اســتقرار منــاطق اإلنتــاج الرئيســية، تؤكــد نظــرا تكون
يـة كانـت تقـوم بدعمـه أن بلـدان منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنم املقدمة من قبل األوبك اخلاصة به اإلحصائيات

إىل  2000مليــون برميــل يف ســـنة  1270حيـــث قامــت برفعــه مــن مســامهة بــذلك يف رفــع وتــرية الطلــب النفطــي 
دة ارتفاع األسعارهو ما أدى إىل و ، 2006مليون برميل يف سنة  1499    1.ز

 ):2008-2000 (تغريات أسعار النفط يف الفرتة -2
  :هذه الفرتة من خالل اجلدول التايلتغري أسعار النفط اخلام يف  ميكن توضيح

  )2008-2000(خالل الفرتة االمسية واحلقيقية تغري أسعار النفط اخلام : )16( اجلدول رقم

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001   2000  السنة
دوالر (االمسيالسعر 

  )للربميل
27,6  23,1  24,3  28,2  36,0  50,6  61,0  69,1  94,4  

بسعر  السعر احلقيقي
2000  

27,6  22,7  23,5  26,8  33,6  46,2  54,6  60,5  81,0  

  .394ص، 2014التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،صندوق النقد العريب: املصدر

 61,1إىل  2004دوالر ســنة  36متواصــال، حيــث ارتفعــت مــن  ارتفاعــا ()شــهدت أســعار ســلة األوبــك    

ـــات يف املعـــدالت 2006دوالر للربميـــل خـــالل  ـــني  األســـبوعية، وظلـــت درجـــة التقلب يف  %2,2و  0,3تـــرتاوح ب
ة جتـــاوز املعـــدل األســـبوعي ألســـعار ســـل رغـــم 2007، ويف ســـنة 2006ســـنة  %1,9إىل 0,5، ومـــابني 2005

ـــك حـــ ـــل خـــالل  80اجز األوب ـــات مل تتجـــاوز العشـــر دوالر للربمي األســـابيع األخـــرية مـــن العـــام إال أن درجـــة التقلب

                                                             
 )( هو املخزون الواجب االحتفاظ به بناء على التشريعات احلكومية لضمان أمن اإلمدادات ويتم حتديد مستوى هذا املخزون  :املخزون االسرتاتيجي

ت واردات النفط أو استهالكه لكل دولة، ويعترب املخزون االسرتاتيجي األمريكي أحسن مثال هلذا النوع    .بداللة مستو

ا على االقتصاد العامليالتطورات يف أسعار ازيتوين، الالطاهر  -1 لد ، جملة النفط والتعاون العريب، لنفط العاملية وانعكاسا ، 132العدد ، 36ا
  .42-40ص ، ص2010منظمة األوابك، الكويت، شتاء 

- OPEC, Monthly Oil Market Report, différents années. 
)( اللييب،  السعودي، مزيج الصحراء اجلزائري، البصرة اخلفيف العراقي، السدرة العريب اخلفيف: هي نوعا من اخلام 13تتألف من  :سلة األوبك

ن اإلمارايت، قطر البحري، اخلام الكوييت، اإليراين الثقيل، مريي الفنزويلي، بوين اخلفيف النيجريي، اخلام األندونيسي، خام غري  اسول األنغويل، خام مور
   .أورينت اإلكوادوري
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ا متخطيـــة يف بعـــض األحيـــان حـــاجز  2008ويف ســـنة ، 1,8% شـــهدت األســـعار ارتفاعـــا ملحوظـــا يف مســـتو
 1.دوالر للربميل 100

ر األزمة على خمتلف األطراف -3  :آ
ر يف النقاط التالية  :أثرت هذه األزمة على خمتلف األطراف الفاعلة يف السوق النفطية، ونربز هذه اآل

  :املصدرة للنفط العربيةعلى الدول أثر األزمة  -3-1
  ميكن إبراز أثر األزمة على الدول العربية املصدرة للنفط من خالل عرض اجلدول املوايل

  )2008-2004(النفطية العربية خالل الفرتة  صادراتالقيمة تطور : )17( اجلدول رقم
  )مليون دوالر: الوحدة(

  2008  2007  2006  2005  2004  السنة
  80635  58991  54140  43502  29624  اإلمارات
  247097  179390  171008  137050  92856  السعودية

  63000  33712  32242  24058  17751  العراق
  27428  19022  17274  13774  11694  قطر

  82811  59198  53172  28234  16517  الكويت
  52084  36783  35475  27518  18653  ليبيا

  5895  6184  5923  5066  3450  البحرين
  23296  16523  14378  13189  9079  عمان
  )344 ص(2011، )328ص( 2009التقرير االقتصادي العريب املوحد ، صندوق النقد العريب: املصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن الدول العربية املصدرة للنفط حققت فوائض مالية كبرية، واستفادت من االرتفـاع     
عتبارها املنتج األولفوائض ما حقق منكرب أالكبري يف أسعار النفط، وتبقى السعودية    .لية 

ــا فــوائض وزادت       وقـد عرفــت الــدول العربيــة كيــف تســتفيد مــن ارتفـاع العائــدات النفطيــة، حيــث عرفــت مواز
ــة ظــاهرة  ــة، ممــا جعــل التــأثريات اإلجيابي ــة والشــؤون االجتماعي ــة والبنيــة التحتي نســب اإلنفــاق علــى املشــاريع العمراني

ت احملليـة، كمـا قامـت شـركات بوضوح،  نفط الـوهـذا مـا يـدل علـى توجيـه اإليـرادات املرتفعـة حنـو خدمـة االقتصـاد

                                                             
لد احلوار بني الدول املنتجة واملستهلكة للنفط وأمهيته يف استقرار األسعارعبد الفتاح دندي،  -1 ، العدد 38، جملة النفط والتعاون العريب، ا

   .29، ص2012، منظمة األوابك، الكويت، شتاء 140
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دة علـى كل مـن وطنية يف  ال نشـاء مصـاف نفطيـة يف اهلنـد مـن خـالل مشـروعات مشـرتكة، ز الكويـت والسـعودية 
يق االستقرار املايل وصـناديق األجيـال هذا فقد قامت الدول العربية بتعزيز املدخرات الوطنية من خالل إنشاء صناد

القادمة، ومن جهـة أخـرى قامـت بعـض الـدول العربيـة كـاجلزائر والسـعودية بتخفـيض مديونيـة قطاعهـا العـام بشـكل 
   1.ملموس

  :على الدول الصناعية أثر األزمة -3-2
ذه األزمة االقتصـاد العـاملي مـع هـذه األزمـة مـن  ـا، وهذا راجع للمرونة اليت جتاوب مل تتأثر الدول الصناعية كثريا 

، %2,7خالل كفاءة استخدام الطاقة، حيث سجلت دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية معدل منـو قـدر بــ 
ت املتحدة األمريكية  دة  يالطلب النفط وواصل، 2005سنة  %3,2والوال  2005سـنة يف االرتفاع لتصل الز

ذه األزمـة كـان حمـدود لرتاجـع االعتمـاد علـى الـنفط مـن  جهة أخرىمليون برميل يوميا، من  1,2إىل  ن  ثر اليا
، وارتفــاع ســعر صــرف الــني مقابــل الــدوالر أســهم يف ختفــيض فــاتورة 2004ســنة  %49إىل  1977ســنة  77%

مــــن إمجــــايل قيمــــة  2004ســــنة  %12إىل و  مــــن النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل، %1إىل  %5الــــواردات النفطيــــة مــــن 
  .اتالوارد

ا النفطية من  ـا مل تتـأثر  2006مليـار عـام  89إىل  2004مليار عـام  47,9أما الصني ورغم ارتفاع واردا إال أ
ـذه األزمـة،  قياسـية  توكـذا اسـتمرار منـو اقتصـادها مبعـدال %4,6سـتقرار معـدالت التضـخم يف البشكل واضـح 

دة على اخنفاض سـعر صـرف الـدوالر 2007سنة % 11,5بلغت  دة ، ز وقـوة االقتصـاد الصـيين وقدرتـه علـى ز
لتايل امتصاص االرتفاعات املتتالية يف أسعار النفط   2.الصادرات وتعظيم قيمها و

  :على الشركات النفطيةأثر األزمة  -3-3
حا هائلة، حيث حقق الشركاتحققت  ح صـافية وصـلت ت جمموعة إكسون موبيل األمريكيـة النفطية أر  36أر

دة قــدرت نســبتها  2005ســنة مليــار دوالر  مليــار دوالر،  371بلــغ رقــم أعماهلــا و ، 2004عــن ســنة  %43بــز
ح  ق إمجايل الناتج احمللي للسـعوديةهذا الرقم يفو  ، وحسـب تقـديرات وكالـة االسـتخبارات املركزيـة األمريكيـة فـإن أر

  2004.3ارنة بسنة مق 2005كل من شركة شيفرون، كونوكو فيليبس وبريتش بيرتوليوم قد تضاعفت سنة 

                                                             
لد ، جملة جامعة العوامل اليت أثرت على تقلبات أسعار النفط العامليةعماد الدين دمحم املزيين،  -1 ، 1، العدد 15األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، ا

   .341ص ،2013 فلسطني، غزة،
   .158-157، ص ص2010مة السورية للكتاب،، منشورات اهليئة العاأمهية النفط يف االقتصاد والتجارة الدوليةقصي عبد الكرمي إبراهيم،  -2

.154ص، مرجع سبق ذكره ،قصي عبد الكرمي إبراهيم - 3 
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  :من خالل اجلدول التايل) 2004-1979-1973( وميكن املقارنة بني األزمات الثالث 

  )2004-1979-1973(مقارنة بني األزمات النفطية الثالث : )18( اجلدول رقم

  املعيار
  األزمات النفطية الثالث

  2004الثالثة  زمةاأل  1979الثانية  زمةاأل  1973األوىل األزمة

حيث هيكل من 
  السوق النفطية

  منظمة األوبك
هي املهيمنة على تسعري 

 النفط
  اإلنتاج خارج

  األوبك حمدود جدا

  بداية احنسار دور
 والسعر حتدده األوبك

 الطلب والعرض  قوى
  السوق بروز

  الفورية

 دة تقلص دور األوبك  ز
  هتغري أمناط الطلب العاملي ومصادر 

 بدخول دول آسيا بقوة
  لسوق ارتباط السوق النفطية 

  .املالية

من حيث بنية 
ت  اقتصاد

  الدول املنتجة
  ا وطاقتها االستعابيةضعف اقتصاد

ا  ا وارتفاع قدر اتساع اقتصاد
  االستعابية

من حيث معدل 
  ارتفاع األسعار

ارتفاع مبعدل سنوي 
5%  

  %26ارتفاع مبعدل   %2ارتفاع مبعدل 

من حيث بنية 
االقتصاد 

  العاملي

  املعسكر الشيوعي خارج عالقات السوق
 املالية والنفطية

 نظام التجارة العاملي مقيد  
 دة دور اليورو واحنسار دور الدوالر  ز
 األسواق املالية منفصلة عن بعضها البعض  

  دول العامل خاضعة لعالقات كل
ا  .السوق العاملية وتقلبا

   نظام التجارة العاملي أكثر حتررا 
 الصرف أسواق سيطرة الدوالر يف 
 ترابط األسواق املالية العاملية  

  : معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة  :املصدر

مركــز  ،47، حبــوث اقتصــادية عربيــة، العــدد صــناديق الثــروة الســيادية ودورهــا يف إدارة الفــوائض النفطيــةماجــد عبــد هللا املنيــف، 

  .56-55ص ، ص2009صيف  دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان،
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  :2008األزمة النفطية لسنة  -نيا
ـا، انتقلـت تـداعيات  إىل  أزمـة الرهـون العقاريـةمع ظهور بوادر تفاقم األزمة املالية العاملية وتعاظم اهلواجس املتعلقة 

دة علــى تراجـع معــدالت النمــو يف   يــارات، ز كــل األسـواق املاليــة واملؤسســات املصـرفية الــيت عرفــت العديــد مـن اال
ت العامل، و  مل تكن األسواق النفطية يف منأى عن تداعيات هذه األزمة، حيث عرفت أسعار النفط تراجعـا اقتصاد

دوالر  52,5، إذ بلغت أسـعار سـلة خامـات األوبـك 2009وبداية  2008حادا خالل النصف الثاين من سنة 
بعــدما كانــت  2009ول مــن ســنة خــالل الربــع األ 42,9، وبعــدها 2008للربميــل يف الفصــل األخــري مــن ســنة 

  1:، ويعود هذا التدهور إىل األسباب التالية2007يف سنة  دوالر 69,1
  الطلــب  تراجــع، و 2009يف الربــع األول مــن  %6,4 -اخنفــاض معــدل النمــو االقتصــادي العــاملي إذ ســجل

 ؛النفطي العاملي
 ؛احنسار نشاط املضاربة يف األسواق اآلجلة النفطية 
 ت ت النفطية حيث بلغت  ارتفاع مستو ايـة ديسـمرب  6805املخزو  6973، و2008مليون برميل مع 

اية   ؛2009مليون برميل مع 
 ارتفاع الطاقات اإلنتاجية الفائضة لدى األوبك. 

  :2014األزمة النفطية لسنة  -لثا
 تراجـع أسـعار الــنفط،حالـة مـن القلــق نتيجـة اسـتمرار  2014شـهد االقتصـاد العـاملي منـذ النصـف الثــاين مـن سـنة 

ت، خاصة الدول املنتجة واملصدرة للنفط   .وهذا ما أصبح يشكل خطرا على خمتلف االقتصاد

 :أسباب األزمة -1
 :جنمت هذه األزمة عن سلسلة من األسباب تتمثل يف

ت النمو -1-1  : اخنفاض مستو
الـدول كالصـني  بعضالنمـو لـمعـدل ، وهذا لتأثره بتبـاطؤ 2014سنة  %2,6 ـبقدر  إذالنمو العاملي تباطؤ سجل 

ن الــيت وصــل فيهــا معــدل النمــو 2014يف  %7,4إىل 2012ســنة  يف %7,7الـيت تراجــع فيهــا مــن  ، وكــذا اليــا

                                                             
   .213-210ص  ، صمرجع سبق ذكرهبلقلة،  إبراهيم -1
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، وهــذا مــا 2014يف  %0,9، ودول االحتــاد األورويب الــيت حققــت منــو طفيــف وصــل إىل %0إىل  2014ســنة 
 1 .اخنفاض األسعارأثر على استهالك النفط هلذه الدول، وهذا بدوره أدى إىل 

  :تركيز األوبك على احلصص بدال من األسعار -1-2
ــنفط، حيــث يف ظــل أهــدافها  خــالل هــذه الفــرتة قامــت األوبــك بســلوك غــري طبيعــي كــان ســببا يف تراجــع أســعار ال
إلبقـاء  ووظيفتها الرئيسية كان من املفرتض أن تتدخل لضبط العرض مبا يتوافق مع تطورات الطلب، لكنها قامت 

السوقية بدال من الدفاع  تهاحصت على الدفاع عن حرصو  يوم/ مليون برميل 33,6عند  حصتها من اإلنتاج على
ـــار األطـــراف املنتجـــة حيـــث كانـــت حتـــعـــن األســـعار،  يف اخلفـــض اجلمـــاعي  هـــالـــى التعـــاون معع األخـــرىاول إجب

  .ةيللحصص، بدال من أن تتحمل وحدها مسؤولية توازن األسعار على حساب حصتها السوق
أعضــاء األوبــك يف تقــدمي خصــومات ســعرية للمســتوردين، فعلــى ســبيل بعــض يقتصــر األمــر عنــد هــذا بــل بــدأ ومل   

ت املتحـدة، وتبعتهـا   املثال قامت السـعودية بتخفـيض أسـعار الـنفط الـذي تبيعـه ملشـرتيها الرئيسـيني يف آسـيا والـوال
  2.حدث حبرب أسعار داخل األوبككل من إيران، العراق والكويت، حيث شبه بعض املراقبني ما 

 :تزايد إنتاج النفط الصخري -1-3
مليــار برميــل يف  48,5إىل  2004 ســنة 29,3عــرف املخــزون النفطــي األمريكــي ارتفاعــا كبــريا حيــث انتقــل مــن 

ــة  ــنفط الصــخري يف أمريكــا2014اي ــذا إذ تعــزز مبقــدار الثلــث ، وهــذا راجــع إىل القفــزة الــيت عرفهــا إنتــاج ال ، و
ــه النفطيــة بواســطة عمليــات احلفــر واالستكشــا رب مســتهلكأصــبح أكــ اليــومي  فللــنفط يــوفر الكثــري مــن احتياجات

ت املتحـدة عـن اسـترياد  نفطلل ـذا  400الصخري، وعلى هذا فقـد ختلـت الـوال ، و ألـف برميـل يوميـا مـن نيجـري
  3.سائرة يف ضرب العرض النفطيهي فهي ضربت الطلب النفطي و 

  

                                                             
يار أسعار النفط وحتمية إجياد  2014حتليل أسباب وانعكاسات األزمة البرتولية أمحد بوريش،  -1 ا بني خماطر ا على االقتصاد اجلزائري وتداعيا

ت املصدرة له "امللتقى الدويل حولمداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، احللول والبدائل يار أسعار النفط على االقتصاد املخاطر  -انعكاسات ا
   5-4صص ، 2015أكتوبر 28اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية، "-واحللول

يار أسعار النفطعماد غزازي،  -2 ر االقتصادية: تراجع وا  امللتقى الدويل حولمداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،األسباب، املخاطر واآل
ت املصدرة له" يار أسعار النفط على االقتصاد  ،2015أكتوبر  28اجلزائر، جامعة حيي فارس، املدية، ، "-املخاطر واحللول -انعكاسات ا

   .7ص
يار أسعار النفط يف أزمة محزة رملي ونسرين عروس،  - 3 امللتقى الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،2015-2014سبع أسباب ال
ت املصدرة له" يار أسعار النفط على االقتصاد  ،2015أكتوبر  28اجلزائر، جامعة حيي فارس، املدية،  ،"-املخاطر واحللول -انعكاسات ا

   .7ص
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 : ارتفاع قيمة الدوالر -1-4
شـــهد  )2015-2014(، وخـــالل الفـــرتة يتـــأثر ســـعرها الســـوقي بقيمـــة الـــدوالرالـــيت الســـلع  الـــنفط كغـــريه مـــن إن

الـدوالر األمريكـي ارتفاعـات متتاليــة يف قيمتـه ترتـب عليهـا تراجــع السـعر السـوقي للـنفط، حيــث بلـغ الـرقم القياســي 
 2015.1يف فيفري  %95 صللي 2014يف جويلية  %82لقيمة الدوالر حنو 

 : موقف السعودية من تدهور األسعار -1-5
إزاحـة املنـتج العـاملي  مـن القـرار دفإنتاج النفط، وحسب بعض الباحثني كـان اهلـتبنت السعودية قرار عدم ختفيض 

ــنفط الصــخري تــرتاوح بــني بإنتــاج تكلفــة  أن حيــث ،ن الســوقاجلديــد مــ لتــايل لــن  70-40رميــل مــن ال دوالر و
، دوالر 60شركات النفط الصـخري علـى املـدى القصـري مـن الصـمود كثـريا بوجـه تـدهور األسـعار إىل دون تتمكن 

ت املتحدة كذا و  األسعارسيعود للسعودية أمر حتديد  عليهو  ا على صادرات الطاقة للوال  2.بلدان العاملو سيطر

 : أسباب سياسية ذات طابع عقايب -1-6
أن ما جيري يف أسـواق الـنفط يعـد عقـا مجاعيـا، إذ اتفـق منتجـو الـنفط الكبـار  يد من اخلرباء االقتصادينيديرى الع

ت املتحـدة  علــى خفـض األسـعار مـن أجــل معاقبـة روسـيا اقتصـاد بســبب موقفهـا مـن األزمــة يف  األمريكيـةوالـوال
ت امل أكـرب علـى بيـع نفطهـا روضة عليها وأصـبح لـديها قـدرة فأوكرانيا من جهة، ومعاقبة إيران اليت مت ختفيف العقو

  3. يف اخلارج من جهة أخرى

 :)2016-2012( تغريات أسعار النفط يف الفرتة -2
  :ل املوايلدو من خالل عرض اجل) 2016-2012(ميكن توضيح التغريات اليت مست أسعار النفط خالل الفرتة 

  )2016-2012(تغري أسعار النفط اخلام االمسية واحلقيقية خالل الفرتة ): 19(اجلدول رقم 
  2016  2015  2014  2013  2012  السنة

  40,7  49,5  96,2  105,9  109,5  )دوالر للربميل( سعر النفط اخلام االمسي
سعار    32,0  39,3  77,1  86,1  90,1  2000السعر احلقيقي 

  .469، ص2016التقرير االقتصادي العريب املوحد  صندوق النقد العريب، :املصدر
                                                             

   .9، ص2015، السنة اخلامسة عشر، الكويت، فيفري 135، جملة املصارف، العدد خماطر تراجع سعر النفطاحتاد مصارف الكويت،  -1
يندمحم  -2 يار أسعار النفط وتداعياته على االقتصاد اجلزائريمد يار أسعار "امللتقى الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،، ا انعكاسات ا

ت املصدرة له    .7ص ،2015أكتوبر  28اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية، "-املخاطر واحللول -النفط على االقتصاد
يار أسعار النفط وتداعياته على أهم األقطار الدولية منذ منتصف سنة أسباب عماد معوشي،  -3 امللتقى مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،2014ا

ت املصدرة له"الدويل حول  يار أسعار النفط على االقتصاد أكتوبر  28اجلزائر، جامعة حيي فارس، املدية، ، "-املخاطر واحللول -انعكاسات ا
   .9ص ،2015
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خنفاضها من من خالل         قراءتنا للجدول نالحظ االخنفاض احلاد الذي شهدته أسعار النفط اخلام، وذلك 
خنفاض وصل  2016يف سنة  دوالر للربميل 40,7إىل غاية  2012دوالر للربميل يف سنة  109,5 وذلك 

ما يثري القلق عند الدول املنتجة، وكذلك احلال إذا ما نظر إىل  سنوات فقط، وهو أربعالر يف غضون دو 69إىل 
 .  األسعار احلقيقية

ر هذه األزمة على خمتلف األطراف -3  :آ
ر خمتلفة على األطراف الفاعلة يف السوق العاملية، ومن أ ر نذكرهكان هلذه األزمة آ   :م هذه األطراف واآل

  :املصدرة للنفطأثر األزمة على الدول العربية  -3-1
يار الذي حدث يف أسعار النفط من خالل اجلدول التايل ال ثر الدول العربية املصدرة للنفط    : ميكن توضيح 

  )2016-2012(النفطية العربية خالل الفرتة  صادراتال قيمة تطور ):20(اجلدول رقم 
  )مليون دوالر أمريكي: الوحدة(

  2016  2015  2014  2013  2012  السنة

  43449  50193  76447  94495  93613  اإلمارات

  116721  136978  264207  284906  307119  السعودية

  58023  49695  81740  90411  92685  العراق

  7542  9404  21511  18162  21014  قطر

  37807  44612  81923  97025  99735  الكويت

  2642  3581  7821  27659  41705  ليبيا

  2534  3079  6034  7216  7269  البحرين

  :معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة : املصدر

  .63، ص2016، 43 ، تقرير األمني العام السنويمنظمة الدول العربية املصدرة للنفط

مل الدول العربية عرفت تراجعا رهيبا      من خالل اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول جند أن العوائد النفطية 
يار أسعار النفط،  خنفاض عوائدها من جراء ا ا أكرب منتج وذلك  وكانت السعودية أكرب املتأثرين كو

اية سنة مليون دوالر أم 116721حىت وصلت إىل  2012مليون دوالر أمريكي يف سنة  307119 ريكي 
متياز هلا مكانته2016 عتبارها منطقة ريعية    .على الساحة العاملية ا، ويرجع هذا التدهور 
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  :األزمة على الدول الصناعيةأثر  -3-2
ثر الدول الصناعية  ياميكن إظهار    1:الذي مس أسعار النفط من خالل جمموعة من اإلحصائيات أمهها رال

ومــن مث  2014يف ســنة  %1,8إىل  2013يف ســنة  %1,2عـرف معــدل النمــو يف هـذه الــدول ارتفاعــا مـن  
ت املتحــــدة 2015يف ســــنة  %1,9إىل  ألســــاس إىل االرتفــــاع الــــذي شــــهده يف الــــوال ، ويرجــــع هــــذا االرتفــــاع 

، وكــذا منطقــة اليــورو الــيت قفــز 2015يف ســنة  %2,4إىل  2013يف ســنة  %1,5األمريكيــة حيــث ارتفــع مــن 
 .2015يف سنة  %1,6إىل غاية  2013يف سنة  %0,3-فيها معدل النمو من 

موعـة تراجعـا مـن من جهة أخرى عرف معد   %0,3إىل غايـة  2013يف سـنة  %1,4ل التضخم يف هـذه ا
، هذا الرتاجع مرده األساسي معدالت التضـخم املنخفضـة جـدا الـيت حققتهـا كـل مـن منطقـة 2015فقط يف سنة 

ت املتحدة األمريكية يف سنة   .على التوايل % 0,1و % 0وذلك بواقع  2015اليورو والوال
يــار أســعار الــنفط يظهــر يف أرصــدة املــوازين اجلاريــة، ويــربز ذلــك مــن  اآلخــر التــأثري اإلجيــايب  الــذي ســاهم فيــه ا

مليار دوالر يف  302,7إىل  2013مليار دوالر يف سنة  222,1خالل اإلحصائيات اخلاصة به كونه ارتفع من 
 .2015سنة 
 ضاخنفــاأســعار الغــازولني ومــن مث أمـا التــأثري الســليب علــى هــذه الـدول فكــان مــن خــالل اخنفــاض الضـريبة علــى  

لــرت يف / دوالر  0,97إىل  2013لــرت يف ســنة / دوالر  1,23اإليـرادات، فمــثال اخنفضــت الضــريبة يف أملانيــا مــن 
  2. 2015لرت يف سنة / دوالر 1,17إىل  2013لرت يف سنة /دوالر  1,29، ويف بريطانيا من 2015سنة 

  :أثر األزمة على الشركات النفطية -3-3
يار الشديد يف أسعار النفط كبريا على الشركات النفطيـة، ثري اال جلانـب املـايل أو العملـي،  كان  سـواء مـا تعلـق 

خذ جمموعة من املؤشرات املاليـة لـبعض الشـركات النفطيـة  ومن أجل توضيح أهم التأثريات على الشركات النفطية 
  :وذلك ما نظهره يف اجلدول املوايل

  
  
  
  

                                                             
  .404-399، ص ص 2016التقرير االقتصادي العريب املوحد صندوق النقد العريب،  -1

.سنوات خمتلفة، تقرير األمني العام السنوي، منظمة الدول العربية املصدرة للنفط - 2  
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  )2016- 2014(ات النفطية خالل الفرتة ثري األزمة النفطية على بعض الشرك): 21( اجلدول رقم
  )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(

املعيار   
  السنة

ح الصافية  تاإليرادا   قيمة األصول  األر
BP  EXM  SHELL  BP  EXM  SHELL  BP  EXM  SHELL  

2014  358,67  411,93  431,34  3,78  32,52  14,87  284,3  349,49  353,11  
2015  225,98  268,88  272,15  )6,48(  16,15  1,93  261,83  336,75  340,15  
2016  186,6  226,09  240,03  0,11  7,84  4,57  263,31  330,31 411,27  
  :معطيات على اعتمادامن إعداد الطالبة : املصدر

 ExxonMobil, 2016 Financial & Operating Review. 
 British Petroleum, Annual Report and Form 20-F, 2015. 
 British Petroleum, Fourth quarter and full year2016, london, 7 February 2017. 
 Royal Dutch Shell, Annual Report and Form 20-F, 2015. 
 Royal Dutch Shell, Annual Report and Form 20-F, 2016. 

، كيــف أن األزمــة أثــرت بشــكل كبــري علــى الشــركات النفطيــةمــن خــالل اإلحصــائيات املوضــحة نالحــظ           
ل دوتـــش شـــل يف ســـنة  ـــرادات شـــركة روا ـــري فمـــثال بلغـــت إي ـــا بشـــكل كب ـــث اخنفضـــت إيرادا  حـــوايل 2016حي

ح الصــافية هلــذه الشــركات 2014 مليــار دوالر يف ســنة 431,34مقابــل  مليــار دوالر 240,03 ، كمــا أن األر
حهـا مـن إكسن موبيل عرفت تراجعا فشركة  مليـار  7,84 إىل 2014مليـار دوالر يف سـنة  32,52تراجعت أر

بــريتش ، ومــن جهــة أخــرى قيمــة أصــوهلا أخــذت منحــى تنــازيل إذ عرفــت قيمــة أصــول شــركة 2016دوالر يف ســنة 
  .2016مليار دوالر يف سنة  263,31إىل  2014مليار دوالر يف سنة  284,3بيرتوليوم اخنفاضا من 

 :اءات املتخذة ملواجهة األزمةاإلجر  -4
يار املستمر يف أسعار النفط سواء كانت هـذه الـدول عضـوة  مل تقف الدول النفطية املنتجة مكتوفة األيدي إزاء اال

لعديــد مــن اإلجــراءات مــن أجــل إجيــاد حــل وســط يرضــي خمتلــف الــدول  يف منظمــة األوبــك أو ال، حيــث قامــت 
ا، ومن أهم هذه اإلجراءات جنداملنتجة ويعيد للسوق النفطية    :تواز

  :اجتماع اجلزائر -4-1
مجـع أطـراف  اخلـامس عشـر أعمال منتـدى الطاقـة العـاملي) 2016سبتمرب  28-26(نظمت اجلزائر خالل الفرتة 

ــة النفطيــة مــن داخــل األوبــك ومــن خارجهــا وصــل تعــد ، وكــان هــذا االجتمــاع دولــة 54دها إىل أكثــر مــن االعملي
ــنفط، وجتنــب ســيناريو تراجــع األســعار إىل مــا دون تشــاوري ملناقشــ دوالر للربميــل بدايــة  40ة ســبل دعــم أســعار ال

، ويف آخر سـاعات انعقـاد االجتمـاع حتـول اجتمـاع دول األوبـك يف هـذا املنتـدى )2016ديسمرب ( فصل الشتاء 
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خفــض : يف خيـارين مهـا تصـب) اجتمـاع فيينـا(  2016إىل اجتمـاع اسـتثنائي مهـد لقـرارات مهمـة يف دورة نـوفمرب 
مع تكليف فريق من اخلرباء يتـوىل ، مليون برميل يوميا 33نتاج عند أو جتميد اإلمستوى اإلنتاج من داخل األوبك 

لتهديـد قريـب حتديد حصة كل دولة على حدى،  هذا االتفاق االسرتاتيجي كان وراءه عاملني، عامل زمين يتعلق 
بسبب هبوط الطلب على وقود التدفئة، وعامل سياسي يتمثل  2016رب املدى ملستوى األسعار آفاق شهر ديسم

  1.يف القدرات املميزة للدبلوماسية اجلزائرية اليت جنحت يف اخلروج من اخلالفات السياسية املوجود بني الدول

  :اجتماع فيينا -4-2
لنمسا يوم األربعاء  171عقد االجتماع رقم  ، وذلك مـن أجـل إجيـاد 2016نوفمرب  30ملنظمة األوبك يف فيينا 

حل لالختالل الذي تعـاين مـن السـوق النفطيـة وذلـك مـن خـالل تعزيـز احلـوار والتعـاون بـني الـدول املنتجـة للـنفط، 
  2:هذا االجتماع مبجموعة من القرارات تتمثل يف وقد خرج

يــوم / ون برميــلمليــ 32,5تنفيــذ القــرار الصــادر يف مــؤمتر اجلزائــر القاضــي بتحديــد ســقف إنتــاج األوبــك عنــد  
ــة مــن الفــاتح جــانفي يــوم، ومت االتفــاق علــى تنفيــذ هــذا ال/ مليــون برميــل 1,2وذلــك بتخفيضــه بنحــو  قــرار بداي

 :، وميكن توضيح نصيب كل دولة من اإلنتاج املخفض من خالل عرض اجلدول التايل2017

   )يوميا/ طن برميل: الوحدة(           األوبك دولعلى توزيع كمية اإلنتاج اليومي املخفض ): 22(اجلدول رقم 
  فنزويال  ماراتاإل  السعودية  قطر  الكويت  العراق  إيران  الغابون  اإلكوادور  أنغوال  اجلزائر  الدولة

  2067  3013  10544  648  2838  4561  3975  202  548  1751  1089  حجم اإلنتاج
  95  139  486  30  131  210  90  9  26  78  50  اإلنتاج املخفض
  1972  2874  10058  618  2707  4351  3885  193  522  1673  1039  اإلنتاج اجلديد

 من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر
  OPEC, Agreement, Press Releases, N° 24, Vienna, Austria, 30 novembre 2016, p2.  

نالحـظ أن كميـة اإلنتـاج املخفضـة وزعـت حسـب الطاقـة اإلنتاجيـة للـدول،مع العلـم أنـه مت من خالل اجلدول    
إنتاجهــا األخـذ بعــني االعتبــار خصوصــية كــل مــن ليبيــا ونيجــري اللتــني مل خيفضــا إنتاجهمــا وإيــران الــيت مت ختفــيض 

 .بنسبة قليلة من طاقتها اإلنتاجية
يوميـا، ومـن أهـم الـدول / ألـف برميـل 558ختفيض الدول املنتجة غري األعضاء يف منظمة األوبك إلنتاجهـا بــ 

 :يف اجلدول التايل الواردةاملخفضة إلنتاجها 

                                                             
.، بتصرف187-185، ص ص 2016، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، الفرصة املتبقية: اقتصاد بشري مصيطفى، - 1  

2  - OPEC, Agreement, Press Releases, N° 24, Vienna, Austria, 30 novembre 2016, p2.  
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  النفطيأهم الدول املنتجة خارج األوبك املوافقة على ختفيض اإلنتاج : )23( اجلدول رقم
 )يوم/ ألف برميل: الوحدة(

  البحرين  غينيا االستوائية  ماليز  كازاخستان  أذربيجان  عمان  املكسيك  روسيا  الدولة
  10  20  20  20  35  45  100  300  كمية اإلنتاج املخفضة

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

  .2016ديسمرب  11اجلزائر، حجم ختفيض اإلنتاج للدول غري األعضاء يف األوبك،  النهار،قناة 

خـذ بعـني االعتبـار ظـروف السـوق  ،تكون مدة هذه االتفاقية سـتة أشـهر قابلـة للتمديـد لسـتة أشـهر أخـرى  و
 .ائدةوالتوقعات الس

ي اتفاقات يف املستقبل  ن هذا االتفاق جيب أن يكون دون إخالل   .االعرتاف 
إنشاء جلنة مراقبة رفيعة املستوى تتألف مـن وزراء الـنفط لكـل مـن اجلزائـر، الكويـت، فنـزويال واثنـني مـن خـارج  

 .األوبك ومبساعدة أمانة األوبك وذلك من أجل مراقبة تنفيذ االتفاق
ضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى إطـار التعـاون   بـني دول املوافقة على التوصية الصادرة يف اتفاق اجلزائر القاضـية 

 .األوبك والدول املنتجة من خارج األوبك على أساس منتظم ومستدام
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  :خالصة الفصل
سـلعة  أصـبحنظـرا للخصـائص واملميـزات الـيت ميتلكهـا الـنفط علـى ضـوء مـا تناولنـا يف هـذا الفصـل أدركنـا أنـه        

النفطـي يف الـدول الناميـة  واإلنتـاجهلـا أمهيتهـا علـى خمتلـف األصـعدة، ونتيجـة تركـز االحتياطـات النفطيـة  إسـرتاتيجية
بصفة عامة ودول الشرق األوسط بصفة خاصة، وتركز االستهالك النفطي لدى الدول الصناعية الكربى من جهة، 

يـتم فيهـا تـداول هـذه السـلعة طية عاملية إنشاء سوق نفتلف مراحلها من جهة أخرى مت وتطور الصناعة النفطية مبخ
لدرجـة األوىل منظمـة الـدول جانبني جانب منتج  نشط فيها جمموعة من الفاعلني مقسمة إىلياالسرتاتيجية و  ميثله 

لوكالـة الدوليـة للطاقـة والشـركات النفطيـة العامليـة وجانب مستهلكاملصدرة للنفط  ونتيجـة تضـارب املصـاحل ، ممثـل 
السوق النفطية تتميز بعدم االستقرار وهـذا  اقتصادية يف حتديد سعر النفط أضحتبينهما وتدخل عدة عوامل غري 

ا ز ظهـــر مـــن خـــالل األ مـــا ، 1973ســـواء كانـــت ارتفاعـــا قياســـيا مثلمـــا حـــدث يف أزمـــة مـــات املتتاليـــة الـــيت شـــهد
يارا حادا مثلما حدث 2004و 1979 إجيـا أثـرت علـى واليت  2014و 1998، 1986يف أزمة  أو كانت ا

لكــن يبقــى أن الــدول املســتهلكة اســتفادت أكثــر ممــا اســتفادت ، األطــراف الفاعلــة يف الســوقخمتلــف وســلبا علــى 
رهـا اختـذت األطـراف  الدول املنتجة حىت يف فـرتات االرتفاعـات، وقصـد التعامـل مـع هـذه األزمـات والتقليـل مـن آ

مجلـة مـن ختـاذ الـدول املسـتهلكة  1973سوق العامليـة العديـد مـن اإلجـراءات مثلمـا حـدث يف أزمـة الفاعلة يف ال
دة االعتماد على اسـتخدام  القرارات كوضع العديد من احلواجز اجلمركية والقيود الكمية على استرياد النفط وكذا ز

ختـاذ الـدول املنتجـة قـرار  2014أزمـة  ويفالطاقات البديلة من خالل دعم البحوث يف جمال تطوير اسـتخدامها، 
بواقــع ومــن خارجهــا مليــون برميــل  1,2بواقــع ختفــيض اإلنتــاج اليــومي مــن قبــل الــدول املنتجــة مــن منظمــة األوبــك 

ـــف برميـــل  558 ـــذي كـــان مبناســـبة اجتمـــاع اجلزائـــر أل اجتمـــاع فيينـــا يف ودعمـــه  2016ســـبتمرب  28-26يف وال
 .2016نوفمرب 30



  

ي   :الـــــــفصــل الـثــــــا

سيـــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــة 

 ـــــامـــــــــــنــــــفــــــــاق الـــــعــ
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  :متهيد
تمــع كــان لزامــا علــى  مــع تطــور دور الدولــة         وتنــوع جمــاالت تــدخلها قصــد إشــباع احلاجــات العامــة ألفــراد ا

من حيث القواعد اليت حتكمها، وهـو ماكـان مـن خـالل خمتلـف نظرية النفقات العامة أن تتطور هي كذلك خاصة 
ا ت املالية اليت كان موضوع النفقات العامة من أبرز اهتماما   .النظر

عتبارهـا أداة مهمـة يف يـد الدولـة للقيـام بوظائفهـا املختلفـة علـى أكمـل        لغـة  وتكتسي النفقات العامة أمهيـة 
ف االقتصـادية واالجتماعيـة املسـطرة ضـمن سياسـتها االقتصـادية، وعلـى الـرغم وجه ووسيلة لتحقيـق خمتلـف األهـدا

ــة لســلطة تقــدير وتنفيــذ النفقــات العامــة إال أن حجــم هــذه النفقــات يبقــى مرتبطــا مبجموعــة مــن  مــن امــتالك الدول
عـدد جمـاالت ك حىت حتقق األهداف املرجوة منها، ومع تاألسس والقواعد اليت تضبط احلجم الالزم واألمثل هلا وذل

صــرف هــذه النفقــات ظهــرت احلاجــة إىل تقســيمها إىل جمموعــات وفقــا ملعــايري حمــددة قائمــة علــى أســس واضــحة 
املعــامل، وعلــى هــذا فـــإن أهــم مــا مييــز املاليـــة العامــة احلديثــة ظـــاهرة تزايــد حجــم النفقــات العامـــة الــيت شــدت انتبـــاه 

  .  وامل اليت تقف وراء هذه الظاهرةاالقتصاديني وعلماء املالية بغية البحث عن خمتلف الع

        
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    



سياسة اإلنفاق العام                                                        :فصل الثاينال  
 

 76 

  يف الفكر املايل وتطورها النفقات العامة ماهية: املبحث األول
ريــخ  ا هامــا يف الدراســات املاليــة، حيــثجانبــيشــكل موضــوع النفقــات العامــة  ــة النفقــات العامــة يف  عرفــت نظري

ا ملسار تطور دور الدولـة يف النشـاط االقتصـادي وأهـدافها وذلـك  مـن حيـث مفهومها،أنواعهـا تطورها مسارا مشا
والقواعد اليت حتكمها، كما أن الفكر املايل اإلسالمي هو اآلخر كانت له نظرته للنفقـات العامـة وهـذا انطالقـا مـن 

  .الشريعة السمحة

  النفقات العامة يف الفكر الوضعي: ملطلب األولا
ت يف الفكـر املـايل الوضـعي بسـبب اخـتالف األفكـار املتبنـاة مـن طـرف كـل نظريـة، ومـن  تعددت واختلفـت النظـر
ت هنـاك موضـوع النفقـات العامـة الـذي عاجلتـه كـل نظريـة حسـب مبادئهـا  املواضيع اليت اختلفت فيهـا هـذه النظـر

  .ال فائدة منها دية واالجتماعية وهناك من يرى أنناك من يراها مهمة يف احلياة االقتصااليت تسري عليها فه

  :يالكالسيك وفق املنظورالنفقات العامة  -أوال
بقيادة آدم مسيث وريكاردو وساي جمموعة من األفكار املفسرة واحملللـة لعمـل ) الكالسيكية( النظرية التقليدية تبنت

  1:تتمثل يف وفق مبادئ عديدةالنظام املايل الرأمسايل، 

o تلقائيــة عنــد مســتوى التشــغيل حيــث اعتــرب أن التــوازن االقتصــادي يتحقــق دائمــا بصــورة  :التشــغيل الكامــل
 .الكامل

o حيث أن تدخل الدولة سيعيق النشاط االقتصـادي، وعلـى هـذا جيـب احلـد مـن تـدخل  :تدخل الدولة عدم
 . الدولة إال يف أمور معينة كالدفاع وتنظيم القضاء، وهنا تسمى الدولة حارسة

o يعــود عليــه نشــاطه وكــذا حريــة التملــك والعمــل لــن  حيــث أن تــرك الفــرد حــرا يف اختيــار :احلريــة االقتصــادية
 .منفعته ومصلحته فقط، وإمنا سوف يعمل على حتقيق املصلحة العامة بتحقيق

o حيـــث أن املنافســـة غــري املقيـــدة هـــي القـــوة االجتماعيـــة املنظمـــة للحيـــاة االقتصـــادية، وهـــي  :املنافســـة احلـــرة
تمع  .الكفيلة بتحقيق التقدم االقتصادي ورفع درجة اإلشباع ملختلف أفراد ا

o حيــث أن األســواق تكـون يف حالــة تــوازن تلقــائي، وإذا مــا حــدث اخــتالل  :قــانون اليــد اخلفيــة آلدم مسيــث
لتــايل فــإن االخــتالل إن حــدث فهــو آين ولــيس  ألي ســبب ســرعان مــا يتجــه تلقائيــا إىل التــوازن مــن جديــد، و

 .دائم

                                                             
ت والسياسات النقديةحماضرات يف بلعزوز بن علي،  - . 9-8ص ص ،2006، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، النظر 1  
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o كل عرض خيلق طلبا خاصا به  نالذي ينص على أ :قانون ساي للمنافذ. 

o يف احلياة االقتصادية وأداة تبادلحيث تعترب فقط وسيط  :حيادية النقود.  
  1:حول النفقات العامة يف هذا الفكر تتمثل يف أساسياتبروز عدة املبادئ وترتب عن هذه 

 وهـــذا راجـــع إىل أن النفقـــات العامـــة يرتتـــب عليهـــا حتويـــل مـــوارد : أفضـــل النفقـــات العامـــة أقلهـــا حجمـــا
دة حجم النفقات اقتصادية هامة من القطاع اخلاص املنتج إىل القطاع احلكومي غري املنتج، وعلى هذا  فز

تمع ا عائد إىل قطاع آخر غري منتج وختفيض رفاهية أفراد ا  ؛العامة يعين حتويل موارد من قطاع يتحقق 

 لتحقيق اهلـدف األول وحـىت ال  اسبب وهذا يعد: العامة يف املوازنة العامة تالتحديد جلانب النفقا أولوية
العامــة تقلـل رفاهيـة األفــراد، إذ يـتم حتديــد حجـم اإلنفــاق العـام أوال مث يـتم البحــث عـن مصــادر اإليـرادات 

لتـايل تبديـدها الاألقل تكلفة لتمويل تلك النفقات، وهذا لكي ال يتم حتصيل إيرادات أكرب مـن  نفقـات و
قــل مــن النفقــات العامــة حــىت تســتطيع الدولــة القيــام بوظائفهــا أمــن جهــة، ولكــي ال يــتم حتصــيل إيــرادات 

تمع  ؛األساسية احليوية ألفراد ا
 ةصـناعي تـؤثر علـى األنشـطة االقتصـادية املختلفـة أن النفقـات العامـة ال اونقصد : حيادية النفقة العامة  

كانـت أو زراعيــة أو جتاريــة، كمــا يتضــمن هــذا إمهــال اجلانــب الــوظيفي للنفقــات العامــة إذ ال تســتخدم يف 
تمـع، ويرجـع هـذا األمـر إىل الفكـ االقتصـادي السـائد  ردعم قطاع معني أو تشجيع فئـة معينـة مـن أفـراد ا

 ؛تعلق بعدم إنتاجية اإلنفاق العاموامل

 تمــع تزيــد أو تقــل عــن  هأنــ أي :تــوازن املوازنــة العامــة ســنو ال يــتم ســحب مــوارد اقتصــادية مــن أفــراد ا
  .حجم اإلنفاق العام

  :وفق املنظور الكينزيالنفقات العامة  -نيا
ارت النظرية الكالسيكية وظهـرت  1929حبلول األزمة االقتصادية لسنة   نظريـة جديـدة بقيـادة جـون مينـار كينـزا

  2:قامت على جمموعة من األسس واملبادئ منها
  ى خيتلف عن مستوى التشغيل الكاملأكدت على أن التوازن االقتصادي حيدث يف مستو. 

                                                             
.292، ص2002 بريوت، لبنان، ، الدار اجلامعية،مبادئ االقتصاد العاماملرسي  السيد حجازي،  - 1  
.19، ص2006والتوزيع، القاهرة، مصر، ، دار الفجر للنشر حماضرات يف االقتصاد الكليدمحم العريب ساكر،  - 2  
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 بـــع يف حـــني الطلـــب الفعلــي متغـــري مســـتقل يتكـــون مـــن الطلـــب االســـتهالكي (  تعتــرب أن العـــرض متغـــري 
 )والطلب االستثماري

 النقود بدافع املبادالت، املضاربة واالحتياطتطلب إذ هلا قيمة،  تفكرة حيادية النقود وأعط ترفض. 
 بتدخل الدولة عن طريق السياستني النقدية واملالية تفكرة اليد اخلفية وطالب ترفض .  

ل احلكومـــة يف أعطـــى الفكــر الكينــزي دورا حمـــور للدولــة إلنقـــاذ االقتصــاد مــن خـــالل تــدخوعلــى هــذا            
لتـايل أحـد  ت الطلـب الكلـي الفعـال و النشاط االقتصـادي، وعلـى هـذا األسـاس أصـبح اإلنفـاق العـام أحـد مكـو
حمددي حجم اإلنتاج الكلي، وتبعا هلذا أصبح اإلنفاق العام منتجـا ولـه دور وظيفـي ويسـاهم مسـامهة فاعلـة ولـيس 

القتصادية واالجتماعية ميكنهـا اسـتعمال اإلنفـاق العـام، فـإذا مـا ، أي أن الدولة يف سبيل حتقيقها ألهدافها احياد
دة اإلنفاق العام، والعكس يف حالة التضخم   1.رأت أن هناك ركود تقوم بتنشيط الطلب الكلي من خالل ز

  :وبناء على ما سبق فالنفقات العامة يف ظل هذا الفكر تتصف مبجموعة من اخلصائص تتمثل يف
 ؛إذا ما أحسن توظيفها النفقة العامة منتجة 
 ؛النفقة العامة غري حمايدة هلا دور وظيفي يفرتض أن تتماشى مع أهداف الدولة االقتصادية واالجتماعية 
   ها املعتمدة من قبل الكالسيكزالت  ؛الفكرة القائلة أن أفضل النفقات العامة هي أد
 اإليرادات العامة  ةأن تتجاوز النفقات العام مل يعد هناك حتمية لتوازن املوازنة العامة، إذ أصبح من املمكن

تمع لعجز طاملا كان ذلك يف سبيل حتقيق أهداف ا لتمويل    . فيما يعرف 

  :االشرتاكية ةالنفقات العامة يف الدول -لثا

ــــدالع الثــــورة الشــــيوع                  االنتشــــار يفيف ت ذ، مث أخــــ1917يف روســــيا ســــنة  يةظهــــرت الدولــــة االشــــرتاكية منــــذ ان
لدولة املنتجة، تقوم على أساس امللكيـة وتعرف أور الشرقية ودول العامل الثالث خاصة بعد احلرب العاملية الثانية، 

إلنتــاج والتوزيــع، وتعتمــد يف تســيريها لنشــاطها االقتصــادي ختلــف العامــة مل ــام  وســائل اإلنتــاج وكنتيجــة لــذلك القي
ــــى التخطــــيط القــــومي، وعلــــى  ــــل يف تنفيــــذ اخلطــــة  هــــذاعل ــــايل يتمث ــــة االقتصــــادية أصــــبح غــــرض النظــــام امل القومي

ــة،  ــة املنتجــة و واالجتماعي ــال االجتمــاعي يتمثــل دور الدول يف القضــاء علــى الفــروق الكبــرية بــني الــدخل، أي يف ا
  .إعادة توزيع الدخل القومي توزيعا عادال ومتقار

                                                             
ص  ، ص2010، مصر، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، االقتصاد املايل العام يف ظل التحوالت االقتصادية املعاصرةعاطف وليم أندراوس،  -1

109-110.   
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نطـاق النفقـات العامـة االقتصـادية واالجتماعيـة بصـورة غـري مألوفـة مـن  وكان من نتائج ظهـور الدولـة املنتجـة اتسـاع
  .قبل

ــة املنتجــة تتحــدد       تبعــا لوظــائف  - حجمــا ونوعــا وغرضــا -وينــتج ممــا تقــدم أن النفقــات العامــة يف ظــل الدول
  1.الدولة، فكلما اتسعت هذه الوظائف وتنوعت ازدادت النفقات العامة وتنوعت تبعا لذلك

ي ار االحتاد السوفيايت أخذت األنظمة االقتصادية االشرتاكية تنحسر بشكل كبري، وما بقي منه أجرى تغيريا وبعد ا
ـال للقطـاع اخلـاص واملبـادرة الفرديـة  جوهر يف طريقـة إدارتـه االقتصـادية مـن خـالل التخفيـف مـن املركزيـة وفسـح ا

  . ألخذ دورمها يف االقتصاد

 يسالمفكر اإلالعامة يف القات النف: ثايناملطلب ال
لذمة املالية للدولة اإلسالم اإلسالميتعرف النفقة العامة يف الفكر املايل  ية ينفقه اإلمام ا مبلغ من املال يتعلق 

  2.قصد إشباع حاجة عامة أو تقدمي خدمة ذات نفع عامأو من ينوب عنه 

  :قواعد اإلنفاق العام يف اإلسالم -أوال
  3:العامة يف الفكر املايل اإلسالمي على جمموعة من الضوابط هيتقوم النفقات 

  :قاعدة الصاحل العام -1
  :ة مبدأيندينبثق من هذه القاع

  :شرعية الصاحل العام -1-1
َفــرََّق  ﴿: وهــذا انطالقــا مــن قولــه عــز وجــل تـَ لَ فـَ ُ ــب ــوْا السُّ ُ ع تَِّب الَ تـَ ُ وَ وه ُ ع ــاتَِّب ا فَ يمً قِ ْســتَ اِطي مُ هِ وَأَنَّ َهــَذا ِصــرَ ِ يل بُِكــمْ َعــن َســِب

تـَُّقونَ  لَُّكمْ تـَ عَ صَّاُكم بِهِ َل ُِكمْ وَ ل   4﴾َذ
ت، إذ أن شــرعية     فقاعــدة الصــاحل العــام يف اإلنفــاق يكــون يف احلــالل ومــن احلــالل، وكــذلك يف ترتيــب األولــو

الـيت يرتتـب عليهـا حتقيــق املنفعـة لصـاحل النفقـة الــيت يرتتـب عليهـا حتقيـق منــع  تالنفقــاالصـاحل العـام تقتضـي تفويـت 
  "درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل" املفسدة، وهذا بناء على القاعدة الشرعية

  .وتشمل عمومية الصاحل العام احلاجات واألفراد: الصاحل العام عمومية -1-2

                                                             
.45، ص 1979، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، املالية العامة رفعت احملجوب، - 1  
123، ص2010 ، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، األردن،املالية العامة من منظور إسالميحسني دمحم مسحان وآخرون،  - 2  

.128-125ص ، صنفس املرجع السابق - 3  
.153سورة األنعام، اآلية  - 4  
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o ا إشباع كل مـا يـؤدي إىل  :عمومية املصاحل حتقيـق املصـلحة العامـة، وتقسـم احلاجـات يف الفكـر املـايل يقصد 
 :اإلسالمي إىل

 ت ا ال تستقيم حياة الناس وال تنتظم وهي ما ال:الضرور تمع وحياة األفراد وبدو  .غىن عنها لبقاء ا

 ا تصبح احلياة ممكنة ولكنه وهي: احلاجيات والتحسينات ا احلياة وبفقدا  شاقة اما تصعب بدو

 ا على حياة األفراد وال يسبب هلـم املشـاق، وإمنـا : الكماليات ا وال يؤثر فقدا هي اليت ال تصعب احلياة بدو
م وتزينها وتضفي عليها نوعا من الراحة واملتعة  .تسهل عليهم حيا

أوال، تليها  حيث يقرر الفكر املايل اإلسالمي ضرورة مراعاة الرتتيب يف اإلنفاق وإشباع هذه احلاجات، فالضرورات
  .احلاجيات وأخريا الكماليات

o ــا إشــباع حاجــات كــل األفــراد الــذين حيملــون تبعيــة الدولــة اإلســالمية دون اســتثناء : عموميــة األفــراد يقصــد 
االت االقتصادية، االجتماعية، املالية والسياسية  . وذلك يف خمتلف ا

  :قاعدة االستخالف -2
  .التاليتني تظهر قاعدة االستخالفانطالقا من اآليتني الكرميتني 

َفُقــو  ﴿: قــال عــز وجــل أَنـْ ــنُْكمْ وَ ــوا مِ نُ ـــِذينَ آمَ يــهِ ۖ فَالَّ ِ َني ف فِ ْســتَْخَل ُكــمْ مُ َل َّــا َجعَ وا ممِ ُقـــ أَنْفِ هِ وَ ِ ُســول رَ ِ وَ َّ ــوا ِ نُ ا َهلُــمْ َأْجـــرٌ  آمِ
 ٌ ري   1﴾َكِب

ْن مَ  ﴿: وقوله تعاىل آتُوُهمْ مِ ُكمْ وَ ِ الَِّذي َآ َّ   2﴾اِل ا
حيث مبوجب هاتني اآليتني املال مال هللا تعاىل، يف حني أصحاب األموال جمرد حكاما خلفاء هللا على هذا املال، 

عباء اخلالفة يف الصرف واإلنفـاق، ألن ملكيـة املـال ليسـت ملكيـة أصـلية وإمنـا ملكيـ ة نيابيـة وعلى اجلميع االلتزام 
  .حلدود اليت شرعها املالك األصلي جل وتعاىليتقيد مبوجبها اإلنفاق 

عباء األمانة من قبل املؤمتن وذلك انطالقا من اآليـة الكرميـة وينتج عن قاعدة االستخالف َ ﴿: مبدأ االلتزام  َّ نَّ ا ِإ
ا َذ ِإ ــا وَ هَ ِ َىلٰ َأْهل ِت ِإ ــَا ــَؤدُّوا اْألَمَ ــرُُكمْ أَْن تـُ ْمُ َ   َ َّ نَّ ا ــهِ ۗ ِإ ُكــمْ بِ ُظ عِ َ ــا ي ِعِمَّ َ ن َّ نَّ ا ــْدِل ۚ ِإ عَ ْل ــوا ِ ــْنيَ النَّــاِس أَْن َحتُْكمُ َ ــتُمْ بـ َحَكمْ

ا ً َِصري ا ب يعً   3﴾َكاَن َمسِ
  

                                                             
.7سورة احلديد، اآلية  - 1  
.33سورة النور، اآلية  - 2  
.58سورة النساء، اآلية  - 3  
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  :قاعدة ترشيد اإلنفاق العام -3
ــَك  ﴿: هــذه القاعــدة كثــرية منهــا قولــه عــز وجــل الــدالئل حــول ِ ل ــْنيَ َذٰ َ وا وََكــاَن بـ ــرُ ْقتـُ َ َملْ يـ ُْســرِفُوا وَ َفُقــوا َملْ ي ا أَنـْ َذ ــِذينَ ِإ الَّ وَ

ا امً   1﴾قـَوَ
اإ ﴿ :وقوله تبارك وتعاىل ِّهِ َكُفورً ب رَ ِ اُن ل َط اِطِني ۖ وََكاَن الشَّيْ َ اَن الشَّي ْخوَ ِرينَ َكانُوا ِإ ِ ّذ َ ب   2﴾ نَّ اْلمُ

ت وغريهــا ترســخ قواعــد التصــرف  ــه العديــد مــن التشــريعات املاليــة الوضــعية بــدأت وهــذه اآل ملــال العــام، حــىت أن
ا يف الوقت احلاضر   .تسرتشد 

  :يف اإلسالم العامة النفقات أهم تصنيفات -نيا
النـــوع األول يقـــوم علـــى األصـــول والقواعـــد : ميكـــن تقســـيم النفقـــات العامـــة يف النظـــام املـــايل اإلســـالمي إىل نـــوعني

أوجــه الصـرف، والنــوع الثــاين يقــوم علــى معـايري موضــوعة مــن قبــل مفكــري وعلمــاء الشـرعية وتضــم النفقــات حمــددة 
ضــعية، وعلـى هــذا نتنـاول هنــا فقـط النفقــات حمــددة املاليـة العامــة وهـي تشــبه النفقـات العامــة املوجـودة يف الــنظم الو 

  :أوجه الصرف وتتمثل يف

  :الزكاةمستحقي  -1
َؤلََّفـةِ  ﴿ :اآليـة الكرميـة يفالزكـاة  الفئات اليت تسـتحق تظهر اْلمُ ـا وَ هَ يـْ َِني َعَل ل ـامِ عَ اْل َسـاكِِني وَ اْلمَ اء وَ ْلُفَقـرَ ِ ـَدقَاُت ل َـا الصَّ منَّ ِإ

ِقَاِب  ِيف الرّ مْ وَ هُ ُ وبـ ُل يمٌ َحِكيمٌ قـُ ِ ُ َعل َّ ا ِ وَ َّ نَ ا يِل فَرِيَضةً مِّ ِب ِن السَّ ْ اب ِ وَ َّ يِل ا ِيف َسِب َني وَ ارِمِ اْلغَ   3﴾وَ
 :واملساكني الفقراء -1-1

ـم على جيمعون للفقراء، ولكن دقيق حتديد يف الفقهاء اختلف لقد  عنـدهم لـيس النصـاب، أي دون مـا ميلكـون أ
 يكفـيهم مـا الفقـراء ويعطـى ذلـك، وغـري وعـالج ومشـرب وملـبس مأكـل مـن الكرميـة، احليـاة مؤونـة يكفـيهم مـا

ت للحاجيات  .عام كل تتكرر الزكاة ألن الفقهاء مجهور عند األرجح الرأي هو وهذا سنة ملدة والضرور

  :عليها العاملني -1-2
 ذلك، ويعطى نطاق يف يدخل وما توزيعهاحفظها و و  الزكاة جباية أعمال من عمال ئبه أو اإلمام يوليهم الذين هم
  .أغنياء كانوا لو حىت هلم
 

                                                             
.97الفرقان، اآلية  سورة - 1  
.27سورة اإلسراء، اآلية  - 2  
.60سورة التوبة، اآلية  - 3  
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م ملؤلفةا -1-3   :قلو
 هلـم املعطـى إسـالمهم، والقـدر تقوية يرجى مسلمني املسلمني، وإما عن شرهم كف أو إسالمهم يرجى كفار وهم

  .األحوال حسب ئبه أو األمر ويل الجتهاد مرتوك

  :الرقاب يف -1-4
 والءهـم يكـون أي أعـتقهم ملـن هـمءوال يكـون حـىت أسـيادهم ملكيـة مـن حكمهـم يف ومـن العبيـد عتـق هبـ ويقصـد

ئبـه األمـر ويل الجتهـاد مـرتوك األسـري أو للعبـد يعطـى الـذي لإلسـالم، والقـدر  املتـوفرة احلصـيلة ضـوء يف أو 
ت ت من اإلسالمية واألولو  .وحاجيات ضرور

 : الغارمون -1-5
 عـن فاضـال نصا ميلك وال دين عليه من حنيفة، أيب مذهب يف والغارم دين، عليه الذي وهو غارم مجع الغارمون

 نفقة يف يستدين كأن نفسه ملصلحة غارم نوعان، الغارمون بن حنبل وأمحد والشافعي بن أنس  مالك دينه، وعند
  .تمعا ملصلحة غارم و اخل،... مسكن بناء أو مرض، عالج أو زواج أو

 : هللا سبيل يف -1-6
 الفرد خالهلا من يستطيع اليت الصاحلة األعمال مجيع يشملف هللا، إىل التقرب طريق به سلك خالص عمل كل هو

 .اجلهاد هنا املراد أن العلماء مجهور ويرى والعمل، العلم خالل من هللا مرضاة كسب

  :السبيل ابن -1-7
 املنقطع املسافر أن على العلماء واتفق بلده، إىل الرجوع يريد وهوبلده وبعد عن ماله  عن انقطع الذي املسافر هو
 الشريعة وضعت ولقد بلده، يف غنيا كان وإن مقصده على به ويستعني حاجته يسد ما الزكاة من يعطى بلده عن

 السبل انقطاع حال يف مسعفا هلم أوجد حيث السفر على املرتتبة املصاحل ألصحاب تشجيعافئة ه الهذ اإلسالمية
  . اخل...والتجار والدعاة العلم طلبة تشجيع إىل يؤدي وهذا ، م 

  :الفيء جهات صرف أموال -2
 .ذي يؤخذ من الكفار عفوا دون قتالالفيء هو املال ال
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لرَُّسوِل  ﴿: من خالل قوله تعاىلمصارف الفيء حدد القرآن الكرمي و  ِ ل لَّهِ وَ ِ ٰى فَل ُقرَ ْن َأْهِل اْل هِ مِ ِ ُسول ٰى رَ ُ َعَل َّ َ ا ا أَفَاء مَ
َىبٰ  ُقرْ ِِذي اْل ل ُكـمُ الوَ ـا َآ مَ ـنُْكمْ ۚ وَ ـاءِ مِ َ ي ِ ـْنيَ اْألَْغن َ ـةً بـ وَل َُكـوَن دُ يِل َكـيْ َال ي ـِب ـِن السَّ ْ اب َسـاكِِني وَ اْلمَ ٰى وَ ـامَ تَ يـَ اْل ُ وَ رَُّسـوُل فَُخـُذوه

َقاِب  عِ َ َشِديُد اْل َّ نَّ ا َ ۖ ِإ َّ اتـَُّقوا ا وا ۚ وَ هُ تـَ ُ فَانـْ ه اُكمْ َعنْ ا نـَهَ مَ   1﴾وَ
  2:إىل مخسة أمخاس، واخلمس األول يقسم إىل مخسة أسهم متساويةوميكن تقسيم الفيء 

o علــى نفســه وأزواجــه، ويف مصــاحله ومصــاحل املســلمني، ويقــول اإلمــام ابــن  كــان ينفــق منــه :ســهم الرســول ملسو هيلع هللا ىلص
 .حنيفة أن هذا السهم سقط بوفاة الرسول

o صـغارهم وكبـارهم وأغنيـائهم وفقـرائهم وذلـك  وهـم بنـو هاشـم وبنـو عبـد املطلـب ويسـاوي بـني: سهم ذي القرىب
 .للذكر مثل حظ األنثيني

o وهو الذي مات والده ووالدته يف صغره، وهو من ذوي احلاجات ليس لديه من يعوله يف احلياة: سهم اليتيم. 
o م اليومية: سهم املساكني  .هم الذين ال جيدون من القوة ما يكفيهم يف حيا

o هم الذي أشر إليه يف مصارف الزكاةوهو نفس الس: سهم ابن السبيل  
  :سياستان ء فإن الفكر املايل اإلسالمي فيهأما األربعة أمخاس من مال الفي

o ختصيصها للقوات املسلحة للدولة اإلسالمية دون سواها تصرف كرواتب وأجور ألفراد اجليش. 
o جتعلها يف املصاحل العامة للمسلمني تصرف كرواتب وأجور لألفراد.  

  .الغنائم مستحقي -3
خذونه عنوة وقهرا، وتظهر مصـارف الغنـائم  لقتال و ا املسلمون من الكفار  الغنائم هي تلك األموال اليت يظفر 

ٰى  ﴿ :تبـارك وتعـاىل يف قولـه ـامَ تَ يـَ اْل َىبٰ وَ ُقـرْ ـِذي اْل ِ ل لرَُّسـوِل وَ ِ ل ُ وَ ِ ُمخَُســه َّ  ِ ـَأنَّ ءٍ فَ ـْن َشـيْ ـتُمْ مِ مْ ِ ـَـا غَن ـوا أَمنَّ مُ اْعَل َســاكِِني  وَ اْلمَ وَ
َقى ا تـَ مَ اْل وْ َ قَاِن يـ ُفرْ مَ اْل وْ َ ِدَ يـ ٰى َعبْ ا َعَل نَ ْل ا أَنـْزَ مَ ِ وَ َّ تُمْ ِ نـْ تُمْ آمَ ْن ُكنـْ يِل ِإ ِب ِن السَّ ْ اب ءٍ قَِديرٌ وَ ٰى ُكلِّ َشيْ ُ َعَل َّ ا اِن ۗ وَ عَ مْ   3﴾ْجلَ

ملـؤن والـذخرية وغـري ذلـك ممـا تصـرف علـى اجلنـود احملـاربني ومـن حيث أن أربعة أمخاس من الغنـائم  يقـوم خبـدمتهم 
 .حيتاجه اجليش

  :يف حني اخلمس اآلخر يقسم كما يلي

                                                             
.7سورة احلشر، اآلية - 1  

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف -دراسة مقارنة مع املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي–العامة لبيت املال  املوازنةمحيد قرومي،  -2
  . 221-220ص ، ص2009-2008، جامعة اجلزائر، ياقتصادالعلوم االقتصادية، ختصص حتليل 

.41سورة األنفال، اآلية  - 3  
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 سهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص. 
 سهم ذوي القرىب. 
 سهم اليتامى 
 سهم املساكني 
 1.سهم ابن السبيل  

 ماهية النفقات العامة: املطلب الثالث
مــن أجــزاء السياســة املاليــة، حيــث تعكــس دور الدولــة يف احليــاة االقتصــادية  اتعــد سياســة اإلنفــاق العــام جــزء مهمــ

ــة  تمــع وإشــباع احلاجــات العامــة، وحــىت تصــل الدول ــة يف ســبيل حتقيــق أهــداف ا واالجتماعيــة، إذ تســتعملها الدول
نفاقهــا ومــن جهــة أخــرى ال يكــون إلألهــداف املنشــودة مــن إنفاقهــا جيــب عليهــا أن تلتــزم مبجموعــة مــن القواعــد، 

ـا احلاجات العامة وإمنا هناك العديد من العوامل اليت حتـدد حجـم اإل تزايدب عشوائيا امتزايد مكا نفـاق الـيت يكـون 
  .إنفاقه

  :مفهوم النفقات العامة -أوال
  :مت إعطاؤها للنفقات العامة منها هناك العديد من التعاريف اليت

ا بقصد إشباع حاجة عامةهي مبلغ نقدي خيرج من الذمة " :التعريف األول   2"املالية للدولة أو إحدى هيئا

نفاقــه شــخص مــن أشــخاص القــانون العــام إشــباعا حلاجــة "  :التعريــف الثــاين مــر  هــي كــم قابــل للتقــومي النقــدي 
  3"عامة

نفاقهـا يف شـكل كميـة معينـة مـن املـال خـالل فـرتة "  :التعريف الثالث زمنيـة جممـوع املصـروفات الـيت تقـوم الدولـة 
دف إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذي تن    4"مه هذه الدولةظمعينة 

ــا املبــالغ الــيت يــتم إنفاقهــا مــن قبــل اهليئــات العامــة مــن أجــل هــذا وعلــى       ميكــن تعريــف النفقــات العامــة علــى أ
  .إشباع خمتلف احلاجات العامة للمجتمع

                                                             
.197،ص 2006، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، النظام املايل اإلسالمي دراسة مقارنةعوف حممود الكفراوي،  - 1  

ستخدام أسلوب التحليل إىل املركبات األساسية حالة اجلزائر دمحم األمني كماسي وعبد الغين دادن،  -2 حتليل النفقات يف امليزانية العامة للدولة 
ح، ورقلة، اجلزائر، 01، جملة الباحث، العدد 2000-1970يف الفرتة املمتدة بني    .71، ص2002، جامعة قاصدي مر

.169، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دون سنة نشر، صاملالية العامةيونس أمحد البطريق وآخرون،  - 3  
ت املالية العامةعبد املطلب عبد احلميد،  -4   .173، ص2005- 2004، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اقتصاد
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  :لنفقة العامة حيتوي على ثالثة أركان رئيسية هيمن خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن مفهوم ا

  :الصفة النقدية لإلنفاق العام -1
ـا مـن السـلع واخلـدمات، وينطبـق هـذا علـى كـل  مبلغاإذ أن الدولة تدفع  من النقود يف سبيل حصوهلا على حاجيا

لنقـود،  إال أنـه يف بعـض األحيـان أوجه اإلنفاق احلكومي مبختلف أنواعه طاملا أن مجيع املعامالت االقتصـادية تـتم 
  1.يكون يف صورة عينية بدل نقدية مثال عندما تواجه الدولة بعض الظروف الطارئة

موعة من األسباب تتمثل يف   2:رغم هذا تبقى الصيغة النقدية هي األساس يف النفقة العامة وهذا راجع 
   تمعــات مــن االقتصــاد العيــين إىل االقتصــاد النقــدي، وبنــاء علــى هــذا ال يقبــل أن يتعامــل األفــراد فيمــا حتــول ا

لصيغة   ؛العينيةلصيغة النقدية يف حني تتعامل الدولة معهم بينهم 
  ؛صعوبة ممارسة الرقابة اإلدارية والربملانية على اإلنفاق العيين 
  ـــين العديـــد مـــن املشـــاكل اإلداريـــة كعـــدم الدقـــة يف تقـــديرها أ ـــري اإلنفـــاق العي ـــة لـــبع ويث ة الدول األفـــراد  ضحمـــا

  ؛عطائهم مزا عينية تزيد يف قيمتها عن مثن السلع واخلدمات اليت قدموها مقابل ذلك
   يف االسـتفادة مـن  عـد إخـالال ملبـدأ املسـاواة بـني األفـرادي -املزا العينيـةمبا يقدمه من بعض -أن اإلنفاق العيين

 .نفقات الدولة ويف توزيع األعباء العامة بني األفراد

ا شخص عام -2   :النفقة العامة يقوم 
ـا أشـخاص القـانون العـام، وتتمثـل يف الدولـة علـى اخـتالف  يشرتط لكي تعد النفقة مـن النفقـات العامـة أن يقـوم 

سية،  لتايلأنظمتها من مجهورية، ملكية أو ر ـا الشخصـيات  و ال تعد من قبـل النفقـة العامـة النفقـات الـيت يقـوم 
ـدف  ـا أشـخاص القـانون العـام  اخلاصة حىت وإن هدفت إىل حتقيق املنفعة العامة، كما ال تعترب النفقة الـيت يقـوم 

عــد إشـباع حاجــة خاصــة نفقــة عامــة،  ويتضــح مــن هنــا أن خــروج النفقــة العامــة مــن أحــد أشــخاص القــانون العــام ي
  3.شرطا ضرور ال كافيا لتحديد النفقة العامة

 4:وهناك معيارين للتفريق بني النفقات العامة والنفقات اخلاصة مها
  

                                                             
حبوث  ،-منهج السببية -يف ليبيا االقتصاديالبنية التحتية وأثره يف النمو  مشروعاتاإلنفاق العام على حممود دمحم داغر وعلي دمحم علي،  -1

   .113، ص2010صيف مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان،  ،51اقتصادية عربية، العدد
   .51،ص2007األردن، ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، املالية العامة والتشريع املايل والضرييبعادل فليح العلي،  -2

يد دراز،  - .247، ص2004اإلسكندرية، مصر، دون دار نشر، ، املالية العامةاملرسي السيد حجازي وحامد عبد ا 3  
.38-37ص ، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املالية العامة والتشريع الضرييبأعاد محود القيسي،  - 4  
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 : املعيار القانوين -2-1
إلنفاق وطبيعة االختالف بني نشاط اهليئات العامة واخلاصة هي اليت حتدد  ينص هذا املعيار على أن صفة القائم 

ــة للنف إلنفــاق ميتلــك الطبيعــة القانوني ــدف اهليئــات العامــة إىل حتقيــق املصــلحة العامــة، أي أن القــائم  قــة، حيــث 
العتمــاد علــى  ــدف اهليئــات اخلاصــة مــن أفــراد وشــركات إىل حتقيــق املصــلحة اخلاصــة  الســلطة اآلمــرة، يف حــني 

  .التعاقد فيما بينها أو مع اهليئات العامة

  :املعيار الوظيفي -2-2
إلنفــاق، وعلــى هـــذايســتند هــذا املعيــار   علــى طبيعــة الوظيفـــة الــيت تصــدر النفقــة عنهــا ولــيس علـــى صــفة القــائم 

ــا أشــخاص مــاتعتــرب النفقــة عامــة  األســاس ــا الدولــة بصــفتها اآلمــرة والســيادية أو قــام  ة تفوضــهم الدولــ قامــت 
ـا الدولـة أو اهل يف صالحية استخدام السلطة اآلمرة، يئـات العامـة يف نفـس الظـروف حني تعترب النفقات اليت تقوم 

  .نفقات خاصة وليست عامة يها األفراد والقطاع اخلاصاليت ينفق ف

  :الغرض منها حتقيق نفع عام -3
ــه لــن تكــون النفقــة عامــة حــىت وإن صــدرت مــن أحــد أشــخاص  إذللــركنني الســابقني،  ايعــد هــذا الــركن متممــ بدون

ــقام للمجتمــع وحتالقــانون العــام، فاهلــدف مــن النفقــة العامــة يتعــني أن يكــون حتقيــق النفــع العــ ويتســع ق مصــاحله، ي
مفهوم النفع العام ليشمل حتقيـق بعـض األهـداف االجتماعيـة واالقتصـادية، فمـثال يهـدف اإلنفـاق العـام إىل تقليـل 

ت للفقراءال   1.فجوة يف توزيع الدخول بني األغنياء والفقراء من خالل تقدمي بعض اإلعا

  :الفرق بني احلاجات العامة واخلاصة -3-1
  2:معايري تتمثل يف مستخدا بني احلاجات العامة واحلاجات اخلاصةميكن التمييز 

 تمـع مــن :املسـاواة يف املنـافع حيـث اخلـدمات االجتماعيــة الـيت تقــوم  يقضــي هـذا املعيــار مبسـاواة مجيـع أفــراد ا

شباعها  .الدولة 

 اعها نتيجــة عجــز القطــاع إشـبالدولــة مهمــة حيــث أن احلاجــات االجتماعيــة الـيت تتــوىل : عـدم القابليــة للتجزئــة
غري قابلة للتجزئـة مبعـىن أن النفـع الـذي يتولـد عـن إشـباع هـذه احلاجـات هـو نفـع مشـرتك بـني  اخلاص عن ذلك

 .مجيع املنتفعني وال ميكن جتزئته بينهم

                                                             
.448، ص2003، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، االقتصاد العام مقدمة يفسعيد عبد العزيز عثمان،  - 1  

، 145-144ص  ، ص2013، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، املالية العامةحسين خربوش وحسن اليحي،  -2
  .بتصرف
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 ــة غــري قابلــة الســتبعاد أحــد املــواطنني مــن : قابليــة االســتبعاد ممبــدأ عــد حيــث أن إشــباع احلاجــات االجتماعي
 .االنتفاع منها عكس احلاجات اخلاصة

 .احلاجات العامةأنواع  -3-2
  :تنقسم احلاجات العامة إىل نوعني

   :احلاجات االجتماعية -2-1 -3
ـا دون مقابــل مباشـر جلميــع أفــراد هـي تلــك احلاجـات الــيت يـتم إشــباعها عـن طريــق سـلع وخــدمات  يتـاح االنتفــاع 

تمع وال ختضع ملبدأ االستبعاد، حيث أن مستهلكي  االجتماعيـة ال ميكـن ع احلاجـات السلع واخلدمات اليت تشبا
لتايل إنتـاج هـذه السـلع  م من االنتفاع منها حىت يف حال مل يدفعوا أي مقابل هلذا االنتفاع، و استبعادهم أو حرما
تمـع ككـل رغـم تفـاوت مـدى االنتفـاع مـن اسـتهالك هـذه السـلع واخلـدمات مـن  سوف يرفع من مستوى رفاهيـة ا

  ...د الدفاع واألمن والقضاءشخص آلخر، ومن أهم أمثلة هذا النوع جن
م احلقيقيـة هلـذه احلاجـات االستبعاد جيعل مستهلكي هـذه السـلع واخلـدمات  ملبدأوعدم اخلضوع  ينكـرون تفضـيال

  1 .االجتماعية

إلشباع -2-2 -3    :احلاجات اجلديرة 
شـباع هي تلك احلاجات اليت يتم إشباعها عن طريق سلع وخدمات ختضع ملبدأ االستبعاد، إذ يقوم  نظام السوق 

تمع، حيث أن مستهلكي السلع واخلدمات لطلب على هذه السلع واخلدمات من ما يسجله ا تفضيالت ألفراد ا
إلشباع ميكن  ا ما مل يدفعوا ما استبعادهماليت تشبع احلاجات اجلديرة  م من االنتفاع  حيدده نظام السوق  وحرما

خـــتالف األنظمـــة ، وخيتلـــمـــن أمثـــان هلـــذه الســـلع واخلـــدمات ف تقـــدير األفضـــلية وترتيبهـــا يف االســـتبعاد أو عدمـــه 
  2.والنقل واإلسكان مثله هذه احلاجات اخلدمات الطبيةالفكرية والسياسية، ومن أ

  :ضوابط اإلنفاق العام -نيا
حـرتام  اإلنفـاقعمليـة تقتضي سالمة مالية الدولة أن تلتزم خمتلـف الوحـدات املكونـة لالقتصـاد العـام لـدى قيامهـا ب

  . احلاجات العامةخمتلف إشباع خالل املرجوة من  أهدافهابط، وهذا حىت حيقق هذا اإلنفاق بعض املبادئ والضو 
  

                                                             
يد دراز ودمحم عمر محاد أبودوح،  -1   .266-264ص ، ص2006، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، مبادئ املالية العامةحامد عبد ا
، 2011-2010دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،اإلسالميالسياسة املالية يف التاريخ االقتصادي سم، يسالم عبد الكرمي آل مس -2

   .25ص
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  :قاعدة املنفعة القصوى -1
ــة، لــذلك ال جيــوز قــل تكلفــة ممكن ــة   جيــب أن يهــدف اإلنفــاق احلكــومي إىل حتقيــق أقصــى منفعــة اجتماعيــة ممكن

دف الدولة إىل حتقيقهـا ختتلـف عـن املنفعـة عنـد للدولة أن تنفق يف أشياء ال ينتج عنها  منفعة، إال أن املنفعة اليت 
لنســبة لإلنالحيــث  األفــراد، بــل تتســع فــاق العــام علــى اإلنتاجيــة احلديــة والــدخل العائــد منــه  تقتصــر فكــرة املنفعــة 

دة علــى إعــادة توزيــع الثـــروات  اطلنيأمــوال النفقــة علــى العــلتشــمل مــا ميكــن أن تــدره  علــى العمــل مــن منــافع، ز
دة وحتسني نوعية اإلنتاج تمع، وكذا ز   .والدخول بني أفراد ا

تمــع بنــاء علــى مــا تــدره مــن منفعــة      لدولــة إىل املفاضــلة بــني املشــروعات الــيت حيتاجهــا ا وتــؤدي هــذه القاعــدة 
، ومن جهة أخرى على الدولة أن تـوازن بـني املنـافع حيـث ال يقتصـر إنفاقهـا قمجاعية وعلى ضوء ذلك تقرر اإلنفا

بـني خمتلـف  تـوازنعلى إشباع حاجة واحدة معينة يف حني احلاجات العامة األخـرى يـتم إمهاهلـا، إذ جيـب عليهـا أن 
دة علـى هـذا جيـب علـى الدولـة تو  احلاجات وذلك يف سـبيل حتقيقهـا أقصـى منفعـة اجتماعيـة ممكنـة، ـا ز زيـع نفقا

تمع من جهة أخرىحسب حاجات خمتلف املناطق واألقاليم     1.وخمتلف طبقات ا
  2:اهات متعددة اهتمت بقياس املنفعة من اإلنفاق العام أمههاوهناك اجت

 : االجتاه الشخصي -1 -1
املتولـد مـن اإلنفـاق يرى أنصار هذا االجتاه أن قياس منفعة اإلنفـاق العـام يـتم مـن خـالل مقارنـة النـاتج االجتمـاعي 

 .هذا اإلنفاق يف يد األفراد العام والناتج الذي ميكن حتقيقه من قبل األشخاص يف حال ترك

 : االجتاه املوضوعي -1-2
دة اليت حتدث يف الدخل الوطين نتيجة القيام بـه، وذلـك تتلخص فكرته  يف قياس منفعة اإلنفاق العام بناء على الز

خنفاضـه، وعلـى الـرغم مـن سـهولة هـذا  رتفـاع الـدخل الـوطين وتـنخفض  االجتـاه إال بناء على املنفعة العامة ترتفـع 
  .األخرى كاجلوانب االجتماعية أنه يركز على اجلوانب االقتصادية ويهمل اجلوانب أنه يؤخذ عليه

  
  
  

  
                                                             

ب عواد، - ت املالية العامة فتحي أمحد ذ .70-69ص ، ص2013، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اقتصاد 1  
.79-78ص  ، ص2007، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، أساسيات املالية العامةعادل أمحد حشيش،  - 2  
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  :قاعدة االقتصاد -2
البد منه ويقصد به التزام القـائمني علـى اإلنفـاق العـام بتجنـب  ضرور اتعد قاعدة االقتصاد يف اإلنفاق العام شرط

  1.التبذير واإلسراف حفاظا على عدم ضياع املال العام
ســلوب  ــة يكــون  ــه بضــابط االقتصــاد يف اإلنفــاق العقــالين وهــو مــا يعــربإذ أن حتقيــق أقصــى منفعــة عامــة ممكن  عن

، وبناء على هذا يتعني القيام بصرف أقل ما ميكن من األموال مع توخي أقصـى منفعـة، ألن تبـذير األمـوال اإلنفاق

، كمــا أن األمــوال املبــذرة جيــدر صــرفها يف أوجــه اإلنفــاق )(ش والتهــرب الضــريبينيالغــ ظــاهريت العموميــة يــؤدي إىل

لضريبة لينفقوها يف األوجه املفيدة دية أو حىت تركها عند املكلفني    .ا
ــة ت وإذا كانــت هــذه القاعــدة تقتضــي صــرف األمــوال العمومي ، إال أن هنــاك نفقــات عامــة تعــود علــى يف األولــو

لتايل ينبغي اإلكثار منها أال وهي النفقات االستثمارية وذلك عن طر زياخل لنفع و يـق خلـق املؤسسـات نة العمومية 
  .ذات الطابع الصناعي والتجاري والزراعي

ت أن الدولـة حتجـم عـن كثـرة اإلنفـاق يف اخلـدمات  ومن جهة أخرى ال يعين صرف األموال العمومية على الضرور
ـــق العامـــة وبعـــث االســـتقرار  ـــرب هـــذه النفقـــات ضـــرورية حلســـن ســـري املراف لعكـــس تعت ـــل  والنفقـــات االجتماعيـــة، ب

   2.، ألن حتسني املستوى االجتماعي سينتج عنه حتسن املستوى االقتصادياالجتماعي

  :قاعدة الرتخيص -3
لصرف إال إذه القاعدة عدم ج يقصد ، والرقابـة اجلهـة املختصـةذا سبق ذلك إذن وموافقة واز الصرف واالرتباط 

خذ الرقابة    3:ثالثة أشكال هيعلى اإلنفاق العام ميكن أن متارسها ثالث جهات وعلى إثرها 
  

                                                             
حتقيق أهداف السياسة االقتصادية دراسة العالقة السببية بني اإلنفاق العام وأهداف السياسة دور سياسة اإلنفاق العام يف دمحم بن عزة،  -1

ستعمال مناذج االحندار الذايت   . 15، ص2015، جامعة محه خلضر، الوادي، اجلزائر، ديسمرب 9، جملة رؤى اقتصادية، العدداالقتصادية يف اجلزائر 
)( رب من هو :الغش الضرييب    .مبخالفة مباشرة للقانون الضرييب غري مشروعة، أي الضريبة بطريقة عبارة عن 

هو جمموع  السلوكات الرامية إىل تقليص مبالغ االقتطاعات الضريبية الواجبة الدفع نتيجة استفادته من الثغرات املوجودة يف التشريع  :التهرب الضرييب
  .الضرييب

:وللتفصيل أكثر انظر   
.2011، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ظام الضرييب بني النظرية والتطبيقفعالية الن صر مراد، -  
يد قدي ،  -   .2011، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، األردن،دراسات يف علم الضرائبعبد ا

.36، ص 2010، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، مسامهة يف دراسة املالية العامةأعمر حيياوي،  - 2  
يف  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه2012-1970ثري النفقات العمومية على النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر طاوش قندوسي،  -3

   .32-31ص ، ص2014-2013علوم التسيري، ختصص تسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
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 : الرقابة اإلدارية -3-1
ـا وزارة املاليـة بواسـطة املـراقبني  وتتمثـل  رات واملصـاحل واهليئـات،اسـابيني العـاملني يف خمتلـف الـوز احمل واملـوظفنيتقوم 

ميـة ويف حـدود االعتمـاد املقـرر مهمتهم يف عدم السماح بصرف أي مبلغ إال إذا كان يف وجـه وارد يف امليزانيـة العمو 
ـا رقابـة مـن اإلدارة علـى  له، وتعد هذه الرقابة سابقة على اإلنفاق، ويف الواقع ال تعترب هذه الرقابـة ذات فاعليـة كو

  .نفسها وفقا للقواعد والضوابط اليت تضعها اإلدارة نفسها

 ): الربملانية( الرقابة السياسية  -3-2
ـــة ميـــ ـــوع مـــن الرقاب ـــة والتشـــريعهـــذا الن ـــل الســـلطات النيابي ية، إذ ميتـــد دور الربملـــان حلجـــم اإلنفـــاق العـــام ارس مـــن قب

حلـق الربملـان يف االسـتجواب  عوهـذا راجـوال يقتصر على الرقابة يف تنفيذ االعتمـادات املقـررة يف امليزانيـة،  وختصيصه
ت  دة على حق فحص احلسا ت عن سري التنفيذ، ز والتحقق وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة وكذا طلب البيا

 .إقرار ورفض االعتمادات اإلضافية قوإقرارها وحامية اخلت
ا غـري فعالـة خاصـة يف الـدول الناميـة وهـذا كـون الربملـان يسـاند اإلدارة حـىت  وعلى الرغم من أمهية هذه الرقابة إال أ

  .وإن كانت خمطئة

 :الرقابة احملاسبية املستقلة -3-3
مهمتهــا يف الرقابــة علــى أوجــه اإلنفــاق العــام والتأكــد مــن أن تســند هــذه الرقابــة إىل األجهــزة املتخصصــة، إذ تتمثــل 

مجيع عمليـات اإلنفـاق قـد متـت علـى الوجـه القـانوين ويف حـدود امليزانيـة والقواعـد املاليـة السـائدة، وميكـن أن تكـون 
ـــوفر  ـــا وت ـــر فاعليـــة بســـبب ختصـــص القـــائمني  ـــة صـــرف النفقـــات، وتعـــد هـــذه الرقابـــة أكث ســـابقة أو الحقـــة لعملي

انيات املتابعة، التحليل والرقابة السابقة والالحقة وكـذا إبـداء الـرأي يف اإلجـراءات الـيت يتعـني اختاذهـا لتصـحيح إمك
  .املسار

  العوامل احملددة حلجم النفقات العامة: رابعاملطلب ال
ـــدة  ـــة مبجموعـــة مـــن العوامـــل املوضـــوعية ذات العالقـــة الوطي يتقـــرر حجـــم اإلنفـــاق العـــام يف أي دولـــة ويف فـــرتة معين

ألنـه يتجاهـل خمتلـف الظــروف لدولـة، وال يعـد حتديـد حجــم اإلنفـاق العـام بنسـبة مــن الـدخل الـوطين أمـرا منطقيــا 
ا الدولة   .االقتصادية واملالية اليت تتميز 
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  :لدولةل الفلسفة السياسية -أوال
 الفلســفة السياســية للدولــة دورا كبــريا يف حتديــد حجــم اإلنفــاق العــام، حيــث أنــه يف ظــل الدولــة احلارســة الــيتتلعــب 

نحصر وظائفها يف األمن، الدفاع والعدالة، فإن حجـم إنفاقهـا العـام يقـل عـن الـدخل تتبىن أسلوب املالية احملايدة وت
  .الوظائفالوطين وينحصر على تلك 

ــة أمــا يف ظــل الــدول املتدخلــة الــيت تســتمد أفكارهــا مــن الفكــر الكينــزي ــة الوظيفي الــيت ، وتعتمــد علــى أســلوب املالي
الدولة إىل التأثري على النشـاط االقتصـادي مـن خـالل سياسـتها اإلنفاقيـة، فـإن حجـم اإلنفـاق العـام تسعى  مبوجبها

  .يزداد ويتنوع تبعا لدور الدولة
يعـين  فتكون منتجة من خالل امتالكهـا لوسـائل اإلنتـاج وهـذا مـا -املذهب االشرتاكي -الدولة املنتجة أما يف ظل 

ا تسيطر وتقوم مبعظم األنشطة االقتصادية واالجتماعية، وهذا األمر يتطلب أن يكون حجم النفقات كبري جدا 
دة جدا ونسبتها إىل الدخل القومي مرتفعة على تعدد أنواعهـا، وهـذا طبعـا  متاشـيا مـع  حيث تكاد تتطابق معه، ز

  .تزايد وتعدد حاجات األفراد والدولة
  :وميكن تلخيص هذا الكالم من خالل الشكل املوايل

  حدود اإلنفاق العام حسب الفلسفة السياسية للدولة: )07( الشكل رقم

  
  .اعتمادا على ما مت ذكره سابقا من إعداد الطالبة: املصدر
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   :النشاط االقتصاديمستوى  -نيا

، وتساهم الـدورة االقتصـادية يف رسـم حـدود )(خيضع النشاط االقتصادي إىل تقلبات تبعا حلركة الدورة االقتصادية
حيــة أخـــرى جنــد أن اإلنفـــاق العــام يـــؤثر يف  سياســة اإلنفــاق العـــام والــذي يعـــرف حبساســية اإلنفـــاق العــام، ومـــن 

  1:هذا من خاللمستوى النشاط االقتصادي، وميكن توضيح 
  إتبــاع سياســة توســعية، تتضـــمن  جيـــبيف حــال اخنفــاض مســتوى النشــاط االقتصـــادي يف ظــل حالــة الكســاد

التوســع يف اإلنفــاق العــام مــن أجــل توســيع هـــذه النشــاطات، خاصــة عنــدما يكــون االقتصــاد دون حالــة التشـــغيل 
دة اإلالكامــل ومبعــىن آخــر رفــع مســتوى الطلــب الكلــي الفعــال  ــه مــن خــالل ز ت نفــاق العــام كونــه ميثــل أحــد مكو

ميا  ما إذااألساسية حىت وصول مستوى التشغيل الكامل مع األخذ بعني االعتبار   .كان االقتصاد متقدما أو 
  يف حالة التضخم يقتضي األمر إتباع سياسة انكماشية تتضمن العمـل علـى تقلـيص النفقـات العامـة مـن أجـل

دة يف الطلــب الكلــي علــ ى العــرض الكلــي، وهــذا مــن أجــل امتصــاص القــوى الشــرائية الزائــدة املرتبطــة معاجلــة الــز
دة يف الطلب الكلي، وهذا يساعد يف كبح التضخم وحتقيق االستقرار االقتصادي  .لز

  جته ودخله القومي تربطه عالقة مع النفقات العامـة، حيـث يف حالـة اتسـاع إن حالة االقتصاد اليت توضحها 
دة يف حتمـل أعبـاء النفقـات النشاطات االقتص دة يف الدخل والناتج القـوميني يـنجم عنـه ز ادية وما يقود إليه من ز

دة  العامـة مـن خـالل مــا يتـاح لالقتصـاد مــن قـدرة أكـرب علــى حتصـيل اإليـرادات الالزمــة لتمويـل النفقـات ومــن مث ز
ة االقتصـاد علـى حتمـل أعبـاء النفقــات هـذه األخـرية، أمـا يف حالـة اخنفـاض مسـتوى النشـاط االقتصــادي فتقلـل قـدر 

ـــاك ضـــعف ـــايل  االعامـــة، ألن هن لت ـــدخل القـــوميني، و ـــى حتصـــيل اإليـــرادات نتيجـــة اخنفـــاض النـــاتج وال يف القـــدرة عل
لضرورة   .ستنخفض النفقات العامة 

  :)للدولة ةالياملقدرة امل(  العامة اإليراداتحجم  -لثا
احلصول على إيرادات، وتتوقف املقدرة املالية للدولة على جمموعة  يفيعتمد حجم النفقات العامة على قدرة الدولة 

  :من العوامل كما يظهرها الشكل املوايل
  
  
  

                                                             
)( من املراحل مستوى النشاط االقتصادي متر مبجموعة بصورة دورية يفنتظمة املهي التقلبات : الدورة االقتصادية.   
  .122-121ص  ، ص2008، عامل الكتب احلديث وجدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، األردن، املالية العامةفليح حسن خلف،  -1
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  العوامل املؤثرة يف املقدرة املالية للدولة: )08( الشكل رقم
  املقدرة املالية للدولة                                                  

  
    املقدرة االقرتاضية        املقدرة التكليفية                                                               

  
  املقدرة االدخارية         احلصيلة الضريبية ضمن                                                      
  القدرة التحملية             

    
  طرق توزيع االدخار    حجم االدخار                                    املستوى الكلي     املستوى اجلزئي      

       
  الدخل الفردي       وطينالدخل ال   
  
  طبيعة الدخل -  احلصيلة الضريبية     

  طرق استخدامه -              املثلى     
ت املاليـة العامـة، نوزاد عبد الرمحن اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل: املصدر دار املنـاهج للنشـر ، املـدخل احلـديث يف اقتصـاد

   .47، ص2006والتوزيع، عمان، األردن، 

 :يلي وميكن توضيح هذه العوامل كما

 : يةطنالو  املقدرة التكليفية -1
ـــا قـــدرة الوحـــدات  بلـــوغ أقصـــى حصـــيلة ضـــريبية ميكـــن  أيصـــادية علـــى اإلســـهام يف دفــع الضـــرائب، االقتيقصــد 

أقصى قدر مـن األمـوال ميكـن  يقصد بهالذي لعبء الضرييب األمثل  ، وتعرف كذلكطيناقتطاعها من الدخل الو 
الســائد وتركيبــه، وذلــك يف ظــل النظــام السياســي واالجتمــاعي  وطينحتصــيله بواســطة الضــرائب يف حــدود الــدخل الــ

دةإذ أنه إذا زاد ادون إحداث ضغوط اقتصادية، اجتماعية وسياسية ال ميكن حتملها،   لعبء الضرييب من خالل ز
دة يف حصــيلة الضـرائب الكليــة بنســبة أكـرب أو بــنفس النســبة الــيت  ضـرائب أو فــرض ضــرائب جديـدة، وصــاحبهال ز

ا الضرائب، هذا يدل على أن وعاء الضـريبة قـد اتسـع أو بقـي علـى حالـه وهـذا يعـين االقـرتاب مـن العـبء  زادت 
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دة حصــيلة الضـــرائب بنســبة أقــل دة العـــبء الضــرييب مقابــل ز دة العـــ الضــرييب األمثــل، أمــا يف حالــة ز بء مــن ز
  .االبتعاد عن العبء الضرييب األمثلن وعاء الضريبة قد تناقص ومنه فقد مت فهذا يدل على أ الضرييب أو نقصت

  1:مبجموعة من العوامل نشملها يف الوطنية وتتأثر املقدرة التكليفية

o أي نــوع النشــاط االقتصــادي الســائد، حيــث أنــه يف حالــة ســيادة القطــاع الصــناعي  :وطينهيكــل االقتصــاد الــ
فاملقــدرة التكليفيــة ســتكون أكــرب وهــذا راجــع لضــخامة رؤوس األمــوال املســتثمرة وســرعة تــداوهلا، يف حــني إذا كــان 

 .ستكون املقدرة أصغر بسبب مومسية الدخول وانتشار االستهالك الذايت االقطاع الزراعي سائد

o ــدخل امنــ ــع ال ــ :لــوطينو توزي ــة يف توزيــع الــدخل ال  أفــراد كلمــا قلــت الفــوارق بــني وطينكلمــا كانــت هنــاك عدال
تمع، وهذا سيؤدي إىل ارتفاع املقدرة التكليفية  .ا

o اتعـرف املقـدرة التكليفيـة ارتفاعـ يف حالـة وجـود تضـخم :حالة النشاط االقتصـادي أو طبيعـة الظـاهرة النقديـة 
 .امسية، ويف حالة وجود كساد ستقل املقدرة التكليفية بسبب انكماش األوعية الضريبيةحىت وإن كانت 

o  فهـذا سـيزيد يف النـاتج امنتجـ اعامـ اإنفاقـالعامـة متـول  إذ كلمـا كانـت اإليـرادات :اإلنفـاق العـام إنتاجيةدرجة ،
دة يف األوعية الضريبية ومنه تزداد املقدرة التكليفية  .القومي، وهذا يتبعه ز

o ــ دة الــدخل وطينهنــاك عالقــة طرديــة تــربط حجــم الــدخل الــ :وطينحجــم الــدخل ال  واملقــدرة التكليفيــة، ألن ز
دة األوعية الضريبية، ومنه املقدرة التكليفية لوطينا دة يف دخل األفراد والوحدات االقتصادية أي ز  .ينتج عنه ز

o وهو ميثل احلد األدىن الذي جيب أال متسه الضرائب، وهذا احلد خيتلف مـن دولـة  :احلد األدىن الالزم للمعيشة
 .ألخرى وحسب درجة التطور االقتصادي، وتربطه عالقة عكسية مع املقدرة التكليفية

o حيــث كلمــا زادت نسـبة العــاملني زاد معهــا عــدد املكلفـني بــدفع الضــرائب، والــوعي  :تركيـب الســكان العمــري
  .ؤثر يف املقدرة التكليفيةالضرييب، وهذا سي

  :املقدرة التكليفية اجلزئية -2
ا قدرة الوحدات االقتصادية سواء كانت شخصية طبيعية أو معنوية على اإلسهام يف حتمل األعباء العامة،  يقصد 

  2:وتعتمد هذه املقدرة على عاملني مها

o التكليفيةكلما اجتهت الدخول حنو االستقرار كلما زادت املقدرة  :طبيعة الدخل. 

                                                             
ت املالية العامة سعيد علي العبيدي، - .78-77ص ، ص2011، دار دجلة، عمان، األردن، اقتصاد 1  

.96، ص كرهذ مرجع سبق عادل أمحد حشيش،  - 2  
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o السـلع الكماليـة ( كلمـا ارتفـع الـدخل ارتفـع مـا خيصـص منـه لألغـراض غـري الضـرورية   :كيفية استخدام الدخل
دة إنتاجيتهم ودخلهم، ومن مث تزداد القـدرة علـى حتمـل األعبـاء )والرتفيهية دة رفاهية األفراد وز ، وهذا يؤدي إىل ز
  .الضريبية

 : املقدرة االقرتاضية -3
ا مقدرة االقتصاد على تلبية حاجات الدولة من القروض العامـة، وتتوقـف هـذه املقـدرة علـى عـاملني تعرف على  أ

  1:مها

o مليـــل  هـــو خمصـــص لالســـتهالك مـــن الـــدخل وهـــو وهـــذا يعتمـــد علـــى مـــا :وطينحجـــم االدخـــار الـــ مـــا يعـــرف 
 .اضيةرت املقدرة االق هو خمصص لالدخار وقلت معه االستهالكي، إذ أنه كلما زاد امليل االستهالكي قل ما

o  حيدث تنافس بني الدولة والقطاع اخلاص على األموال املعـدة  :العام واخلاص اإلقراضتوزيع اجلزء املدخر بني
، حيث كلما كانت فـرص االسـتثمار اخلـاص مرحبـة كلمـا انسـابت املـدخرات للقطـاع اخلـاص )املدخرات( لإلقراض 

ث العكس زادت قدرة الدولة على جذب املدخرات يف شـكل وقلت فرص حصول الدولة على القروض، وإذا حد
  .قروض عامة

  :املنفعة اجلماعية -رابعا
ا شأن النفقة اخلاصة ختضع للحساب االقتصادي املتمثل يف احلساب املنفعي  كما تطرقنا سابقا فالنفقة العامة شأ

قـل نفقـة، وهـذا املبـدأ موضـع اتفـاق بـني خمتلـف الكتـاب، ويرتتـب علـى تطبيـق  امبعىن أ ختضـع ملبـدأ أكـرب منفعـة 
قــل نفقــة ممكنــة وهــذا مــا: هــذا املبــدأ أمــران يعــرف مببــدأ الــوفر يف اإلنفــاق،  األول يتمثــل يف ضــرورة حتقيــق املنفعــة 

فعـة املرتتبـة عليهـا سـواء كـان ذلـك يف نطـاق إنتـاج املبدأ دقة حساب كل من النفقة العامـة واملن اويتطلب تطبيق هذ
السلع املادية أو يف نطاق اخلدمات الشخصية، والثاين يتعلـق بضـرورة تسـاوي املنفعـة املرتتبـة علـى النفقـة العامـة مـع 

  2.وهذا ما يعرف مببدأ املنفعة املتساوية، وهذا رغم صعوبة قياس املنفعة تسببهاالتضحية اليت 
  
  
  

                                                             
ت املاليــة العامــةنـوزاد عبـد الــرمحن اهليـيت ومنجــد عبـد اللطيــف اخلشـايل،  -1 للنشــر والتوزيـع، عمــان، األردن،  جدار املنـاه، املــدخل احلــديث يف اقتصـاد

   .49، ص2006

.122، ص مرجع سبق ذكره فليح حسن خلف، - 2  
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  :قيمة النقود ضرورة احملافظة على -خامسا
يرتتب على العالقة القائمة بني مستوى النفقات العامة ومستوى النشاط االقتصادي قيد آخر على حجم النفقات 
العامـة يتمثـل يف احملافظــة علـى قيمـة النقــود، مبعـىن أال تعمــل هـذه النفقـات علــى تـدهور القـوة الشــرائية للنقـد ويضــر 

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية طء، ويرفع تكلفةالثابتة واملتغرية ببأصحاب الدخول 
هذا القيد غري حمصور فقط يف الدول النامية لكي حتقق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة مبعـدل مالئـم، ولكـن يعـين  

  1. التشغيل الكامل مستوى فيه حققتقدمة عند املستوى الذي يكذلك الدول املت

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

                                                             
  .71ص  ،2005، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع،عمان، األردن، أسس املالية العامةاخلطيب وأمحد زهري شامية،  ةخالد شحاد -1
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   تقسيمات النفقات العامة ونطاقها: يناملبحث الثا
واكب تدخل الدولة املتزايد يف احلياة االقتصادية واالجتماعية تنوع النفقات العامة وتعدد أوجهها، حيث أصبحت 

تـج اخـتالف الزاويـة الــيت و  عـن تعــدد أغـراض البحـث هنـاك العديـد مـن التقسـيمات العلميـة والعمليــة، هـذا التعـدد 
خـتالف فلسـفتها االقتصـادية ينظر منها إىل تلك النفقة، ومع هذا التعدد  عـرف حجـم النفقـات العامـة يف الـدول 

د القتصــاديني اودرجــة تقــدمها االقتصــادي ازد ذه الظــاهرة هلــتفســري إىل البحــث عــن  مــن ســنة ألخــرى، مــا دفــع 
ا سواء كانت ظاهرية أو   .حقيقية والوقوف على أسبا

  تقسيمات النفقات العامة: ب األولاملطل
رغــم تعــدد وتنــوع تقســيمات النفقــات العامــة علــى مســتوى الكتــب املاليــة أو علــى املســتوى العملــي الــذي تظهــره 

ت الدول إال أن هذه التقسيمات يف جمملها تستند إىل      .معيارين األول علمي والثاين وضعيخمتلف مواز

  :التقسيم العلمي للنفقات العامة -أوال
ر  يعرف التقسيم العلمي للنفقات العامة ذلك التقسيم الذي يستند على معايري اقتصادية، وهي توضح خمتلـف اآل

  1.االقتصادية للنفقات العامة على خمتلف املتغريات االقتصادية الكلية

  :تقسيم النفقات العامة حسب انتظامها ودوريتها  -1
  :ناك نوعني من النفقات العامة يتمثالن يفهبناء على هذا املعيار 

 : عاديةنفقات  -1 -1
ا تتكرر يف كل سنة وتظهر يف املوازنة العامة، وهذا ال يعين أن قيمة هذه  لدورية مبعىن أ هي النفقات اليت تتصف 

بتة وال تتغري من سنة ألخرى، ويف غالـب األحيـان يسـتعمل هـذا  بل يعين تكرار نفـس نـوع النفقـة، النفقات تبقى 
تمع، وعلى هذا األساس ميكن حتديد هذه النفقات  النوع إلشباع احلاجات الدائمة اليت حيتاج إليها خمتلف أفراد ا

 2.مقدما يف كل سنة وعلى حنو مؤكد، ومن أهم أنواع هذه النفقات جند مرتبات املوظفني

 : ديةعانفقات غري  -1-2
ومـن ال تتكرر بصـفة منتظمـة يف كـل سـنة بـل حتـدث علـى فـرتات متباعـدة وبصـورة غـري منتظمـة، هي النفقات اليت 

فقات احلروب والنفقات اليت تضطر الدولة إلنفاقها يف حال حدوث بعـض نأهم أنواع هذا النوع من النفقات جند 

                                                             
   .34، ص 2006، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، أساسيات املالية العامةزينب حسني عوض هللا،  -  1
ت املالية العامةمبادئ السيد عطية عبد الواحد،  -2   .182- 181ص  ، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، واقتصاد
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رها وأهـم مصـادر تغطيـة اج الكوارث الطبيعية اليت تؤدي إىل حدوث خسائر كبرية حتت إىل نفقات ضخمة ملعاجلة آ
   1.النفقات القروض واإلصدار النقدي اجلديد ههذ

وتتضح فائدة هذا التقسيم يف إرسـاء قاعـدة هامـة يف جمـال متويـل النفقـات العامـة، حيـث أن النفقـات العاديـة       
تدبري ما يلزم لتغطيتها من اإليرادات العادية، يف تتكرر بصورة دورية ومن مث تكون الدولة قادرة على تقديرها بدقة و 

لتــايل ال ضــرر علــى احلكومــة أن  تلجــأ إىل اإليــرادات غــري العاديــة  حــني النفقــات غــري العاديــة هــي غــري متوقعــة و
  2.لتمويلها كالقروض العامة واإلصدار النقدي اجلديد

سـتند إىل قاعـدة تعتمـد علـى جمـرد التكـرار ومن جهة أخرى، يعـاب عليـه أنـه يقـوم علـى أسـاس نسـيب، حيـث ي     
لتايل  ا عن العام، و تتحول العديد من النفقات غـري العاديـة السنوي، يف حني جند بعض ميزانيات الدول تزيد مد

لتـايل تتحـول النفقـات العاديـة إىل نفقـات  دة علـى إىل نفقات عاديـة، أو ميزانيـات تقـل عـن سـنة و غـري عاديـة، ز
دور الدولــــة زادت النفقــــات العامــــة كالنفقــــات العســــكرية والنفقــــات املخصصــــة ملعاجلــــة األزمــــات مــــع تطــــور هــــذا 

، ومل تعد اإليرادات العاد ة كافية لتغطيتهـا ومـن مث اللجـوء إىل اإليـرادات غـري ياالقتصادية اليت أصبحت تتكرر سنو
  .العادية

 3.وأمام هذه االنتقادات فقد هذا التقسيم أمهيته

 :النفقات العامة حسب الغرض منهاتقسيم  -2
تسـتهدف نفقــات الدولــة حتقيــق أغــراض متنوعــة إداريـة، اقتصــادية، اجتماعيــة، ماليــة وعســكرية، واســتنادا إىل ذلــك 

  :ميكن تقسيم النفقات العامة حسب هذه األغراض إىل

 : نفقات إدارية -2-1
لــذكر هنـــا رواتــب وأجــور العـــاملني يف خنــاملخصصــة لتســيري املرافـــق العامــة و كـــل النفقــات يتضــمن هــذا النــوع   ص 

ــالغ املخصصــة  دة علــى هــذا يــدخل يف هــذا النــوع املب ــة وأمثــان مســتلزمات اإلدارات احلكومــة، ز اإلدارات احلكومي
علـى أداء خمتلـف اخلـدمات العامـة علـى  ايف جمال اإلعداد والتدريب وهذا من أجل أن يكـون قـادر للجهاز اإلداري 

 4.جهة أخرى املبالغ املخصصة لتحقيق األمن الداخلي واستمرار العالقات مع اخلارجأكمل وجه، ويضم من 

                                                             
م للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مدخل إىل املالية العامةخالد أمحد املشهداين ونبيل إبراهيم الطائي،  - .79، ص2015، دار األ 1  

   .211، ص 2004، مصر، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، العام أصول االقتصاد ،جمدي شهاب -2

.123، ص2010، الطبعة الثانية، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مبادئ املالية العامةحممود حسني الوادي،  - 3  
  .113، ص2009مصر،  ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،أساسيات يف اقتصاد املالية العامةعبد هللا خبابة،  -4
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 : نفقات اقتصادية -2-2
ألغراض االقتصادية للدولة، مبعىن تلـك النفقـات الـيت مبجموعـة مـن  تقـوم مـن خالهلـا الدولـة هي النفقات املتعلقة 

ــدف إىل تــوفري  ــا االســتثمارات العامــة الــيت  ــدف إىل حتقيــق أهــداف اقتصــادية، وأحســن مثــال هن األنشــطة الــيت 
ءو اخلدمات األساسية كالنقل، املواصالت، الري   ....الكهر

وذلـك راجـع لعـدم يف الـدول الناميـة  ارز  وتتزايد أمهية هذا النوع من يـوم آلخـر يف الـدول االشـرتاكية، وحتتـل مكـا
ا  1. توفر التنمية األساسية 

 : نفقات اجتماعية -2-3
املخصصـة لألغـراض االجتماعيـة للدولـة، أي احلاجـات العامـة الـيت  تيتمثل هذا النوع من النفقات يف تلك النفقـا

تؤدي إىل التنمية االجتماعية لألفراد، وذلك من خالل حتقيق قدر من الثقافـة، التعلـيم والصـحة، إىل جانـب حتقيـق 
ــة تســتدعي  اتعــيش ظروفــ قــدر مــن التضــامن االجتمــاعي عــن طريــق مســاعدة بعــض الفئــات واألفــراد الــيت اجتماعي

يف الوقت احلاضر يعد هـذا النـوع مـن النفقـات اجلـزء األكـرب مـن إمجـايل النفقـات العامـة يف خمتلـف دول ساندة، و امل
    2.العامل سواء كانت متقدمة أو متخلفة

   )( واألوراق املالية) (تتضمن النفقات العامة املخصصة ألداء أقساط وفوائد الدين العام :نفقات مالية -2-4

تتضمن النفقات العامة املخصصة إلقامة واستمرار مرافق الدفاع الوطين سواء كانـت يف  :نفقات عسكرية -2-5
وبـرامج التسـليح يف أوقـات السـلم شكل رواتب وأجور، أو كانـت عبـارة عـن نفقـات إعـداد ودعـم القـوات املسـلحة 

 .واحلرب من خالل شراء األسلحة وقطع الغيار الالزمة

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف 2004-1990السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة اجلزائر مسعود دراوسي،  -1

   .167، ص2006-2005، جامعة اجلزائر، االقتصاد
  .32، ص2003للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، دار العلوم املالية العامةدمحم الصغري بعلي ويسري أبو العالء،  -2

 ()ــا لعامــة عنــدما تعجــز عــن تــوفري إيــرادات أخــرى وال ســيما  :الــدين العــام هــو مصــدر مــن مصــادر اإليــرادات العامــة تلجــأ إليــه الدولــة لتمويــل نفقا
 .الدول األجنبية الضرائب وقد يكون االقرتاض من األفراد أو اهليئات أو

) ( هي أدوات متويل يف السوق املايل، وهذه األوراق هي سندات أو صكوك تعطي حلاملها حق احلصول على جزء من العائد أو  :األوراق املالية
  :للتفصيل أكثر انظرو . الربح أو احلقني معا

.2011، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،البورصة يف االستثمار دمحم عبد احلميد عطية،  -  
.2011 ، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر،االستثمار غري املباشر يف حمافظ األوراق املالية، جالل عصران عصران -  
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ا بطريقة بسيطة يفهمها  : تعددة منهاوخيدم هذا التقسيم أغراضا م        ت امليزانية وحمتو أنه ميكن من نشر بيا
دة علـى اسـتخدامه يف دراسـة  كل املواطنني، كما يساعد على حتليل النشاط احلكومي وتطويره من فرتة ألخـرى، ز

  1.ومقارنة النفقات العامة مع ميزانيات دول أخرى
ــه غــري قــادر علــ        ــه انتقــد كون ــة والعمليــة املتعلقــة خبصوصــية بعــض لكن ت الفني ى التغلــب علــى بعــض الصــعو

ممـا يرتتـب عليـه  النفقات العامة، كما أنه قد يواجه نفقات ليس هلا طـابع وظيفـي أو ختـص أكثـر مـن وظيفـة واحـدة
 2 .صعوبة توزيع منفعتها وحتديد وظيفتها

لثروة القوميةتقسيم النفقات العامة حسب  -3   :عالقتها 
دة الثــروة  يعتمـد هـذا التصـنيف علــى مـدى مسـامهة النفقــات العامـة يف تكـوين رأس املــال الثابـت أي املسـامهة يف ز

  3:القومية، ووفقا هلذا املعيار تنقسم النفقات العامة إىل

 : نفقات جارية -3-1
ــة لضــمان تســيري اجلهــاز اإل ــدف مباشــرة هــي النفقــات الــيت تتكــرر بصــورة دوري ــة، وال  دة رؤوس  إىلداري للدول ز

للمــوردين كأمثــان  عاألمــوال، ومــن أمثلــة هــذه النفقــات مــا يــدفع للمــوظفني مــن رواتــب وأجــور ومكافــآت، ومــا يــدف
 .اخلدمات الالزمة لالستهالك العامللسلع و 

  :نفقات رأمسالية -3-2
دات واألراضـي هي النفقات العامة اليت تساهم يف تكوين رأس املال القومي كاإلنفـاق للحصـول علـى اآلالت واملعـ

لتـايل يـؤدي إىل  دة الثـروة القوميـة و وإنشاء السدود واملستشفيات واملدارس، وهـذا النـوع مـن اإلنفـاق يسـاهم يف ز
  .منو الناتج القومي

والدوريـة، ومـن أهـم املـزا  االنتظـاموجاء هذا التقسيم لتاليف االنتقادات اليت وجهت إىل التقسيم القائم على معيـار 
  4:اليت يقدمها هذا التقسيم جند

  لنســـبة للبلــدان الناميـــة الــيت يســـاهم فيهــا القطــاع العـــام بــدور فعـــال يف التنميــة وعليـــه يكــون مـــن تظهــر أمهيتــه 
  .الضروري متييز العمليات الرأمسالية ومعرفة حجم االستثمارات العامة

                                                             
  .36، صمرجع سبق ذكره،  زينب حسني عوض هللا -1

.122، ص 2007، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مبادئ املالية العامةحممود حسني الوادي وزكر أمحد عزام،  - 2  

.56، ص2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة املالية العامةمصطفى الفار،  - 3  
  .42، صمرجع سبق ذكره،  زينب حسني عوض هللا -4
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 قتصاد الوطينله أمهية وعالقة وثيقة ملعدل منو اال.  
  يعد وسيلة تربط القطـاع العـام ببـاقي قطاعـات االقتصـاد الـوطين، خصوصـا وأنـه ميكـن حتديـد نصـيب كـل قطـاع

  .من القطاعات اليت تنقسم إليها اخلطة االقتصادية للدولة
 التـدقيق يف فحصـها تظهر أمهيته من جانب حتقيق الرقابة واإلشراف، حيث عندما تكـون نفقـات رأمساليـة جيـب 

  .عند املوافقة عليها واعتمادها

  :ثريها على الدخلتقسيم النفقات العامة حسب   -4
 أول مـــن قـــام بتقســـيم النفقـــات حســـب هـــذا املعيـــار هـــو االقتصـــادييعتـــرب هـــذا التقســـيم هـــو التقســـيم التقليـــدي، و 

    1:كما يليالنفقات العامة  هذه  ، وميكن توضيح )Pigou) االجنليزي

 : نفقات حقيقية -4-1
ا الدولة مقابل احلصول على الالنفقات اليت تقو هي تلك  يري املصاحل ة اإلدارات وتساالزمة حليواخلدمات ال سلعم 

عماهلا، ويعودما ينفق لشراء السلع املختلفة الالزمالعامة، مثل األجور و  هذا اإلنفاق على الدولة  ة لقيام اإلدارات 
خدمـة ع مقابـل سـلعة أو ا يعـين أن النفقـات العامـة تـدفو مـوهـوبدونه تقـف عجلـة الدولـة عـن العمـل، بنفع مباشر 

وهذا ما يرتتب عليه أن النفقات احلقيقية تؤدي إىل اقتطاع جزء من التدفق السلعي من الدورة االقتصادية، كما أن 
 .املبالغ املدفوعة من قبل الدولة تؤدي إىل خلق دخول تتدفق إىل تيار الدخل القومي

 : نفقات حتويلية -4-2
دف الدولة من ورائهـا هي تل خـرى، وهـذا لتحقيـق أهـداف إىل نقـل الـدخل مـن فئـة اجتماعيـة ألك النفقات اليت 

ت االجتماعيــة، وتــتم هــذه النفقــات دون مقابــل أي دون إلــزام  خمتلفــة ليســت اقتصــادية دائمــا، ومــن أمثلتهــا اإلعــا
دة املستفيد بتقدمي سلع أو خدمات إىل السلطات العامة، وعلى هذا  األساس فالنفقـات التحويليـة ال تـؤدي إىل ز

 .قل القوة الشرائية من فئة ألخرىالدخل اإلمجايل وإمنا هي عبارة عن ن
  2: وميكن أن تنقسم النفقات التحويلية حسب الغرض الذي تسعى لتحقيقه إىل عدة أنواع تتمثل يف

  

                                                             
)( هــو اقتصــادي إجنليــزي :آرثــر بيجــو )الــذين  مدرســة كامربيــدج، وهــو مؤســس اقتصــاد الرفاهيــة، وأحــد املــؤلفني األوائــلينتمــي إىل  ) 1959-1877

  .فكروا يف االقتصاد البيئي، كما مشلت دراساته أيضا نظرية العمل والتمويل العام

   .37ص مرجع سبق ذكره،نوزاد عبد الرمحن اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل،  -1

.473-472ص  ، ص2008، مصر، اإلسكندرية ، الدار اجلامعية،املالية العامة سعيد عبد العزيز عثمان،  - 2  
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   :نفقات حتويلية اقتصادية -4-2-1
ت  دف مـن ورائهـا الدولـة إىل تشـجيع تتمثل يف تلك اإلعا احلكومية املقدمة لبعض املشروعات اإلنتاجية، واليت 

دة اإلنتــاج وختفــيض لتــايل ختفــيض أســعار تلــك الوحــدات علــى ز بعــض الســلع واخلــدمات الــيت  تكلفــة إنتاجهــا و
يف اســتخدام املــوارد  تكــون غالبيتهــا ســلع ضــرورية، كمــا تســتخدم هــذه النفقــات ســعيا وراء حتقيــق كفــاءة اقتصــادية

  .االقتصادية

  :نفقات حتويلية اجتماعية -4-2-2
، يكـون اهلــدف منهـا حتقيـق البعــد االجتمـاعي مـن اإلنفــاق العـام، ومــن وع مــن النفقـات الـيت تــتم دون مقابـلهـي نـ

ت البطالــة الــيت متــنح لألفــراد الــذين فقــدوا وظــائفهم ألســباب خارجــة عــن  نطــاقهم، أمثلــة هــذه النفقــات جنــد إعــا
ت ت املمنوحـة للفقـراء يف ا ت املقدمة لكبـار السـن، اإلعـا مـع والـذين تقـل دخـوهلم عـن حـد معـني، وهنـاك اإلعا

  .من يسمي هذا النوع من النفقات بنفقات برامج الرفاهية للفقراء

   :نفقات حتويلية مالية -4-2-3
  .تتمثل يف فوائد الدين واستهالكهو ض العام هي النفقات العامة اليت يكون اهلدف منها مواجهة عبء االقرتا

، حيـث بواسـطته تـتمكن السـلطات العامـة لـى وضـع سياسـات التخطـيط االقتصـاديويساعد هذا التقسـيم ع      
دة الــدخل  دة النفقــات الــيت تراهــا كفيلــة بــز مــن معرفــة نقــاط الضــعف يف اإلنفــاق العــام، وبنــاء علــى هــذا تقــوم بــز

الطريـق إلعـادة توزيـع الـدخل توزيعـا يتفـق  يهيـئالوطين، وتوجه من النفقات حنو ما تراه حيقق أهداف اجتماعية مما 
ــة تتبــع تطــور النفقــات العامــة وحتليــل طبيعتهــا  مــع األهــداف الــيت ترمــي إليهــا، ومــن جهــة أخــرى فهــو يســهل عملي

رها االقتصادية واالجتماعية   .لتحديد آ
ــا ممولــة يف أغلبهــا عــن        ومــن انتقــادات هــذا التقســيم أنــه ميكــن اعتبــار كــل النفقــات العامــة نفقــات حتويليــة أل

حيـة أخـرىطريق االقتطاع من الثروات والدخول  تمع وتفيد البعض اآلخر، ومن  إذا كانـت  الفردية لبعض أفراد ا
ــة تــؤدي إىل إعــادة توزيــع الــدخل فهــذا ال يعــين أن النفقــات احلقيقيــة ال تنــتج نفــس األثــر خاصــة  النفقــات التحويلي

داء خدمات جمانية لألفراد وتعترب تكاليفه     1.من االستهالك العام اعندما تقوم الدولة 
  
 

                                                             
.67، ص كرهذ مرجع سبق عادل أمحد حشيش،  - 1  
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اتقسيم النفقات العامة حسب  -5   :نطاق سر
 1:تنقسم النفقات العامة وفق هذا املعيار إىل نفقات وطنية ونفقات حملية ميكن توضيحهما كما يلي

 ): املركزية( نفقات وطنية -5-1
ــا، مثــل نفقــة الــدفاع واألمــن، وتعتــرب  هــي تلــك النفقــات الــيت تــرد يف ميزانيــة الدولــة وتتــوىل احلكومــة املركزيــة القيــام 

 .نفقات ذات طابع قومي

 ): اإلقليمية(  نفقات حملية -5-2
ا ت أو جمالس احلكم احمللية هي النفقات اليت تقوم  ء  الوال وترد يف ميزانيـة تلـك اهليئـات مثـل توزيـع املـاء والكهـر

  .واملواصالت داخل اإلقليم أو املدينة، وحتتاج هذه النفقات إىل رقابة مباشرة ودقيقة
حية هذه النفقات وإن  ضوح معامله وخاصة يؤخذ على هذا التصنيف عدم و       لنفقات احمللية، فمن  ما يتعلق 

حيــة أخــرى فعبؤهــا ال يقــع علــى مكــان قصــدها خدمــة إقلــيم  تمــع ككــل، ومــن  رهــا متتــد لتخــدم ا عــني إال أن آ
تمـع ككـل، وذلـك كـون ت مـن  اإلقلـيم املسـتفيد فقـط بـل يقـع علـى عـاتق ا عـا العديـد مـن هـذه النفقـات متـول 

  .لةاملوازنة العامة للدو 
ت تعتمــد العديــد مــن الــدول علــى التقســيم اإلداري للنفقــة، حيــث تعــد مــن قبيــل النفقــات      وجتنبــا هلــذه الصــعو

الوطنيـــة كـــل النفقـــات الـــيت تـــرد يف ميزانيـــة الدولـــة العامـــة، يف حـــني تعتـــرب النفقـــات الـــيت تـــرد يف امليزانيـــات املســـتقلة 
    2.للوحدات احمللية نفقات حملية

  :سبق من خالل الشكل التايلوميكن تلخيص ما    
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
شد، - .48، ص 2003، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، املالية العامة سوزي عديل  1  
.72، ص كرهذ مرجع سبق عادل أمحد حشيش،  - 2  
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  خمتلف املعايري العلمية املستخدمة يف تقسيم النفقات العامة): 09(الشكل رقم 

  
  املعايري العلمية لتقسيم النفقات العامة                                         

  
  

ثريها            حسب عالقتها      حسب الغرض             حسب انتظامها       حسب نطاق                  حسب 
اعلى الدخل                 لثروة القومية                  ودوريتها                  منها            سر

    
  نفقات وطنية           نفقات حقيقية           نفقات جارية          نفقات اقتصادية نفقات عادية         

    
  نفقات حملية نفقات حتويلية             نفقات اجتماعية        نفقات رأمسالية             نفقات غري عادية

   
  نفقات إدارية                         

                        
  نفقات مالية                         

  
  نفقات عسكرية                        

  
  .من إعداد الطالبة: املصدر
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  :التقسيم الوضعي للنفقات العامة -نيا
يمات اليت يـتم تلك التقسا نتحدث عن التقسيم العملي مبعىن ملا نتحدث عن التقسيم الوضعي للنفقات العامة فإنن

ت خمتلف دول التصنيف النفقات العامة يف االستناد إليها ل   :عامل، ومن أهم التقسيمات هنا جندمواز

  :التقسيم اإلداري -1
وفقـا هلـذا املعيـار يـتم تصـنيف النفقـات العامـة تبعــا للوحـدات اإلداريـة الـيت تباشـر النشـاط احلكـومي، وهـذا التقســيم 

ته، وقد كان هذا التقسيم مقبـوال عامـة عنـدما كـان حجـم اإلنفـاق العـام نذ زمن بعيد نظرا ملنطقيته وضرور معروف م
ضئيال وكان اجلهاز اإلداري للدولة حمدودا، إال أنه ومع تطـور بنيـة هـذا اجلهـاز واتسـاع نطاقـه، أصـبح هـذا التقسـيم 

لكـل جهـاز  يثري بعض املشاكل، حيث أصبح توزيع اإلنفاق العام يتم على مراحل متعددة إذ خيصـص مبلـغ إمجـايل
من أجهزة الدولة الرئيسية، وبعدها يتوىل هـذا اجلهـاز بـدوره تقسـيم نفقاتـه علـى اهليئـات التابعـة لـه والـيت بـدورها قـد 

ــ -يف بعــض األحيــان-حتتــاج  ــيملتقســيم نفقا دة علــى هــذا فاجلهــاز ا علــى خمتلــف املشــروعات الــيت  ن عليهــا، ز
ويتغــري مــن ســنة ألخــرى، ورغــم هــذه االنتقــادات إال أن هــذا التقســيم مــا زال اإلداري للدولــة يتســم بعــدم االســتقرار 

ــا طبقــا لــه مهيتــه وحتــرص العديــد مــن الــدول علــى تصــنيف نفقا ت املتحــدة  حمتفظــا  ومــن هــذه الــدول جنــد الــوال
 1.األمريكية ومصر

  :التقسيم الوظيفي -2
داء وظيفــة حمـددة مــن وفقـا هلـذا التقســيم تقسـم النفقــات العامـة إىل جمموعـات إنفاقيــ ة خمتلفـة، كــل جمموعـة تـرتبط 

ــا الدولــة، ويــتم  ــا الدولــة، حــىت يتحقــق هــذا التقســيم البــد مــن حتديــد الوظــائف الــيت ســتقوم  الوظــائف الــيت تقــوم 
توزيع النفقات العامة على هذه الوظائف بغض النظر عـن اجلهـات اإلداريـة الـيت تقـوم بتأديـة هـذه الوظـائف إذ جنـد 

ا جهـات إداريـة متعـددة، وقـد اقـرتح خـرباء يف بع املتحـدة تصـنيف النفقـات  األمـمض األحيان وظيفة واحدة تقوم 
 2:جمموعات ةالعامة وظيفيا إىل مخس

موعــة األوىل ا وهــي تتمثــل  :ا ــة لســياد يف األمــن، اخلــدمات العامــة األساســية الــيت يــرتبط تقــدميها مبمارســة الدول
  .ونفقات إدارة اجلهاز احلكومي عالعدالة، الدفا 

موعة الثانية تمعات :ا   .اخلدمات اجلماعية أي األنشطة اليت ترتبط بتقدمي خدمات ضرورية حلياة ا

                                                             
.200، ص مرجع سبق ذكره ،جمدي شهاب - 1  

.480-479ص  ، صذكره، املالية العامة، مرجع سبق سعيد عبد العزيز عثمان - 2  
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موعة الثالثـة اخلـدمات املسـتحقة مثـل خـدمات التعلـيم والصـحة حـىت وإن كـان القطـاع اخلـاص يسـاهم بنسـب  :ا
  .متفاوتة يف تقدميها يف بعض الدول

موعة الرابعة   .اخلدمات االقتصادية وهي تتضمن األنشطة ذات الطابع االقتصادي :ا

موعة اخلامسة سة اجلمهورية :ا   . النفقات غري القابلة للتخصيص وتندرج حتتها نفقات الدين العام ور

  :تقسيم النفقات العامة يف اجلزائر -لثا
  .ني مها نفقات التسيري ونفقات التجهيز أو االستثماريقسم املشرع اجلزائري النفقات العامة إىل قسم

 :التسيرينفقات  -1
تلــك النفقــات الضــرورية لســري أجهــزة الدولــة اإلداريــة وال حتمــل أي قيمــة مضــافة لالقتصــاد  يقصــد بنفقــات التســيري

ـا ال تقــوم بعمليـة إنتـاج أي ســلعة حقيقيـة فهـذا النــوع مـن النفقـات موجــه بشـكل  أساسـي إلمــداد الـوطين، مبعـىن أ
تمـع، وجتمـع نفقـات التسـيري يف أربعـة  1هياكل الدولة مبا حتتاجه من أموال وذلـك حـىت يتسـىن هلـا تسـيري دواليـب ا

 2:أبواب كما يلي

  :ويشمل هذا الباب النقاط التالية. أعباء الدين العمومي والنفقات احملسومة من اإليرادات: الباب األول
 ؛دين قابل لالستهالك 
  ؛الدين العائم -الداخليالدين 
 ؛الديون اخلارجية 
 ت  ؛الضما
 النفقات احملسومة من اإليرادات.  

  .تتمثل يف االعتمادات الالزمة لتسيري مصاحل الوزارات .ختصيصات السلطات العمومية: الباب الثاين

  :يتكون هذا الباب من األقسام التالية. النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل: الباب الثالث
 ؛لارواتب العم 
 ؛املعاشات واملنح العائلية 
 ؛املعاشات واألعباء االجتماعية 
 ؛املعدات وتسيري املصاحل 

                                                             
ت املالية العامة حمرزي دمحم عباس، - .66، ص 2012اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ة، الطبعاقتصاد 1  

.34-32، ص ص 2011، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،املالية العامة، علي زغدود - 2  
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 ؛أعمال الصيانة 
 ت التسيري  ؛إعا
 النفقات املختلفة.  

  :يتكون هذا الباب من الفقرات التالية ،التدخالت العمومية: الباب الرابع
  ت  ؛اجلماعات احملليةالتدخالت العمومية واإلدارية مثل إعا
 ؛األنشطة الدولية مثل املساعدات اليت متنح للهيئات الدولية 
  ؛الثقايف مثل تقدمي املنحالنشاط الرتبوي و 
 ت االقتصادية  ؛النشاط االقتصادي مثل اإلعا
 ت للمصاحل العمومية االقتصادية  ؛إسهامات اقتصادية مثل إعا
 ؛النشاط االجتماعي مثل املساعدات والتضامن 
  صناديق املعاشات خمتلفمثل مسامهة الدولة يف  اجتماعيةإسهامات.  

 :التجهيزنفقات  -2
  1: توزع هذه النفقات حسب اخلطة اإلمنائية السنوية للدولة وتقسم إىل ثالثة أبواب

  .االستثمارات املنفذة من طرف الدولة :الباب األول

ت االستثمار املمنوحة من قبل الدولة :الباب الثاين   إعا

  النفقات األخرى برأس املال :الباب الثالث
دة حجم التجهيزات املوجودة لدى الدولة ا تقوم بز   .وتعترب هذه النفقات نفقات منتجة كو

  
  
  
  
  
  

                                                             
.1043،ص 1984جويلية  10املوافق لـ 1404شوال  11املؤرخة يف ) 28(اجلريدة الرمسية رقم  - 1  



سياسة اإلنفاق العام                                                        :فصل الثاينال  
 

 108 

ت املفسرة لتزايد النفقات العامة: املطلب الثاين   .النظر
لعـدة أسـباب، وميكـن أن نـربز هـذا عرفت النفقات العامة يف خمتلف دول العامل تزايدا كبـريا مـن سـنة ألخـرى وذلـك 

  :التطور يف اجلدول التايل

  تطور النفقات العامة يف بعض دول العامل: )24( اجلدول رقم

  العملة  حجم النفقات العامة  السنة  الدولة

ت املتحدة األمريكية   الوال
1930  
1948  
1952  

  مليون 881
  مليون 33791
  مليون 71594

  دوالر
  دوالر
  دوالر

  املتحدةاململكة 
1931  
1948  
1952  

  مليون 183
  مليون 3918
  مليون 4857

  ون إسرتليين
  ون إسرتليين
  ون إسرتليين

  االحتاد السوفيايت سابقا
1931  
1948  
1952  

  مليون 21774
  مليون 370844
  مليون 450503

  روبل
  روبل
  روبل

 .69، ص2015، بريوت، لبنان، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، املالية العامةمسري صالح الدين محدي،  :املصدر

ضعاف مضاعفة يف هذه الدول رغم اختالف          من خالل اجلدول نالحظ أن النفقات العامة عرفت تزايدا 
أنظمتها االقتصادية والسياسية وكـذا درجـة تقـدمها، وانطالقـا مـن هـذا حـاول العديـد مـن االقتصـاديني تفسـري هـذه 

ا، ومن أهم هذه التفسريات جندالظ   :اهرة ومعرفة أسبا

  :قانون فاجنر -أوال
االقتصـادي األملــاين أدولـف فــاجنر أول مـن قـام بدراســة وتفسـري ظــاهرة تزايـد النفقـات العامــة وذلـك يف القــرن كـان 

  . التاسع عشر

  :حمتوى قانون فاجنر -1
لنفقات العامة وتزايدها فاجنر تطرق   يف بعض الدول األوربيـة خـرج مـن خالهلـا بنتيجـة متثلـت يف دراسة له تتعلق 

د الــدور املــايل للدولــة والتطــور االقتصــادي للنمــو، وقــد مت صــياغة هــذه النتيجــة يف  يف وجــود عالقــة طرديــة بــني ازد

كلمــا حقــق جمتمــع معــني معــدل منــو :" قــانون اقتصــادي أطلــق عليــه قــانون فــاجنر حيــث يــنص هــذا القــانون علــى
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دة اقتصادي فـإن  دة اإلنفـاق العـام مبعـدل أكـرب مـن الـز لتـايل ز ذلـك سـيتبعه اتسـاع نشـاط الدولـة املـايل، و

ثري التصنيع   1"احلاصلة يف نصيب الفرد من الناتج الوطين وهذا حتت 
  :وظائف الدولة عند فاجنر -2

  2 :تتمثل يفقسيم وظائف الدولة إىل ثالثة قام فاجنر بت

 :الوظيفة التقليدية -2-1
ــال إىل اجتــاه الدولــة إىل الــتحكم  تتعلــق هــذه لــدفاع واألمــن، وقــد أرجــع تزايــد النفقــات العامــة يف هــذا ا الوظيفــة 

ت الداخليـة نتيجـة تعقـد احليـاة االقتصـادية مـن  حية، وكـذا التوسـع يف التصـنيع وقمـع االضـطرا مبركزية اإلدارة من 
  .حية أخرى

 : الوظيفة اإلنتاجية -2-2
لوظيفـة اإلنتاجيـة وهـذا راجـع لتزايـد ا  وإمكانية العمل بنظام املؤسسات تتزايد النفقات العامـةمع تزايد التقدم التقين

  .للدولة وتعددها

 : الوظيفة االجتماعية -2-3
ـــؤدي إىل عـــدم  ـــيت ت ـــى االحتكـــارات الصـــغرية ال ـــال إىل القضـــاء عل ـــد النفقـــات العامـــة يف هـــذا ا ـــاجنر تزاي أرجـــع ف

تمع من نتـائج النمـو االقتصـادي مـن االستقرار االقتصادي واالجتماعي  من جهة، وعدم استفادة خمتلف شرائح ا
 .جهة أخرى

ضية لقانون فاجنر -3   :الصياغة الر
  3: نر على النحو التايلجميكن صياغة قانون فا

G/Y= F (Y/ N) 

  ميثل حجم النفقات العامة G: حيث
        Y ميثل الدخل الوطين  
       N ميثل عدد السكان  
لنسبة للدخل القومي أكرب من الواحد مع أن   .مرونة النفقات العامة 

                                                             
ت املالية العامة حمرزي دمحم عباس، -1    .90، ص2015ة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سادسال ة، الطبعاقتصاد
   .نفس املرجع السابق -2

يد قدي،  - .16ص، 2006الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، الطبعة الكلية االقتصاديةإىل السياسات  املدخلعبد ا 3  
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  :نر من خالل الشكل البياين التايلوميكن توضيح قانون فاج

  املنحىن املمثل لقانون فاجنر: )10( الشكل رقم
  العامة نصيب الفرد من النفقات                                                                          

  

  

                                  
    متوسط دخل الفرد                   

ر االقتصــادية الكليــة لسياســة اإلنفــاق احلكــوميوليـد عبــد احلميــد عايــب،  :املصــدر ، مكتبــة حســن العصــرية للطباعــة والنشــر اآل

  .57 ص ،2010والتوزيع، بريوت، لبنان، 

 :قانون فاجنر نتقاداتا -4
  1:من االنتقادات تتمثل يف قدمه هذا القانون إال أنه مل يسلم ارغم م
 دة يف النفقـات ال دة يف النفقات العامة بشكل مطلـق ولـيس بشـكل نسـيب، إذ أن نسـب الـز عامـة ال عاجل الز

 .تغريات االقتصادية، فقد تزداد وقت االزدهار وتنخفض وقت الكسادتتساوى يف مجيع مراحل ال
  دة يف النفقــات العامــة هــي أغفــل العامــل دة النفقــات العامــة، حيــث مل يتطــرق إىل أن الــز الــزمين يف حتليلــه لــز

 .متقطعة من حيث الزمن يف تطورها فقد تزيد يف فرتة ما بنسبة معينة، وقد تقل هذه النسبة يف فرتة أخرى
  دة النفقات العامة وأمهل العوار ثريه على ز مـل األخـرى الـيت تـؤثر يف النفقـات كز على العامل االقتصادي يف 

  .العامة كالعوامل االجتماعية واملالية والسياسية

  :تفسري بيكوك وويزمان -نيا
ــة يف احليــاة اال ن تفســري ظــاهرة تزايــد دور الدول ــا العامــة،حــاول االقتصــاد وهــذا حــني قامــا  قتصــادية ومــن مث نفقا

ألحداث أن هذا الدور ي يفرتضان حيث ،)1955-1891( بدراسة اإلنفاق احلكومي يف بريطانيا يف الفرتة تأثر 
ن  كما،االستثنائية خبصـوص اإلنفـاق احلكـومي تعتمـد علـى  أن القـرارات الـيت تتخـذها احلكومـةويفـرتض االقتصـاد

عدة عوامل أمهها ردود أفعال املكلفني بدفع الضريبة على معدالت وأنواع الضـرائب الالزمـة لتمويـل اإلنفـاق العـام، 
  .وعلى هذا يفرتض هذا التحليل أن هناك مستوى معني من الضرائب يشكل قيد على منو اإلنفاق العام

                                                             
  . 139، ص2009صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ر، دااملالية العامةطارق احلاج،  -1
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دة الضـرائب على ما سبق فحجم اإلنفاق العام يـزداد وبناء هـذا  أنيف األوقـات العاديـة، إال  بصـورة متناسـبة مـع ز
دة اإلنفــاق احلكــومي  خيتــل يف النمــو املتــزن يف اإلنفــاق العــام ســوف تمــع لظــروف طارئــة نتيجــة ز أوقــات تعــرض ا

ملواجهـة مثـل هــذه الظـروف، ويف هــذا الوقـت يقبـل األفــراد رفـع معــدالت الضـرائب أو فـرض ضــرائب جديـدة وهــذا 
رف جتـري تقليصـا يف املوازنـة يف  الفـرتة املواليـة، وعـ أنلتمويل اإلنفاق االستثنائي، لكن من الصـعب علـى احلكومـة 

  ".أثر االستبدال" انتقال اإلنفاق واإليراد احلكومي إىل مستوى أعلى بـ
إلنفـاق  ويبقى االنتقاد الكبري هلذا التحليـل هـو اختـاذه صـفة التعمـيم وإمهالـه خصوصـية وإمكانيـة الدولـة الـيت تقـوم 

  1 .أنه قام على أساس دراسات إحصائية دقيقةرغم 

ركنسون -لثا   :قانون 
جتاه اإلدارات احلكومية للتوسع والتشعب ظاهرة وثيقة الصلة بتطور اإلنفاق العام يف  ركنسون املتعلق  ميثل قانون 
ركنســـون أن هنــــاك إفـــراط يف اســـتخدام القــــوى البشـــرية مـــن جانــــب اإلدارات  األجلـــني القصـــري والطويــــل، ويـــرى 

وميكــن تفســري هــذه الظــاهرة بوجــود ميــل لــدى ل، احلكوميــة املختلفــة بشــكل ال يتماشــى مــع متطلبــات حاجــة العمــ
دة عدد العاملني يف اإلدارات التابعة هلم دون وجود حاجة ماسة لـذلك،  بعض املسؤولني يف اإلدارات احلكومية لز

  2.ورمبا يرجع ذلك إىل تقوية نفوذ هؤالء املسؤولني وإضفاء مزيد من األمهية على ما يشغلون من مراكز

ح والتكاليف -رابعا   :أطروحة الرتكيز التفاضلي لألر
ن حــاوال تفســري ظــاهرة تزايــد اإلنفــاق العــام، اللــذا Stiguer و Tullourترجــع هــذه األطروحــة لالقتصــاديني 

نتـاج املنتجـات املطلوبـة مـن قبـل بعـض األعـوان دون آخـرين، حتليلهمـا  انطـالقوكانت نقطة  هـي أن الدولـة تقـوم 
تمع، فإن مجاعـات الضـغط سـوف تتكـون وتنـتظم حـىت وطاملا متويل هذه  املنتجات يكون موزع على كل عناصر ا

نتاج ما يرغبون، دون قدرة السكان الذين ال يستفيد هـا بتنظـيم ون من هـذه النفقـات ويتحملـون أعباءتقوم الدولة 
جنـد النفقـات العامـة تتزايـد أنفسهم ملقاومة هذه الضغوط ومـن مث الضـغط علـى الدولـة ودفعهـا إىل رفضـها، وهكـذا 

ا د   3.نتيجة تزايد وتطور الوضع االقتصادي واالجتماعي دون قيد حيول دون ز
  

                                                             
1 - Gervasio SEMEDO et autres , Economie des finances publiques, 2eme éditions 
augmentée, Ellipses édition Marketing, France, 2010, p267. 

ت املالية العامةدمحم البنا،  - .284،ص 2009، الطبعة الثانية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  اقتصاد 2  
يد قدي،  -3    .18-17ص  ، صمرجع سبق ذكرهعبد ا
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  تزايد النفقات العامة أسباب: املطلب الثالث

لبحـث عـن األسـباب الـيت تقـف وراء هـذه الظـاهرة،  بغية حتليل ظاهرة تزايد النفقات العامة بشكل واضـح سـنقوم 
دة مصاحبة يف املنفعة العامة احملققة أو كانت هذه األسباب ال ينجر عنهـا سواء كانت هذه  األسباب تؤدي إىل ز

دة نصيب الفرد من اخلدمات العامة   .ز

  :األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة -أوال
ا لتزايدالظاهرية األسباب تعرف  دة األ تلك األسباب اليت تؤدي إىل النفقات العامة  رقام املعـربة عـن النفقـات ز

دة تتمثــل يف نصــيب الفــرد مــن اخلــدمات املقدمــة مــن قبــل الدولــة، و  -كميــة أو نوعيــة  -العامـة دون أن يصــاحبها ز
  :هذه األسباب يف النقاط التالية

   :تغري قيمة النقود -1
يـار  ت على املستوى العاملي لظـاهرة التضـخم خاصـة بعـد ا نظـام بريتـون وودز، وهـذا تتعرض الكثري من االقتصاد

مـا يعـين اخنفـاض القـوة الشــرائية للنقـود، وهـو مـا ينـتج عنــه دفـع مبـالغ أكـرب مقابـل احلصــول علـى نفـس املقـدار مــن 
دة كبرية يف جانب النفقات العامة دون أن يقابلهـ  االسلع واخلدمات، وانطالقا من هذا تتعرض امليزانيات العامة لز

دة حقيقية يف حجم احلاج   .ات اليت تضطلع الدولة إشباعهاز
جيــب  -خاصــة بــني ســنوات متباعــدة –ة خمتلفــيف ســنوات وأساســا علــى هــذا عنــد مقارنــة حجــم النفقــات العامــة 

ستخدام األرقام القياسية   1.استبعاد أثر التضخم وذلك 
دة احلقيقية يف النفقات العامة  دة الظاهريـة العائـدة إىل وميكن الرجوع إىل املعادلة التالية الستخراج الز ستبعاد الز

دة يف مستوى األسعار   2:الز

ألسعار اجلارية                                               النفقات العامة 
دة احلقيقية يف النفقات العامة   100 ×     =                                         الز
  املستوى العام لألسعار                                             

  :اختالف قواعد الفن املايل -2
دة النفقات العامة ز  إىلمن العوامل اليت تؤدي  فمثال يف بعـض يل،ادة ظاهرية فقط هي اخـتالف قواعـد الفـن املـز

ـا مـن مـا حتصـل عليـه مـن إيـرادات، إذ تعـد املوازنـة الصـافية، يف  خصـماحلاالت يسمح لبعض اهليئـات العامـة  نفقا
                                                             

.285، صمرجع سبق ذكرهدمحم البنا،  - 1  
.79، ص مرجع سبق ذكرهخالد شحادة اخلطيب وأمحد زهري شامية،  - 2  
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دة  دة يف النفقـات هـي ز حني يف سنة أخرى أدخلـت مجيـع النفقـات العامـة يف املوازنـة العامـة للدولـة فـإن هـذه الـز
دة فرتة تق دير املوازنـة العامـة ظاهرية، كذلك يف حال مت إدخال نفقات القطاع املختلط يف النفقات العامة، وكذا ز

لسنة املالية    1.أو ما يعرف 

دة عدد السكان -3   :اتساع إقليم الدولة وز
دة املســاحة العامــة للدولــة  دة  الناجتــة عــن احتــاد أو انضــمام أقــاليم جديــدة تـؤدي ز وكــذا االنفجــار الســكاين إىل ز

 نفـــس وحتســنها وإمنــا تزيــد النفقـــات العامــة لتــوفرييف النفقــات العامــة حـــال عــدم توســع اخلــدمات القدميـــة ظاهريــة 
دة نصــيب الفــرد مــن النفقــات العامــة اخلــدمات القدميــة، مبعــىن عــدم دة يف النفقــات العامــة ال ترجــع فقــط ز ، والــز

دة يف عــدد الســكان بــل ترجــع كــذلك للتغــريات  دة يف عــدد احلادثــة للــز يف هيكــل الســكان، وعــادة مــا تــؤدي الــز
دة يف النفقات العامة، مما ينعكس علـى مسـتوى اخلـدمات املقدمـة لألفـراد واجتاههـا حنـو إىل االسكان  متصاص الز
  2.إلشباع تلك احلاجاتغم سعي احلكومة التدهور ر 

  :احلقيقية لتزايد النفقات العامةاألسباب  -نيا
تصــاحبها والــيت  حجمهــايف  دةاألســباب الــيت ينــتج عنهــا ز النفقــات العامــة تلــك لتزايــد احلقيقيــة  ســبابتعــرف األ

دة يف كميـة و دة نصـيب الفــرد مـن اخلـدمات العامـة،  دولـةأو نوعيـة اخلـدمات املقدمـة مــن قبـل ال/ ز وتتنــوع أي ز
  .هذه األسباب من اقتصادية،اجتماعية، سياسية، مالية، إدارية وعسكرية

  :األسباب االقتصادية -1
دة احلقيقية يف النفقات العامة ومن أهم هذه العوامل هناك جمموعة من العوامل االقتصادية اليت   :تقف وراء الز

دة الدخل القومي -1-1  : النمو االقتصادي وز
لتـايل يـزداد الطلـب علـى حيققه  ياقتصادكل منو  جمتمع معني يصاحبه ارتفاع يف متوسط دخـل  الفـرد احلقيقـي، و

العامـة مــن بـني هــذه السـلع الــيت يـزداد الطلــب عليهـا عنــد السـلع واخلــدمات االسـتهالكية، وتعــد السـلع واخلــدمات 
ــة الدخليــة للطلــب علــى الســلع واخلــدمات العامــة مرتفعــة، وعلــى هــذا  دة الــدخل، ومــن جهــة أخــرى تعتــرب املرون ز
ملزيـد مــن الســلع واخلــدمات العامــة، أو حتســني اخلــدمات  دة يف الــدخل تــدفع األفــراد إىل املطالبــة  األسـاس فــأي ز

 3.ودة، وهذا الشيء يؤدي إىل منو اإلنفاق العام وهذا إلشباع تلك احلاجات العامة املتزايدةاملوج
                                                             

ت املالية العامةدمحم طاقة وهدى العزاوي،  - .44، ص2007، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اقتصاد 1  
   .104، ص2003للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الدولية ودار الثقافة  ، الدار العلميةاملالية العامة والتشريع املايليبات، ندمحم مجال ذ -2

.113، ص مرجع سبق ذكرهحممود حسني الوادي،  - 3  
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 : تطور دور الدولة االقتصادي -1-2
د نشــاطها يف مجيــع امليــادين االقتصــادية، االجتماعيــة والثقافيــة مــن ضــمان اجتمــاعي،  أدى تطــور دور الدولــة وازد

ـــيم اإلجبـــاري،  ـــد وصـــناعة تعويضـــات البطالـــة، التعل ـــة املختلفـــة، مـــد ســـكك احلدي ـــات الصـــحية واالجتماعي التأمين
ــة ... الســيارات ــا، وهــذا إذا مــا اســتثنينا الــدول االشــرتاكية الــيت تشــرف فيهــا الدول لتــايل نفقا دة أعبائهــا، و إىل ز

  1...مباشرة على وسائل اإلنتاج والتجارة الداخلية واخلارجية
دة حقيقية نقدم الشكل التايلوللتفصيل أكثر يف األسباب االقت دة النفقات العامة ز   :صادية اليت تساهم يف ز

  األسباب االقتصادية كأحد األسباب احلقيقية لتزايد النفقات العامة: )11( الشكل رقم

  
                                                          .72، صمرجع سبق ذكره مسري صالح الدين محدي، :املصدر

  :سباب اإلداريةاأل -2
جلانـب اإلداري للـدول، ومـن  من العوامل اليت سامهت يف التزايد املضطرد يف حجم النفقات العامـة مـا هـو مـرتبط 

  :أهم هذه العوامل نسرد مايلي

 : توسع اجلهاز اإلداري للحكومة -2-1
نتيجة التطور االجتمـاعي، االقتصـادي والسياسـي الـذي عرفتـه خمتلـف الـدول تطـور دور الدولـة وتوسـعت يف تقـدمي 
ـاالت وتقـوم بـدور خمتلـف  ا العامة للمجتمع، حيث ازداد عدد الوزارات واهليئات واملؤسسات يف خمتلـف ا خدما

                                                             
.337، ص2013، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، املالية العامة حسني عواضة وعبد الرؤوف قطيش، - 1  

دة تدخل   ز

الدولة يف النشاط 
دة  االقتصادي وز

إنفاقها العام
 خلق فرص عمل

جديدة كنفقات 
منتجة

دة دخل الفرد   ز
دة الناتج  بز

القومي النقدي

دة الطلب على  ز
السلع واخلدمات 
دة املعروض  وز

منها

دة إيرادات  ز
الدولة من 

الضرائب املباشرة 
وغري املباشرة
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دة على هـذا ظهـر مـ ا يعـرف بتقسـيم العمـل والتخصـص الـذي حيتـاج عن بعضها البعض يف جمال اخلدمة العامة، ز

دة حقيقية د النفقات العامة ز  1.إىل املزيد من املوظفني يف اجلهاز اإلداري، كل هذا ساهم يف ازد
 : سوء التنظيم اإلداري -2-2

، وكـــذا اإلســـراف يف عـــدد ممـــا ال شـــك فيـــه أن ســـوء التنظـــيم اإلداري وعـــدم مواكبتـــه للتطـــور االقتصـــادي والعلمـــي
م عن حاجة العمل من جهة، واإلسـراف يف ملحقـات الوظـائف العامـة مـن جهـة أخـرى د إىل  يـؤدي املوظفني وز

دة عــبء التكــاليف العامــة علــى املــواطنني حــىت وإن مل  دة حقيقيــة، حيــث أنــه تــؤدي إىل ز دة النفقـات العامــة ز ز
دة منتجة   2.دة يف القيمة احلقيقية للنفع العاميرتتب عليها ز  نتاجا مباشرا، ألنه الإتكن هذه الز

 : استخدام األساليب اإلدارية احلديثة -2-3
ت يف الدوائر احلكومية  اهلدف من استعمال األساليب اإلدارية احلديثة رفع األداء من جهة، وضبط ومراقبة احلسا
دة حجــم  ــة يــؤدي إىل ز مــن جهــة أخــرى، واســتعمال املعــدات املكتبيــة واإلعــالم اآليل واآلالت احلاســبة اإللكرتوني

دة على هـذا  الـدوائر احلكوميـة يتطلـب رفـع مسـتوى ونوعيـة املـوظفني، ممـا فرفـع كفـاءة األداء يف النفقات العامة، ز
ا من جهة، والعمل على تكوينهم ورسكلتهم من جهة أخرى، وهذا   يستدعي دفع مرتبات أعلى من أجل استقطا

دة حقيقية دة النفقات العامة ز   3 .كله يعمل على ز

  :األسباب االجتماعية -3
دة املطالبـة بتحسـني اخلـدمات العامـة وتطـوير مسـتوى املعيشـة،  رزا يف ز عادة مـا تلعـب العوامـل االجتماعيـة دورا 

دة حجم اإلنفاق العام واليت تتغري عادة بفعل مايلي  :  وليس أمام الدولة سوى الرضوخ هلذه املطالب وز

دة عدد السكان واتساع املدن -3-1  :ز
دة عــدد الســكان إ ــة إذا صــاحبها تــؤدي ز دة حقيقي دة حجــم اإلنفــاق العــام ز دة ىل ز نصــيب الفــرد، كمــا أن ز

دة النفقــات  دة عــدد ســكان املـدن كثــريا،ومن مث ز انتشـار الصــناعة يف العقـود األخــرية وتركزهــا يف املـدن أدى إىل ز
فهم عادة أرفع ذوقا وأكثر  العامة، وهذا راجع إىل أن حاجات املدن أكرب وأكثر تعقيدا من حاجات سكان الريف

رة للمشاكل من سكان القرى  4.طلبا للرفاهية وأكثر إ

                                                             
.130، صمرجع سبق ذكرهحممود حسني الوادي وزكر أمحد عزام،  - 1  
.61، صمرجع سبق ذكرهزينب حسني عوض هللا،  - 2  
.130، ص مرجع سبق ذكرهحممود حسني الوادي،  - 3  
.222ص ،مرجع سبق ذكره جمدي شهاب، - 4  
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 : منو الوعي االجتماعي -3-2
دة النفقـات العامــة، حيــث أن  دة التعلــيم والـوعي االجتمــاعي يســامهان يف ز هنـاك حقيقــة ملموسـة تتمثــل يف أن ز

دة الوعي االجتماعي جعلت األفراد يطالبون حبقوقهم من  م أن تلحـق ز جهة، ومن جهة أخرى يطـالبون حكومـا
بركب التطور املوجود يف الدول املتقدمة، وهذا كله لتحقيق مسـتوى معيشـي يسـاوي أو يقـارب مسـتوى املعيشـة يف 

ا دة نفقا   1 .هذه األمم، وهذا ما زاد الضغط على احلكومات لتوفري املزيد من احلاجات العامة ومن مث ز
  :ةيساألسباب السيا -4

دة النفقـات العامـة، ومـن أهـم هـذه  لقد أدى تغري الفلسفة السياسـية للدولـة علـى املسـتوى الـداخلي والعـاملي إىل ز
  :العوامل السياسية نذكر

 : انتشار املبادئ والنظم الدميقراطية -4-1
لكثـري مــن لقـد ترتـب علـى انتشــار املبـادئ الدميقراطيـة  تزايـد اهتمــام الدولـة حبالـة الطبقـات حمــدودة الـدخل والقيـام 

اخلدمات الضرورية هلا وهذا حتسينا لوضعها االقتصادي واالجتماعي، كمـا يـدفع النظـام احلـزب احلـاكم إىل اإلكثـار 
ـــراط يف تعيـــني املـــوظفني ـــأة   مـــن املشـــروعات االجتماعيـــة قصـــد إرضـــاء النـــاخبني وكســـب الـــرأي العـــام، واإلف كمكاف

دة حقيقيةيألنصاره، وهذا كله  دة النفقات العامة للدولة ز  2.ساهم يف ز

 : سؤولية الدولةممنو  -4-2
ـا العامـة، حيـث أصـبحت  أدى تغري النظرة إىل الدولة من دولة غري مسؤولة إىل دولة مسؤولة إىل دة حجـم نفقا ز

ــة تعــويض األفــراد عــن األضــرار الــيت تســببها هلــم أعمــال وتصــرفات اإلدارة العامــة، مثــل  ــة احلديث مــن مســؤولية الدول
 تعـويض املتضـررين أثنـاء أدائهـم للخـدمات العامـة أو تضـرر أمالكهـم بسـبب مـا قامـت بـه الدولـة مـن أعمـال، وكــذا

 3.لطبيعيةالكوارث ا تعويضهم عن

د نفقات التمثيل اخلارجي -4-3  :ازد
دة وتطـور  ةخاص -منذ القرن العشرين-لقد نتج عن تطور العالقات الدولية يف العامل   بعد احلرب العاملية األوىل ز

بتفعيـل نشـاطها يف جمـال التمثيـل اخلـارجي الـذي يتطلـب نفقـات  الـدولقامـت  وتبعا لذلك العالقات الدبلوماسية،

                                                             
.148، ص 2009، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، املالية العامة والنظم الضريبيةعديل البابلي،  - 1  

دراسة تطبيقية على دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل السنوات  –اإلنفاق العام يف الناتج احمللي اإلمجايل أثر علي سيف علي املرزوقي،  -2
لد ة، جملة العلوم االقتصادية والقانوني1990-2009 ، م،جا1، العدد28، ا    .619، ص 2012عة دمشق، سور

.47، صمرجع سبق ذكرهدمحم الصغري بعلي ويسري أبو العالء،  - 3  
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دة على نشأة العديد مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة الـيت أصـبحت تنشـط  مـؤمترات عديـدة للتباحـث يف عامة، ز
 1.خمتلف الشؤون والقضا األمر الذي ازدادت معه النفقات العامة

 : األحزاب السياسية وانتشارهاتعدد  -4-4
لتــايل تسـع تمـع مــن تتنـافس األحـزاب السياسـية علـى السـلطة يف بعـض الـدول، و ى دائمـا إىل كسـب رضـا أفـراد ا

دة النفقـات العامـة لتوسـيع نطـاق  م االنتخابية، ويف سبيل احلصول على هذا تلجأ إىل ز أجل احلصول على أصوا
برامج اخلدمات املقدمة إلـيهم، وعنـد وصـول هـذا احلـزب إىل السـلطة جيـب أن يلتـزم حلـد مـا مبـا وعـد مـن توسـع يف 

 2.على مركزه السياسي، وهذا كله يزيد من حجم النفقات العامة لذلك البلد افظتقدمي اخلدمات حىت حي
ت والقروض -4-5  : توسع الدول يف تقدمي اإلعا

ت دولــة وقــروض لنقديــة أو عينيــة  مــن أجــل تــدعيم العالقــات الدوليــة فقــد تلجــأ الكثــري مــن الــدول إىل تقــدمي إعــا
ا علــى مواجهــة أزمــة مــا أو إعــادة أخــرى ــة االقتصــادية مــن جهــة، أو مســاعد ا يف حتقيــق التنمي ، وذلــك ملســاعد

حلــف سياســي وعســكري أو دعــم اجتــاه سياســي معــني أو حماربــة اجتــاه تعمــري، ومــن جهــة أخــرى مــن أجــل تكــوين 
دة حجم اإلنفاق العام ملثل هذه الدول   3.سياسي معني ، وقد أدى هذا األمر إىل ز

  :األسباب املالية -5
دة حجم اإليرادات العامة، وتتمثل هذه العوامل يف بهذه األسبا   :ذات منشأ مايل مرتبط بصورة أساسية بز

  :سهولة االقرتاض -5-1
كانت القروض يف وقت سابق تعترب وسيلة متويلية استثنائية لتغطيـة النفقـات العامـة، وذلـك نظـرا ألن الـدول كانـت 

إلقراضـها، وكـان  للحصـول علـى القـروض إذ كانـت جتـد نفسـها غالبـا مضـطرة إىل اللجـوء لكبـار املـالينيكثريا تعاين  
جيعلهـا حتـد مـن  مـا هؤالء يفرضون شروطا قاسية وتعجيزيـة كانـت تـدفع احلكومـات أحيـا لتجنـب القـروض، وهـذا

ألســاليب الفنيــة إلصــدار القــروض اإلنفـاق العــام حــىت ال تلجــأ إىل االقــرتاض، أمــا يف الوقــت احلاضـر فقــد تطــورت ا
ـا، وقـد  العامة وأصبحت الـدول تسـتطيع بسـهولة واطمئنـان أن تلجـأ إىل هـذا األسـلوب لسـداد أي عجـز يف إيرادا

دة يف حجمه     4.شجعها هذا األمر كثريا على التوسع يف اإلنفاق العام مما ترتب عليه ز

                                                             
.51، صمرجع سبق ذكرهعلي زغدود،  - 1  
.57، ص2012، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، املالية العامةأمحد عبد السميع عالم،  - 2  
.85، صمرجع سبق ذكره خالد شحادة اخلطيب وأمحد زهري شامية، - 3  

.50، ص2015الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار املالية العامة والتشريعات الضريبيةسامل دمحم الشوابكة،  - 4  
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 : توفر اإليرادات املالية -5-2
دة عمـا هـو خمصـص لـه يـدفع احلكومـة إىل  املالية دون ختصـيص لغـرض معـني، أودات إن وجود فائض يف اإليرا ز

ضــافة خــدمات جديــدة أو حتســني اخلــدمات املوجــود دة يف اإلنفــاق  دة  ةالتوســع والــز أصــال، هــذا يــؤدي إىل ز

  1 .حقيقية يف حجم اإلنفاق العام
  :األسباب العسكرية -6

دة حقيقيـــة، إن مل نقـــل أمههـــا يف وقتنـــا تعتـــرب احلـــروب مـــن أهـــم األســـباب الـــيت  دة النفقـــات العامـــة ز تـــؤدي إىل ز
لنظر إىل اتساع نطاق احلروب واالستعداد هلا،فاحلروب وتكاليف ما يصرف عليها سيما ما يصـرف علـى  احلاضر 

نيني ودفـع قيمـة اجلنود، األسلحة واملعدات احلربية أثناء احلرب، وعلى إعانة عائالت الضحا وتعويض خسائر املد
حـىت وإن كانـت قيمـة النفقـات العامـة ترتفـع كثـريا  لتمويل احلرب بعـد انتهـاء احلـرب، القروض وفوائدها اليت تصرف

ســـتبدال  يف أوقـــات احلـــرب وتـــنخفض بعـــد انتهائهـــا، لكنهـــا ال تلبـــث وتعـــود لالرتفـــاع مـــن جديـــد وذلـــك للقيـــام 
ســـلحة جديــدة حـــىت تكــون الدولـــة  يف حالــة اســـتعداد دائــم ملواجهـــة مــا قـــد يطــرأ يف املســـتقبل، األســلحة القدميــة 

دة يف النفقات العامـة الالزمـة للحـر  بـني خمتلـف الـدول حسـب ظـروف كـل دولـة ومركزهـا السياسـي  بوتتفاوت الز
ت  ـــوال واالقتصـــادي وســـط جوانـــب الصـــراع الـــدويل، وإلبـــراز تكـــاليف احلـــرب الباهضـــة فاإلحصـــائيات تبـــني أن ال

بليـــون دوالر، يف حــني أنفقـــت علــى احلـــرب  32,8ريكيــة أنفقـــت علــى احلـــرب العامليــة األوىل حــوايل املتحــدة األم
  2.بليون دوالر  345,8العاملية الثانية حوايل 

  :وكتلخيص ملا مت التطرق إليه ندرج الشكل التايل  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، 2010، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، علم املالية العامة والتشريع الضرييب بني النظرية والتطبيق العمليجهاد سعيد خصاونة،  -1

  .43ص
.296ص  ،2013، للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة اخلامسة، دار املسرية أصول املوازنة العامةدمحم شاكر عصفور،  - 2  
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  األسباب احلقيقية لتزايد النفقات العامة: )12( الشكل رقم
  

دة احلقيقة                                            يف النفقات العامة أسباب الز

  
  

   
  أسباب عسكرية    أسباب سياسية    أسباب مالية      أسباب اجتماعيةأسباب إدارية      أسباب اقتصادية    

       
  .الطالبة من إعداد: املصدر

  املوازين كنتيجة لظاهرة تزايد النفقات العامةالعجز : املطلب الرابع
يف ظل التزايد الكبري يف حجم النفقات العامـة وحمدوديـة اإليـرادات أضـحت خمتلـف دول العـامل خاصـة الناميـة منهـا 

ا العامة، وهو ما أدى إىل وقوعها يف العديد من املشكالت   .تعاين من عجوزات يف مواز

  :مفهوم العجز املوازين وأنواعه -أوال
يعرف العجز املوازين على أنه عدم قدرة اإليرادات العامة على تغطية النفقات العامة، وهناك أنواع كثـرية مـن العجـز 

   1:املوازين أمهها

 هو املفهوم الذي يركز على إمجايل اإليرادات العامة والنفقات العامة: العجز الكلي. 

 د: العجــز اجلـــاري ة النفقـــات اجلاريــة علـــى اإليـــرادات اجلاريــة أي أنـــه ينحصـــر علــى املوازنـــة العامـــة هـــو ز
 .اجلارية

 ــة الــيت تشــري إىل اســتمرار العجــز املــايل لســنوات متتاليــة بصــورة مســتمرة وذلــك : العجــز اهليكلــي هــو احلال
 .نتيجة وجود اختالل يف اهليكل االقتصادي للدولة وهو أخطر أنواع العجز املوازين

 هــو سلســلة اإلجــراءات الــيت تتخــذها احلكومــة عنــد تعــرض االقتصــاد إىل أزمــة كســاد : العجــز املقصــود
ا دة إنفاقها وختفيض إيرادا جتة عن تدهور حجم الطلب الفعال مما يدفع احلكومة إىل ز  .اقتصادي 

  
                                                             

، جملــة العلــوم االقتصــادية )2012-2003(عجــز املوازنــة العامــة ورؤى وسياســات معاجلتــه مــع إشــارة للعــراق للمــدة ســامل عبــد احلســني ســامل،  -1
لد واإلدارية    .295ص، 2012، جامعة بغداد، العراق، 68، العدد 18، ا



سياسة اإلنفاق العام                                                        :فصل الثاينال  
 

 120 

  :أسباب العجز املوازين -نيا
عوامـل تـؤثر يف جانـب النفقـات العامـة وقـد ذكـرت يف املطلـب  ينتج العجز املوازين عن تظافر جمموعة مـن العوامـل،

  1:السابق، وعوامل تؤثر يف تقليص حجم اإليرادات العامة تتمثل يف
ــ  إىل النــاتج احمللــي اإلمجــايل، ويرجــع اخنفاضــها يف يت تقــاس بنســبة حصــيلة الضــرائب ضــعف الطاقــة الضــريبية ال

 .اخنفاض الوعي الضرييب وكثرة اإلعفاءات الضريبيةالدول النامية إىل اخنفاض متوسط دخل الفرد، 
لتايل إضعاف موارد الدولة السيادية   .مجود النظام الضرييب وعدم تطويره خلدمة أهداف التنمية و
ي شكل من األشكال   .اتساع االقتصاد املوازي الذي حيقق الفاعلون فيه دخوال عالية ال ختضع للضرائب 
ــة ا  لنســبة للضــرائب أو املتــأخرات املاليــة املســتحقة علــى بعــض ظــاهرة املتــأخرات املالي ــة ســواء  ملســتحقة للدول

ء وإجيارات  اخلدمات املهمة اليت تقدمها الدولة للمواطنني كفواتري اهلاتف  .املباين والعقارات احلكوميةوالكهر
هذه األسعار ختسر الدولـة  تدهور األسعار العاملية للمواد اخلام اليت تصدرها الدول النامية، حيث مع اخنفاض 

الكثــري مــن املــوارد املاليــة إمــا بشــكل مباشــر حينمــا تكــون هــي املالكــة ملصــادر إنتــاج هــذه املــواد وختســر بشــكل غــري 
ح الشركات العاملة يف إنتاج وتصدير هذه املواد   . مباشر حينما تقل حصيلة الضرائب املفروضة على أر

ر العجز املوازين -لثا   :آ
  2:عجز املوازين إىل وقوع العديد من املشكالت منهايؤدي ال

  وقوع الدولة يف حالة التضخم وذلك نتيجة جلوء الدولة إىل اإلصدار النقدي لتغطية العجز املوازين فتزداد الكتلة
بت  .النقدية املتداولة فريتفع الطلب الكلي مقابل بقاء العرض الكلي 

  حيــة ارتفــاع  لتغطيــة العجــز ومــا يولــده هــذا االقــرتاض مــناللجــوء إىل االقــرتاض الــداخلي واخلــارجي خمــاطر مــن 
 ...الفائدة تعبء الدين العام وارتفاع معدال

  سـتثمارات جديــدة نتيجــة يـؤدي العجــز املـوازين إىل تقلــيص املشـاريع االســتثمارية القائمـة وعــدم حتفيزهـا للقيــام 
 .ارتفاع التكاليف

 ولية مما يؤدي إىل استنزافهااللجوء إىل السحب من االحتياطات الد.  

                                                             
لـداملشـكالت واحللـول: املوازنـةعجـز حسن احلاج،  -1  ، ص2007، املعهـد العـريب للتخطـيط، الكويـت، مـاي 63، العـدد6، جملـة حسـر التنميـة، ا

   .10-9ص 
ــة العامــة بــني االقتصــاد اإلســالمي واالقتصــاد الوضــعيطــارق هزرشــي واألمــني لبــاز،  -2 ، مداخلــة مقدمــة ضــمن دراســة مقارنــة لتمويــل عجــز املوازن

ت املستقبل: االقتصاد اإلسالمي:" الدويل حول فعاليات امللتقى    .8، ص2011فيفري  24-23، جامعة غرداية، اجلزائر، "الواقع ورها
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ر االقتصادية للنفقات العامة: ثالثاملبحث ال   اآل
دة كبرية يف العصر احلـديث نتيجـة تغـري  ـاالت االجتماعيـة واالقتصـادية دور ازدادت النفقات العامة ز الدولـة يف ا

أصـبحت النفقـات العامـة تعتـرب مـن أهـم إذ وحتوله إىل الدور اإلنتاجي واالستثماري واملؤثر يف النشاط االقتصـادي، 
ر حســب  ااألدوات املاليــة الــيت تســتخدمه ــالني االقتصــادي واالجتمــاعي، وختتلــف هــذه اآل الدولــة للتــأثري علــى ا

  .طبيعة الدور الذي تقوم به الدولة وتكون أكثر وضوحا يف ظل الدولة املنتجة مقارنة مع األدوار األخرى للدولة

ر املباشرة للنفقات العامة: املطلب األول   اآل
ر علــى عــدة عوامــل كطبيعــة  ر الــيت حتــدثها النفقــات العامــة بصــورة فوريــة وأوليــة، وتتوقــف هــذه اآل هــي تلــك اآل
ر العديــــد مــــن املتغــــريات  النفقــــة وهــــدفها الــــيت ترمــــي إىل حتقيقــــه والوضــــع االقتصــــادي الســــائد، وتطــــول هــــذه اآل

  .ةط املواليااالقتصادية سنتناوهلا يف النق

  :أثر النفقات العامة على اإلنتاج الوطين -أوال
  1:لى اإلنتاج الوطين يف النقاط التاليةعميكن إظهار األثر الذي ترتكه النفقات العامة 

  تـؤدي النفقــات الرأمساليــة ذات الســمة االقتصــادية إىل تكــوين رؤوس األمــوال العينيــة وهــذا عــن طريــق املشــاريع
دة املقــدرة اإلنتاجيـــة)زراعــة، صــناعة وخــدمات ( الدولــة يف القطاعــات املختلفـــة  الــيت تقــوم بتنفيــذها  ، ومــن مث ز

 .الوطنية، وهذا ينعكس مبرور الوقت على منو اإلنتاج
  حنو اخلدمات العلمية والتعليمية، التعلـيم الفـين، التـدريب  تؤدي النفقات العامة االجتماعية خاصة املخصصة

دة ومنــو اإلنتــاج الــوطين املهــين واألحبــاث  دة املقــدرة اإلنتاجيــة لــرأس املــال البشــري ومــن مث ز العلميــة إىل حتســني وز
 .اإلمجايل
  ت االقتصادية يف توجيـه عناصـر اإلنتـاج مـن قطـاع اقتصـادي إىل قطـاع اقتصـادي آخـر، أو مـن تساهم اإلعا

ت املمنوحـــة فـــرع صـــناعي إىل آخـــر، كمـــا يســـاهم يف حتويـــل عناصـــر اإلنتـــاج مـــن منطقـــ ة ألخـــرى، وتســـاهم اإلعـــا
ا اإلنتاجية، وهذا يساعد يف رفع اإلنتاج الوطين حها، ومن مث ارتفاع مقدر  .للمشروعات يف رفع أر

  دة الطمأنينـــة يف نفـــوس حتقيـــق االســـتقرار وز  إىلتـــؤدي النفقـــات العامـــة يف جمـــاالت األمـــن، الـــدفاع والعدالـــة
لتايل خمتلف امل قصى طاقة وهذا يساهم يف رفع املقدرة اإلنتاجية الوطنية ومن مث منو اإلنتاجالعمستثمرين، و  .ل 

                                                             
همدى فعالية سياسعبد النور غريس وأمحد نصري،  -1 مداخلة مقدمة  ،واملتوسطة يف اجلزائر ةل املؤسسات الصغري ية اإلنفاق العام كأداة لدعم و

-05، جامعة الوادي، اجلزائر، "واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر" وطين حول اللتقى ضمن فعاليات امل
   .3، ص2013ماي   06
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  ،يــؤدي اإلنفــاق العــام علــى البنيــة التحتيــة كــالطرق واملواصــالت إىل ختفــيض تكلفــة اإلنتــاج يف القطــاع اخلــاص
ق، ومـن مث هـذا يعمـل حترير حركة عناصر اإلنتاج من اجلمـود وإزالـة بعـض العقبـات واالختناقـات املوجـودة يف السـو 

دة اإلنتاج كما ونوعا ح، وهذا بدوره يساعد على ز   . على رفع األر

  :أثر النفقات العامة على النمو االقتصادي -نيا
  1:يف التأثري على معدل النمو االقتصادي من خالل -كغريها من أدوات السياسة املالية-تساهم النفقات العامة 

  العامـة لتحقيــق معــدل مرتفـع مــن الــرتاكم الرأمسـايل، وهــذا يــتم إمـا عــن طريــق ختصـيص جــزء مهـم مــن النفقــات
ا، وهنـا  دة اسـتثمارا ـدف ز ت االقتصـادية للمشـاريع اخلاصـة  دة اإلعا دة االستثمار العام، وإما عن طريق ز ز

القتصـادية، يف حـني جنـد أن جند أن الدول النامية واالشرتاكية تركز على الطريقة األوىل وهـذا راجـع لطبيعـة نظمهـا ا
 .الدول الرأمسالية تركز على الطريقة الثانية

  ختصــيص جــزء مــن اإلنفــاق العــام لتكــوين رأس املــال البشــري، وهــذا سيســاعد االقتصــاد الــوطين علــى احلفــاظ
ا، حيث يعترب رأس املال البشري أساس حتقيق النمو االقتصادي ومن مث التطو  ر، لكن على قوته العاملة ورفع كفاء

ملعطيات الكمية والكيفية للسكان  .جتدر اإلشارة إىل أن هذه الطريقة تتحدد 
  ــدف إىل حتقيــق التقــدم التكنولــوجي يف جمــال ختصــيص جــزء مــن اإلنفــاق العــام حنــو أغــراض البحــوث والــيت 

 .اإلنتاج والتوزيع
ظ علــى اجمــال اإلنفــاق العــام للحفــ مــن جهــة أخــرى جنــد الــدول الرأمساليــة املتقدمــة تتبــع جمموعــة مــن األســاليب يف

  :معدالت النمو احملققة تتمثل يف
  العمــل علــى تشــجيع تركــز املشــروعات، وهــذا عــن طريــق حــث املشــروعات الــيت تعمــل يف حقــل واحــد علــى

اق ، ويـتم اسـتعمال اإلنفـالتجمع من أجل تكوين وحدات اقتصادية كبرية قـادرة علـى املنافسـة علـى الصـعيد الـدويل
ــال مــن خــاللالعــام يف هــ ا، حيــث حتصــل املشــروعات الــيت حتقــق التجمــع الــيت الدولــة  ذا ا تقــوم بتنســيق مشــرت

 .املطلوب على نسبة مهمة من الطلب احلكومي
 خلارجالعمل على تشجيع املشروعات ل املشروعات املماثلـة واالسـتحواذ علـى  منافسةمن أجل  فتح فروع هلا 

ســتخدام اإلنفـاق العــام هنـا عــن طريـق متويــل املؤسسـات الوطنيــة العامـة لضــمان جـزء مــن األسـواق اخلارجيــة، ويـتم ا

                                                             
.81-80ص ، صمرجع سبق ذكرهزينب حسني عوض هللا،  - 1  
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ـــة منهـــا   ـــة، املخـــاطر االقتصـــادية خاصـــة النقدي اســـتثمارات هـــذه املشـــروعات يف اخلـــارج ضـــد املخـــاطر غـــري التجاري
 .كاخنفاض قيمة العملة

 للمشــروعات الوطنيــة أمــام  العمــل علــى تشــجيع التقــدم التكنولــوجي مــن أجــل احملافظــة علــى القــدرة التنافســية
املشروعات األجنبية، ويتم استخدام اإلنفاق العام من أجل حتقيـق هـذا اهلـدف عـن طريـق ختصـيص جـزء منـه خللـق 
مشروعات عامة أو خمتلطة يف جمـال البحـث العلمـي وتطبيقـه، أو عـن طريـق ختصـيص جـزء مـن اإلنفـاق العـام ميـنح  

ت اقتصادية أو قروض ال ترد إال يف   .حال جناح املشروع يف حتقيق التقدم التكنولوجيكإعا
  حنـو  هاالجتـاالعمل علـى التنميـة اإلقليميـة املتوازنـة لكافـة أقـاليم البلـد، وهـذا مـن خـالل حـث املشـروعات علـى

ــتم حتقيــق هــذا  شــروعات عامــة ســتخدام اإلنفــاق العــام مــن خــالل إنشــاء ماملنــاطق األقــل تقــدما والرتكــز فيهــا، وي
ت اقتصادية وقروض ميسرة املناطقوتوطينها يف      .األقل منوا، وكذا منح املشروعات اخلاصة إعا

  :أثر النفقات العامة على االستهالك الوطين -لثا
ر املباشرة للنفقات العامة علىيقصد  دة يف الطلـب االسـتهالكي الـيت ترتتـب عـن  آل االستهالك الوطين تلك الـز

  1:ات العامة يف االستهالك الوطين بطريقتني مهاالنفقات العامة، وتؤثر النفق

 :النفقات العامة اليت تشكل طلبا مباشرا على السلع واخلدمات االستهالكية -1
ا الدولة طلبا على بعض السلع واخلدمات االستهالكية مما يؤثر على االستهالك  تشكل النفقات العامة اليت تقوم 

  :الوطين وذلك على النحو التايل
  ــة، العلميــة واألمــن وهــو مــايطلق عليــه تقــوم ــة بشــراء بعــض اخلــدمات االســتهالكية مثــل اخلــدمات الطبي الدول

 .االستهالك العام
  تقوم الدولة بشراء بعض السـلع االسـتهالكية مثـل املالبـس واملـواد الغذائيـة واملـواد الطبيـة وذلـك إلشـباع حاجـة

ـان علـى بعـض الفئـات  بعض العمال وألفراد القوات املسلحة، أو يكون غـرض هـذا اإلنفـاق توزيـع هـذه السـلع 
دة املخـزون يف حالـة احلـروب والظـروف االسـتثنائية،  االجتماعية الفقرية، ومن جهة أخرى قد يكون الغرض منها ز

دة االستهالك الوطين  .وهذا يساهم يف ز
  
 

                                                             
.98-97ص ، صمرجع سبق ذكرهخالد شحادة اخلطيب وأمحد زهري شامية،  - 1  
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 :توزيع الدولة لدخول ختصص جزئيا أو كليا لالستهالك -2
، ختصـص هـذه الـدخول جزئيـا أو كليــا -مبقابـل أو دون مقابـل-هنـا تقـوم الدولـة بتوزيـع دخـول نقديـة علـى األفــراد 

  :لالستهالك، وهذا على النحو التايل
  تتعدد النفقات العامة اليت متنحها الدولة ألفرادها، فقد تكون يف شكل رواتب وأجور للعمال واملوظفني، وقـد

خــذ شـكل فوائــد متــنح علــى قروضــها، وهــذه النفقــاتكـون علــى شــكل ريــع متنحــه  تكــون مبقابــل  تملؤجريهــا، وقــد 
حصوهلا على خدمات متعددة، وتعترب هذه النفقات منتجة، ونظرا لتوفر ميل حدي لالستهالك مرتفع لدى هؤالء 

م سيوجهون غالبية هذه الدخول أو كلها على شراء السلع واخلدمات االستهالكية  .فإ
  ت االجتماعيــة واالقتصـــادية بــدون مقابــل علـــى بعــض الفئـــات مــن جهــة أخـــرى، تقــوم الدولــة بتوزيـــع اإلعــا

ت البطالة والشيخوخة، يف حـني جنـد مـن أمثلـة  االجتماعية ومنتجي بعض السلع، ومن أمثلة النوع األول جند إعا
ت اليت متنح ملنتجي بعض السلع لغـرض ختفـيض أسـعارها مـن أ دة اسـتهالكها، ونعلـم أن النوع الثاين اإلعا جـل ز

ت حنــــو شــــراء الســــلع واخلــــدمات  ـتهالكي مرتفــــع، ومــــن هنــــا توجــــه هــــذه اإلعــــا ــــات الفقــــرية ذات ميــــل اســـ الفئ
  .وطينيزيد االستهالك المن هنا االستهالكية، و 

وفيمـا إذا   يف األخري ميكن القول أن أثر النفقات العامة يف االستهالك الـوطين يعتمـد علـى نـوع هـذه النفقـات      
  .كانت ختصص كليا أو جزئيا مباشرة لالستهالك

  :وطينأثر النفقات العامة على منط توزيع الدخل ال -رابعا
لتايل حيدد نصيب كل طبقة، وطينيعرف منط توزيع الدخل ال تمع، و ا بني طبقات ا  على أنه الكيفية اليت يوزع 

نعـدام ويتحدد هذا النمط بطبيعـة طريقـة اإلنتـاج، ويف  تمـع يتميـز  ظـل الرأمساليـة فـإن توزيـع الـدخل بـني طبقـات ا
لصــاحل مـن ميتلكــون وسـائل اإلنتــاج، وحتـت الضـغط السياســي للطبقـات العاملــة تسـعى الــدول إىل  ةالعدالـة التوزيعيـ

يـا عـن ميكـن أن يتحقـق جزئ ، وهـذا مـاوطين عـن طريـق إعـادة توزيـع الـدخل الـلتأثري على منط توزيـع الـدخل الـوطينا
ثري اإل  يكون مباشـرا أو غـري مباشـر كمـا نفاق العام على توزيع الدخل الوطينطريق اإلنفاق العام، وعلى هذا فإن 

  1:يلي
 دة القــوة العــام علــى منــط توزيــع الــدخل الــوطين يكــون أثــر اإلنفــاق الشــرائية لــدى بعــض  مباشــرا عــن طريــق ز

ت النقدية أو لدى بعض  ت املباشرةاألفراد عن طريق اإلعا  .الوحدات اإلنتاجية عن طريق اإلعا

                                                             
.151-149ص ، ص2004، اجلزء الرابع، موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، مبادئ االقتصاد السياسيدمحم دويدار،  - 1  
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 غري مباشر عـن طريـق تزويـد فئـات معينـة بـبعض السـلع العام على منط توزيع الدخل الوطين يكون أثر اإلنفاق 
نتـاج هــذه الســلع  ت اســتغالل للمشـروعات الــيت تقــوم  واخلـدمات بــثمن أقـل مــن مثــن تكلفتهـا، وذلــك بــدفع إعـا

مقابـل  و خدمة تؤديها اهليئات العامة بـدونيكون عن طريق حصول بعض األفراد على سلعة أواخلدمات، كما قد 
 .أو مبقابل يقل عن مثن التكلفة

 فإنه يؤدي إىل تغيري منط اإلنفاق اخلاص، إذ ام أثرا يف منط توزيع الدخل الوطينويف حالة ما إذا أحدث اإلنفاق الع
دة الدخول قد تؤدي إىل تغيري منط طلبهم على السلع واخلـدمات يزيد إنفاق األفراد الذين تزيد دخوهلم،   كما أن ز

دتـه علـى سـلع أخـرى، أو عـن طريـق شـراء سـلع مل يكونـوا يشـرتو  ا عن طريق إنقاص طلـبهم علـى بعـض السـلع وز
دة دخوهلم    . قبل ز

 :لى املستوى العام لألسعارأثر النفقات العامة ع -خامسا
الســوق ال تتحــدد بفعــل قــوى العــرض والطلــب فقــط، وإمنــا تتحــدد يف قطاعــات معينــة نتيجــة إن أســعار الســلع يف 

تدخل الدولة بطريقة مباشرة أو غـري مباشـرة، وقـد أصـبح تـدخل الدولـة يف االقتصـاد حاليـا بشـكل منـتظم، وحيـدث 
بتــدخل الدولــة  هــذا إمــا نتيجــة املطالبــة بتــدخل الدولــة، أو بتــدخلها بشــكل تلقــائي، حيــث قــد يطالــب املنتجــون

ـة املنافسـة األجنبيـة، كمـا قـد يطالـب املسـتهلكون  ا دة إنتـاجهم وخفـض التكلفـة، أو  ت لز للحصول على إعا
ت هلا وحتديد أسعارها، يف حني يكون التدخل  بتدخل الدولة خلفض أسعار السلع الضرورية من خالل تقدمي إعا

االحتكـارات، وقــد يكـون تــدخل  والقضــاء علـى ، محايــة املسـتهلكنيالتلقـائي للدولـة لتحقيــق االسـتقرار االقتصـادي
احملـددة لألسـعار، حيـث جنـد الدولـة تتـدخل كمشـرتي يف السـوق يف  لالدولة يف بعض األحيان بتأثريها علـى العوامـ

 1.حال وجود فائض يف العرض وذلك للحد من اخنفاض السعر، وحيدث العكس يف حال وجود فائض يف الطلب

 :االدخارالعامة على مستوى  النفقاتر أث -سادسا
ثريه ةالعام اتقالنفؤثر ت ي لالدخـار، ويتوقـف دمستوى الدخل وامليـل احلـ على اعلى مستوى االدخار عن طريق 

تمــع، ويكـــون هــذا األثــر كبـــريا عنــد اســتفادة أصـــحاب  تــأثريهــذا ال علــى كيفيـــة توزيــع الــدخل والثـــروة بــني أفــراد ا
الـدخول املرتفعـة مــن اإلنفـاق العـام ألن مــيلهم احلـدي لالدخــار مرتفـع، كمـا يــؤثر اإلنفـاق العـام علــى االدخـار مــن 

ت لدعم أسعا ىنفاق يكون علل أن اإلخال ر السلع الغذائية، وهـذا يـؤدي إىل شكل خدمات عامة ضرورية وإعا
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دة  لتــايل ز م، و دة مـدخرا رفـع الـدخول احلقيقيـة لألفـراد خاصـة الفئـات ذات الـدخول املنخفضـة ممـا يسـتدعي ز
 1 .حجم االدخار الكلي

  :أثر النفقات العامة على مستوى التشغيل -سابعا
ــة متزايــدة معنــاه  ــة مــن خــالل سياســة اإلنفــاق العــام، إذ أن وجــود بطال ــة تفــادي حــدوث ظــاهرة البطال ميكــن للدول
اخنفاض الطلب الكلي الفعال مما يؤثر سلبا علـى رغبـة املنـتج يف التوسـع يف اإلنتـاج بسـبب اخنفـاض األسـعار، كمـا 

يف حلقـة مفرغـة مـن البطالـة واخنفـاض الطلـب ميكن أن يؤدي إىل إيقاف بعض خطط اإلنتاج ممـا يـدخل االقتصـاد 
ت  قتوســعية كفيلــة بتحقيــالكلــي، وهنــا تكــون سياســة اإلنفــاق العــام  اإلنعــاش االقتصــادي، إمــا مــن خــالل اإلعــا

نشــاء مــدن جديــدة  ــة  دة تشــغيل املــوارد املتاحــة أو مــن خــالل قيــام الدول االقتصــادية للمنتجــني الــيت تســاهم يف ز
دة اإلنفـــاق يف البـــىن التحتيـــة، األمـــر الـــذي يســـمح خبلـــق فـــرص جديـــدة ومـــدها جبميـــع اخلـــدما ت األساســـية، أو ز

دة اطمئنـان األفـراد  ملعاشات والتأمني الـذي مـن شـأنه ز للتشغيل، وجند أيضا اإلنفاق احلكومي التحويلي اخلاص 
دة إنتاجهم   2. على مستقبلهم مما يكون له األثر الكبري على ز

ر غري املباشرة للنفقات العامة: املطلب الثاين   اآل
ر غري املباشـرة الـيت تنشـأ مـن دورة الـدخل  ر املباشرة فقط، وإمنا تشمل اآل ر النفقات العامة على اآل ال تقتصر آ

لشكل التايلوبعد فرتة زمنية م ر نستعني    :عينة وتؤثر على الدخل واالستخدام، ولتوضيح هذه اآل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
.134، مرجع سبق ذكرهحممود حسني الوادي،  - 1  

ر االقتصــادية الكليــة لسياســة اإلنفــاق احلكــوميوليــد عبــد احلميــد عايــب،  -2 نشــر والتوزيــع، بــريوت، لبنــان، ، مكتبــة حســن العصــرية للطباعــة والاآل
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  خمطط توضيحي آللية عمل املضاعف واملعجل: )13( الشكل رقم
دة أولية يف اإلنفاق العام   ز

  أثر املضاعف                                                                                               
                  

دة أولية يف                     دة يف توزيع الدخول        ز   حتفيز الطلب       مع                   ( ز
  )استهالك مولد(     )                 ميل حدي لالستهالك مرتفع   مستوى الناتج                       
  

  أثر املعجل                                            

  
دة مضاعف      توسيع الطاقة اإلنتاجية      استثمار مولد                                                     ةز
  ملواجهة الطلب احملفز          )                       لتعجيل اإلنتاج( يف اإلنتاج                              

  .66ص  ، مرجع سبق ذكره،اخلشايلنوزاد عبد الرمحن اهلييت ومنجد عبد اللطيف : املصدر

  :أثر املضاعف -أوال
ملضــاعف يف التحليــل االقتصــادي املعامــل العــددي الــذي دة يف الــدخل الــوطين يقصــد   املتولــدة عــن يشــري إىل الــز

دة  دة اإلنفاق العام، وأثر ز   .العام على االستهالك اإلنفاقز
ح ولتوضـيح فكــرة املضــاعف، فإنــه عنــدما تزيــد النفقــات  العامــة فــإن جــزء منهــا يــوزع يف شــكل أجــور ومرتبــات وأر

وفوائــد، وأمثــان للمــواد األوليــة، هــؤالء خيصصــون جــزء مــن هــذه الــدخول إلنفاقــه علــى خمتلــف أوجــه االســتهالك، 

دخــار البــاقي وهــذا وفقــا للميــ ، هــذه الــدخول الــيت تنفــق علـــى )(احلــدي لالســتهالك وكــذا االدخــار لويقومــون 

ف تؤدي إىل خلق دخول جديدة لفئـات أخـرى، هـي األخـرى تقسـمها بـني االسـتهالك واالدخـار، االستهالك سو 
والـدخل الـذي يوجـه لالدخـار ينفـق جـزء منـه يف االسـتثمار، وعلــى هـذا تسـتمر حلقـة توزيـع الـدخل مـن خـالل مــا 

د -االستهالك -الدخل -يعرف بدورة الدخل اليت تتمثل يف اإلنتاج ة يف الـدخول تفـوق اإلنتاج، وهكـذا حتـدث ز

                                                             
)(  احلدي لالدخار على مقدار تغري االدخار مقدار التغري يف االستهالك نتيجة التغري يف الدخل، يف حني يعرب امليل هو  :امليل احلدي لالستهالك

ضية فامليل احلدي لالدخ    .امليل احلدي لالستهالك -1= رانتيجة تغري الدخل، ومن الناحية الر
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دة اإل دة األولية الناشئة من ز دة حركـة النشـاط االقتصـادي ميكـن الز نفـاق العـام، ومـع ارتفـاع مسـتوى الـدخل وز
  .حتقيق حصيلة ضريبية أعلى تعوض العجز يف امليزانية العامة الذي أحدثه التوسع يف النفقات العامة

  :ن الشروط هيجمموعة م لضمان جناح هذه اآللية ينبغي توفرو 
  ؛العام حىت وإن كان ذلك على حساب العجز املوازين اإلنفاقالتوسع يف 
  ؛قادر على حتفيز الطلب احمللي) يقارب الواحد ( عايل  كلالستهالوجود ميل حدي 
 مرونة اجلهاز اإلنتاجي وذلك لالستجابة ومواجهة الطلب احملفز . 

وجتــدر اإلشــارة إىل أنـــه ورغــم وجـــود ميــل حـــدي لالســتهالك مرتفــع يف الـــدول الناميــة إال أن آليـــة املضــاعف أثرهـــا 
دة يف إىل ضعيف وهذا راجع  ا علـى التجـاوب مـع الـز لتايل عـدم قـدر ضعف الطاقات اإلنتاجية وعدم مرونتها و

دات يف  الطلب، وهذا عكس الدول املتقدمة اليت يتمتع جهازها اإلنتاجي ملرونـة والقـدرة علـى مواكبـة خمتلـف الـز
  .الطلب، إذ أن املضاعف ينتج أثره بشكل ملموس

  1. وعلى هذا األساس فالنموذج الكينزي غري موايت للدول النامية
  2:كما يلياإلنفاق العام  ملضاعف ضية وتعطى الصيغة الر

                                                     1  
  = املضاعف                      

  امليل احلدي لالستهالك -1
  

  :أثر املعجل -نيا
دة اإلنفاق العام أو اخنفاضه على حجم االستثمار، حيث  يشري مصطلح املعجل يف التحليل االقتصادي إىل أثر ز

دات املتتاليــة يف الطلـــب علــى الســلع االســـتهالكية  دات يف االســتثمار، وميكـــن أن الــز يتبعهــا علــى حنـــو حتمــي ز
دة يف الطلـب علـى السـلع االسـتهالكية وهـذا حتـت  دات يف الـدخول يرتتـب عليهـا ز تفسري هذا من خالل أن الز

أنفســهم ملــزمني علــى  -بعــد نفــاذ املخــزون -ثــري املضــاعف، ومــع مــرور الوقــت جيــد منتجــي الســلع االســتهالكية 
دة إنتـــاج هـــذه ـــى الســـلع االســـتثمارية مـــن معـــدات وآالت الزمـــة  ز دة طلـــبهم عل ـــز الســـلع، ومـــن مث سيضـــطرون ل

                                                             
شد،  - .82-81ص ، ص2009بريوت، لبنان،  ،منشورات احلليب احلقوقية ،املالية العامة تأساسياسوزي عديل  1  
.118ص ،مرجع سبق ذكره عادل أمحد حشيش، - 2  
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دة اإلنفاق العام مبادة االستثمار يزداد الدخل الوطينالستمرار اإلنتاج، ومع ز  دة يف  ، وعلى هذا فز حتدثه مـن ز
دة يف االستثمار بنسبة أكرب مع مرور الوقتاإلنتاج الوطين   . تسمح بز

دة يف الطلب على السـلع و  دة االستهالك وما يتبعها من ز جتدر اإلشارة إىل أن أثر املعجل يكون فقط يف حال ز
دة فإن إنتاج السلع الرأمسالية سوف يقتصر على ما حيتاج إليـه لغـرض تعـويض مـا  الرأمسالية، أما إذا مل حتدث أي ز

  1.يندثر منها
لعال ضية للمعجل    2:قة التاليةوتعطى الصيغة الر

  التغري يف االستثمار                                                        
  =املعجل                                   

  التغري يف الناتج                                                         

ر : املطلب الثالث   النفقات العامةاملؤشرات الكمية لقياس آ
ر النفقات العامة نستعمل العديد من املؤشرات الكمية ندرجها يف النق   .ط املواليةالقياس خمتلف آ

  :امليل املتوسط للنفقات العامة -أوال
ة النفقات وهو عبارة عن نسب واالجتماعي،يستخدم هذا املؤشر لقياس درجة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي 

ضية يصاغ حسب العالقة التاليةالدخل الوطينالعامة إىل    3:، ومن الناحية الر

  النفقات العامة يف سنة معينة        
    = امليل املتوسط للنفقات العامة     

   لنفس السنةالدخل الوطين                                             
  

  4:وميكن حتليل قيمة هذا املؤشر من خالل مايلي
  دة تــدخل الدولـة يف ذلــك البلــد يف  % 50إذا كانـت قيمــة هـذا املؤشــر تفــوق نسـبة ، فهــذا يـدل علــى ز

النشـــــاط االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي، وســــــعيها للعــــــب دور مهـــــم يف التــــــأثري علــــــى النشــــــاط االقتصــــــادي 
دة مسؤولية الدولة يف هذا ا  .الواالجتماعي من خالل مؤسسات القطاع العام، وهذا دليل على ز

                                                             
شد - .81، ص، املالية العامة، مرجع سبق ذكرهسوزي عديل  1  
.102، صمرجع سبق ذكرهخالد شحادة اخلطيب وأمحد زهري شامية،  - 2  

.102، صمرجع سبق ذكرهسعيد علي العبيدي،  - 3  
.71، صمرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرمحن اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل،  - 4  
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 يف  ، فهــذا يــدل علــى عــدم رغبــة الدولــة يف ذلــك البلــد%50 إذا كانــت قيمــة هــذا املؤشــر تقــل عــن نســبة
التــدخل يف النشــاط االقتصــادي واالجتمــاعي، أي أن مبــادرة القطــاع العــام مــن خــالل النفقــات العامــة يف 

ال وتوسـيع دائـرة نشـاط القطـاع اخلـاص يف  التأثري على النشاط االقتصادي حمدودة، ومن مث حماولة فتح ا
ال   .هذا ا

  :امليل احلدي لإلنفاق العام -نيا
دة يف الــدخل الــوطين يشــري امليــل احلــدي لإلنفــاق العــام إىل ذلــك  الــذي يوجــه إىل إشــباع احلاجــات اجلــزء مــن الــز

واحـدة، وحيسـب  بوحـدة فاق العام نتيجة تغـري الـدخل الـوطينالعامة، ومبعىن آخر الكشف عن معدل التغري يف اإلن
ضيا من خالل العالقة التالية   1:هذا املؤشر ر

  التغري يف النفقات العامة      
  = امليل احلدي لإلنفاق العام      

  التغري يف الدخل الوطين      
  

 مـن خـالل العالقـة اخلطيـة الـيت تـربط بينهمـا، بني النفقات العامة والدخل الوطين وميكن توضيح العالقة اإلحصائية
  2:واليت ميكن التعبري عنها بلغة االقتصاد القياسي كما يلي

bx +a =Y  
  ميثل النفقات العامة Y: حيث أن

            x ميثل الدخل الوطين  
  a ميثل احلد الثابت  
           b ميثل امليل احلدي لإلنفاق العام  

  .الصحيحويكون قيمة امليل احلدي لإلنفاق العام حمصور بني الصفر والواحد 
  :وميكن حتليل قيمة هذا املؤشر من خالل مايلي

 دة يف توجيـه جــز  علــى كلمـا اقــرتب امليـل احلــدي لإلنفـاق العــام مـن الواحــد كلمــا دل ذلـك ء كبـري مــن الــز
حلاجات العامة كما ونوعاالدخل الوطين  . حنو أغراض اإلنفاق العام، وهذا يعين تزايد اهتمام الدولة 

                                                             
.102، صمرجع سبق ذكرهسعيد علي العبيدي،  - 1  

.72، صمرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرمحن اهلييت ومنجد عبد اللطيف اخلشايل،  - 2  



سياسة اإلنفاق العام                                                        :فصل الثاينال  
 

 131 

 ملخصصــة مــن حلــدي لإلنفــاق العــام مــن الصــفر كلمــا دل ذلــك علــى اخنفــاض النســبة اكلمــا اقــرتب امليــل ا
دة يف الــدخل الــوطين بعــدم وجــود رغبــة كبــرية يف حتســـني  حنــو أغــراض النفقــات العامــة، وهــذا يــوحي الــز

 .وتطوير إشباع احلاجات العامة
ت بـني جمموعـة مـن الـدول، ويف دولـة واحـدة  بـني  ملقارنـةومن استعماالت هذا املؤشر أنه يستخدم إلجراء املقـار

  .خمتلفة زمنية فرتات

  :نصيب الفرد من النفقات العامة -لثا
اعي يعرب هذا املؤشر على نصيب كل فرد من السكان من النفقات العامة، ومن مث فهو يبني مستوى الرفـاه االجتمـ

ــه الفــرد، وذلــك مــن خــالل قيمــة اخلــدمات االجتماعيــة، و ــتم احلصــول عليــه انطالقــا مــن الصــيغة  الــذي يتمتــع ب ي
ضية التالية   1:الر

  النفقات العامة يف سنة معينة       
  = نصيب الفرد من النفقات العامة          

  عدد السكان لنفس السنة         
  

ضية  نالحظ الدور الكبري الذي يلعبه تعداد الدولة مـن حيـث السـكان يف حتديـد قيمـة ومن خالل هذه العالقة الر
دة يف النفقـات العامـة  هذا املؤشر ومن مث على مستوى الرفاه، حيث دة عدد السكان بشكل يفوق الـز ينـتج أن ز

لتايل  دة يف النفقات العامة، و تراجـع مسـتوى الرفـاه  نصيب الفرد ومنـهسيؤدي إىل تراجع عنها امتصاص مجيع الز

  .الذي يتمتع به، حيث يربط بني هذين األخريين عالقة طردية
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  :الفصل خالصة

خــتالف  تبــني لنــا مــن ت املاليــة حــول النفقــات العامــة اختلفــت  خــالل مــا تناولنــاه يف هــذا الفصــل أن أراء النظــر
ــا لــدور الدولــة يف احليــاة االقتصــادية، فالكالســيك بصــفتهم ينــادون بعــدم هــاملبــادئ واألســس الــيت تقــوم علي ا ونظر

تــدخل الدولــة يــرون أن النفقــات العامــة حياديــة ولــيس هلــا أي دور، يف حــني التيــار الكينــزي ينــادي بضــرورة تــدخل 
كانت   ةاقتصادية الدولة ومن مث فالنفقات العامة هلا دور وظيفي أساسي جيب أن يتماشى مع خمتلف أهداف الدول

النفقات العامة فيها تلعب ىن على أساس امللكية العامة لوسائل اإلنتاج بتة، بينما الدول االشرتاكية اليت أو اجتماعي
تغفل هذا اجلانب ومل ترتكـه حمـل نقـاش حيـث وضـحت خمتلـف القواعـد  ومن جهتها الشريعة السمحة ملدورا كبريا، 

  .اليت تقوم عليها وخمتلف أنواعها
ورغــم الســلطة الســيادية الــيت متلكهــا الدولــة إال أنــه ال تســتطيع اإلنفــاق بصــفة عشــوائية وكيفمــا تشــاء وإمنــا هنـــاك 
قــل النفقــات والرتخــيص هلــا مــن قبــل اجلهــة  ــة  ــا، فتحقيــق أقصــى منفعــة ممكن ضــوابط وحــدود حتــدد حجــم نفقا

سـتوى النشـاط االقتصـادي واملقـدرة املاليـة املختصة تعد ضوابط هامة حتكم اإلنفاق العـام، ومـن جهـة أخـرى يعـد م
ــة عنــد قيامهــا  ــة وحتقيــق النفــع العــام وكــذا احملافظــة علــى قيمــة النقــود أهــم النقــاط الــيت جيــب أن تراعيهــا الدول للدول

  .بنشاطها اإلنفاقي
ـا، فمنهــا مـا هــو علمـي ومنهــا مـا  هــو ومـع تطــور دور الدولـة ظهــرت العديـد مــن التقسـيمات للنفقــات الـيت تقــوم 

ت خمتلف دول العامل، وتعرف النفقات العامة تزايدا من سنة ألخرى نتيجة تظافر جمموعة من  عملي يطبق يف مواز
القتصاديني إىل حماول تفسري هذه الظاهرة وإجياد حلول هلا ومن أهم هـؤالء  األسباب الظاهرية واحلقيقية، مما دفع 

ت الكليــة ســواء االقتصــاديني جنــد فــاجنر، ومــن جهــة أخــرى تســتعمل ا ــأثري علــى التــواز ــة اإلنفاقيــة للت لــدول العملي
 .أو غري مباشرة ةبطريقة مباشر 



  

  :الفصل الثالث

نفـــــــــــــــــــــــــــــــــاق  سياســـــــــــــــــــــــــــــــــة 

كـــــــــــــــــــــومي زائـــــــــــــــــــــري  ا  ا

ــــــ   زمــــــــــــات الــــنفطيــــــــــــة  و

)2016-2000(ـــرةـــــــــــــــــــــفتــالــ  
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  :متهيد
ــتم اســتغالهلا إال يف         ــة مــن الــزمن ومل ي ــال النفطــي بــدأ اكتشــافها منــذ حقب ــر قــدرات هائلــة يف ا متتلــك اجلزائ

كـرب قـدر ممكـن وألطـول فـرتة  مرحلة االستعمار، ومـا شـجع اجلانـب الفرنسـي علـى االسـتفادة مـن الـنفط اجلزائـري 
ا واليت مكنته من أن يكون من أجـود نفـوط العـامل، ومـع احلصـول علـى االسـتقالل  ممكنة اجلودة العالية اليت يتمتع 

السياســي شــرعت اجلزائــر يف مســايرة ذلــك بتحقيــق اســتقالل اقتصــادي نفطــي وهــو مــا حــدث مــع اختــاذ إجــراءين 
ـــة  ـــوىل اســـتغالل الثـــروات النفطي ـــة وطنيـــة تت ســـيس شـــركة نفطي ـــك أساســـني، األول كـــان  حتـــت مســـمى شـــركة وذل

طر    .1971ي أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين يف سنة ذلتأميم الاك، والثاين كان قرار اسو
ذلك احلني أصبح النفط نقمة أكثر مما هو نعمة على اجلزائر، إذ يعد نعمة كونه يـدر عوائـد تسـاهم يف  ذومن       

متالكها لتلك اجلزائر  ه يف مقابل ذلك يعد نقمة كونتطبيق خمتلف الربامج التنموية ويساهم يف الناتج احملقق، لكن
تنشـيط قطاعـات أخـرى بـل أصـبحت مـن خـالل  هاتـدعيماالسـتغالل األمثـل هلـا و الثروة النفطية اهلائلـة مل تفكـر يف 

ضـبة   وأسـعارهامـن جهـة تعتمد عليه بشكل شبه كلي وهو ما أثر على االقتصاد الـوطين خصوصـا أن هـذه الثـروة 
ا تتحدد وفقا لقوى الطلب والعرض العامليني ستمرار كو   .من جهة أخرى عرضة للتقلبات 

ــة املنتهجــة الــيت ومــن املتغــريات االقتصــادية الكليــة الــيت        تتــأثر بتقلبــات العوائــد النفطيــة هنــاك السياســة اإلنفاقي
مسـت أسـعار الـنفط، وإلظهـار مـدى لتـزامن مـع التقلبـات الـيت ) 2016-2000(عرفت عدة تغريات يف الفرتة 

لتقلبات السعرية النفطية ستتم دراسة العالقة بينها يف شكل منوذج قياسي         .ثر النفقات العامة 
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  مكانة النفط يف االقتصاد اجلزائري :املبحث األول
يعود اكتشاف النفط يف اجلزائـر إىل عصـور مضـت، ومـع تزايـد حجـم االكتشـافات مـع مـرور الوقـت أصـبحت      

ز الـنفط الحـتالل مكانـة هامـة يف السـوق النفطيـة العامليـة، خاصـة ومـا مييـاجلزائر متتلك طاقات نفطية هائلة تؤهلها 
  .من أجود نفوط العامل اجلزائري من خصائص جتعله

ــة مــن القــوانني الــيت ســنها  هالل هــذويف ســبيل اســتغ      الثــروة النفطيــة مت ســن العديــد مــن القــوانني واألوامــر، بداي
  .املشرع الفرنسي يف حقبة االستعمار وصوال إىل القوانني السارية حاليا على قطاع احملروقات

  اكتشاف النفط يف اجلزائر وخصائصه :املطلب األول
حلقبــة مـــن الـــزمن حــىت وإن كـــان اكتشـــافه التجــاري واســـتغالله الصـــناعي يعــود تشـــكل الــنفط واكتشـــافه يف اجلزائـــر 

جراء خمتلف الدراسات عليه وجد أنه يتميز مبجموعة من اخلصـائص الطبيعيـة الـيت  حديث نوعا ما، وبعد نشأته و
  .جتعله من أجود نفوط العامل

  :اكتشاف النفط يف اجلزائر -أوال
يف القــــرن  البيــــزنطيني، ومــــن بعــــدهم الفينيقيــــنيق م مــــن قبــــل  1200يعــــود اكتشــــاف الــــنفط يف اجلزائــــر إىل ســــنة 

، وكانــت أوىل عمليــات البحــث اخلــامس عشــرومــن خلفهــم األتــراك يف القــرن  ،الســابع ، العــرب يف القــرنامساخلــ
طــن 50000كميــة وصــلت حــوايل   1925يف حقــل عــني زفــت الــذي أنــتج إىل غايــة  1895والتنقيــب يف ســنة 

ـــذي اكتشـــف يف حـــدود بســـبب ضـــعف عمقـــه، ونفـــس  ـــزان ال ـــوب الغـــريب لغلي الشـــيء مـــع حقـــل تليوانـــت يف اجلن
1915.1  

وىل الدراسـات اجليولوجيــة يف الصـحراء اجلزائريـة،نفطويف بدايـة سـنوات اخلمسـينات قامــت الشـركات ال كشــركة  يـة 
يـب اســتغالل ول تنق 1952الـذي قــام يف ) هيئـة عامــة فرنسـية( وكــذا مكتـب البحـث النفطــي غولـف األمريكيـة 

يف جنـوب عـني صـاحل وذلـك  1954دون نتيجة يف ميزاب، ويعـود أول اكتشـاف للمحروقـات يف اجلزائـر إىل سـنة 
  .سنة 50إال بعد مرور حوايل هذا احلقل ولكن مل يستغل  3مليار م 100كتشاف حقل للغاز به حوايل 

لـنفط اجلزائـري حيـثيـة الـنفط علـى املســتوى العـاملي تزايـد اهتمـام احلكمهومـع تزايـد أ قـررت يف ســنة  ومـة الفرنســية 
ـــــر  1953 ـــــنفط يف اجلزائ ـــــة للبحـــــث واســـــتغالل ال ـــــب لصـــــاحل كـــــل مـــــن الشـــــركة الوطني ـــــراخيص التنقي اســـــتخراج ت

)LABIR.SN  (–  الشـــــركة الفرنســـــية للـــــنفط اجلزائـــــري -1946أنشـــــئت يف ، )CFP( شـــــركة التنقيـــــب ،

                                                             
1 - Rabah MAHIOUT, Le pétrole algérien, Editions En.A.P, Alger, 1974, p106 
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ـــريوشـــركة ) CREPS( واالســـتغالل النفطـــي الصـــحراوي  ـــنفط اجلزائ ، وبعـــد متكـــن شـــركة التنقيـــب )CPA(ال
للــنفط اجلزائــري  الفرنســيةالشــركة اســتطاعت كــل مــن  طــي الصــحراوي مــن اكتشــاف حقــل عجيلــةواالســتغالل النف

ــنفط يف اجلزائــر يف جــوان  ــة للبحــث واســتغالل ال ســعود الــذي أن تكتشــف حقــل حاســي م 1956والشــركة الوطني
   1 .مت تسويق أوىل براميل النفط اجلزائري حنو فرنسا  1957 ويف سنةيعترب أكرب حقل جزائري، 

ـــا النفطيـــة منحـــت العديـــد مـــن وال تـــزال االكتشـــافات النفطيـــة متواصـــلة يف اجلزائـــر، حيـــث  دة ثرو ســـعيا منهـــا لـــز
ـــة للشـــركات األجنبيـــة مـــن أجـــل االســـتثمار يف النشـــاط االستكشـــايف حلقـــول الـــنفط، كمـــا  الرتاخـــيص واحلـــوافز املالي

طراك"وخصصت املؤسسة الوطنية  مبالغ ضخمة مليزانية االستكشـاف واإلنتـاج، ولدراسـة تطـور عـدد احلقـول " سو
  : ندرج اجلدول املوايل) 2015-2000(النفطية املكتشفة خالل الفرتة 

  )2015-2000(عدد االكتشافات النفطية يف اجلزائر خالل الفرتة ): 25(اجلدول رقم 
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2006  2004  2002  2000  السنة

  11  18  12  8  10  14  4  2  12  4  3  8  العدد

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

  .ةتلفسنوات خم، تقرير األمني العام السنوي، منظمة الدول العربية املصدرة للنفط

مليـة االكتشـافات والبحـث عـن هنـاك اسـتمرارية يف عمن خـالل حتليلنـا إلحصـائيات اجلـدول نالحـظ أن           
كتشـاف حقلـني فقـط يف  2008حيث أنه يف كل عام هناك جمموعة من االكتشافات وتعد سنة ، النفط األسوأ 

قي السنوات هناك اكتشافات عديدة أمهها يف سنة    .حقل جديد 18حني مت اكتشاف  2014حني يف 

  :خصائص النفط اجلزائري -نيا
  :يتميز النفط اجلزائري عن غريه من النفوط مبجموعة من اخلصائص أمهها

 :اجلودة والنوعية -1
من أجل تبيان جودة النفط اجلزائري نقوم بعرض اجلدول املوايل وذلك من أجل مقارنته مـع جمموعـة مـن نفـوط دول 

  .األوبك
  
  
  

                                                             
1 - Hocine Malti, Histoire Secrète Du Pétrole Algérien, La DECOUVRTE, Paris, France, 
2010, pp 15-16.  
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  من حيث اجلودةمقارنة النفط اجلزائري مع بعض نفوط دول األوبك : )26( اجلدول رقم

  نوع النفط  البلد
درجـــــــة الكثافـــــــة 

  النوعية

نســــــــــــــــــــــــــــــبة 

  الكربيت

  نوع املنتجات النفطية املستخرجة

  ثقيل  متوسط  خفيف

  السعودية
  48,5  31,0  20,5  1,6  34,2  متوسط

  60,75  23,25  16,0  2,84  27,3  ثقيل

  55,35  25,3  19,35  2,48  31,3  متوسط  الكويت

  إيران
  47,5  30,25  22,25  1,35  34,3  متوسط

  52,0  26,85  21,15  1,85  31,3  ثقيل

  العراق
  44,4  30,6  25,0  1,88  36,1  خفيف

  50,0  28,0  22,0  1,95  34,0  متوسط

  29,0  36,0  35,0  0,14  44,0  خفيف  اجلزائر

  48,0  40,0  12,0  0,25  27,1  ثقيل  نيجري

  .13-12، ص ص 1983ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حماضرات يف االقتصاد البرتويل،  دمحم أمحد الدوري، :املصدر

ــة للجــدول نالحــظ أن          ــا األولي ــةمــن خــالل قراءتن للــنفط اجلزائــري أحســن مــن مجيــع  )( درجــة الكثافــة النوعي
درجة، وهي دليل على أن النفط اجلزائري خفيـف مبعـىن ذو جـودة عاليـة،  44النفوط األخرى بدليل بلوغها حوايل 

ـا، وعلـى  0,14ومن جهة أخرى جند أن نسبة الكربيت يف الـنفط اجلزائـري قليلـة بواقـع  وهـي ميـزة إضـافية يتمتـع 
ئــري مــن بــني أفضــل أنــواع النفــوط الــيت حنصــل منهــا علــى نســبة عاليــة مــن املنتجــات هــذا األســاس يعتــرب الــنفط اجلزا

دة ســــعره فمــــثال بلــــغ  دة علــــى هــــذا فارتفــــاع درجــــة الكثافــــة النوعيــــة تســــاهم يف ز النفطيــــة اخلفيفــــة واملتوســــطة، ز
  .2012دوالر للربميل يف سنة  112,92

 :املوقع اجلغرايف - 2
أفضـــلية كبــرية نظـــرا لقــرب املـــوانئ التصـــديرية  للــنفط اجلزائـــري ســواق األوربيـــةمـــن األ والقـــربوقـــع اجلغــرايف يعطــي امل

اجلزائرية من موانئ االستقبال األوربية مقارنة مع الدول املصدرة األخرى من الشرق األوسط وآسيا والدول اإلفريقية 

                                                             

 () درجة الكثافة النوعية: ترتاوح بني 1-60 درجة مع العلم أن تقسم إىل ثالث أصناف:
 الدرجات العالية: وهي رمز النفط اخلفيف وتكون من 35 درجة فما فوق.

 الدرجات املنخفضة: وهي رمز النفط الثقيل وتكون من 28 درجة وما دون.
  الدرجات الوسطى: وهي رمز النفط املتوسط وتكون بني 28 درجة و35 درجة.
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يسـمى الفــرق النـاجم عــن النقــل هـذا القــرب ينـتج عنــه مــا ونفــس الشـيء ينطبــق علـى األســواق األمريكيــة، املنتجـة، 
تكلفـة االسـتخراج " وهذا ما مينح النفط اجلزائري امليزة التنافسية، ويف حال ثبات العناصر األخرى املكونة لألسعار 

لكــن تبقــى الســوق األوربيــة الوجهــة األفضــل ستســتفيد اجلزائــر مــن ريــع تفاضــلي بســبب القــرب اجلغــرايف، " والنوعيــة
لــوجهتني الســابقتني، وكــذا مــع الوجهــة األمريكيــة للــنفط اجلزائــري مقارنــة  ــا مــن اجلزائــر مقارنــة  واألســيوية نظــرا لقر

يف الســـوق ة ومنافســة نفـــط دول الشــرق األوســـط منافســة نفـــط املكســيك وفنـــزويال يف الســوق األمريكيـــة مــن جهـــ
  1.األسيوية للنفط اجلزائري من جهة أخرى

  جلزائراروقات يف التطور التارخيي لقطاع احمل :املطلب الثاين
ريــخ اكتشــافه إىل يومنــا هــذا، وهــذا مــا  عــرف قطــاع احملروقــات يف اجلزائــر العديــد مــن احملطــات التارخييــة بدايــة مــن 
يظهر يف خمتلف االتفاقيات والتشريعات والقوانني اليت سنت من أجل توضيح اإلجراءات املتخذة يف سبيل البحث 

  .بتقسيم هذه القوانني إىل ثالث فرتات هامة نربزها يف النقاط املواليةواستغالل النفط، وعلى العموم قمنا 

  :مرحلة نظام االمتيازات -أوال
ريــخ  لصــحراء اجلزائريــة إىل أن مت تتوجيــه يف أول بــدأ النظــام القــانوين لقطــاع احملروقــات يف التشــكل منــذ  اكتشــاف 

لبحـــث، االســـتغالل والنقـــل، وقـــ 1958ســـنة  ـــق  ن حـــىت بعـــد ول قـــانون متعل د اســـتمر هـــذا القـــانون يف الســـر
 .  1971االستقالل إىل غاية سنة 

 :22/11/1958املؤرخ يف  58/1111األمر رقم  -1
  2:جاء هذا األمر املسمى قانون البرتول الصحراوي مبجموعة من  القواعد القانونية متثلت يف

املتعامــل الــذي هــو حكــر علــى الشــركات االعتمــاد علــى مبــدأ الفصــل بــني دور املســري املمنــوح للدولــة ودور  
 .األجنبية لكي تقوم بعمليات التنقيب واالستغالل

 .)( سعة مساحة االستغالل اليت جعلت منها مناطق منزوعة السيادة وأشبه ما تكون مناطق حرة 

                                                             
، ص ص 2017، مصر، اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، اجلزائري يف ظل الشراكة األجنبية تاحملروقاواقع أداء قطاع قريشي،  العيد 1 -

  ، بتصرف233-235

. ، بتصرف217- 209، ص ص 2006، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، الكامل يف القانون اجلزائري لالستثمار عجة اجلياليل، - 2 
)( حلريــ اجمــال جغــرايف حــدوده هــي  :املنــاطق احلــرة ة دون اخلضــوع للحقــوق واضـحة ومــداخلها مراقبــة مجركيــا وتتمتــع الســلع القادمــة إليهــا مــن اخلــارج 

ــا خمتلــف اجلمركيــة أو  لعمليــات االقتصــادية، ويــتم إنشــاؤها بغــرض حتقيــق أهــداف معينــة يف إطــار اخلطــة العامــة االضــريبية مــا عــدا املمنوعــة قانونيــا، وتقــام 
ت اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها وتدعيمها   .واألولو
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نه الـيت تراوحـت مـابني   ، وهـذا مـا سـنة 75-15عدم قـدرة الدولـة علـى نقـض عقـد االمتيـاز خـالل مـدة سـر
ا الطبيعية  . شكل مساس بسيادة الدولة على ثروا

حرية الشركات األجنبية يف حتديد سعر البيع وال دخل للدولة اجلزائريـة يف حتديـد هـذا السـعر إال يف حـال كـان  
 .غري مطابق للسعر اجلاري العمل به يف السوق العاملية

يف االســتغالل، كمـا متتنــع اجلزائــر عـن اختــاذ أي إجــراء  متتـع صــاحب االمتيــاز حبريـة بيــع املنتــوج والتصـرف احلــر 
 .يعرقل نشاط صاحب االمتياز أو يعرض حقوقهم املكتسبة للخطر أو جيعلها أكثر كلفة

ح،حرية التشغيل وحرية استرياد تكنولوجيـات املنشـأة القاعديـة   استفادة صاحب االمتياز من حرية حتويل األر
 .لالستغالل

، كمـا مل سنة 20قد تصل ملدة  كلية من الضريبة  إعفاءاتبائي خاص يتضمن يف البداية تزويد العقد بنظام ج 
 .يتم فرض الضريبة على صاحب االمتياز إال يف حال ما إذا كان املنتوج قابل للتسويق

ح بـ   .%50قدرت نسبة الضرائب على األر
وة االســتغالل مقــدارها   مــن قيمــة  %5قيمــة الــنفط و مــن %12كــل شــركة أجنبيــة كانــت جمــربة علــى دفــع إ

 .احملروقات الغازية
 .كانت ختضع منازعات العقد لرقابة جملس الدولة الفرنسي 

ب ثروات الدولة اجلزائرية   .وانطالقا من هذه القواعد كان سهال مواصلة 

 :اتفاقية إيفيان -2
  1:من أهم املسائل النفطية اليت تضمنتها هذه االتفاقية نذكر

 .املتعلقة بقانون البرتول اجلزائري الصحراويإبقاء النصوص  
طن األرض   .استثمار الثروات النفطية يف إطار مشرتك من خالل اهليئة الفنية الستغالل ثروات 
 .االعتماد على الفرنك الفرنسي يف عملية تسديد قيمة املنتوجات النفطية 
 .إشراف هيئة حتكيم دولية على عملية الفصل يف املنازعات النفطية 

  .ومن هنا جند أن هذه االتفاقية مل حتمل معها اجلديد كون بقاء سيطرة اجلانب الفرنسي على الثروات الوطنية
 

                                                             
، جملة األكادميية العربية يف الدمنارك، االقتصاد اجلزائريالقطاع النفطي بني واقع االرتباط وحتمية الزوال يف شهرزاد زغيب وحكيمة حليمي،  -1

   .50، ص2011، 09العدد
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 :32/12/1963املؤرخ يف  63/491املرسوم رقم  -3
بهــا، ومـن أجـل إجيــاد   حماولـة منهـا للـتخلص مــن االحتكـارات األجنبيـة علــى مواردهـا النفطيـة الــيت سـاعدت علـى 

سـتغالل هـذه الثـروات قامـت اجلزائـر مبوجـب كيان تنظيمي حي فظ مصاحلها ويقوم مبختلف العمليات اليت تسـمح 

طراكاملرســوم بتأســيس مؤسســة وطنيــة نفطيــة حتــت تســمية هــذا  ومنحــت هلــا  )SONATRACH")" ســو

 1:الصالحيات التالية
 والغازيــة ســواء كانــت بريــة أو وســائل نقــل احملروقــات الســائلة ر كــل الدراســات الــيت تســبق إنشــاء حتضــري وتطــوي

 .حبرية
 ا  .إنشاء واستغالل هذه الوسائل والتجهيزات املرتبطة 
 بيع وشراء احملروقات السائلة والغازية. 
  لوظـائف احلصول على كافة احلقوق، املوافقات والرتاخيص الالزمة اليت تسـمح بتنفيـذ كـل مشـروع لـه عالقـة 

 .السابقة
  ،لصالحيات املذكورة آنفاتنفيذ كل العمليات املالية  .الصناعية والتجارية املتعلقة 

مت تعديل تسميتها إىل الشـركة الوطنيـة للبحـث عـن  1966سبتمرب  22املؤرخ يف  66/296 ومبوجب املرسوم رقم
ــا وأصــبحت وظائفهــا  الــنفط وإنتاجــه ونقلــه وحتويلــه وتســويقه، وانطالقــا مــن هــذا مت توســيع اإلجــراءات الــيت تقــوم 

  2:يف تتمثل
 ل  .ومجيع املواد املرتبطة بهحث واالستغالل الصناعي والتجاري حلقول النفط بالقيام جبميع العمليات املتعلقة 
  واستغالله الصناعي والتجاري وذلـك إمـا بواسـطة القنـوات وإمـا عـن تشييد مجيع الوسائل الصاحلة لنقل النفط

 .الطريق الربي أو البحري
  يف اإلقليم اجلزائري ويف البلدان األخرىمعاجلة وحتويل النفط وذلك. 
 إنشاء وشراء وكراء مجيع املنشآت واملصانع ملعاجلة النفط وخاصة إنشاء صناعة برتوكيماوية. 
 به وبيعها يف اجلزائر ويف اخلارج ةتوزيع النفط واملنتجات املرتبط. 

                                                             
() SONATRACH: Société Nationale de Transports et de Commercialisation des 
Hydrocarbures. 
1 - Rabah MAHIOUT, op cit, p123. 

.1266، ص1966سبتمرب  30املوافق لـ  1386مجادى الثانية  14املؤرخة يف ) 84(اجلريدة الرمسية رقم  - 2  
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 و عقار املتصلة مباشرة أو بطريق غري مباشر القيام جبميع العمليات الصناعية، التجارية، املالية املتعلقة مبنقول أ
 .مبوضوع الشركة

  :1965االتفاق اجلزائري الفرنسي املربم يف جويلية  -4
طراك طلبـــت اجلزائــر مراجعــة االتفاقيـــات املتعلقــة بتنظــيم املســائل الـــيت متــس احملروقــات والتطـــوير  ســيس ســو بعــد 

تطبيــق نظــام قبلــت احلكومــة اجلزائريــة ب، حيــث 1965ة ونــتج عنــه إبــرام اتفــاق جديــد يف جويليــالصــناعي للطاقــة، 
ــائي خيــدم الشــركات النفطيــة الفرنســية  يضــمن اإلمــداد املنــتظم للســوق وهــذا بطلــب مــن الطــرف الفرنســي كمــا جب

لنفط، ومن جهتها قبلت فرنسا أن تشارك يف تطوير اجلزائر يف ثالث نقاط هي   1:الفرنسية 
  دة  .االحتياطاتإعادة بعث األحباث لز
 لتكرير والصناعة البرتوكيمياوية  .املشاركة يف تطوير النشاطات املتعلقة 
 جلزائر  .املسامهة يف التطوير الصناعي 

  2:كما تضمن االتفاق بنود أخرى أمهها
ـــع نســـبة الضـــريبة مـــن   ـــد زادت يف ســـنة  %53إىل  %50رف ـــغ  1968وق  1969ويف ســـنة  %54لتبل

 .%55بلغت 
ا يف البلدان املنتجةإلغاء نسب    .االستهالك ووضع نظام جديد يتفق والنظم املعمول 
دة اسـتثمارات الشـركات يف التنقيــب والبحـث عــن   جلزائــر وز ملســامهة يف التطـوير الصـناعي  التـزام فرنسـا 

 .النفط
الفرنســـية وتعيــني رئــيس الشـــركة مــن اجلزائـــر  )LRIBA.SN(يف شــركة  %50رفــع حصــة اجلزائـــر إىل  

جلزائر بنسبة و   .%10تنازل الشركة عن حصتها يف معمل تكرير النفط 

 :ميم احملروقات -نيا
طراك جييت"ساهم االتفاق اجلزائري األمريكي  ميم احملروقات، وهو ما" سو قام  يف حتضري األرضية املناسبة لعملية 

   24لعمال اجلزائريني يف يوم أمام إطارات االحتاد العام ل الذي كان يف خطابه" هواري بومدين"به الرئيس الراحل 
  

                                                             
1 - Chems Eddine CHITOUR, Pour une Stratégie Energétique de L’Algérie à L’Horizon 
2030, l’office des publications universitaires, alger, p103. 

.296، صمرجع سبق ذكرهأمينة خملفي،  - 2  
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ا ن أهم املسائل النفطية م، و 1971فيفري   1:جنداليت جاء 
  دة   .%51شاركة اجلزائرية يف مجيع شركات النفط الفرنسية إىل نسبة املز
 ميم الغاز اجلزائري.  
  بيب املوجودة على الرتاب   .الوطينميم النقل الربي جلميع األ

وانطالقا من هذا مت سن جمموعة من األوامر اليت مت مبوجبها التخلي عن عقـود االمتيـاز والتحـول إىل صـيغة جديـدة 
 نصت على جمموعة من القواعد متثلت يتال 71/24و 71/22الستغالل النفط اجلزائري، وهذه األوامر متثلت يف 

  2:يف
أجنيب سواء كان طبيعيا أو معنو يرغب يف ممارسة نشاطات يف جمال البحث عن الـنفط  مستثمرال حيق ألي  

الشرتاك مع املؤسسة الوطنيـة  طراك"واستغالله إال  يف األراضـي مـع العلـم أن هـذه املمارسـات ال تكـون إال  ،"سـو
طراك"اليت تشملها السندات املنجمية املخصصة للشركة الوطنية   ".سو

خذمها املشاركة، فإما صبغة شركة جتارية وإما صبغة شركة مسامهة، ويف كلتا احلـالتني  هناك شكلني  ميكن أن 
طراك"مسامهة املؤسسة الوطنية   .%51ال تقل عن " سو

ــــة   طراك"تتمتــــع الشــــركة الوطني ــــب " ســــو ــــات التنقي لتــــدخل املباشــــر يف عملي ــــذي يســــمح  بــــدور املتعامــــل ال
طراك"الغـري، إال أنـه ميكـن للشـركة الوطنيـة واالستغالل والتفـاوض مـع  أن تعهـد بـبعض األعمـال إىل الشـريك " سـو

وذلـك حـىت يتفـادى تعطـل نشـاط املشـاركة يف حالـة عجـز الطـرف الـوطين عـن التكفـل  يف مرحلة التنقيـب، األجنيب
عباء دور املتعامل، مع اإلشارة إىل أن الشريك األجنـيب ملـزم يف هـذه احلالـة  سـتعمال املنتوجـات واألمـوال املنفرد 

إلمكـان أن تقـدمها الشـركة الوطنيـة  ألولويـة ال سـيما تلـك الـيت كـان  طراك"واخلدمات اجلزائريـة  والشـركات " سـو
 .التابعة هلا

يف حال ما إذا مت اكتشاف بئر للنفط وكان شكل املشاركة هـو شـركة مسـامهة يـتم اقتسـام اإلنتـاج حسـب مثـن  
ركة، يف حني إذا كان شكل املشاركة شركة جتارية فيمكن للشركاء أن يتفقوا على توزيع اإلنتـاج التكلفة وحصة املشا

عــن الضــرائب والرســوم املرتتبــة عــن حصــته مــن وبعــد توزيــع اإلنتــاج يصــبح كــل طــرف مســؤول شخصــيا  ،يف احلقــل
 .اإلنتاج

                                                             
ميم النفطعصام بن الشيخ،  -1 دفاتر السياسة والقانون، ، جملة -دراسة للسياق واملضامني والدالالت -1971فيفري 24اجلزائري  قرار 

ح، ورقلة، اجلزائر، جانفي 06العدد    .193، ص2012، جامعة قاصدي مر

.، بتصرف431-427، ص ص 1971أفريل  13املوافق لـ  1391صفر  17املؤرخة يف ) 30(اجلريدة الرمسية رقم  - 2  
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لقيام مبختلف االستثمارات الالزمة للحف  اظ علـى نسـب االحتيـاطي كل شريك ملزم حسب حصة اشرتاكه 
ذا الشرط ميكن فسخ العقد لتايل يف حال عدم التزام الطرف األجنيب    . النفطي وتنميتها، و

وة املقدرة بـ   ، وتستثىن من هذا %12,5كل الشركات العاملة يف جمال النفط كانت جمربة على دفع قيمة اإل
كميـات الوقـود السـائل والغـازي املسـتهلكة مـن طـرف وسـائل   ت اليت متتلك الدولة كل رأمساهلا، مع العلـم أنالشركا

وة، وقـد تـدفع هـذه األخـرية إمـا نقـدا وإمـا عينـا حسـب  اإلنتاج وكـذا الضـائعة وغـري املسـتعملة تسـتثىن مـن دفـع اإل
لنفط  .اختيار الوزير املكلف 

لـــس األعلـــى اجلزائــري بعـــد فشــل جل  لضــرائب إىل ا نـــة التوفيــق يف حـــل هـــذه ختضــع كـــل اخلالفــات املتعلقـــة 
 . النزاعات

 :مرحلة اإلصالحات -لثا
جمموعـة مـن القـوانني  سـنومستمرة إىل غاية يومنا هذا، وخـالل هـذه الفـرتة مت  1986بدأت هذه املرحلة من سنة 

  :تتمثل يف

  :19/08/1986املؤرخ يف  86/14القانون رقم  -1
  1:كانت أهداف اجلزائر من تشريع هذا القانون مايلي

ــال اجلغــرايف لالكتشــاف حيــث أنــه مبوجــب هــذا القــانون امتــد نشــاط االستكشــاف إىل كامــل الــرتاب   توســيع ا
الوطين والبحر اإلقليمـي واملنطقـة االقتصـادية اخلالصـة، وهـي منـاطق مل تكتشـف بعـد وهنـاك احتمـاالت قويـة بوجـود 

ا خاصة يف سواحل الشرق اجلزائري  .النفط 
والــيت تتمثــل يف االستكشــاف، مث البحــث فاالســتغالل،  روقــات بدايــة مــن العمليــة األوىلتنظــيم االســتثمار يف احمل 

الـــذي مل يتعــرض إىل هــذه املراحــل واكتفــى مبــرحليت االســـتغالل  71/22فالنقــل وحــىت التســويق عكــس األمــر رقــم 
 .والنقل

ختيــار بــني املشــاركة حبيــث يســمح لألجانــب اال روف اجلديــدة للســوق الدوليــةظــإقامــة نظــام مــرن يــتالءم مــع ال 
 . ملسامهة أو آلية عقود اقتسام اإلنتاج

  2:ويتمثل اإلطار القانوين لالستثمارات النفطية وفق هذا القانون يف

                                                             
.300-299، ص ص مرجع سبق ذكرهعجة اجلياليل،  - 1  

  .، بتصرف1491- 1483، ص ص 1986أوت  27املوافق لـ  1406ذو احلجة  21املؤرخة يف ) 35(اجلريدة الرمسية رقم  -2



 )2016-2000(يف الفرتةاألزمات النفطية سياسة اإلنفاق احلكومي اجلزائري و        :ل الثالثصالف
 

 144 

د تسـند هـذا االحتكـار إىل حتتكر الدولة اجلزائرية أعمال التنقيب والبحث عن احملروقات واسـتغالهلا ونقلهـا، وقـ  
طراك" الوطنية  املؤسسة   ".سو

ال يتم الشروع يف التنقيب والبحث عن احملروقات إال بعد احلصول على رخصة منجمية تسلم عن طريق التنظيم   
طراك وتكــون هــذه الرخصــة غــري قابلــة للتصــرف والــرهن العقــاري، وميــز هــذا القــانون بــني جمموعــة مــن  ملؤسســة ســو

  :الرخص املنجمية هي

 حيــث ختــول لصــاحبها حــق غــري حصــري وغــري مقيــد مبســاحة حمــددة قصــد تنفيــذ أشــغال  :رخصــة التنقيــب
ستثناء عمليات احلفر للبحث  .متهيدية للتنقيب عن احملروقات 

 ختول لصاحبها حق تنفيذ مجيع أشغال التنقيب والبحث عن احملروقات يف مساحة حمددة :رخصة البحث. 

 ر اإلنتاجيــة ملــدة حمــددة وجيــب أن يتواختــول حلائزهــا احلــق  :رخصــة مؤقتــة لالســتغالل صــل يف اســتغالل اآل
 .شف وتطويرهتكخالهلا حتديد مساحة احلقل امل

 ال متـنح إال يف حــال اكتشـاف حقــل قابـل لالســتغالل جتـار واملكتشــف داخـل مســاحة  :رخصـة االســتغالل
  . حتددها رخصة البحث

لي عنها كليا أو جزئيا أو إدمـاج رخصـتني يف رخصـة مع العلم أن صاحب الرخصة املنجمية يستطيع أن يطلب التخ
  . واحدة أو إحلاق ذلك مبساحات جديدة شاغرة

ـا يتعـرض إىل سـحب هـذه الرخصـة  لتزاماتـه الـيت اكتتـب  ومن جهة أخرى يف حال عدم وفاء حائز هـذه الرخصـة 
  .منه
ـــذا    ال يســتطيع أي مســـتثمر أجنـــيب يرغــب يف ممارســـة أعمـــال التنقيــب والبحـــث عـــن الــنفط واســـتغالله القيـــام 

طراك"الشــيء دون االشــرتاك مــع املؤسســة الوطنيــة  ــار الشــركاء الــذين تتــوفر لــديهم "ســو ، وعلــى هــذه األخــرية اختي
عمـال التنقيــب والبحـث واالسـتغالل علـى أحســن وجـه، ويتعهـدون ببــذل  القـدرات التقنيـة واملاليـة الضــرورية للقيـام 

 .اجلهد املايل والتقين إلجناح املشاركة
  :ولتحقيق هذه املشاركة يربم مسبقا مايلي   
  طراك"عقد بني املؤسسة الوطنية والشخص املعنـوي األجنـيب، حيـدد هـذا العقـد القواعـد الـيت خيضـع هلـا " سو

ملسامهة يف األعب  .اء، األخطار، النتائج وكيفية انتفاع الشريك األجنيباالشرتاك خاصة ما تعلق 
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  الشـرتاك مـع ـا  بروتوكول بني الدولة والشخص املعنوي األجنيب، حيدد إطـار مباشـرة األعمـال املزمـع القيـام 
املؤسســة العموميــة اجلزائريــة وااللتزامــات جتــاه الدولــة، كمــا يــنص علــى االلتزامــات املاديــة الــيت يتحملهــا الطــرف 

نتفاع الطرف األجنيب يف حال اكتشاف حقل مااأل   . جنيب والتزامات الدولة اجلزائرية فيما يتعلق 
  .مع العلم أنه يتم املصادقة على العقد والربوتوكول مبقتضى نص تنظيمي

 :ميكن أن يكون شكل املشاركة أحد الصيغتني  
 لشخصية املعنوية اشرتاك  .ملسامهة ال يتسم 
  جلزائرشركة جتارية ختضع   للقانون اجلزائري ويكون مقرها الرئيسي 

  .%51، ومسامهة الطرف اجلزائري %49ويف كلتا الصيغتني تكون مسامهة الشريك األجنيب ال تتعدى 
 :ميكن أن يكون انتفاع الطرف األجنيب شكال من األشكال التالية  
 شرتاكاحلصول على جزء من إنتاج احلقل املكتشف يطابق نسبة مسامهته يف اال. 
 احلصول على حصة من إنتاج احلقل املكتشف تعويضا ملصاريفه وأجره احملدد يف عقد االشرتاك. 
  احلصول على مبلغ يف حال اكتشاف حقل قابل لالستغالل التجاري تعويضا ملصاريفه وأجره، ويكون هذا

 .الدفع عينا أو نقدا حسب الكيفيات املتفق عليها يف العقد
 :متيز اجلانب اجلبائي يف هذا القانون مبايلي  
  وة مقـدارها ، وقـد تعـرف هـذه النسـبة ختفيضـا إذ تصـبح %20خيضع النفط املستخرج من احلقول لدفع إ

وة إما نقدا وإما عينا"ب"يف املنطقة  %12,5و" أ"يف املنطقة  16,25%  .،وتدفع هذه اإل
  وذلـــك علـــى أعمـــال %85وذلـــك بنســبة يبة علــى النتـــائج ختضــع النتيجـــة اإلمجاليـــة للســنة احملـــددة للضـــر ،

داخـل املنطقـة  %75التنقيب عن حقول النفط والبحث عنها واستغالهلا، وميكن ختفيض هذه النسـبة إىل 
 ".ب"داخل املنطقة  %65و" أ"
  الوحيـد تعفى أطـراف املشـاركة مـن الرسـم علـى النشـاط املهـين، الرسـم الوحيـد اإلمجـايل عنـد اإلنتـاج، الرسـم

وى اجلمركية دية اخلدمات وكذا احلقوق والرسوم واأل  .اإلمجايل على 
ختضـع املنازعـات الـيت قــد تنشـأ بـني أطـراف املشــاركة إىل اجلهـات القضـائية اجلزائريـة يف حــال مـا فشـل أســلوب   

 .املصاحلة الذي تقوم به جلنة التوفيق
  
 



 )2016-2000(يف الفرتةاألزمات النفطية سياسة اإلنفاق احلكومي اجلزائري و        :ل الثالثصالف
 

 146 

 :04/12/1991املؤرخ يف  91/21القانون  -2
ا هذا القانون يف86/14القانون معدل ومتمم للقانون يعد هذا    1:، وتتمثل أهم التعديالت اليت جاء 

لغاز الطبيعيإد النشاط يف النفط فقط بل امتد يحبيث مل يق نالقانو توسيع نطاق    .ىل النشاطات املتعلقة 
ملشاركة يف خمتلف مراحل احملروقات من التنقيب،البحث،   االستغالل والنقل، وفيما يتعلق السماح لألجانب 

طراك" ــذه األخــرية فلــم تعــد حكــرا علــى املؤسســة الوطنيــة وإمنــا يســتطيع الطــرف األجنــيب أن ميــول ويســتغل " ســو
طراك"القنوات واملنشآت املرتبطة بنقل احملروقات وذلك حلساب املؤسسة الوطنية   ".سو

لغـاء الربوتوكـول الـذي كـان يعقـد مبوجـب القـانون السـابق، تعديل دور الدولة يف اتفاقيات املشاركة حيث مت إ  
 .وبقي دورها يتمثل يف ترسيم عقد املشاركة عن طريق مرسوم تنفيذي

 .إال يف حال اكتشاف حقل قابل لالستغالل انتفاعال يستفيد الشريك األجنيب من أي  
" الـــيت حتملتهـــا املؤسســـة الوطنيـــة  املاليـــة والتقنيـــة يتحـــدد انتفـــاع الشـــريك األجنـــيب تبعـــا للتكـــاليف واملخـــاطر 

طراك من أجل اكتشاف احلقل حمـل االشـرتاك واسـتغالله، وكـذا حسـب اجلهـد املـايل والتكنولـوجي املقـدم مـن " سو
 .قبله من أجل استغالل هذا احلقل وكذا حتسني االسرتجاع

وة تقـدر بــ  ، والضـرائب علـى %10إقامة نظام جبـائي حمفـز للمسـتثمرين لألجانـب حيـث أصـبحت نسـبة اإل
 .%42اإلنتاج خفضت إىل 

ختضع املنازعات اليت تنشـأ بـني الدولـة وأحـد أطـراف املشـاركة إىل اجلهـات القضـائية اجلزائريـة، يف حـني ختضـع  
طراك" املنازعات اليت تنشأ بني املؤسسة الوطنية  والشريك األجنيب إىل التحكيم الـدويل يف حـال فشـل عمليـة " سو

 .املصاحلة
القاضــية بــرد خمتلــف املصــاريف الــيت أنفقهــا الشــريك األجنــيب يف ســبيل  86/14مــن القــانون  23املــادة إلغـاء  

، ومنحه عالوات وفق الكيفيات املتفق عليها يف عقد املشاركة  .اكتشاف احلقل القابل لالستغالل جتار
قول النفطية املكتشفة قبل اليت تشمل احلمن أجل توسيع جمال املشاركة  86/14من القانون  65إلغاء املادة  

 .1986صدور قانون سنة 
  
  
 

                                                             
.، بتصرف2394-2393، ص ص 1991ديسمرب  7املوافق لـ  1412مجادى األوىل  30املؤرخة يف ) 63(اجلريدة الرمسية رقم  - 1  
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 :28/04/2005املؤرخ يف  05/07القانون رقم  -3
لنظـر إىل املعطيـات  05/07يعترب القانون رقم  ـال وذلـك  حملروقات أهم قانون أصـدرته اجلزائـر يف هـذا ا املتعلق 

ا دف من ورائه جذب املزيد من املستثمرين اليت جاء  ا ، وتتمثل واليت كانت    1:يفاملستجدات اليت جاء 
طراك"يتضــمن كــل عقــد حبــث واســتغالل بنــدا يعطــي للشــركة الوطنيــة   خيــار املشــاركة يف االســتغالل قــد "ســو

ــة الوطنيــة يــوم بعــد موافقــة ال 30، وجيــب أن ميــارس هــذا اخليــار خــالل %20وال يقــل عــن  %30يصــل إىل  وكال
طراك"لتثمـني مــوارد احملروقـات علــى خمطــط تطـوير االكتشــاف التجـاري، كمــا ال ميكــن للمؤسسـة الوطنيــة  أن " ســو

ريخ ممارسة هذا اخليار، ومن جهـة أخـرى تتحمـل كـل تكـاليف االسـتثمار  5حتول حصتها قبل  سنوات بداية من 
 .ض صاحب االكتشاف بنفس النسبةواالستغالل مبقدار نسبة مشاركتها، كما تلتزم بتعوي

حملافظة املثلى على املكامن النفطية   .يتعني على املتعاقد تطبيق خمتلف الطرق الضرورية اليت تسمح 
ستغالل النفط نشاطا جتار  ، ومن جهة أخرى يعترب جتارة الـنفط نشـاطا تعد ممارسة خمتلف األنشطة املتعلقة 

 .حرا
لشخصية القانونية واالستقاللية املالية تدعيانممستقلتان تتمت إنشاء وكالتان وطنيتان    : تعان 
  سلطة ضبط احملروقات" وكالة وطنية ملراقبة النشاطات وضبطها يف جمال احملروقات." 
 وكالة وطنية لتثمني موارد احملروقات. 

  .وتكلف كل وكالة مبجموعة من األمور
ىل أربعـة منـاطق تـدعى أ، إلغـرض البحـث واالسـتغالل  تحملروقـامت تقسيم األمالك املنجميـة الوطنيـة املتعلقـة  

ب، ج، د، مع العلم أن عدد القطع املكونة لكل مساحة وهندستها وكذا احلجم األقصى للمساحات لكل منطقة 
 .إلضافة إىل احلد األدىن لربامج األشغال عن طريق نص تنظيمي

روقـــات رخصـــة التنقيـــب لكـــل شـــخص يطلـــب تنفيـــذ أشـــغال ميكـــن أن متـــنح الوكالـــة الوطنيـــة لتثمـــني مـــوارد احمل 
نح هـــذه الرخصـــة ملـــدة أقصـــاها ســـنتان وذلـــك حســـب إجـــراءات ومتـــ التنقيـــب عـــن احملروقـــات يف مســـاحة أو أكثـــر،

 .أو االستغالل األولوية على رخصة التنقيب/عقد البحث و، مع العلم أنه لوشروط حتدد عن طريق التنظيم
ــائج النامجــة عــن جيــب أن توضــع حتــت تصــرف   ــة الوطنيــة لتثمــني مــوارد احملروقــات خمتلــف املعطيــات والنت الوكال

 .أشغال التنقيب وذلك حسب إجراءات موضحة بنص تنظيمي

                                                             
.، بتصرف28-8، ص ص 2005جويلية  19املوافق لـ  1426مجادى الثانية  12املؤرخة يف ) 50(اجلريدة الرمسية رقم  - 1  
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بيـب صـل علـى امتيـاز أن ميـارسميكن ألي شخص حت  ، حيـث خيضـع كـل طلـب نشـاطات النقـل بواسـطة األ
بيــب  احملروقــات الــيت تقــوم بصــياغة توصــية توجــه إىل الــوزير  ضــبط لســلطةللحصــول علــى امتيــاز للنقــل بواســطة األ

حملروقات، ومينح هذا االمتياز ملدة أقصاها   ةسنة، ويدفع مقابل حق استعمال منشـآت النقـل بواسـط 50املكلف 
بيب تعريفة  .األ

ايــة مــدة العقــد يــتم حتويــل ملكيــة كــل املنشــآت الــيت تســمح مبواصــلة النشــاط لصــاحل الدولــة جمــا  وبــدون  يف 
أعباء، وجيب أن تكون هذه املنشـآت يف حالـة اشـتغال جيـدة، ويف حـال عـدم رغبـة يف حتويـل ملكيتهـا يتعـني علـى 

ـــي و ـــة عـــن عمليـــة التخل ـــاز أن يتكفـــل بكـــل املصـــاريف املرتتب ـــه  /صـــاحب االمتي ـــنص علي ـــذي ي ـــد املوقـــع ال أو جتدي
الـيت ال ترغـب يف حتويـل ملكيتهـا  تائمـة املنشـآاالمتياز، وجيب أن تبلغ سلطة ضبط احملروقات صاحب االمتياز بق

اية مدة االمتياز 3خالل مدة   .سنوات على األقل قبل 
 :متيز النظام اجلبائي يف ظل هذا القانون بتعدد أشكاله ومن أهم هذه األشكال نذكر 
 رسم مساحي غري قابل للحسم يدفع سنو للخزينة العمومية. 
 وة  .تدفع شهر للوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات إ
 رسم على الدخل البرتويل يدفع شهر للخزينة العمومية. 
 ضريبة تكميلية على الناتج تدفع سنو للخزينة العمومية. 
 ضريبة عقارية على األمالك األخرى عدا أمالك االستغالل. 
لبحث و   :من أو االستغالل/ تعفى النشاطات املتعلقة 
  ألمالك واخلدمات املتعلقة بنشاطات البحث والرسم على  .أو االستغالل/ القيمة املضافة اخلاصة 
 الرسم على النشاط املهين. 
  وات اجلمركيــة املفروضــة علــى عمليــة اســترياد التجهيــزات واملــوارد واملنتجــات الــيت يــتم احلقــوق والرســوم واإل

 .استغالل مكامن احملروقات دون سواهاأو / استعماهلا فقط يف نشاطات البحث و
أو تنفيـذ العقـد أو / جم عن تفسـري ويسوى كل خالف بني الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات واملتعاقد  

أو النصـوص املتخـذة لتطبيقـه عـن طريـق املصـاحلة املسـبقة وفـق الشـروط املتفـق عليهـا يف /عـن تطبيـق هـذا القـانون و
 .التوصل إىل حل ميكن عرض اخلالف للتحكيم الدويلالعقد، ويف حال عدم 
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 :27/07/2006املؤرخ يف  06/10األمر رقم  -4
ا هذا األمر يف05/07يعد هذا األمر معدل ومتمم للقانون رقم   1:، وتتمثل أهم النقاط اليت جاء 

طراك"الرتكيز على أن املؤسسة الوطنية    .هي شركة ذات أسهم" سو
طراك   ــاز، وكــل شــركة تنشــأهــي تعــد ســو ختضــع للقــانون اجلزائــري وانطالقــا مــن هــذا  أنجيــب  صــاحبة االمتي

طراك"تصبح املؤسسة الوطنية   .%51مسامهة فيها بنسبة ال تقل عن  "سو
ميكـــن أن متـــنح الوكالـــة الوطنيـــة لتثمـــني مـــوارد احملروقـــات رخصـــة التنقيـــب لكـــل شـــخص يطلـــب تنفيـــذ أشـــغال  

نح هــذه الرخصــة ملــدة أقصــاها ومتــوذلــك بعــد موافقــة الــوزير املكلــف،  مســاحة أو أكثــر،التنقيــب عــن احملروقــات يف 
 .سنتان وذلك حسب إجراءات وشروط حتدد عن طريق التنظيم

طراك"تتحمل املؤسسة الوطنية   لنسبة لكل اكتشاف جتاري كل تكاليف االستثمار واالستغالل مبقدار " سو
 .هذا االكتشاف الذي وافقت عليه الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات نسبة مشاركتها املتعلقة مبخطط تطوير

، ويف نشـاطات الصــناعة %30ة بسـنخيضـع كـل شـخص يكـون طرفـا يف العقـد لضـريبة تكميليـة علـى النـاتج ب 

 .%15يستفيد من النسبة املخفضة من هذه الضريبة لكي تصبح )(النفطية التحتية

ح االستثنائية اليت حيققها الشركاء األجانب وذلك على حصة اإلنتـاج فرض رسم غري قابل للحسم على   األر
م، وذلك يف حال كان الوسط العددي الشهري ألسـعار الربنـت يتجـاوز  دوالر للربميـل، وتبلـغ نسـبة  30اخلاصة 

طراك خبصـم  %50كحـد أدىن و  %5هذا الرسم    كحـد أقصـى، مـع العلـم أنـه لضـمان سـداد هـذا الرسـم تقـوم سـو
 .كمية احملروقات املوافقة ملبلغ هذا الرسم من حصة اإلنتاج الذي يعود إىل الشركاء األجانب

طراك"يف خمتلف حاالت مشاركة املؤسسـة الوطنيـة   فـإن إجـراءات تسـوية اخلالفـات عـن طريـق التحكـيم " سـو
طراك   .الدويل ال ختص إال األشخاص اآلخرين دون سو

 :20/02/2013املؤرخ يف  13/01القانون رقم  -5
وبغيـة مــنح املزيـد مـن التحفيـزات جللــب املسـتثمرين مت تعـديل القــانون  06/10بعـد الثغـرات الـيت وجــدت يف األمـر 

  2:ومن أهم ما جاء به نذكر13/01ون مبوجب القان 05/07

                                                             
.10-4، ص ص 2006جويلية  30املوافق لـ 1427رجب  04املؤرخة يف ) 48(اجلريدة الرمسية رقم  - 1  

بيب، التكرير، التحويل، التسويق، التخزين والتوزيع.  ( ) الصناعة النفطية التحتية: تتمثل يف عمليات النقل بواسطة األ

.، بتصرف17-05، ص ص2013فيفري  24املوافق لـ 1434ربيع الثاين  14املؤرخة يف ) 11(اجلريدة الرمسية رقم  - 2  
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طراك"التأكيد على ضرورة احتواء عقود البحث واالستغالل على بنـد يسـمح مبشـاركة املؤسسـة الوطنيـة    "سـو
 .قبل عرض كل مناقصة %51شركة ذات أسهم بنسبة ال تقل عن 

طراك"تعترب الشـركة الوطنيـة   دة علـى كـل  أو إحـدى فروعهـا" سـو بيـب ز صـاحبة االمتيـاز للنقـل بواسـطة األ
لقنوات الدولية، مع اإلشارة إىل حتملهم األخطار، التكاليف واخلسائر املرتتبة  اخلاصشخص يستفيد من االمتياز 

 .سنة30عنه، ومينح هذا االمتياز ملدة أقصاها 
 .توسيع مهام وكاليت احملروقات 
االسـتغالل  أو/املساحة املعنية بعقد البحث وإمكانية جتديد رخصة التنقيب ملدة واحدة تقدر بسنتني كما أن  

 .ا أن تكون موضوع رخصة للتنقيبال ميكنه
اء أشغال حتديد اكتشاف مت إجنـازه   ميكن للمتعاقد طلب متديد مرحلة البحث ملدة أقصاها سنتني من أجل إ

 .قبل انتهاء مرحلة البحث

ت اجليولوجيـة موضـوع خمطـط التطـوير التـابع لـه أثنـاء )(ميكن للمتعاقد إذا ما حقق اكتشـافا عفـو  يف املسـتو

ــه مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة لتثمــني مــوارد احملروقــات املطالبــة حبــق يف هــذا  تنفيــذه للمخطــط الــذي متــت املوافقــة علي
 .االكتشاف العفوي

ــة   ــة الوطني طراك"متــارس الوكال لشــراكة مــع شــخص آخــر وذلــك حســب " ســو نشــاطات التكريــر مبفردهــا أو 
 .ك قدرات ختزين خاصة ملمارسة نشاطات التكريرالشروط والكيفيات احملددة عن طريق التنظيم مع وجوب امتال

وات اليت يدفعها املستثمر   .تغيري نسب الضرائب والرسوم واإل
طراك"أو توزيع املنتوجات النفطية حكرا علـى املؤسسـة الوطنيـة /ال تعترب نشاطات ختزين و  حيـث ميكـن " سـو

روقــات حســب شــروط وكيفيــات احمل أن متــارس مــن قبــل أي شــخص بعــد حصــوله علــى تــرخيص مــن ســلطة ضــبط
 .موضحة بنص تنظيمي

كل خالف بني الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات واملتعاقد يسوى عـن طريـق اللجـوء إىل التحكـيم الـدويل  
طراك"وذلــك بعــد فشــل التســوية الوديــة، مــع اإلشــارة إىل أن التحكــيم الــدويل ال ميــس املؤسســة الوطنيــة  ، ويف "ســو

طراك"بـــني املؤسســة الوطنيــة حــال وجــود خــالف  واألشــخاص املكــونني للمتعاقـــد يــتم اللجــوء إىل التحكـــيم " ســـو

 .الدويل

                                                             
 ( ) االكتشاف العفوي:  كل ترسب للمحروقات غري مدرجة يف خمطط التطوير املوافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات.
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  إمكانيات اجلزائر النفطية: املطلب الثالث
 مـن خـاللمتتلك اجلزائر ثروة نفطية هائلة تؤهلها الحتالل مكانة هامة يف السوق النفطية العاملية، وذلك مـا يظهـر 

ــا االوحجــم طاقتهــا اإلنتاجيــة  وتغطــي جــزء مــن الــيت تغطــي اســتهالكها النفطــي احمللــي حتياطــات املؤكــدة الــيت حبوز
  .الطلب النفطي العاملي من خالل طاقتها التصديرية

  :االحتياطات النفطية املؤكدة -أوال
متتلكـه مـن من املؤشرات اهلامة اليت يتم من خالهلا معرفـة مكانـة أي دولـة يف السـوق النفطيـة العامليـة جنـد مؤشـر مـا 

ــر النفطيــة املؤكــدة خــالل الفــرتة  احتياطــات نفطيــة مؤكــدة، وانطالقــا مــن هــذا نقــوم بعــرض تطــور احتياطــات اجلزائ
 :يف اجلدول التايل) 2000-2015(

  )2015-2000(تطور احتياطات اجلزائر النفطية املؤكدة خالل الفرتة : )27( اجلدول رقم
  )مليار برميل: الوحدة(                                                                                    

  
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

OPEC, Annual Statistical Bulletin, différents années.  

جند أن االحتياطات النفطية املؤكدة يف اجلزائر عرفـت تزايـدا  حصائيات املوضحة يف اجلدولمن خالل اإل            
وبعــد  2000مليــار برميــل يف ســنة  11,31مليــار برميــل بعــد أن كانــت  12,27حيــث بلغــت  2005يف ســنة 

مليــار برميــل، مــا أهلهــا ألن تكــون يف  12,2ذلـك عرفــت اســتقرارا علــى مــدار العشــر الســنوات األخـرية يف حــدود 
ــة الســابعة عربيــا بعــد كــل مــن الســعودية، العــراق، الكويــت، املرتبــة الثالثــة  ، واملرتب إفريقيــا بعــد كــل مــن ليبيــا ونيجــري

مـــن االحتياطــات املتـــوفرة لـــدى منظمـــة  %1الـــيت متتلكهـــا متثــل حـــوايل اإلمــارات، ليبيـــا وقطـــر، هــذه االحتياطـــات 
  .امة يف السوق النفطية العامليةهوهذا ما جيعلها حتتل مكانة  1من االحتياطات العاملية، %0,81األوبك وحوايل 

  :الطاقة اإلنتاجية النفطية -اني
ترتبط الطاقة اإلنتاجية لبلـد مـا مبجموعـة مـن املتغـريات كحجـم احتياطهـا، اجتاهـات أسـعار الـنفط ومسـتوى التطـور 

ـــا عرفـــت الطاقـــة اإلنتاجيـــة التكنولـــوجي املســـتعمل يف البحـــث واالســـتغالل، ونتيجـــة تغـــري هـــذه العوامـــ ل وعـــدم ثبا

                                                             
   ,p222016 OPEC, Annual Statistical Bulletin ,   :على معطيات امن حساب الطالبة اعتماد -1
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لفـ ) 2015-2000(رتة النفطية للجزائر تغـريات عديـدة، ولتوضـيح هـذه التغـريات نعـرض اإلحصـائيات اخلاصـة 
  :يف اجلدول التايل

  )2015- 2000(تطور الطاقة اإلنتاجية النفطية اجلزائرية خالل الفرتة : )28( اجلدول رقم
  )يوم/مليون برميل: الوحدة(

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2007  2006  2004  2002  2000  السنة

  1,15  1,19  1,20  1,19  1,16  1,18  1,21  1,37  1,36  1,31  0,73  0,79  اإلنتاج

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر
OPEC, Annual Statistical Bulletin, différents années. 

ــا لإلحصــائيات املوضــحة يف اجلــدول جنــد أن الطاقــة اإلنتاجيــة             ــة للجزائــر عرفــت مــن خــالل حتليلن النفطي
الــــيت عرفــــت ارتفاعــــا مــــن ســــنة ألخــــرى ) 2007-2000(مــــرحلتني أساســــيتني، املرحلــــة األوىل تتمثــــل يف الفــــرتة 

خصوصا مع االرتفاعات اهلائلة اليت عرفتها أسعار النفط وذلـك بغيـة حتقيـق عوائـد نفطيـة عاليـة، أمـا املرحلـة الثانيـة 
 1,35مرحلــة االخنفــاض حيــث اخنفضــت مــن نقــل إن مل وهــي مرحلــة التذبــذب ) 2015-2008(فتمثــل الفــرتة 
ت مردهــا ثبــات 2015يـوم يف ســنة / مليــون برميــل 1,15إىل  2008يــوم يف ســنة / مليـون برميــل ، هــذه التذبــذ

  .حجم االحتياطات املؤكدة اليت متتلكها من جهة وتذبذب أسعار النفط والطلب النفطي العاملي من جهة أخرى

  :الطاقة التصديرية النفطية -لثا
بكل من الطاقة اإلنتاجية للبلد، االحتياطات املؤكدة، مستوى الطلب العاملي وكذا األسعار  ةترتبط الطاقة التصديري

السائدة يف السوق النفطية العاملية، وملعرفة الطاقة التصديرية النفطية للجزائر بدقة من خالل اإلحصـائيات ونصـيب 
  :ل التايلنقوم بعرض اجلدو ) 2015-2004(أهم األسواق من هذه الطاقة خالل الفرتة 
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  )2015- 2004(تطور الصادرات النفطية اجلزائرية حسب الوجهة خالل الفرتة   :)29( اجلدول رقم
  )يوم/ ألف برميل : الوحدة(

  
 :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

.OPEC, Annual Statistical Bulletin, différents années  

  :من خالل اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول جند       
  وعلـى العمـوم ميكـن تقسـيم ) 2015-2004(عرفت الطاقة التصديرية النفطية للجزائر تذبـذ خـالل الفـرتة

وهنــا صــادرات اجلزائـر النفطيــة عرفــت انتعاشــا ) 2007-2004(الفـرتة إىل مــرحلتني، املرحلــة األوىل خـالل الفــرتة 
واملرحلــة الثانيــة  2007يــوم يف ســنة / ألــف برميــل  1253,5إىل  2004يــوم يف ســنة /ميــلألــف بر  893,2مــن 

يـوم يف / ألف برميـل  840,9الجتاه العام للصادرات النفطية حنو االخنفاض من اليت متيزت ) 2008-2015(
ــة مــن 2015يــوم يف ســنة /ألــف برميــل  642,2إىل  2008ســنة  جهــة ، وهــذا بســبب اخنفــاض الطاقــة اإلنتاجي

ت املتحدة األمريكية على النفط اجلزائري خلصوص الوال  .واخنفاض طلب أمريكا الشمالية و
  يها النفط اجلزائري، حيـث أن السـوق األوريب حيتـل الصـدارة ويعتـرب أهـم سـوق نظـرا يسوق فهناك أربع أسواق

يـوم /ألف برميل 399,5ارتفع من خرى إذ حيث عرفت الصادرات املوجهة إليه تزايدا من سنة أل ،للقرب اجلغرايف
، كمــا يعــد الســوق األمريكــي الشــمايل ســوق مهــم علــى الــرغم مــن  2015يف ســنة  543,9إىل  2004يف ســنة 

إىل  2007يـوم يف ســنة /ألـف برميــل  738,9تنـاقص الصـادرات النفطيــة اجلزائريـة إليـه بشــكل مـذهل مــن حـوايل 
أخــرى تعــد آســيا والباســيفيك ســوقا آخــر متــاح أمــام ، ومــن جهــة 2015يــوم فقــط يف ســنة / ألــف برميــل 35,3
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الـنفط اجلزائـري خصوصـا بعـد بـروز الصـني واهلنـد كقـوتني اقتصـاديتني هـامتني، أمـا السـوق الرابـع فيتمثـل يف السـوق 
خلـوه مـن نتيجـة األمريكي الالتيين، هذا التنوع يف األسواق إن دل على شيء فإنه يدل على جودة النفط اجلزائـري 

  .ومن مث طلبه من خمتلف دول العامل املستهلكة للنفطالكربيت 

   :االستهالك النفطي -ارابع
كلية إىل السوق اخلارجية يف شكل صادرات وإمنا هناك جزء يوجـه إىل السـوق  إن اجلزائر ال توجه طاقتها اإلنتاجية

العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة احمللية يف سبيل تغطية االحتياجات الطاقوية للمقيمني، ونتيجة تظافر جمموعة مـن 
ألرقـام خـالل الفـرتة  ) 2015-2000(عرف استهالك اجلزائريني للنفط ومشتقاته تطـورا، ولتوضـيح هـذا التطـور 

  : نرفق اجلدول التايل

  )2015- 2000(تطور استهالك اجلزائر للنفط خالل الفرتة : )30( اجلدول رقم
  )يوم/ ألف برميل: الوحدة(                                                                                          

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2006  2004  2002  2000  السنة

  422  400  390  371  350  327  327  309  258  239  221  191  الكمية

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر
British Petroleum, Statistical Review of World Energy, différents années. 

تشري اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول أعاله أن استهالك اجلزائر للـنفط يف تزايـد مـن سـنة ألخـرى، حيـث         
وهـو مـا ميثـل  2015يـوم يف سـنة / ألف برميـل 422إىل حوايل  2000يوم يف سنة / ألف برميل 191تزايد من 

دة حبــوايل  دة يف االســتهال%120.9ز النفطــي مردهــا األساســي التزايــد املســتمر يف النمــو الســكاين  ك، هــذه الــز
ــة ــه تطــورا مــن وقــود للنقــل، التدفئ دة علــى تزايــد مشــاريع الدولــة يف البــىن التحتيــة ...الــذي تعــرف متطلبات  الــيت، ز

دة فروع الصناعات املعتمدة عليه إلضافة إىل ز   .تتطلب النفط وخمتلف منتجاته، 
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سعار النفط يف فرتة الذروة :املبحث الثاين   ثر النفقات العامة 
شــهدت الســوق النفطيــة يف بدايــة األلفيــة الثالثــة أزمــة نفطيــة جتلــت يف االرتفاعــات املســتمرة ألســعار الــنفط حـــىت 

ــا يف ســنة  ــذه األزمــة والــيت ظهــرت مــن خــالل 2008وصــلت إىل ذرو ــأثرة  ، وكانــت اجلزائــر مــن بــني الــدول املت
  .فاقية املتبعة من قبل الدولة جمموعة من املؤشرات الكلية، ومن أهم هذه املؤشرات السياسة اإلن

  )2009-2000(تطور حجم النفقات العامة خالل الفرتة : املطلب األول

يربز تطور حجم النفقات العامة خالل فرتة الدراسة من خـالل تطـور كـل مـن النفقـات االمسيـة واحلقيقيـة الـيت تبعـد 
دة علـى توزيــع ا ألمـوال املنفقــة بـني اإلنفــاق اجلـاري واالســتثماري أثـر التقلبــات الناجتـة عــن التغـريات يف األســعار، ز

 .يكل كل نوع منهماهوكذا 

  ):2009-2000(تطور النفقات االمسية واحلقيقية يف الفرتة  -أوال
الرتفاعات املذهلة يف أسعار الـنفط نقـوم جبمـع اإلحصـا ثر السياسة اإلنفاقية للدولة  ئيات الـيت حىت نظهر مدى 

ملــواختــص حجــم النفقــات االمسيــة واحلقيقيــة ونســبتها مــن النــاتج  جلبايــة البرتوليــة زاة مــع أســعار الــنفط وقــيم اوذلــك 
  :نقوم بوضع اجلدول التايل، وعلى هذا )2009-2000(الفرتة  خالل كل سنة يف
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ملوازاة مع تطور سعر النفط يف الفرتة تطور حجم النفقات العامة االمسية واحلقيقية ): 31( اجلدول رقم
)2000 -2009(  

  )مليار دينار جزائري: الوحدة(

  السنة
النفقات 
  االمسية

الناتج احمللي 
  اإلمجايل

نسبتها من 
  الناتج

  الرقم القياسي
النفقات 
  احلقيقية

سعر الربميل من 
  )دوالر(النفط 

  اجلباية البرتولية

2000  1178,1  4123,5  28,6  /  /  28,77  1173,2  

2001  1321  4227,1  31,3  100,0  1321  24,74  956,4  

2002  1550,6  4522,8  34,3  102,6  1511,3  24,91  942,9  

2003  1690,2  5252,3  32,2  106,4  1588,5  28,73  1284,9  

2004  1891,8  6149,1  30,8  110,9  1705,9  38,35  1485,7  

2005  2052  7562,0  27,1  113,9  1801,6  54,64  2267,8  

2006  2453  8501,6  28,9  116,0  2114,7  66,05  2714  

2007  3108,5  9352,9  33,2  121,0  2569,0  74,66  2711,8  

2008  4191,1  11043,7  37,9  127,2  3294,9  98,96  4003,6  

2009  4246,3  9968,0  42,6  135,5  3133,8 62,35  2327,7  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر
 OPEC, Annual Statistical Bulletin, différents années. 
 Office National des Statistiques, Rétrospective statistique 1962-2011, Indices des prix, 
p106. 

 سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر.  

 معطيات مقدمة من وزارة املالية. 

  :خالل حتليلنا لإلحصائيات املوضحة يف اجلدول جندمن 
مليــار  1173,2مقابــل  2008مليــار دينــار يف ســنة  4003,6ارتفــاع قــيم اجلبايــة البرتوليــة احملصــلة إىل غايــة  

 98,96إىل غايـة  2000دوالر يف سـنة  28,77، وذلك راجع الرتفاع أسعار النفط من 2000دينار يف سنة 
الــذي فــتح البــاب أمــام املســتثمرين األجانــب يف  05/07ضــافة إىل تطبيــق القــانون رقــم إل 2008دوالر يف ســنة 
 .قطاع احملروقات

بغيـة االســتفادة مــن الفـوائض النفطيــة املرتاكمــة نالحــظ التطـور املتســارع واملتتــايل للنفقـات العامــة اإلمسيــة خــالل  
 2009يـــار دينـــار يف ســـنة مل 4246,3مـــرات حيـــث بلغـــت  4إذ تضـــاعفت حبـــوايل ) 2009-2000(الفـــرتة 
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، وهـو مـا جتلـى يف تبـين السياسـة اإلنفاقيـة التوسـعية الـيت ترمجـت يف 2000مليـار دينـار يف سـنة  1178,1مقابل 
تمــع بتحسـني خمتلــف متطلبــات  إلضــافة إىل تزايـد مطالبــة أفـراد ا بـرامج اإلنعــاش االقتصـادي والــربامج املرافقـة هلــا 

 .احلياة ورفع الرواتب واألجور
 %27استحوذت النفقات العامة على نسبة كبرية من الناتج احمللي اإلمجايل إذ مل تقل النسبة خالل الفـرتة عـن  

، وانطالقـا مـن هـذه النسـب نالحـظ أنـه كلمـا %42,6بنسبة بلغـت  2009وكانت أعلى نسبة سجلت يف سنة 
دة يف النفقات العامة  .زاد حجم الناتج قابله ز

دة اليت حدثت يف النفقات االمسية واليت حدثت يف النفقات احلقيقية، حيث ارتفعـت هناك فرق واضح بني   الز
يف حـني ارتفعـت النفقـات احلقيقيـة يف نفـس  %221,4بنسـبة ) 2009-2001(النفقات االمسية خالل الفـرتة 

املسـتوى العــام  ، وهـذا مـا يــرجح فرضـية ارتفـاع النفقـات العامـة بصــورة ظاهريـة وذلـك الرتفـاع%137الفـرتة بنسـبة 
 .لألسعار أو ظاهرة التضخم

  ):2009-2000(تطور هيكل النفقات العامة يف الفرتة  -نيا
 ونفقـــات اســـتثمارية) التســـيري(كمـــا أشـــر يف الفصـــل الثـــاين تنقســـم النفقـــات العامـــة يف اجلزائـــر إىل نفقـــات جاريـــة 

  :عرض اجلدول التايلن) 2009-2000(الفرتة صرفت يف اليت من النفقات ا ، وملعرفة نصيب كل منه)التجهيز(
  )2009- 2000(تطور النفقات العامة بنوعيها خالل الفرتة ): 32(اجلدول رقم 

  )مليار دينار جزائري: الوحدة(

  نفقات التسيري  النفقات العامة  السنة
نسبتها من النفقات 

  الكلية
  نفقات التجهيز

نسبتها من النفقات 
  الكلية

2000  1178,1  856,2  72,67  321,9  27,33  
2001  1321  963,6  72,94  357,4  27,06  
2002  1550,6  975,6  62,89  575  37,11  
2003  1690,2  1122,8  66,43  567,4  33,57  
2004  1891,8  1251,1  66,13  640,7  33,87  
2005  2052  1245,1  60,67  806,9  39,33  
2006  2453  1437,9  58,62  1015,1  41,38  
2007  3108,5  1673,9  53,85  1434,6  46,15  
2008  4191,1  2217,8  52,91  1973,3  47,09  
2009  4246,3  2300  54,16  1946,3  45,84  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات  :املصدر
  .سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر
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  :نالحظمن خالل اإلحصائيات املبينة يف اجلدول 
حيــث ) 2009-2000(هيمنــة نفقــات التســيري علــى النفقــات العامــة اجلزائريــة يف الســنوات األوىل مــن الفــرتة  

، لكـن بعـد ذلـك عرفـت نفقـات 2002يف سـنة  %62,89و 2000يف سنة  %72,67بلغت نسبتها حوايل 
نفقــات التجهيــز ال  االرتفــاع يف ، هــذا2008يف ســنة  %47,09نســبتها لتصــل إىل  تالتجهيــز منــوا حيــث ارتفعــ

مليــار دينــار يف ســنة  2217,8يعـين تراجــع نفقــات التســيري بـل هــي كــذلك عرفــت ارتفاعــا يف حجمهـا ليصــل إىل 
، هذا التغري يف نسب كل نـوع إىل إمجـايل النفقـات 2002مليار دينار فقط يف سنة  975,6بعدما كان  2008

 .بل الدولةيدل على تغري السياسات املنتهجة من قيف فرتة الدراسة 
ـــتج االرتفـــاع يف النفقـــات الكليـــة خـــالل الفـــرتة   عـــن االرتفـــاع يف نفقـــات التســـيري بنســـبة ) 2009-2000(ن

 .%52,9وعن االرتفاع يف نفقات التجهيز بنسبة  47,1%
دة حجم نفقات املستخدمني والتحويالت اجلارية، يف حني جنـم االرتفـاع   جنم االرتفاع يف نفقات التسيري عن ز
دة حجم النفقات املخصصة للسكن، الرتبية والتعليم والبىن التحتيةيف    نفقات التجهيز عن ز

  ):2009-2000(هيكل نفقات التجهيز يف الفرتة  -لثا
ــا اجلزائــر يف الفــرتة  ــز الــيت قامــت  تلــف القطاعــات نــدرج علــى خم) 2009-2000(ملعرفــة توزيــع نفقــات التجهي

  :اجلدول التايل
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  )2009-2000(هيكل نفقات التجهيز خالل الفرتة ):  33(اجلدول رقم 
  )مليار دينار جزائري: الوحدة(

  
  .من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات مقدمة من وزارة املالية :املصدر

من القراءة األولية للمعطيات املوضحة يف اجلدول جند أن نفقات التجهيز اليت تنفقها اجلزائر موزعـة علـى           
عشـرة أبـواب، يتقــدمها قطـاع املنشــآت القاعديـة االقتصــادية واإلداريـة نتيجــة قيامهـا مبشــاريع ضـخمة يف الطرقــات، 

مـا (  2008مليار دينـار يف سـنة  792,09بلغ اجلسور واملطارات وغريها حيث شهد تطورا متسارعا ومتتاليا إذ 
مليار دينار  63,84مقابل  2009مليار دينار يف سنة  661,62و) من إمجايل نفقات التجهيز %40,1ميثل 

مليــار دينــار وهــو مــا  311,34حــوايل  2009قطــاع الزراعــي الــذي وجهــت لــه يف ســنة ال هيليــ، 2000يف ســنة 
هتمـــام الدولـــة خـــالل الفـــرتة نفقـــات التج إمجـــايلمـــن  %16ميثـــل نســـبة  ـــز، مـــن جهتـــه قطـــاع الســـكن حظـــي  هي

وذلـك بسـبب ختصـيص الدولـة لـه يف  %320,8 فع نصـيبه مـن نفقـات التجهيـز بنسـبةإذ ارت) 2000-2009(
، هـذا االرتفـاع كـان 2000مليار دينار فقط يف سنة  69,51مليار دينار مقابل  292,48حوايل  2009سنة 

تمع   .من مشاريع السكن والقضاء على السكنات اهلشة لتلبية احتياجات ا
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بعــدما   2009مليــار دينــار يف ســنة  144,84قطـاع الرتبيــة والتكــوين وضــع ضــمن خمططــات الدولــة وخصــص لــه 
ــدف ترقيــة مســتوى التعلــيم 2000مليــار دينــار يف ســنة  38,81كــان قــد خصــص لــه فقــط  ، كمــا كــان وذلــك 

خــالل  يــزهوالثقافيــة واملخططـات البلديــة للتنميـة نصــيبهما مــن ميزانيـة التجلقطـاعي املنشــآت القاعديـة االجتماعيــة 
دة فيهما ) 2009-2000(الفرتة    .على التوايل %200و  %574حوايل وبلغت نسبة الز

وما جتدر اإلشارة إليه أن قطاع اخلدمات املنتجة املتمثل يف السياحة وقطاع الصـناعة والطاقـة مل حيظيـا بـدعم الدولـة 
مـــن ميزانيــة التجهيــز يف ســـنة علــى التــوايل   %0,006و  %0,91 كبــري حيــث خصـــص هلمــا مــا نســـبتهبشــكل  
2009.   

  ):2009-2000(هيكل نفقات التسيري يف الفرتة  -رابعا

  :على جمموعة من األبواب، وذلك ما يظهر يف اجلدول التايل) 2009-2000(وزعت نفقات التسيري يف الفرتة 

  )2009-2000( نفقات التسيري خالل الفرتة هيكل : )34( اجلدول رقم
  )مليار دينار جزائري: الوحدة(

  السنة      
     نفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  املستخدمني
اهدين   مواد ولوازم  منح ا

  التحـــــــــــــــــــويالت 
  اجلارية

خـــــــــــــــــــــــــــــدمات    
  اإلدارة

فوائــــــــد الـــــــــدين 
  العام

2000  289,6  57,7  54,6  200  92  162,3  
2001  324  54,4  46,3  276,8  114,6  147,5  
2002  301,1  74  69,8  254,1  133,6  143  
2003  329,9  63,2  58,8  395,5  161,4  114  
2004  391,4  69,2  71,7  457,1  176,5  85,2  
2005  418,5  79,8  76  410,1  187,5  73,2  
2006  447,8  92,5  95,7  517,7  215,6  68,6  
2007  526,2  101,6  93,8  598,7  273  80,5  
2008  838,7  103  111,7  869,8  360,8  61,4  
2009  910,9  130,7  112,5  696  412,5  37,4  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات  :املصدر

  .سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر

  :من خالل اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول جند
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تقســـم نفقـــات التســـيري علـــى ســـتة أبـــواب يتقـــدمهم نفقـــات املســـتخدمني مـــن رواتـــب وأجـــور ومـــنح، ويليهــــا   
التحويالت اجلارية اليت تضم حتويالت لدعم النشاط التعليمي والثقايف، صندوق الكوارث الطبيعيـة، دعـم املنتجـات 

لتضامن الوطينالغذائية ب مـواد وصندوق دعـم تشـغيل الشـباب، كـ ، الصندوق اخلاص  اهـدين،  ب مـنح ا ذا 
ب يتعلق بفوائد الدين العام ب خدمات اإلدارة و  .ولوازم، 

مليـار دينـار يف سـنة  289,6حيـث ارتفعـت مـن ) 2009-2000(تزايد نفقات املستخدمني خـالل الفـرتة   
ـــار يف ســـنة  910,9حـــىت وصـــلت إىل  2000 دة نســـبتها تقـــدر حبـــوايل 2009مليـــار دين ـــز  %215، وذلـــك ب

ت املتتالية للعمال ومطالبته  .برفع األجور موذلك بسبب اإلضرا
مليـــار  696مليـــار دينـــار إىل  200مـــن ) 2009-2000(عرفــت التحـــويالت اجلاريـــة تزايـــدا خـــالل الفــرتة   

دة نسبتها  2009دينار يف سنة  دة دعم املنتجـات الغذائيـة األساسـية وحماولـة وذلك بسبب  %248وذلك بز ز
 .لسلم االجتماعيشراء ا

مليــــار دينــــار يف ســــنة  412,5إىل  2000مليــــار دينــــار يف ســــنة  92ت اإلدارة مــــن اارتفــــاع نفقــــات خــــدم  
دة وصلت إىل  2009  .مليار دينار 320,5بز

ا   رتفاعهـا مـن ) 2009-2000(خالل الفرتة  %126,5دين بنسبة هارتفاع منح ا مليـار  57,7وذلك 
 .2009مليار دوالر يف سنة  130,7إىل  2000دينار يف سنة 

مليـار دينـار يف سـنة  112,5إىل  2000مليـار دينـار يف سـنة  54,6علـى املـواد واللـوازم مـن  اإلنفـاقارتفاع   
2009. 

ــار يف ســنة  162,3الــدين العــام مــن  فوائــدقيمــة اخنفــاض    ــار دينــار يف ســنة  37,4 إىل 2000مليــار دين ملي
 .بتسديد الديون مسبقا كاستغالل للبحبوحة املاليةوذلك بسبب القرار القاضي  ،2009

دة املعتربة يف كل من مرد) 2009-2000(وانطالقا من هذا فارتفاع نفقات التسيري خالل الفرتة  ه األساسي الز
دة الطلب الكليالرواتب واألجور وكذا التحويالت االجتماعية وذلك أمال يف حتسني املستوى ا   .ملعيشي ومن مث ز

 )2009-2000(املطبقة يف الفرتة  فاق احلكوميبرامج اإلن: ب الثايناملطل
ــأثري علــى الوضــع االقتصــادي ــة للت ــة الــيت تســتخدمها الدول  تعتــرب بــرامج اإلنعــاش إحــدى أهــم وســائل السياســة املالي

ألخـذ و ، ونتيجة األوضاع االجتماعية السائد االقتصادية الصعبة اليت كانت تعرفها اجلزائر قامت احلكومة اجلزائرية 
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جمني بــ) 2009-2001(نفــذت يف الفــرتة بزمــام األمــور مســتغلة االرتفاعــات املتواصــلة يف أســعار الــنفط حيــث  ر
مج اإلنعاش االقتصادي : مهاأساسيني  مج دعم النمو ) 2004-2001(بر   .)2009-2005(وبر

مج اإلنعاش االقتصادي  -أوال   :)2004-2001(بر
مج مبلغ قدره  خصصت مليـار دوالر، وهـو  7مليار دينـار وهـو مـا يعـادل حـوايل  525احلكومة اجلزائرية هلذا الرب

ـا اجلزائـر يف تلـك الفـرتة، وكانـت احلكومـة ت جمموعـة مـن حتقيـق إىل  سـعىمبلغ قياسـي يف ظـل الظـروف الـيت مـرت 
  1:األهداف العملية يف، حيث متثلت والنوعيةاألهداف العملية 

o إعادة تنشيط الطلب. 
o  دعــم النشــاطات املنتجــة للقيمــة املضــافة ومناصــب الشــغل عــن طريــق ترقيــة املســتثمرة الفالحيــة ومؤسســة

 .اإلنتاج احمللية الصغرية واملتوسطة
o  عادة انطالق النشاطات  .االقتصاديةرد االعتبار للمنشآت القاعدية خاصة تلك اليت تسمح 
o تغطية االحتياجات الضرورية للسكان فيما خيص تنمية املوارد البشرية. 

  2:النوعية فتمثلت يفأما األهداف 
o وحتسني مستوى املعيشة الفقر احلد من.  
o  واحلد من البطالة شغلخلق مناصب.  
o هوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفيةالتوازن اجل دعم.   

مج    :على أربعة جماالت أساسية كما يوضحها اجلدول التايلووزعت اعتمادات هذا الرب
  
  
  

                                                             
مج دعــم اإلنعــاش االقتصــاديجيــة صــاحلي وفتيحــة خمنــاش،  -1 مج التنميــة اخلماســي علــى النمــو  أثــر بــر مج التكميلــي لــدعم النمــو وبــر والــرب

ت أفاق النمو االقتصادي الفعلي واملستدمي 2014-2001االقتصادي  ر "الـدويل حـول  لتقى، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات املحنو حتد تقيـيم آ
ا علـى التشـغيل واالسـتثمار والنمـ ، اجلزائـر، 1، جامعـة سـطيف "2014-2001و االقتصـادي خـالل الفـرتة برامج االستثمارات العامة وانعكاسا

   .3، ص2013مارس  11-12
مداخلـة مقدمـة ضـمن فعاليــات ، -مقارنـة نقديـة -مـن تقيـيم خمططـات التنميـة إىل تقيــيم الـربامج االسـتثمارية: االقتصـاد اجلزائـريمبـارك بوعشـة،  -2
ر بــرامج االســتثما"الــدويل حــول  لتقــىامل ا علــى التشــغيل واالســتثمار والنمــو االقتصــادي خــالل الفــرتة تقيــيم آ -2001رات العامــة وانعكاســا

   .11، ص2013مارس  12-11، اجلزائر، 1، جامعة سطيف "2014
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مج اإلنعاش االقتصادي  :)35( اجلدول رقم   )2004-2001(مضمون بر
موع  2004  2003  2002  2001  القطاع                         السنة   ةنسبال  ا

  40,1  210,5  2,0  37,6  70,2  100,7  أشغال كربى وهياكل قاعدية
  38,8  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  وبشريةتنمية حملية 

  12,4  65,4  12,0  22,5  20,3  10,6  قطاع الفالحة والصيد البحري دعم
  8,6  45,0  -  -  15,0  30,0  دعم اإلصالحات

موع   100  525,5  20,5  113,9  185,9  205,4  ا
لـــس الـــوطين االقتصــادي واالجتمـــاعي،  :املصــدر واالجتماعيـــة للسداســـي الثـــاين مـــن ســـنة تقريـــر حـــول الظــروف االقتصـــادية ا

  .139، ص20، الدورة العامة 2001

  :انطالقا من اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول جند
o مج، وهـذا مـن أجـل إعطـاء دفعـة قويـة لعمليـة تـتركيز السلطات العمومية على السـنتني األولي ني لفـرتة تنفيـذ الـرب

االت كالرغبة يف لنتائج امللموسـة يف أقصـر وقـ اإلنعاش االقتصادي يف مجيع ا ت ممكـن، وخلـق حتسيس املواطنني 
األنشـطة االقتصـادية، كمـا أن تـدهور األوضـاع املعيشـية للسـكان خـالل فـرتة التسـعينات كانـت مناخ مالئم لتطوير 

مج اإلنعاش االقتصادي  .  سببا يف التعجيل بتنفيذ مشاريع بر

o  مببلغ  لقطاع األشغال الكربى واهلياكل القاعديةفيها  لنصيب األكرباوزعت القيمة املالية على أربع حماور كان
مج، املخصـص املبلـغ إمجـايل مـن 40,1%وهـو مـا يعـادل  دج مليـار 210,5قـدر حبـوايل  هـذا إن دل علـى للرب

 القطـاع هـذامن جهة، وكون  القطاع هذا يف احلاصل والتأخر العجز تدارك على احلكومة عزم على منا يدلشيء فإ
 معـدالت رفـع علـى يسـاعد مـا ،لالسـتثمار املالئمـة الظـروف وفريـ كمـا ب شـغل جديـدةمناصـ تـوفرييسـاهم يف 
  .ة من جهة أخرىاألجنبي و احمللية االستثمار

الـذي حـاز علـى نسـبة  والبشـرية احملليـة التنميـةأمـا القطـاع الثـاين الـذي أولتـه احلكومـة األولويـة فهـو قطـاع        
مج املخصص املبلغ إمجايل من %38,8 وهذا ألن اجلزائـر كـان هـدفها  ،مليار دج 204,2مببلغ قدر حوايل  للرب

لتـايل القضـاء  األول حتقيق تنمية حملية متوازنة وحتسني املستوى املعيشي لألفراد خاصة يف املناطق الريفية املعزولة، و
   .نوعا ما على ظاهرة الفقر

 65,4الــذي خصــص لــه مبلــغ  قطــاع الفالحــة والصــيد البحــريد وهــو أمــا القطــاع الثالــث فكــان اقتصــا       
مج املخصـص املبلـغ إمجـايل مـن 12,4 % نسـبة يعـادل مـا أي دج مليـار وهـذا املبلـغ عبـارة عـن تكملـة  ، للـرب

مج الوطين للتنمية الفالحية الذي أقر ابتداء   .2000ة سن من للرب
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 املبلـغ إمجايل من 8,6 % نسبةب أي دج، مليار 45 ـب قدر اإلصالحات دعمـل املخصص املبلغ خيص وفيما     
مج املخصص مج هلـذا املصـاحبة والسياسـات اإلجـراءات لتمويل أساسا وجه للرب  وترقيـة دعـم إىلـدف  الـيت الـرب

  .واخلاصة العامة الوطنية للمؤسسات التنافسية القدرة

مج دعم النمو  -نيا   :)2009 -2005(بر
مج اءهـانت بعد مج اجلزائـري االقتصـاد الدولـة دعمـت االقتصـادي اإلنعـاش دعـم بـر سـعيا  وذلـك يلـتكمي آخـر بـرب

مج  مج األول، وهدفت احلكومة من خالل هذا الرب   1 :ما يليحتقيق إىل منها ملواصلة االجنازات اليت حققها الرب
 قـانون تـتمم أن اشـأ مـن تنظيميـة نصـوص إصـدار طريـق عـن لالسـتثمار التحفيـزي اإلطـار اسـتكمال 

 األجنيب؛ أو الوطين اخلاص االستثمار بتسهيل الكفيلة التدابري وتطوير االستثمار
 اإلنتاج أداة بتأهيل األمر تعلق سواء العاملي نفتاحاال مع الوطنية واملالية االقتصادية األداة تكييف مواصلة 

 ؛واملصريف املايل إلصالح أو
 خلـق جمـال يف الوطنيـة القـدرات تعزيـز علـى الشـديد واحلـرص واخلوصصـة، الشـراكة ترقيـة سياسـة انتهـاج 
 التنافسية؛ وترقية الشغل ومناصب الثروات
 بقواعـد ختـل الـيت املشـروعة غـريواملنافسـة  واملضـاربة الغـش حماربـة قصـد الدولـة ومراقبـة ضـبط مهمـة تعزيـز 
 املنتجة؛ الوطنية املؤسسات حساب على والسوق املنافسة
 االجتمـاعي للرفـاه مولـد مسـتدمي لنمـو املناسـبة الشـروط ووضـع السـابقة الفـرتة يف احملققـة اإلجنازات تثبيت 
 التحتية البنية بتنمية السكان معيشة مستوى حتسني على مساعدته أخرى جهة ومن جهة، من معتربة ملوارد بتوفريه
   .الريفية والتنمية والفالحة الري، العمومية األشغال، النقل شبكات السيما للبالد
، إذ وزعـت مليـار دوالر أمريكـي 55مليار دج، وهو ما يعادل  4202,7ولقد خصص له غالف مايل قدر بـ    

  :ل التايلشكعلى حماور يوضحها ال
  
 
 
  

                                                             
ة دكتوراه علوم ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاددور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية املستدامة يف الدول العربية حالة اجلزائرسايح بوزيد،  -1

   .350، ص2013-2012يف العلوم االقتصادية ، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
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مج دعم النمو لالتخصيصات املالية : )14( ل رقمالشك   )2009-2005(رب

 
  :اعتمادا على معطياتمن إعداد الطالبة   :املصدر

لنسبة للفرتة جملس األمة،  مج التكميلي لدعم النمو    .7-6، ص ص 2005، أفريل 2009-2005الرب

مج وزع كما يلي ل نالحظشكمن خالل ال   : أن املبلغ املخصص هلذا الرب

 مج حتسني   :السكان معيشة ظروف بر
مج  مج يف إطار سعي اجلزائر للمواصلة فيما حققه بـر اإلنعـاش االقتصـادي يف اجلانـب االجتمـاعي قامـت مبـنح بـر
مج قيمـة حتسني ظـروف معيشـة السـكان النسـبة األكـرب مـن  1908,5(  %45,5بــ  النمـو التكميلـي لـدعم الـرب

 علـى احلصـة هـذه ووزعـت ، ألن حتسـني اجلانـب االجتمـاعي سيسـاعد علـى تطـوير األداء االقتصـادي،)مليـار دج
السـكن، الرتبيـة الوطنيـة، قطـاع التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي،  لقطـاع فيهـا األكـرب النصـيب كـان قطاعـات، عـدة

ملاء وذلك خارج األشغال الكربى، برامج بلدية للتنمية، تنمية مناطق اهلضاب العليا واجلنوب   .تزويد السكان 

 مج تطوير البىن التحتية  : بر
 شـــغال الكـــربى واصــلت يف ضـــخ األمــوال فيـــه وذلـــك مببلــغ قـــدر حبـــوايلنظــرا لألمهيـــة الــيت أولتهـــا الدولـــة لقطــاع األ

مج قيمـة إمجـايل مـن %40,5 دج بنسـبة مليـار1703,1 ووزعـت قيمـة هـذا احملـور  النمـو، لـدعم التكميلـي الـرب
 :يلي كما فرعية قطاعات على أربعة

 يئة ،)دج مليار393) (وحتويالت سدود( املاء ، )دج مليار 600 (العمومية األشغال ،)دج مليار700 (النقل
  .)دج مليار 10,15( اإلقليم

  

 مليار دج 1908,5
%45

 مليار دينار 1703,1
40,5%

 مليار دج 337,2
%8

 مليار دج 203,9
4,8%

 مليار دج50
مج حتسني معيشة السكان 1,1%  بر

مج تطوير البىن التحتية  بر

مج دعم التنمية االقتصادية  بر

 تطوير اخلدمة العمومية وحتديثها

مج التكنولوجيات اجلديدة واالتصاالت  بر
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 مج دعم  :االقتصادية التنمية بر

مج وواصل وهو مليار دج  337,2يف دعمه وخصصت له مبلغ  تمل تغفل الدولة اجلانب االقتصادي يف هذا الرب
 300( الريفيـة  والتنميـة الفالحة :التالية كنسبة من املبلغ اإلمجايل، ووزع هذا املبلغ على القطاعات  8% ما يقابله
، ترقيــة االســـتثمار )مليـــار دج 12( ، الصـــيد البحــري واملـــوارد الصــيدية )مليــار دج 13,5( ، الصـــناعة )مليــار دج

مليـار  4( التقليديـة  والصـناعات واملتوسـطة الصـغرية تواملؤسسـا )مليـار دج 3,2( ، السـياحة )ار دجمليـ 4,5(
  .مالحظته هو الرتكيز على القطاع الفالحي بدرجة كبرية وإمهال القطاعات املنتجة األخرىلكن ما ميكن  ،)دج

 وحتديثها العمومية اخلدمة تطوير: 
تحسـني وحتـديث اخلـدمات العموميـة وجعلهـا يف مسـتوى التطلعـات ومواكبـة للتطـورات لالدولـة اجلزائريـة  حماولـة مـن

ال، وسعيا منها ا وهذا  العاملية احلاصلة يف هذا ا لتقريب املواطن من احلكومة، أدرجت هذا القطاع ضمن خمططا
مـس جمموعـة مـن القطاعـات الفرعيـة هـي %) 4,8مـا ميثـل (مليـار دج  203,9من خالل توفري مبلغ قدر حبوايل 

ات مليـــار دج، الربيـــد والتكنولوجيـــ 65مليـــار دج، املاليـــة مببلـــغ  64مليـــار دج، الداخليـــة مببلـــغ  34العدالـــة مببلـــغ 
ـــــغ  مليـــــار دج 02مليـــــار دج، التجـــــارة  16,3ل مببلـــــغ اجلديـــــدة لإلعـــــالم واالتصـــــا ـــــة مببل قـــــي قطاعـــــات الدول و

 .مليار دج 22,6

 مج التكنولوجيات اجلديدة واالتصاالت  :بر
مج أقـل مج مـن حصـة ل هـذا الـرب  فـتح عمليـة اسـتكمال مشـل والـذي 1,1 % بــ قـدرت والـيت التكميلـي الـرب

 شـبكة دخـول تطـوير علـى والتشـجيع والالسـلكية والربيـد، السـلكية االتصـاالت سـوق مقـاطع خمتلـف يف املنافسـة
 )04انظر امللحق رقم ( .العايل املنسوب ذات االنرتنت

مج وقامت بوضع برامج تكميلية أمهها     ملبالغ املخصصة هلذا الرب   1:ومل تكتف الدولة 

ت اجلنوب  مج التكميلي لتنمية وال   :الرب
ت التاليــة مج الــوال أدرار، األغــواط، بســكرة، بشــار، متنراســت، ورقلــة، إيليــزي، الــوادي وغردايــة، : خــص هــذا الــرب

مليــار دينــار مــوزع   377حبــوايل ، وقــدر الغــالف املــايل املقــرر لــه 2006جــانفي  14جملــس الــوزراء يف  هوافــق عليــ
  :يليكما

                                                             
.2017-02-02 :بتاريخ ، املطلع عليه www.el-mouradia.dz سة اجلمهورية، -  :من املوقع االلكرتوين ،احلدث مصاحل ر 1  
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  ـــار لتحســـني ظـــروف املعيشـــة  296أزيـــد مـــن ـــار دين ـــة (ملي ـــة، الرعاي ـــة الوطني الســـكن، التعلـــيم العـــايل، الرتبي
ء والغاز لكهر  ...)الصحية، التكوين املهين، املوارد املائية، ربط السكنات 

  تطوير وتعزيز شبكة الطرقـات، النقـل، الفالحـة، املنـاطق ( مليار دينار مرصودة للتنمية االقتصادية  74قرابة
ـــد الصـــناعية واألنشـــطة، املؤسســـات الصـــغري  ة واملتوســـطة والصـــناعات التقليديـــة والســـياحة، ختفـــيض نســـب فوائ

 )القروض املصرفية املوجهة لالستثمارات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة والفالحة
  مليار دينار موجهة لتحسني وسائل اإلدارة خصوصا العدالة ومصاحل الرقابة 20قرابة.  
لذكر أن هذا املبلغ يضاف إىل اعتمادات تفـوق واجل مج  300دير  -2005(مليـار دينـار رصـدت مبوجـب الـرب

2009(.  

مج التكميلي لتنمية اهلضاب العليا   :الرب
، خصــص لــه 2006فيفــري  27وصــادق عليــه جملــس الــوزراء يف  2005أعلــن عنــه رئــيس اجلمهوريــة يف ســبتمرب 

  :وزع كمايليار دينار ملي 620ايل قدر حبوايل مبلغ إمج
 288,5 مليار دينار لتحسني ظروف معيشة السكان. 
 233 مليار دينار لرتقية التنمية االقتصادية. 
 18  مليار دينار لقطاع العدالة 11,3مليار دينار لتعزيز مصاحل الدولة منها. 
 36,8 مليار دينار للمشاريع البلدية للتنمية. 
 29 مدينة بوغزول اجلديدة مليار دينار النطالق ورشة إجناز.  

  املطبقة على املتغريات االقتصادية الكليةالربامج أثر : املطلب الثالث
ت  من أجل قياس مدى فعالية برامج اإلنعـاش املطبقـة وبلوغهـا األهـداف املسـطرة نقـوم بدراسـة جمموعـة مـن التـواز
الداخلية واخلارجية اليت تعكس األوضاع االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن تنفيذ هذه الربامج وذلـك خـالل الفـرتة 

  : ةالتالي وهو ما تظهره النقاط)  2000-2009(

ت الداخلية -أوال   :التواز
ــة ومعــدل التضــخم، وســنقوم بدراســة أثــر  مــن أهــم هــذه ت جنــد معــدل النمــو االقتصــادي، معــدالت البطال ــواز الت

جمي اإلنعاش على هذه املتغريات كل على حدى   . بر
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 :تطور معدالت النمو -1
مـن خـالل عـدة منافـذ، وعلـى علـى معـدالت النمـو االقتصـادي كما تطرقنا يف الفصـل الثـاين تـؤثر النفقـات العامـة 

مج ) 2009-2000(هــذا ســـنقوم بدراســـة تطـــور معـــدل النمـــو يف اجلزائــر خـــالل الفـــرتة  املوافقـــة لفـــرتة تنفيـــذ بـــر
  :اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو من خالل عرض اجلدول التايل

  )2009-2000(تطور معدالت النمو يف اجلزائر خالل الفرتة : )36( اجلدول رقم
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

معـــــــــدل النمـــــــــو خـــــــــارج 
  احملروقات

1,2  5,5  5,3  6  6,2  4,7  5,6  6,3  6,1  9,6  

  0,8-  2,3-  0,9-  2,5-  5,8  3,3  8,8  3,7  1,6-  4,9  معدل منو احملروقات
  1,6  2,4  3,0  2,0  5,1  5,2  6,9  4,7  2,6  2,2  معدل النمو

   :اعتمادا على معطياتمن إعداد الطالبة : املصدر

  .سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر

مج ينا أن نقيم كل بر   :على حدى من خالل اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول ار

 مج اإلنعاش االقتصادي   :بر
 مج عرفــت معـــ إىل  2000يف ســـنة  %2,2ارتفـــع مــن الت النمــو تزايـــدا حيــث دخــالل فــرتة تنفيـــذ هــذا الـــرب

 .%6,9ي األحسن ببلوغه معدل ه 2003، وتبقى سنة 2004يف سنة  5,2%
  بعـد أن   2004يف سـنة  %6,2عرف معدل النمـو خـارج احملروقـات حتسـنا مـن سـنة ألخـرى حيـث وصـل إىل

     .2000يف سنة   %1,2كان 
  رجحا ففي  %1,6-حقق معدال سالبا وصـل إىل  2001سنة معدل منو قطاع احملروقات خالل هذه الفرتة 

  .%3,3عند حدود  2004، واستقر يف سنة %8,8حقق معدال عاليا بوصوله  2003 ويف سنة
مج االقتصادي ساهم        بشكل إجيايب يف حتسني معدل النمو االقتصادي حيث  وعلى هذا ميكن القول أن بر

  .%4,85حققت اجلزائر يف املتوسط معدل 

  مج   :دعم النموبر
رتفاعـه حـىت حـدود  مج جند أن معدل النمـو خـارج احملروقـات واصـل التحسـن   %9,6خالل فرتة تنفيذ هذا الرب

، يف حــني معــدل النمــو يف قطــاع احملروقــات عــرف يف أغلــب ســنوات الفــرتة معــدالت ســالبة إال يف 2009يف ســنة 
ي عرف تراجعا حادا إذ اخنفض من ذال ايلاإلمج ، وهو ما أثر على معدل النمو%5,8حقق معدل  2005سنة 
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ــــر معــــدل منــــو يف  2009فقــــط يف ســــنة  %1,6إىل أن وصــــل  2005يف ســــنة  5,1% وبــــذلك حققــــت اجلزائ
علـــى مـــدار األربـــع  %6و 5األهـــداف حتقيـــق معـــدل منـــو ســـنوي مـــابني  مـــن ، يف حـــني كانـــت%2,82املتوســط 

  .سنوات
مج دعم  النمو يف حتسني معدل النمـو االقتصـادي مل تكـن جيـدة علـى الـرغم وعلى هذا ميكن القول أن مسامهة بر

الـربامج التكميليـة، ويرجـع هـذا  إذا ما أخـذ بعـني االعتبـارمليار دوالر  83بالغ الضخمة اليت وصلت تقريبا من امل
طريق العمل  إىل هيمنة قطاع احملروقات على الناتج احمللي يف اجلزائر، وعلى هذا جيب التخلص من هذه اهليمنة عن

   .على تنويع القاعدة االقتصادية

 :تطور معدالت البطالة -2
يعد ختفيض معدالت البطالة من أهم األهداف اليت كانت اجلزائر تسعى إىل حتقيقها من وراء تنفيذ برامج اإلنعاش 
جمــني علــى معــدالت البطالــة نقــوم بعــرض اجلــدول التــايل الــذي يبــني  ثــري الرب االقتصــادي، ولتوضــيح كيــف كــان 

  ).  2009-2000(معدالت البطالة خالل الفرتة 

  )2009- 2000(تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  :)37( اجلدول رقم
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  10,2  11,3  11,8  12,3  15,3  17,7  23,7  25,7  27,3  28,89  املعدل
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

  .سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر

جمــي اإلنعــاش           -2001(مــن القــراءة األوليــة للمعطيــات املبينــة يف اجلــدول نالحــظ املســامهة اإلجيابيــة لرب
يف  %10,2وصوال إىل  2000يف سنة  %28,89يف التقليل من معدالت البطالة اليت اخنفضت من ) 2009

  ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل االخنفاض احلاد يف معدل البطالة واقعي؟2009سنة 
أمههـا القـروض لإلجابة على التساؤل نشري إىل أن اجلزائر اختذت جمموعة من التدابري للتقليـل مـن معـدالت البطالـة 

ــة لتســيري القــرض املصــغر والوكالــة املمنوحــة مــن قبــل الو  تشــغيل الشــباب وجنــد هنــا توجــه  عملــدالوطنيــة كالــة الوطني
بصـفة أساسـية وإمهـال القطاعـات املنتجـة، وهنـا ...) املطـاعم -النقـل -التجارة(املستثمرين حنو القطاعات اخلدمية 

دة علــى هــذا اختــذت اجلزائــر جمموعــة مــن اآلليــات مــن أجــل  ــة، ز ال توجــد متابعــة للقــروض ممــا أثقــل كاهــل الدول
ــة مقنعــة مــن جهــة وأغلــب  بــل التشــغيل وعقــود اإلدمــاج وهــو مــاتشــغيل الشــباب عــرب عقــود مــا ق مســح خبلــق بطال

  .مناصب الشغل احملققة هي مؤقتة وليست دائمة
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 :تطور معدالت التضخم -3
جمي ي يعد احلفاظ على قيمة النقد أمرا ضرور عند القيام  سياسة إنفاقية، وعلى هذا األساس من أجل تقييم بر

جمــني، وهلــذا الغــرض نوضــح قــيم معــدل يــمعــدل التضــخم خــالل فــرتة تنفاإلنعــاش وجــب معرفــة تطــور  ذ هــذين الرب
  :يف اجلدول التايل) 2009-2000(التضخم خالل الفرتة 

  )2009- 2000(تطور معدالت التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  :)38( اجلدول رقم
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  5,7  4,9  3,7  2,3  1,4  4,0  4,3  1,4  4,2  0,3  املعدل
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

Office National des Statistiques, Rétrospective statistique 1962-2011, Indices des prix, op 
cit, p106. 

تذبــذ  خــالل فــرتة الدراســة عــرفدل التضــخم مــن خــالل اإلحصــائيات املبينــة يف اجلــدول نالحــظ أن معــ         
لكــن مبجــرد بدايــة تطبيــق  %0,3فقبــل بدايــة تطبيــق بــرامج اإلنعــاش كــان معــدل التضــخم ضــعيف جــدا يف حــدود 

 2002وعلــى الــرغم مــن اخنفاضــه يف ســـنيت  2001يف ســنة  %4,2الــربامج عــرف معــدل التضــخم ارتفاعــا إىل 
ـــه يف الســـنوات األخـــرى كـــان  %1,4ببلوغـــه  2005و  2008يف ســـنة  %4,9مرتفعـــا جـــدا حـــىت وصـــل إال أن
ــدينار وذلــك بســبب 2009يف ســنة  %5,7و ، وعلــى هــذا فــربامج اإلنعــاش مل تــراع جانــب احلفــاظ علــى قيمــة ال

ت  اإلسراف يف صرف النفقات العامـة والتوسـع يف اإلصـدار النقـدي لتغذيـة امليزانيـة العامـة مـن جهـة وتزايـد مسـتو
ب    .األموال العمومية من جهة أخرىالفساد املايل واإلداري و

ت اخلارجية -نيا   :التواز
ثريمهـا علــى مؤشـرات التــوازن اخلــارجي والـيت تظهــر أساســا يف  جمــي اإلنعــاش أكثـر نقــوم بدراســة  مـن أجــل تقيـيم بر

  .رصيد امليزان التجاري ومن مث رصيد ميزان املدفوعات، وكذا حجم املديونية اخلارجية

 :املدفوعاتميزان تطور  -1
-2000(حــىت نــتمكن مــن معرفــة رصــيد ميــزان املــدفوعات املقابــل حلجــم النفقــات العامــة املصــروفة خــالل الفــرتة 

الــواردات اجلزائريــة ومــن مث حتديــد رصــيد امليــزان علــى الصــادرات وتركيبتهــا و علــى جيــب أن نبــني األثــر أوال ) 2009
  :دفوعات، وهلذا نقوم بعرض اجلدول التايلالتجاري ومن بعدها الوصول إىل حتديد رصيد ميزان امل
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  )2009-2000( ميزان املدفوعات اجلزائري خالل الفرتة ضعية تطور و : )39( اجلدول رقم
  )مليار دوالر: الوحدة(

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  45,18  78,59  60,59  54,74  46,33  32,22  24,47  18,72  19,09  21,65  الصادرات

صـــــــــــــــادرات 
  احملروقات

21,06  18,53  18,11  23,99  31,55  45,59  53,61  59,61  77,19  44,41  

  37,40  37,99  26,35  20,68  19,86  17,95  13,32  12,01  9,48  9,35  الواردات

رصيد  امليزان 
  التجاري

12,30  9,61  6,71  11,14  14,27  26,47  34,06  34,24  40,60  7,78  

رصــيد ميــزان 
  املدفوعات

7,57  6,19  3,66  7,47  9,25  16,94  17,73  29,55  36,99  3,86  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

  .سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر

  :من اجلدول جند
  لتــايل بــرامج اإلنعــاش مل تســاهم يف تسـتحوذ صــادرات احملروقــات علــى النسـبة األكــرب مــن صــادرات اجلزائـر، و

دة نصـــيب القطاعـــات األخـــرى يف الصـــادرات اجلزائريـــة، وعلـــى هـــذا ماز  بعـــة لقطـــاع احملروقـــات يف از لـــت اجلزائـــر 
 .احلصول على العمالت األجنبية

  إىل  2000مليـــار دوالر يف ســــنة  9,35اختـــاذ الــــواردات اجلزائريـــة املنحــــى التصـــاعدي حيــــث ارتفعـــت مــــن
، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي اجلزائري 2008مليار دوالر يف سنة  37,99

ومواكبته للتطور احلاصل يف الطلب الـداخلي الكلـي ومـن مث االعتمـاد علـى العـامل اخلـارجي يف شـكل واردات لتلبيـة 
 .الطلب املتزايد وهو ما ساهم يف بلوغها أرقاما خيالية

 لفــرتة مت بكونــه موجــب علــى الــرغم مــن التذبــذب مــن ســنة ) 2009-2000(يــز رصــيد ميــزان املــدفوعات 
مليـار  36,99هي األحسن على اإلطالق حني حقق ميزان املدفوعات رصيدا قـدر بــ 2008ألخرى وتبقى سنة 

ليـة العامليـة وتراجـع مليـار دوالر نتيجـة األزمـة املا 3,86تراجعـا كبـريا حيـث بلـغ  2009دوالر يف حـني حقـق سـنة 
 .صادرات اجلزائر النفطية

وانطالقا من هذا ميكن القول أن برامج اإلنعاش مل تنجح يف حتقيق املطلوب منها وهو بناء قاعـدة اقتصـادية منتجـة 
  .تليب الطلب احمللي وتساهم يف تقليل فاتورة الواردات، وعلى هذا وجب التفكري يف إجياد حل هلذا املشكل
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 :نيةتطور املديو  -2
جمـي اإلنعـاش خـالل الفـرتة  ثر املديونية اخلارجية وطبيعة التأثر إجيا أو سـلبا برب -2000(من أجل معرفة مدى 

ا يف اجلدول املوايل) 2009  :نقوم بتقدمي اإلحصائيات اخلاصة 

  )2009- 2000(تطور املديونية اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة : )40( اجلدول رقم
  )مليار دوالر: الوحدة(

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  5,68  5,92  5,6  5,61  17,19  21,82  23,35 22,64  22,31  25,08  القيمة

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

 .سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر

ــتنا لإلحصــــائيات املبينــــة يف اجلــــدول نالحــــظ االخنفــــاض الكبــــري يف املديونيــــة اخلارجيــــة            مــــن خــــالل دراســ
ــة الــيت بلغــت يف ســنة  لــديون اخلارجي ــار دوالر  25,08حــوايل  2000اجلزائريــة، حيــث كانــت اجلزائــر مثقلــة  ملي

متصاص اجلزء األ كرب من العوائد النفطيـة، وبـدأت املديونيـة خصوصا وأن خدمات الدين كانت عالية جدا وتقوم 
ســتغالل العوائــد 2007مليــار دوالر يف ســنة  5,6تتنـاقص حــىت وصــلت إىل  ، هــذا االخنفـاض مــرده قيــام اجلزائــر 

، وبقيــت هـذه القيمـة كشـرط مـن قبـل الـدائنني حــىت 2006النفطيـة املرتفعـة يف التسـديد املسـبق للمديونيـة يف سـنة 
مليـار دوالر نتيجــة  5,92إىل  2008يــة مسـتمرة هلــم، وهـذا علــى الـرغم مــن ارتفاعهـا يف ســنة تبقـى اجلزائـر يف تبع
  .األزمة املالية العاملية

  .وعلى هذا ميكن القول أن نسبة كبرية من نفقات اجلزائر العامة وجهت للتخلص من الدائنني اخلارجيني
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سعار النفط : املبحث الثالث  خالل فرتة التذبذبثر النفقات العامة 
تذبــذ مــن ســنة ألخــرى، ففــي ســنوات ) 2016-2010(عرفــت أســعار الــنفط يف الســوق العامليــة خــالل الفــرتة 

أخـذت منحــى تصـاعدي كالســنتني األولتـني مــن الفـرتة، ويف ســنوات أخـرى أخــذت منحـى تنــازيل مثلمـا حــدث يف 
إلجيـاب والسـلب، ولتبيـان الثالث سنوات األخرية من الفرتة، وعلى هـذا فسياسـة اإلنفـاق ا ثـرت  لعـام يف اجلزائـر 

جلانبني    )أسعار النفط وحجم النفقات العامة(هذا األثر نقوم جبمع وتقدمي خمتلف اإلحصائيات املتعلقة 

  )2016-2010(تطور حجم النفقات العامة خالل الفرتة : املطلب األول
ت الـيت بلغتهـا نفقـات الد ر الـنفط خـالل الفـرتة ولـة العامـة مقارنـة مـع تطـورات أسـعاحىت نتمكن من معرفة املستو

بدراسـة تطـور النفقــات االمسيـة واحلقيقيـة ونصـيب كــل مـن النفقـات اجلاريـة واالســتثمارية  نقـوم )2010-2016(
    .من هذه النفقات ، وكذا هيكل كل نوعمن النفقات الكلية

  ):2016-2010(تطور النفقات االمسية واحلقيقية يف الفرتة  -أوال
العديــد مــن التقلبــات وذلـــك ) 2016-2010(خــالل الفــرتة عرفــت النفقــات العامــة بشــقيها االمســي واحلقيقــي 

ا أسعار النفط وهو ما يرتمجه اجلدول التايل   :متاشيا مع التغريات اليت شهد
أسعار النفط يف الفرتة تطور حجم النفقات العامة االمسية واحلقيقية متاشيا مع تقلبات ): 41( اجلدول رقم

)2010 -2016(  
  )مليار دينار جزائري: الوحدة(

  السنة
النفقات 
  االمسية

الناتج احمللي 
  اإلمجايل

نسبتها من 
  الناتج

الرقم 
  القياسي

النفقات 
  احلقيقية

سعر الربميل من 
  )دوالر(النفط 

  اجلباية البرتولية

2010  4466,9  11991,6  37,3  141,0  3168,0  80,35  2820  
2011  5853,6  14588,5  40,1  149,1  3925,9  112,92  3829,7  
2012  7058,2  16208,7  43,5  163,5  4316,9  111,5  4054,3  
2013  6024,1  16650,2  36,2  170,3  3539,4  109,4  3678,1  
2014  6995,8  17242,5  40,6  176,8  3956,9  99,6  3390,4  
2015  7656,3  16591,9  46,1  184,6  4147,5  52,8  2275,1  
2016  7383,6  17081,8  43,2  195,3  3780,6  44,71  1781,1  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات  :املصدر
 157، ص 2014 ، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،بنك اجلزائر. 

 Ministère des finances, Solde global du Trésor, sur le site : www.mf.gov.dz,(consulté le 11-03-
2017). 
 Office National des Statistiques, Indices des prix à la Consommation 2007-2016, N°203, Mai 
2017. 
 Office National des Statistiques, Les Comptes Nationaux Trimestriels-4ème trimestre 2016, 
N°773,p8. 
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  :من خالل اإلحصائيات املبينة يف اجلدول نالحظ
) 2012-2010(يف الفرتة  حيث أنه) 2016-2010( عامة للجزائر تذبذ خالل الفرتةعرفت النفقات ال 

مليـار دينـار يف سـنة  4466,9أخذت منحى تصـاعدي ارتفعـت خالهلـا مـن قامت اجلزائر بسياسة توسعية حيث 
مج توطيد  %58وذلك مبا نسبته حوايل  2012مليار دينار يف سنة  7058,2إىل  2010 وذلك مع تنفيذ بر

مليــون دوالر،  130الــيت خصــص هلــا حــوايل  2011مســان عاصــمة الثقافــة اإلســالمية تظــاهرة تل النمــو وإطــالق
لكنهــا عــاودت مليــار دينــار،  6024,1حيــث أنفقــت اجلزائــر حــوايل  2013وبعــد ذلــك عرفــت تراجعــا يف ســنة 

ــار يف ســنة  7656,3االرتفــاع مــن جديــد حــىت وصــلت إىل  رغــم األزمــة النفطيــة الــيت تشــهدها  2015مليــار دين
مج اخلماســي  52,8الســوق النفطيــة ووصــول ســعر الــنفط إىل  -2015دوالر للربميــل وذلــك بســبب وضــع الــرب

دة علــى خمتلــف  وإطــالق تظــاهرة قســنطينة عاصــمة الثقافــة العربيــة ومــا خصــص هلــا مــن 2019 مبــالغ ضــخمة، ز
اختذت اجلزائر سياسة تقشفية  2016، لكن مع حلول سنة التظاهرات الثقافية وارتفاع مستوى التحويالت اجلارية

مراســلة إىل كــل مــن " عبــد املالــك ســالل"حتــت مســمى سياســة ترشــيد النفقــات العامــة، حيــث قــدم الــوزير األول 
ت الداخليـة أعضاء احلكومة، الوالة واملدير العا م للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري خبصوص تدابري تعزيز التـواز

 1:واخلارجية للبالد، ومن أهم النقاط اليت تطرق إليها يف جمال النفقات العامة جند

  يف جمال نفقات التسيري: 
 :من بني القرارات املتخذة جند

 التحكم يف عمليات التوظيف من خالل: 
o  بعـد موافقـة الـوزير –تعليق كل توظيف جديد ماعدا يف حدود املناصب املالية املتوفرة مـن خـالل اللجـوء

 .إىل تنظيم املسابقات واالختبارات املتعلقة بذلك -األول
o تفضيل اللجوء إىل إعادة نشر املناصب املالية املوجودة كلما كان ذلك ممكنا.  
 مل   :ناصب األخرى من خاللالتحكم يف نفقات التسيري  املرتبطة 

o  احلد من التنقالت الرمسية إىل اخلارج مبا جيعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى. 
o لوفود األجنبية يف إطار املبادالت الثنائية أو مبناسبة التظاهرات املختلفة  .تقليص التكفل 
o د الصارمة ملدى جدواهاضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغريها من التظاهرات إىل القواع. 

                                                             
.2014ديسمرب  25، وظيفة العمومية واإلصالح اإلداريواملدير العام لل ، الوالةاحلكومةمراسلة الوزير األول عبد املالك سالل إىل أعضاء  - 1  
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o  احلــــد مــــن إنشــــاء املؤسســــات العموميــــة ذات الطــــابع اإلداري مبــــا جيعلهــــا تقتصــــر فقــــط علــــى املنشــــآت
  .هاة الرتبوية مع ترشيد تنظيمها وتسيري االجتماعي

  يف جمال نفقات التجهيز: 
  املقررةمنح األولوية إلمتام املشاريع اليت انطلقت يف اآلجال احملددة وضمن التكاليف.  
  مج ــتم جدولــة تسلســلها ) 2019-2015(لنســبة ملشــاريع الــرب ــتم االنطــالق فيهــا جيــب أن ت الــيت مل ي

قصد القيام بعمليات إعادة اهليكلة الضرورية وفق األولوية وحسب احلاجيات احملـددة احلقيقيـة والالزمـة، علـى 
جيل املشاريع غري الضرورية   .أن يتم 

 لربامج إال للمشاريع ذات الطابع االجتماعيجيب أال يتم تبليغ رخص ا.  
  جيب على أصحاب املشاريع اللجوء تلقائيا وإجبار يف إطـار الصـفقات العموميـة إىل املـواد املصـنعة وطنيـا

  .على أن تدرج يف دفاتر الشروط البنود واملعايري ذات الصلة

  ):2016-2010(تطور هيكل النفقات العامة يف الفرتة  -نيا
ا السياسـة ) 2016-2010(يكل نفقات اجلزائـر يف الفـرتة تغري ه املنتهجـة العامـة حسـب التوجهـات الـيت شـهد

  : وذلك ما يظهره اجلدول التايل

  )2016-2010(خالل الفرتة  بنوعيهاتطور حجم النفقات العامة ): 42(اجلدول رقم 
  )مليار دينار جزائري: الوحدة(

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

 157، ص 2014 ، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،بنك اجلزائر. 

 Ministère des finances, Solde global du Trésor, op cit. 

  نفقات التسيري  النفقات العامة  السنة
نســــــــــــبتها مــــــــــــن 

  النفقات الكلية
  نفقات التجهيز

نســــــــــــبتها مــــــــــــن 
  النفقات الكلية

2010  4466,9  2659  59,62  1807,9  40,38  
2011  5853,6  3879,2  66,27  1974,4  33,73  
2012  7058,2  4782,6  67,75  2275,5  32,25  
2013  6024,1  4131,5  68,58  1892,6  31,42  
2014  6995,8  4494,3  64,24  2501,4  35,76  
2015  7656,3  4617  60,30  3039,3  39,7  
2016  7383,6  4591,4  62,18  2792,2  37,82  
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) 2013-2010(عرفـت نسـبة نفقـات التسـيري مــن النفقـات الكليـة ارتفاعـا مــن سـنة ألخـرى خـالل الفــرتة       
قابلـــــه اخنفـــــاض يف نســـــبة نفقـــــات التجهيـــــز  2013يف ســـــنة %68,58إىل  2010يف ســـــنة  %59,62مـــــن 

اخنفضـت نسـبة  2014، ومع حلـول سـنة 2013فقط يف سنة  %31,42إىل  2010يف سنة  %40,38من
يف  %39,7مقابل ارتفاع نسبة نفقات التجهيـز إىل  2015يف سنة  % 60,3التسيري حىت وصلت إىل  نفقات
بســبب توقيــف العديــد مــن  %37,82عرفــت نســبة نفقــات التجهيــز تراجعــا إىل  2016، ويف ســنة 2015ســنة 

  .املشاريع االستثمارية

  ):2016-2010(هيكل نفقات التجهيز يف الفرتة : لثا
على خمتلف القطاعات حسـب تبـاين اهتمـام الدولـة مـن ) 2016-2010(تغري هيكل نفقات التجهيز يف الفرتة 

  :واألهداف املرجوة، وهذا ما يظهره اجلدول التايلسنة ألخرى 

  )2016- 2010(تغري هيكل نفقات التجهيز خالل الفرتة ): 43(اجلدول رقم 
   )مليار دينار جزائري: الوحدة(
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2010  0,16  187,95  15,43  663,94  145,61  80,42  376,54  108,04  74,81  154,96  
2011  0,17  204,19  27,10  704,6  137,9  89,2  271,42  321,46  64,45  153,88  
2012  0,62  185,01  24,19  628,51  146,94  112,16  614,07  455,64  61,86  46,55  
2013  4,63  273,2  27,89  703,73  204,92  115,29  254,71  206,56  72,5  29,16  
2014  115,84  290,81  40,2  817,94  191,95  112,88  428,25  407,06  88,04  8,47  
2015  118,64  236,52  37,49  1151,41  188,7  113,96  607,39  552,33  82,61  65,24  
2016  7,37  271,43  36,22  685,7  159,75  113,12  469,78  600,00  60,00  542,94  
  .املالية اجلزائريةبة اعتمادا على معطيات مقدمة من وزارة من إعداد الطال :املصدر

خــتالف أنواعهـا بقيـت أكــرب  ةمـن خـالل اإلحصــائيات املوضـحة يف اجلـدول نالحــظ أن املنشـآت القاعديـ       
رغــم تراجــع  2015مليــار دينــار يف ســنة  1265,37يقــارب  اهتمامــات الدولــة اجلزائريــة حيــث خصصــت هلــا مــا

رتفــاع خمصصــاته مــن إيــرادات الدولــة، مــن جهــة أخــرى عــاد قطــاع الصــناعة والطاقــ ة الهتمامــات الدولــة وذلــك 
وذلك يف إطار حماولـة ربـط خمتلـف  2015يف سنة  118,64إىل غاية  2010مليار دينار فقط يف سنة  0,16

ء، كما واصلت دعم قطاع ال ، كما  سكن من خالل ختصيص مبالغ ضخمة لهمناطق الوطن بشبكيت الغاز والكهر
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ا من االرتفاع يف حجم النفقات رغم تراجع املبالغ املخصص مرتبية والتكوين نصيبهكان لقطاعي الفالحة والري وال
  .هلما يف آخر سنتني، من جهته عرف بند نفقات متفرقة ارتفاعا يف قيمته

 :)2016-2010(هيكل نفقات التسيري يف الفرتة  -رابعا
ـــة وراء تذبـــذب نســـبة نفقـــات التســـيري مـــن  ـــة العامـــة خـــالل الفـــرتة مـــن أجـــل معرفـــة األســـباب الكامن نفقـــات الدول

  :نقوم بتقدمي إحصائيات ختص أوجه صرف هذه النفقات وذلك يف اجلدول التايل) 2010-2016(

  )2016-2010(هيكل نفقات التسيري خالل الفرتة ): 44(اجلدول رقم 
  ) مليار دينار جزائري: الوحدة(

  السنة
نفقات 

  املستخدمني
اهدين   مواد ولوازم  منح ا

التحويالت 
  اجلارية

  خدمات اإلدارة
فوائد الدين 

  العام
2010  1212,6  151,3  121,7  627  513,3  33,2  
2011  1774,7  163,2  129,7  987,8  786,1  37,7  
2012  1988,4  185,3  135,2  1645  786,7  42  
2013  1855,3  226,5  149,1  1147,1  709,4  44,2  
2014  2007,2  218,4  161,9  1333  736  37,8  
2015  2170,9 223  179,7  1270,6  730,2  42,6  
2016  2186  198  138  2023  47  

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

 157، ص 2014 ، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،بنك اجلزائر.  
 International Monetary Fund, Algeria : Statistical Appendix, N° 16/127, May 2016, p27. 
 International Monetary Fund, Algeria : Statistical Appendix, N° 17/141, June 2017, p27. 

مــن خــالل اجلــدول نالحــظ اســتحواذ نفقــات املســتخدمني والتحــويالت اجلاريــة علــى احلصــة األكــرب مــن أوجــه      
مــن جهــة  العمــومي وإعــادة ســلم األجــورلشــغل يف الوظيــف صــرف نفقــات التســيري وذلــك بســبب تزايــد مناصــب ا

جلانب االجتماعي، وهذين البابني عرفا تذبذ أثرا يف احلجم الكلي لنفقات التسيريوحماولة    .االهتمام 

  )2016-2010(املطبقة يف الفرتة  إلنفاق احلكوميبرامج ا: املطلب الثاين
جمني لإلنعـاش االقتصـادي، األول خـص الفـرتة بتبين ) 2016-2010(قامت اجلزائر خالل الفرتة  -2010(بر

مج توطيـد النمـو) 2014 مج توطيـد ) 2019-2015(، والثـاين غطـى الفـرتة حتت مسـمى بـر حتـت مسـمى بـر
  .النمو كذلك
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مج توطيد النمو  -أوال   :)2014-2010(بر
مج أكــرب خمطــط تنمــوي يعتــرب للغــالف املــايل الكبــري الــذي مت رصــده  ه اجلزائــر منــذ االســتقالل نظــراتــعرف هــذا الــرب

  .دوالر مليار 286 يعادل ما يأ دج مليار 21.214 واملقدر بـ
مج إىل   1 :هدف هذا الرب

 وامليـاه والطـرق احلديديـة السـكة قطاعـات يف اخلصـوص علـى اجنازهـا اجلـاري الكـربى املشـاريع اسـتكمال 
 .دوالر مليار 130 يعادل ما دج مليار9.700مببلغ
 علـى الرتكيـز مـع دوالر مليـار 156 حـوايل يعـادل مـا أي دج مليـار 11.534 مببلـغ جديـدة مشـاريع إطـالق 

 .االجتماعي اجلانب
مج على النحو التايل   2:وكان التوزيع القطاعي ملبلغ الرب

ــال 9386,6مت ختصــيص مـــا يقــارب  مـــن املبلـــغ  % 40وهـــو مــا ميثـــل أكثـــر مــن  التنميـــة البشـــرية مليـــار دينـــار 
مج موزعة كما يلي   :اإلمجايل للرب

 852 ؛مليار دينار للرتبية الوطنية 
 868 ؛مليار دينار للتعليم العايل 
 178 ؛مليار دينار للتكوين والتعليم املهنيني 
 619 ؛مليار دينار لقطاع الصحة 
  ؛مليار دينار لقطاع السكن 3700أزيد من 
  ؛مليار دينار لقطاع الطاقة 350أزيد من 
  ؛مليار دينار لقطاع املياه 2000أكثر من 
  ؛مليار دينار لقطاع التضامن الوطين 40أكثر من 
  ضة 1130أزيد من  ؛مليار دينار لقطاع الشباب والر
  اهدين 19أكثر من  ؛مليار دينار لقطاع ا
  ؛مليار دينار لقطاع الشؤون الدينية  120أكثر من 

                                                             
لرقي،  - 1 ر الربامج االستثمارية العامة على منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة للفرتة تيجاين  دراسة حتليلية -2011-2001تقييم آ

  .57، ص2013، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 13العدد ، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،-تقييمية

.2010ماي  24بيان اجتماع جملس الوزراء املنعقد يوم االثنني  - 2  
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  ؛ةمليار دينار لقطاع الثقاف 140أزيد من 
  ماليري دينار لقطاع االتصال 106أزيد من. 

مج مــا يقــارب  ــة األساســيةمــن املبلــغ اإلمجــايل لقطــاعي  %40كمــا خصــص هــذا الــرب الــذي  املنشــآت القاعدي

  :وذلك على الشكل املوايلحتسني اخلدمة العمومية  مليار دينار  وكذا 6447استفاد من 
  ؛العموميةمليار دينار لقطاع األشغال  3100أكثر من 
  ؛مليار دينار لقطاع النقل مبختلف أنواعه 2800أكثر من 
  ؛مليار لتهيئة اإلقليم والبيئة 500ما يقارب 
   ــة منهــا حــوايل  1800مــا يقــارب ــار لتحســني اخلدمــة العمومي ــة، وكــذا أكثــر مــن  379ملي ــار للعدال ملي

 .مليار للجماعات احمللية واألمن 895

  :وذلك من خالل لدعم تنمية االقتصاد الوطين دينارمليار  1500كما خصص أكثر من 
  ؛مليار دينار لدعم التنمية الفالحية والريفية 1000أكثر من 
  مليار دينار لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 150ما يقارب. 

ل   مليار دينار من القروض البنكية امليسرة من قبل الدولة 2000أكثر من  التنمية الصناعية تكما 

ي جيـوذلك ملرافقة اإلدمـاج املهـين خلر لتشجيع إنشاء مناصب شغل مليار دينار  350ن جهة أخرى مت ختصيص م
  .م إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطةدعاجلامعات ومراكز التكوين املهين و 

ل  مج حبوايل  قطاع اقتصاد املعرفةو مليـار دينـار وذلـك لـدعم البحـث العلمـي وتعمـيم  250نصيبه من هذا الرب
  .التعليم واستعمال اإلعالم اآليل داخل املنظومة الرتبوية واملرافق العمومية

مج اخلماسي  -نيا   :)2019 -2015(الرب
مج مخاسـي آخـر من أجل االستمرار يف نفس النهج وحماولة تكريس نتائج الربامج السابقة  قامت اجلزائـر بوضـع بـر

مليــار  280يعــادل حــوايل  مليــار دينــار وهــو مــا 22.100ورصــدت لــه مبلــغ ) 2019-2015(يغطــي الفــرتة 
مج حتقيق مايلي دف اجلزائر من وراء هذا الرب   1:دوالر و

  العموميــة مـنح األولويــة لتحســني ظــروف معيشــة الســكان يف قطاعـات الســكن، الرتبيــة، التكــوين، الصــحة
ء والغاز  ...وربط البيوت بشبكات املاء، الكهر

                                                             
. 2014سبتمرب  18البيان املشرتك الجتماع الثالثية املنعقد يوم اخلميس  - 1  
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 سنو %7يصل إىل  حتقيق معدل منو اقتصادي عايل. 
 تنويع االقتصاد ومنو الصادرات خارج احملروقات. 
 استحداث مناصب الشغل.  

  أثر الربامج املطبقة على املتغريات االقتصادية الكلية: املطلب الثالث
مج  –جمني حىت نستطيع تقييم الرب نقـوم بدراسـة  -مل ينته حـىت يقـيم بشـكل جيـد) 2019-2015(ولو أن الرب

 ثري حجم النفقات اليت خصصت هلما على جمموعة من املؤشرات الكلية سواء كانت داخلية أو خارجية، وهو ما
ظهاره من خالل خمتلف اإلحصائيات املبينة يف اجلد   .ول املعروضة الحقاانقوم 

ت الداخلية -أوال   :التواز
جمـني يف ثــالث مؤشـرات رئيســية، األول ممثـل يف معــدل  تتمثـل املؤشــرات الداخليـة الــيت مـن خالهلــا نقـوم بتقيــيم الرب
النمو االقتصادي والثاين يظهـر يف معـدالت البطالـة، يف حـني املؤشـر الثالـث يعـين معـدل التضـخم، وسـنقوم بتقـدمي 

  .حدىاإلحصائيات اخلاصة بكل مؤشر على 

 :معدل النمو -1
دف من ورائه حتقيق معدل منو اقتصادي عال خصوصا خارج  مج إنعاش تقوم به اجلزائر  كما هو معلوم فكل بر

ــان الفــرتة  جمــني الــذين يغطي للهــدف املنشــود نقــوم ) 2019-2010(قطــاع احملروقــات، وملعرفــة مــدى حتقيــق الرب
  :يف اجلدول املوايل) 2016-2010(الفرتة بتقدمي معدالت النمو احلقيقية احملققة يف 

  )2016-2010(تطور معدالت النمو يف اجلزائر خالل الفرتة  :)45( اجلدول رقم
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  2,9  5,0  5,6  7,1  7,2  6,2  6,3  معدل النمو خارج احملروقات
  6,1  0,4  0,6-  5,5-  3,4-  3,3-  2,2-  معدل منو احملروقات

  3,5  3,7  3,8  2,8  3,4  2,9  3,6  معدل النمو
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

International Monetary Fund, Algeria : Statistical Appendix, différents années.  

خــالل  املوضــحة يف اجلــدول نالحــظ أن معــدل النمــو احلقيقــي الــيت حققتــه اجلزائــر مــن خــالل اإلحصــائيات       
يف سـنة % 3,8من سنة ألخرى، ففي سنوات كان املعدل مقبول حىت وصل  متذبذب) 2015-2010(الفرتة 

لتايل فمعدل النمو احملقق هو غـري % 2,8نسبة  2013ويف سنوات أخرى كان متدنيا إذ بلغ يف سنة  2014 و
  .داممست
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حققـت  2013ومن جهة أخرى يظهـر االرتبـاط الوثيـق مبعـدل النمـو الـذي حيققـه قطـاع احملروقـات حيـث يف سـنة 
فقـط % 2,8ورغم ذلك بلـغ معـدل النمـو اإلمجـايل % 7,1القطاعات خارج احملروقات معدل منو عال وصل إىل 

  %.5,5-وذلك بسبب حتقيق قطاع احملروقات معدال سالبا وصل إىل 
فمعــدل النمــو يبقــى رهــني مــا حيققــه قطــاع احملروقــات وعلــى هــذا إن أرادت اجلزائــر الــتخلص مــن هــذه  وعلــى هــذا

  . اهليمنة العمل على القطاعات األخرى اليت ميكنها خلق قيمة مضافة عالية

 :معدل البطالة -2
جمـي  ما يعترب مؤشر معدل البطالة املؤشر الثاين الذي ميكن مـن خاللـه احلكـم علـى مـدى كفـاءة بر اإلنعـاش وقـدر

على حتسني مسـتوى معيشـة األفـراد مـن خـالل خلـق مناصـب شـغل هلـم، وعلـى هـذا األسـاس نقـوم بتوضـيح تطـور 
ه) 2016-2010(معدالت البطالة خالل الفرتة    .يف اجلدول املبني أد

  )2016- 2010(تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة  :)46( اجلدول رقم
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  10,5  11,2 10,6  9,8  11,0  10,0  10,0  املعدل
 :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

  154، ص 2014 ، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،بنك اجلزائر.  
 International Monetary Fund, Algeria : Statistical Appendix, N° 16/127, May 2016, p4. 

ـــة خـــالل الفـــرتة       مل تقـــل عـــن ) 2016-2010(تظهـــر اإلحصـــائيات املوضـــحة يف اجلـــدول أن معـــدل البطال
مج توطيد النمو وهي معدالت عالية،  ،%9,8حني بلغت  2013سوى يف سنة  10% ففي سنوات تطبيق بر

مج استثماري عمومي على مر  ريخ اجلزائر إال أن هذا مل يشـفع بتخفـيض معـدالت وعلى الرغم من كونه أكرب بر
  .البطالة

مج اخلماســي  يف ســنة  %11,2عرفــت املعــدالت ارتفاعــا إذ بلغــت ) 2019-2015(ويف ســنوات تطبيــق الــرب
جيل عدة مشـاريع عموميـة 2015 ، هذا االرتفاع راجع لسياسة التقشف اليت أعلنتها احلكومة وذلك من خالل 

  .ابقات الوظيف العمومي من جهة أخرىمن جهة وجتميد مس

 :معدل التضخم -3
ــار احملافظــة علــى القــوة الشــرائية للــدينار عنــد قيامهــا بضــخ  ــة بعــني االعتب حــىت نــتمكن مــن معرفــة مــدى أخــذ الدول

جمي اإلنعاش نقوم بدراسة تطور معدل التضخم خالل الفرتة  من ) 2016-2010(األموال الضخمة املتعلقة برب
  :اجلدول اآليتخالل إدراج 
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  )2016-2010(تطور معدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  :)47( اجلدول رقم
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

  6,4  4,8  2,9  3,3  8,9  4,5  3,9  املعدل
 :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

 ،30ص، 2017مارس ، 37 ، العددالنشرة اإلحصائية الثالثية بنك اجلزائر. 

 Ministère de finances, Taux d’inflation, sur le site : www.mf.gov.dz,(consulté le 11-03-
2017). 

-2010(من خالل القراءة األوليـة لإلحصـائيات املوضـحة يف اجلـدول جنـد أن معـدل التضـخم خـالل الفـرتة      
) 2012-2010(الفـرتة اختذ عدة منحنيات، ففي سنوات اختذ منحى تصاعدي مثلما حـدث خـالل ) 2016

وهـو معـدل عـال جـدا، ويف سـنوات أخـرى  2012يف سـنة  %8,9إىل  2010يف سـنة  %3,6حني ارتفع مـن 
يـار أسـعار الـنفط  %2,9حوايل  2014نحى تنازيل حىت بلغ يف سنة مأخذ  وهو معدل مقبول جدا، لكن مـع ا

  .2016يف سنة  %6,4ووصل إىل حدود 2015يف سنة  %4,8عاود املعدل االرتفاع من جديد حيث بلغ 
إىل التضخم املستورد من جهة، وتزايـد اإلنفـاق الكلـي مـن جهـة أخـرى،  ةملرتفعوميكن إرجاع هذه املعدالت ا      

دة األجــور ممـــا ســبب ارتفــاع يف الطلـــب االســتهالكي ومبــا أن اجلهـــاز  دة يف اإلنفـــاق احلكــومي وز حيــث هنــاك ز
  .اإلنتاجي غري مرن يتم كبح الطلب املتزايد برفع األسعار ومن مث توليد الضغوط التضخمية

ت اخلارجية -نيا   :التواز
جمـي اإلنعـاش بشـكل جيـد ال يـتم االكتفـاء فقـط بدراسـة املؤشـرات الداخليـة وإمنـا جيـب تـدعيمها  حىت يتم تقييم بر
مــن خـــالل معرفــة وضـــعية املؤشـــرات اخلارجيــة خـــالل نفــس الفـــرتة، وذلـــك يظهــر يف مؤشـــرين أساســيني مهـــا ميـــزان 

  .املدفوعات وحجم املديونية اخلارجية

 :ميزان املدفوعات -1
جمـني أمـر ضـروري، وذلـك ملعرفـة مـدى مسـامهة املشـاريع  تعترب معرفة وضعية ميزان املدفوعات خالل فرتة تنفيـذ الرب
دة حجم الصادرات خارج احملروقات من جهة، والتقليـل مـن فـاتورة الـواردات  جمني يف ز املنجزة يف إطار هذين الرب

ا نقدم اإلحصائيات املتعلقة مبيـزان نة ميزان املدفوعات ككل، وانطالقا من همن جهة أخرى، ومن مث حتسني وضعي
 .يف اجلدول الالحق) 2016-2010(ة املدفوعات خالل الفرت 
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  )2016- 2010(تطور وضعية ميزان املدفوعات اجلزائري خالل الفرتة : )48( اجلدول رقم
 )مليار دوالر: الوحدة(

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة
  29,1  34,6  60,13  64,87  71,74  72,88  57,09  الـــــــــــصـــــــــــــــــادرات

  27,7  33,1  58,46  63,82  70,58  71,66  56,12  صـــــــادرات احملروقــــــــــــات
  49,4  52,6  59,67  54,99  51,57  46,92  38,88  الـــــــــــــــــــــــــــــــواردات

  -20,4    18,0 -  0,46  9,88  20,17  25,96  18,2  امليزان التجـــــــــاريرصيـد 
  -26,0  27,5 -   5,88-  0,13  12,06  20,14  15,33  رصيد ميزان املدفوعات

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

  154، ص 2014 ، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،بنك اجلزائر.  

 International Monetary Fund, Algeria : Statistical Appendix, N° 16/127, May 2016, p26. 
 International Monetary Fund, Algeria : Statistical Appendix, N° 17/141, op.cit, p26. 

حيـث ) 2016-2010(توضح اإلحصائيات املبينة يف اجلدول تدهور وضعية امليزان التجاري خالل الفـرتة       
ثـــري علـــى 2015يف ســـنة  18,0-إىل  2011مليـــار دوالر يف ســـنة  25,96اخنفـــض مـــن  ، وهـــو مـــا كـــان لـــه 

حىت وصل إىل  2011 مليار دوالر يف سنة 20,14وضعية ميزان املدفوعات اليت عرفت تدهورا كبريا برتاجعه من 
مليـــار دوالر، هـــذا  27,5بتحقيقـــه عجـــزا بقيمـــة  األســـوأ 2015ســـنوات حقـــق فيهـــا رصـــيدا ســـالبا وكانـــت ســـنة 

ألســـاس إىل ترا يارهـــا مـــن جـــالرتاجـــع يف الرصـــيد راجـــع  ـــات وا ـــار دوالر يف ســـنة  71,66ع صـــادرات احملروق ملي
يـار احلـاد الـذي شـهدته أسـعار الـنفط، ومــن مث وذلـك  2015مليـار دوالر فقـط يف سـنة  33,1إىل  2011 لال

جمـــي اإلنعـــاش مل تعمـــل علـــى تنويـــع القاعـــدة التصـــديرية  ميكـــن القـــول أن املبـــالغ الضـــخمة الـــيت ضـــخت مبوجـــب بر
  .التقليل من هيمنة قطاع احملروقاتللجزائر و 

سـنوات األوىل مــن فــرتة ومـن جهــة أخـرى نالحــظ أن قيمـة واردات اجلزائــر أخـذت منحــى تصـاعدي خــالل ال      
ـــك لتغطيـــة الطلـــب املتزايـــد ســـواء احلكـــومي  عرفـــت تراجعـــا مـــرده  2015اخلـــاص، لكـــن يف ســـنة  وأالدراســـة وذل

ـال بغيـة تقليـل فـاتورة الـواردات مـن خـالل إتبـاع سياسـة رخـص  األساسي اإلجراءات اليت طبقتها اجلزائـر يف هـذا ا
إلضــافة إىل منــع االســترياد الــيت مســت ثــالث جمــاالت أساســية هــي  الســيارات، احلديــد والصــلب وكــذا االمسنــت، 

  .استرياد منتجات كمالية أخرى كاملوز
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وعلــى هــذا فرتاجــع الــواردات مل يكــن بســبب بــرامج اإلنفــاق الــيت طبقــت وخلقــت جهــاز إنتــاجي كــفء ومــرن      
بد من إعادة النظر يف املبـالغ الـيت ساهم يف تغطية الطلب احمللي وتقليل االعتماد على العامل اخلارجي، وعلى هذا ال

القتصاد الوطين والتخلص من التبعية النفطية واخلارجية    .تصرف وأوجه صرفها إن أريد النهوض 

 :املديونية اخلارجية -2
نقوم بدراسة تطور حجم املديونية اخلارجية خالل فرتة تنفيذ برامج اإلنعاش من أجل معرفـة أمـرين أساسـيني، األول 
هـو قـدرة املشـاريع املمولـة علـى توليـد عائـد يـتم مـن خاللـه تسـديد الـديون اخلارجيـة والتقليـل منهـا، أمـا األمـر الثـاين 

فهل هي إيرادات داخليـة أو أنـه يـتم اللجـوء إىل الـديون اخلارجيـة فهو مصدر األموال اليت تضخ لتنفيذ هذه الربامج 
ــة اخلارجيــة خــالل الفــرتة  ــذه الــربامج، وعلــى هــذا األســاس نقــوم بتبيــان تطــور حجــم املديوني ــام  حــىت تســتطيع القي

 :من خالل عرض اجلدول املوايل) 2010-2016(

  )2016- 2010(خالل الفرتة تطور حجم املديونية اخلارجية اجلزائرية : )49( اجلدول رقم
 )مليار دوالر: الوحدة(

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة
  3,85  3,02  3,73  3,39  3,67  4,4  5,56  القيمة
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

 ،16، صمرجع سبق ذكره، 37 ، العددالنشرة اإلحصائية الثالثية بنك اجلزائر.  

  ،16، ص2015 جوان، 30 ، العددالنشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر.  

مـن خـالل دراسـتنا لإلحصــائيات  املوضـحة يف اجلـدول جنــد أن مديونيـة اجلزائـر واصــلت املنحـى التنـازيل مــن        
، 2015مليـار دوالر يف سـنة  3,02إىل  2010مليـار دوالر يف سـنة  5,56مـن  تسنة ألخرى، حيث اخنفض

  .بسبب ارتفاع خدمات الدين العام 2016ويف سنة  2014رغم ارتفاعها يف سنة 
ت الدولـة اجلزائريـة وأهـم أوجـه صـرف  وعلى هذا جند أن الـتخلص مـن عـبء املديونيـة اخلارجيـة تعـد مـن أهـم أولـو

 .وتوجيه خمصصات اإلنفاق العام
  

  
 

 



 )2016-2000(يف الفرتةاألزمات النفطية سياسة اإلنفاق احلكومي اجلزائري و        :ل الثالثصالف
 

 185 

لنسبة لسعر النفط :املبحث الرابع   دراسة إحصائية حلساسية النفقات العامة 

لتقلبـــات احلادثـــة يف أســـعار الـــنفط بطريقـــة       ـــيت تـــربط السياســـة اإلنفاقيـــة يف اجلزائـــر  بعـــدما مت تنـــاول العالقـــة ال
حتليلية، سنقوم بتدعيم ذلك من خالل دراسة العالقة بينهمـا يف شـكل إحصـائي وذلـك بغيـة معرفـة درجـة االرتبـاط 

ر الــيت تركتهــا بينهمـا ومــدى حساســية النفقــات العامــة ألي تغــري يف أسـعا إلضــافة إىل قيــاس خمتلــف اآل ر الــنفط، 
 .السياسات اإلنفاقية املنتهجة يف فرتة الدراسة ومعوقات وصوهلا إىل األهداف املسطرة

  تقدير حجم النفقات العامة بداللة سعر النفط: املطلب األول
تغـري املســتقل وامل) نفقـات العامـة يف اجلزائــرال(حـىت نـتمكن مــن قيـاس العالقــة اخلطيـة املوجـودة بــني املتغـري التــابع     

  :نقوم بصياغة الفرضيتني التاليتني  ،)أسعار النفط(

بني أسعار النفط والنفقات  0,05التوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية = 0H :الفرضية األوىل
  .العامة

بـني أسـعار الـنفط والنفقـات  0,05معنويـة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى= 1H: الفرضية الثانية
  .العامة
مج  ومــن مث     ســتعمال طريقـــة املربعــات الصــغرى وبـــر  مــع العلـــم أن ، EVIEWS9SVنقــوم بتقـــدير النمــوذج 

خذ الصيغة التالية   :منوذج االحندار اخلطي البسيط 

 ei + a + PPb=DP  

 :حيث

DP : النفقات العامة(متثل املتغري التابع(  
PP:  أسعار النفط(متثل املتغري املستقل( 

b :ميثل ميل العالقة  
a :ميثل احلد الثابت 

ei :ميثل متغري اخلطأ العشوائي  
  :حنصل على النموذج التايل) 05(وبناء على النتائج املبينة يف امللحق رقم 
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 DP=933,1+ 47,83PP 
tc        (0,88)    (3,3)      

   R2= 0,42          r= 0,65            Fc= 10,91  
 التقييم اإلحصائي: 

 معنـويتني وذلـك كـون القيمـة ) الثابتـة، معامـل سـعر الـنفط( نالحظ أن املعلمتـني  :دراسة معنوية النموذج
 .على التوايل أكرب من اجلدولة وذلك انطالقا من جدول ستيودنت) 3,3، 0,88(احملسوبة 

  مـن خـالل النتـائج احملصـل عليهـا نالحـظ أن  :فيشـراختبـار  وذلـك مـن خـاللدراسة صالحية النمـوذج
دولة   )Ft =4,45< Fc   10,91=(قيمة فيشر احملسوبة أكرب من ا

لفرضـية البديلـة أي أنـه هنـاك عالقـة ذات داللـة إحصـائية  وعلى هذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبـل 
  .بني أسعار النفط والنفقات العامة 0,05عند مستوى معنوية 

 معامل االرتباط :r=0,65 واملتغـري ) أسـعار الـنفط(قيمة معامل االرتباط بني املتغـري املسـتقل  نالحظ أن
كبرية تقرتب من الواحد الصحيح وهذا دليل على وجود عالقة طردية موجبة قوية ) النفقات العامة(التابع 

  .بني املتغريين

 معامل التحديد:  R²= 0,42 ملعامـل التحديـد قريبـة مـن الواحـد، وميكـن  تعترب القيمة املتحصـل عليهـا
ن مـن التغـريات احلادثـة يف النفقـات العامـة اجلزائريـة تفسـرها أسـعار الـنفط يف  %42 تفسري هـذه القيمـة 

  .غري مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد اخلطأ من التغريات تفسرها متغريات أخرى الباقية %58حني 

 التقييم االقتصادي:  
  :معطيات املعادلة ميكن القول أنمن خالل 
  بت موجب يقدر بـ وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية، فهو ميثل قيمة ابتدائية للنفقات  933,1وجود 

لنظر إىل عدم ارتباط حجـم النفقـات العامـة  العامة يف ظل عدم وجود مداخيل من أسعار النفط، وذلك 
 .كاجلباية العادية  سعار النفط فقط وإمنا هناك مصادر متويلية أخرى

 سـعار الـنفط دة سـعر الـنفط بوحـدة واحـدة سـتؤدي إىل  عالقة النفقـات العامـة  ظهـرت إجيابيـة، حيـث ز
دة حجــم النفقــات العامــة بــــ  دة النفقــات العامـــة  47,83ز ، وهـــو مــا ظهــر يف ز وهــو مقبــول اقتصــاد

دوالر  100 أكثر منعندما قفز سعر النفط إىل  %250بنسبة فاقت ) 2016-2000(خالل الفرتة 
  .للربميل
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  كسبيل لتغطية النفقات العامةق ضبط اإليرادات  صندو : املطلب الثاين
ت اخلاصـة للخزينــة العموميــة،  يعـد صــندوق ضـبط اإليــرادات مــن صـناديق الثــروة الســيادية، وهـو ينتمــي إىل احلســا

مـن  10وذلـك حسـب املـادة  2000جـوان  27الـذي صـدر يف  2000يعود إنشاؤه إىل قـانون املاليـة التكميلـي 
امتصاص الفوائض الناجتة عن ارتفاع أسعار احملروقات عن تلـك املتوقعـة فه األساسية يف القانون، وقد حددت وظائ

إلضافة إىل ضبط توازن امليزانية وختفيض الدين العمومي، مع العلم أن النشـاط الفعلـي للصـندوق  1يف قانون املالية 
لتسديد املسبق للديون اخلارجية قامت بتعديل دور الصـندوق  اقتصر على سداد الدين العمومي، ومع قيام اجلزائر 

،حيـث أصـبح الـدور األساسـي 2006جويليـة 15الـذي صـدر يف   2006وذلك مبوجب قـانون املاليـة التكميلـي 
ومنـذ ذلـك  2مليار دينار، 740نية العامة للدولة دون أن يقل رصيد الصندوق عن للصندوق تغطية العجز يف امليزا

ــا العامــة ومــن مث عجزهــا املــواز  ، وهــذا مــا يناحلــني أصــبحت اجلزائــر تعتمــد عليــه بشــكل كبــري مــن أجــل تغطيــة نفقا
 ):2016-2006(يظهر يف اجلدول التايل الذي يبني تطور وضعية الصندوق خالل الفرتة 

 )2016-2006(وضعية صندوق ضبط اإليرادات خالل الفرتة ):  50( قم اجلدول ر 
  )مليار دينار: الوحدة(

 
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر 

 Ministère des Finances, Rapport de présentation du projet de la Loi de Finances pour 
2016, p33, sur le site : www.dgpp-mf.gov.dz,( consulté le :12-05-2017). 
 Ministère des Finances, FLASH CONJONCTURE FIN DECEMBRE2015, 
septembre2016, p7. 

                                                             
.7، ص2000جوان  28لـاملوافق  1421ربيع األول  25املؤرخة يف ) 37(اجلريدة الرمسية رقم  - 1  
.8، ص2006جويلية  19املوافق لـ  1427مجادى الثانية  23املؤرخة يف ) 47(اجلريدة الرمسية رقم  - 2  
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الفـــرتة مـــن خـــالل اإلحصـــائيات املبينـــة يف اجلـــدول نالحـــظ أن إيـــرادات الصـــندوق عرفـــت تذبـــذ خـــالل           
دوالر  62,35الـــنفط  عنــدما بلـــغ ســعر 2009تبعــا لتقلبــات أســـعار الــنفط فمـــثال يف ســنة ) 2006-2016(

ارتفعت اإليرادات ومع  مليار دينار فقط ومن بعدها مع ارتفاع األسعار 400,7للربميل كانت إيرادات الصندوق 
خنفاضها من  2014حلول األزمة النفطية  إىل  2013مليـار دينـار يف سـنة  2062,3تراجعت اإليرادات كثريا 

  .2016مليار دينار فقط يف سنة  98,6
كـان يسـتعمل جـزء لتغطيـة الـدين العمـومي، أمـا ) 2008-2006(أما من جانب النفقات ففـي الفـرتة           
رب مــن نفقــات الصــندوق فكـان يســتعمل لتغطيــة العجــز املــوازين الـذي عــرف ارتفاعــا كبــريا نتيجــة التوســع اجلـزء األكــ

مليـار دينـار 2965,7حـوايل  2015-2014الكبري يف حجم النفقات العامة حيث بلغ العجز املمول يف سـنيت 
  .مليار دينار على التوايل 2886,5و

كل بنسبة وبناء على حجم إيراداته ونفقاته ع          خالل أربـع  %63,2رف رصيد الصندوق تراجعا كبريا إذ 
  .2012مليار دينار يف سنة  5633,7مقابل  2016مليار دينار يف سنة  784,5سنوات وذلك ببلوغه 

  اجلزائرمعوقات جناح السياسة اإلنفاقية يف : املطلب الثالث
ثري برامج اإلنفاق احلكـومي املطبقـة يف الفـرتة  قـو علـى خمتلـف املتغـريات االقتصـادية ) 2016-2000(مل يكن 

  :الكلية ومل يتم الوصول إىل األهداف املسطرة هلا وهذا راجع لوجود جمموعة من املعوقات من أمهها

  :مشكلة الفساد -أوال
املشـكلة تعاين اجلزائر من مشكلة خطرية أال وهي ظاهرة الفساد بشقيه املـايل واإلداري، وحـىت نعـرف مسـتوى هـذه 

الـذي تصـدره ) 2016-2003(يف اجلزائر نقوم بتقـدمي إحصـائيات خاصـة مبؤشـر مـدركات الفسـاد خـالل الفـرتة 
مـن خـالل  )مل تكن اجلزائر مدرجة يف الرتتيـب) 2002-2000(الفرتة  ه يفأن مع العلم (منظمة الشفافية العاملية 

  : عرض اجلدول التايل
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  )2016-2003(اجلزائر يف مؤشر مدركات الفساد خالل الفرتة ترتيب ): 51(اجلدول رقم 

  
  :حيث 10-0ترتاوح قيمة املؤشر بني  :مالحظة

  تدل على أعلى مستوى من الفساد :0القيمة  -

  تدل على مستوى عال من الشفافية :10القيمة  -

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر
Transparency International, Corruption Perceptions Index, différents années. 

        

يف الفـــرتة  مـــن خـــالل اإلحصـــائيات املوضـــحة يف اجلـــدول نالحـــظ أن قيمـــة مؤشـــر الفســـاد عرفـــت ارتفاعـــا         
، ويف نقطـة 3,2 حـني بلغـت  2008من سنة ألخرى حىت وصلت ألعلى قيمة هلـا يف سـنة  )2003-2008(

-2013(نقطـــة يف الســـنوات  3,6عــاود االرتفـــاع إىل أن بلــغ  2010ومـــن ســـنة ا، عرفـــت تراجعــ 2009ســنة 
ـــدد براجمهــــا التنمويــــة ) 2015 ة اجلزائــــر مــــن ظـــاهرة خطــــرية جــــدا  لكنهـــا تبقــــى ضــــعيفة وهـــذا يــــدل علــــى معـــا

         .وهذا ما جعل اجلزائر حتتل مؤخرة الرتتيب يف خمتلف السنوات واإلصالحية
ـاالت،          وما يربر هـذا الرتتيـب قضـا الفسـاد العديـدة الـيت عانـت منهـا اجلزائـر خـالل هـذه الفـرتة يف شـىت ا

  :ونقوم بعرض أهم قضا الفساد يف اجلدول التايل
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  )2016- 2000(أهم قضا الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة ): 52(اجلدول رقم 
  النتائج  قضية الفساد  القطاع

  القطاع املايل
ا حبوايل  مليار دوالر رغم 5البعض بـ  هاقدر مليار دوالر، و  3وايل حببعض احملللني ثغرة مالية قدرها   )2003(بنك اخلليفة    مليار دوالر 1,5أن السلطات حدد

  مليار دينار 13خلف خسائر مالية على االقتصاد الوطين قدرت حبوايل   )2003(البنك التجاري والصناعي 
  مليون دوالر 400حوايل  دتبدي  )2005(البنك الوطين اجلزائري

قطاع األشغال 
  العمومية

  )2010(السيار شرق غربالطريق 
ملتهمني يف القضية ت البنكية اخلاصة  مج حبـوايل  ب املاليري من املال العام وضخها يف احلسا مليـار دوالر لكـن  7حيث قـدرت تكلفـة تشـييد هـذا الـرب

  .مليار دوالر 13أعيد تقييمه حبوايل 
  يكن مطابق لشروط السالمة وذلك بسبب اختالس األموال املخصصة للبناء بينت التحقيقات أن البناء مل  )2003(زلزال بومرداس   قطاع السكن

  قطاع احملروقات
طراك   )2010( 1قضية سو

لطاقة واملناجم منها        ملناقصات اخلاصة  ت املتعلقة  لرتاضي مع شركات أجنبية دون املرور بنشرة اإلعال  :جمموعة من املشاريع أبرمت 
طراك وجممــع فـون فـارك كونتـال حيـث قـدرت املراقبـة واحلمايـة اإللكرتونيـةإنشـاء نظـام مشـروع  مليــون 19القيمـة اإلمجاليـة للمشـروع بــ  املربمـة بـني شـركة سـو

بعـة لنشـاط املنبـع، صفقة إجناز املركب الصناعي حباسي مسعود مليون أورو، 15ليتم ختفيضها إىل  أورو  مشـروع، إبـرام ثـالث عقـود ختـص جتهيـز منشـآت 
يئــة مقـر غرمــول بقيمـة  مشـروع أنبــوب الغـاز غالســي الـرابط بــني اجلزائـر وســردينيا و  مليــون أورو وهـو مبلــغ يكفـي لبنــاء مقـر جديــد 64,675تـرميم وإعـادة 

  .مليون دوالر 200 ية مقابل منحها رشاوى قدرت بـالذي قامت به شركة سايبام اإليطال
لذكر أن هذه الصفقات كبدت سو         .مليار سنتيم 1100طراك خسارة قدرت حبوايل جدير 

طراك   )2013( 2قضية سو
مليون دوالر ملصلحة مسؤولني يف اجلزائـر لتمكـني شـركة سـايبام التابعـة لشـركة إيـين مـن عقـود  270قام القضاء اإليطايل بفتح حتقيق يف شبهة تقدمي رشوة بـ 

  .بليون دوالر 11عمل يف اجلزائر تتجاوز قيمتها 
  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

  .2012-2011، 3، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر)2010-2000( دراسة حالة اجلزائر –احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق العام شعبان فرج،  -
ر الفسادعلي حبيش،  -  .2014-2013، 3أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر، املايل على اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر آ

 



 )2016-2000(يف الفرتةاألزمات النفطية سياسة اإلنفاق احلكومي اجلزائري و        :ل الثالثصالف
 

 191 

 :التبذير يف اإلنفاق احلكومي -نيا
التبـذير يف اإلنفـاق احلكـومي، وحـىت نـربز واقـع هـذه املشـكلة نقـوم بعـرض أخـرى أال وهـي تعاين اجلزائر من مشكلة 

لفـرتة  -2006(اإلحصائيات اليت يقدمها املنتدى االقتصادي العاملي من خالل تقاريره السنوية وذلك مـا يتعلـق 
  :يف اجلدول املوايل) 2016

  )2016- 2006(الفرتة واقع التبذير يف اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل ): 53(اجلدول رقم 
  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنة
قيمة 
   املؤشر

3,7  3,9  3,7  3,2  3,3  3,0  2,4  2,8  3,1  3,1  3,1  

  الرتتيب
35/

125  
36/

131  
48/

134  
80/

133  
64/

139  
79/

142  
116/
144  

101/
148  

74/
144  

76/
140  

75/
138  

  :حيث 7-1ترتاوح قيمة املؤشر بني  :مالحظة

  تدل على مستوى عال من التبذير :1القيمة 
 تدل على كفاءة عالية يف توفري السلع الضرورية واخلدمات : 7القيمة 

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, différents années.  

) 2008-2006(من األرقام املوضحة يف اجلدول جند أن قيمة مؤشر التبذير يف اإلنفاق احلكومي يف الفرتة      
وهــو دليــل علــى قلــة وجــود  3,9حــوايل  2007حيــث بلــغ يف ســنة  3,5كــان مقبــوال إىل حــد بعيــد وجتــاوز قيمــة 

إلنفاق احلكومي وهو ما ترجم يف ترتيب اجلزائر  ضمن املراتب اخلمسني األوىل عامليا، لكـن ومـع تبذير عند القيام 
كثـر مـن ثالثـني  تبعـه 3,2قيمة املؤشـر اخنفاضـا إىل عرفت  2009حلول سنة  تراجـع اجلزائـر يف الرتتيـب العـاملي 

ة  يف أحسن األحوال 3,3وبعد ذلك مل تتجاوز قيمة املؤشر  80مرتبة واحتلت املرتبة  وهـذا دليـل علـى بدايـة معـا
  :، ويظهر ذلك التبذير يف النقاط التاليةكلة التبذير يف اإلنفاق احلكوميمش اجلزائر من
  جمــي اإلنعــاش ــالغ الضــخمة املرصــودة لرب ــار دوالر و 286( حجــم املب مــع عــدم ) مليــار دوالر 280ملي

 .حتقيق األهداف املرجوة
 إعادة تقييم خمتلف املشاريع املربجمة يف برامج اإلنعاش سابقا. 
 خمة يف جماالت ال تقدم أي قيمة مضافة لالقتصاد الوطينلغ ضاإنفاق مب.  
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 :الفصل خالصة

ة نفطية كبرية يظهرهـا حجـم االحتياطـات املؤكـدة و بناء على ما مت دراسته يف الفصل تبني أن اجلزائر متلك ثر         
هـذه الثـروة مت سـن العديـد مـن اليت تلـيب االسـتهالك احمللـي والعـاملي، وبغيـة اسـتغالل اإلنتاجية املوجودة وكذا الطاقة 

مـن الـذي يعـد أسـاس احلصـول علـى االسـتقالل النفطـي و  1971القوانني واألوامر كان أبرزها قرار التـأميم يف سـنة 
ـال، وأمـام هـذه الـوفرة  05/07بعده يعد القانون رقم  أهم قانون فتح البـاب أمـام املسـتثمرين لالسـتثمار يف هـذا ا

ــ ا ومصــادر دخلهــا ومل تفكــر إطالقــا يف قطاعــات ظلــت اجلزائــر تعتمــد علــى ال نفط بشــكل شــبه مطلــق يف صــادرا
أخـرى تكـون دعامــة هلـذا القطـاع، وهــو مـا جعـل سياســة اإلنفـاق العـام رهينــة التقلبـات السـعرية النفطيــة، ففـي ظــل 

صـيب الفـرد اختذت اجلزائر سياسة توسعية غرضها تنشيط الطلب الكلي نـتج عنهـا ارتفـاع ن 2004الطفرة النفطية 
حيـة أخــرى مـن النفقـات العامــة، لكـن رغـم األمـوال الطائلــة الـيت صــرفت مل حتقـق الــربامج التنمويـة األهــداف و  مــن 

الــيت تفســرها القضــا العديــدة الــيت مســت خمتلــف القطاعــات مــن جهــة،  املرجــوة نتيجــة اســتفحال ظــاهرة الفســاد
ومــع تراجــع اإليــرادات النفطيــة جــراء األزمــة املعاكســة وانتشــار خمتلــف مظــاهر اإلســراف والتبــذير مــن جهــة أخــرى، 

ختـــاذ جمموعـــة مـــن  2014 تبنـــت اجلزائـــر سياســـة تقشـــفية حتـــت مســـمى سياســـة ترشـــيد النفقـــات العامـــة وذلـــك 
اإلجـراءات أمههـا تعليــق عمليـات التوظيــف وتوقيـف العديــد مـن املشـاريع االســتثمارية مقابـل مواصــلة دعـم املشــاريع 

املشــاريع االســتثمارية هــي الــيت تولــد قيمـة مضــافة حيتاجهــا االقتصــاد الــوطين يف الوقــت الــراهن،  االجتماعيـة رغــم أن
كــل رصــيده بشــكل  لســحب مــن صــندوق ضــبط اإليــ يف هــذه الفــرتة وقــد مت تغطيــة نفقــات الدولــة رادات الــذي 

يف النفقـات العامـة مـن التغـريات الـيت حـدثت  %42وقصد تدعيم ذلك مت إجراء دراسـة قياسـية أظهـرت أن كبري، 
ا أسعار النفط     . فسر



  

  :الــــــفصــــــل الـــــرابــــــــع

ــــد مــــن آثــــار  إجــــراءات ا

ى ـات النفطيـة علــــــــــــــــــــزم

ــــــــــــــــــسياس نفــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة  اق ــــــــــ

 رــــــــــــزائـــــــــــي اـــــــــــــــــام فــــــــالع
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 :متهيد
تعتــرب سياســة اإلنفــاق العــام يف اجلزائــر رهينــة تقلبــات املــوارد النفطيــة الناجتــة عــن تــوايل األزمــات يف الســوق        

يــار أســعار  اإلنفاقيــةظهــر يف تغــري توجــه السياســة  العامليــة، وهــو مــا املتبعــة خــالل فــرتة الدراســة خصوصــا يف فــرتة ا
ـــة  ـــة بكـــل فعالي ـــربامج اإلنفاقي ـــة جتســـيد خمتلـــف ال ـــرادات العامـــة، وانطالقـــا مـــن هـــذا وبغي الـــنفط وتراجـــع حجـــم اإلي

ر تقلبات اإليراد وذلك بتفعيل مصـادر  ات النفطية على النفقات العامةيستوجب إجياد آليات تعمل على تقليل آ
  .الدخل غري النفطية

وتستند اآللية األوىل على توسيع تشكيلة اإليرادات غري النفطية لتدعيم القدرات التمويلية املتاحة وذلـك مـن        
 القطـاعني العــام واخلــاصبتشــارك لــف القطاعـات االقتصــادية و قاعـدة اقتصــادية متنوعــة تسـاهم فيهــا خمتخـالل بنــاء 

رساء مبادئ احلوكمة الرشيدة والعمل على ترشيد النفقات العامة من  اءة االقتصـادية جـل ضـمان الكفـأوتدعيمها 
إدمـــاج الطاقــــات املتجــــددة يف املـــزيج الطــــاقوي واســــتغالل   ترتكــــز اآلليــــة الثانيـــة علــــىيف حـــني لإليـــرادات العامــــة،
اآلليـة الثالثـة فـيمكن أمـا كدعامـة للمـوارد النفطيـة املتاحـة،   املتأتية مـن هـذا القطـاعة وجعل املوارد اإلمكانيات املتوفر 

ا تبتعد عن املوارد املادية وتستند على املوارد الالمادية أال وهـي و  اعتبارها كإسرتاتيجية تعد األهم على اإلطالق كو
ذلك من منطلـق االسـتثمار يف املـوارد البشـرية الـيت التحول إىل اقتصاد املعرفة املبين على رأس املال الفكري واملعرفة و 

عتبارها أصبحت املصدر األساسي للثروة ا   .حبوز
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  كسبيل لتنمية اإليرادات العامة  التنويع االقتصادي :املبحث األول
مع التقلبات املستمرة اليت تعرفها أسعار النفط يف األسواق العاملية من جهة، وتزايد النفقات العامة من جهة أخرى 
موعـة وجـب  ا تدخل ضمن هذه ا ت، واجلزائر كو ت أحادية املورد رهينة العديد من التحد أصبحت االقتصاد

ا العامة، عليها اختاذ العديد من التدابري منها تعزيز مصادر ال خالل  ويكون هذا مندخل غري النفطية لتنمية إيرادا
مبنيـة علـى ركيـزتني أساسـيتني مهـا تبـين احلكـم الراشـد و  القطاعـاتتشارك فيها خمتلـف  خلق قاعدة اقتصادية متنوعة
  .رشيد نفقات الدولة وتوجيهها توجيها سليما وفعاالوتيف خمتلف مؤسسات الدولة 

  تنويع االقتصاديماهية ال: املطلب األول
قطاعـات عـدد مـن البتعد عملية التنويع االقتصادي مهمة للدول ذات املصدر الوحيد غري املستدمي وذلك لالرتقـاء 

  . ، وهي ظاهرة متعددة اجلوانب جناحها مرهون مبدى توافر جمموعة من العواملتكون بديلة لذلك املورد

  :مفهوم التنويع االقتصادي -أوال
  :التعريفات اليت أعطيت ملصطلح التنويع االقتصادي نذكر منهاهناك العديد من 

ــدف إىل التقليــل مــن نســبة املخــاطر االقتصــادية، رفــع القيمــة املضــافة، حتســني " : التعريــف األول سياســة تنمويــة 
مستوى الدخل وذلك عن طريق توجيه االقتصاد حنو قطاعات أو أسـواق متنوعـة أو جديـدة عـوض االعتمـاد علـى 

  1."و قطاع أو منتوج واحدسوق أ

تقليل االعتمـاد علـى املـورد الوحيـد واالنتقـال إىل مرحلـة متتـني القاعـدة الصـناعية والزراعيـة وخلـق "  :التعريف الثاين
 2."قاعدة إنتاجية وهو ما يعين بناء اقتصاد وطين سليم يتجه حنو االكتفاء الذايت يف أكثر من قطاع

االعتمــاد الشــديد علــى الصــادرات ومــداخيل قطــاع احملروقــات وتطــوير اقتصــاد غــري احلــد مــن "  :التعريــف الثالــث
لنسب ،نفطي، واستحداث صادرات غري نفطية ومصادر غري نفطية لإليرادات يمنة القطاع  ةو للدول اليت تتصف 

دة العام على النشاط االقتصادي فالتنويع يعين  3."ضرورة تطوير القطاع االقتصادي اخلاص وإعطائه األولوية والر

                                                             
الكويت، املعهد العريب للتخطيط، ، برامج التدريب الذايت عرب االنرتنت، جتارب دولة وعربية: التنويع االقتصاديسياسات دمحم أمني لزعر،  -1

  .3، ص2014
، جملة الغري للعلوم مفهومه وأبعاده يف بلدان اخلليج وممكنات حتقيقه يف العراق.التنويع االقتصاديعاطف اليف مرزوك وعباس مكي محزة،  -2

لداالقتصادية    .57، ص2014، جامعة الكوفة، العراق، 31، العدد8واإلدارية، ا
يد قدي،  عبد -3 حنو اسرتاتيجية جديدة للتنويع االقتصادي يف " دراسي حولاليوم مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ال، سياسة التنويع االقتصاديا

   .2015ماي  5ة، اجلزائر، ، جامعة آكلي حمند أوحلاج، البوير "اجلزائر يف ظل تراجع أسعار النفط
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ى أنـه العمليـة الـيت يـتم مبوجبهـا وانطالقا من هذه التعاريف ميكن إعطاء تعريـف شـامل للتنويـع االقتصـادي علـ      
 تنويـع مصـادر خلق قاعدة اقتصادية متنوعة حبيث تكون مسامهة خمتلف القطاعات يف الناتج متقاربة مما يسـاهم يف

دة مسامهته يف االقتصاد الوطين    .الدخل، إضافة إىل تفعيل القطاع اخلاص وز
  :عناصر التنويع االقتصادي -نيا

  1:يشتمل مفهوم التنويع االقتصادي على جمموعة من العناصر تتمثل يف

يعتـرب االعتمـاد علـى إنتـاج وتصـدير سـلعة  :من االعتماد على سلعة واحدة رئيسـية التنويع االقتصادي حيرر -1
لتنمية خطرا يهدد ذلك االقتصاد، خصوصـا إذا كـان هـذا املمول الرئيسي لوحيد للدخل و الصدر عتبارها املواحدة 

ســتمرار علــى املــواد األوليــة  ضــبة الــيت غالبــا مــا تكــون - كــالنفط مــثال -االعتمــاد يتزايــد  وأســعارها عرضــة  مــوارد 
 .، وعلى هذا األساس فالتنويع هو التحرر من االعتماد على سلعة واحدة رئيسيةهلا بدائلو  ستمرةللتقلبات امل

صـــلبة مدعمـــة ذاتيـــا، متنوعـــة  ةبنـــاء قاعـــدة اقتصـــاديمبعـــىن  :التنويـــع عمليـــة تدرجييـــة لتنويـــع مصـــادر الـــدخل -2
تمـعخمتلـف متمكنـة مـن إنتـاج و املقومات ومتكاملة القطاعات قادرة على توفري فرص عمل  لتـايل احتياجـات ا ، و

 .إجياد مصادر دخل جديدة يف جمال الناتج احمللي اإلمجايل ومتويل امليزانية العامة
يتكــون االقتصــاد الــوطين مــن قطاعــات رئيســية تربطهــا  :التنويــع االقتصــادي عمليــة نســبية لتحــول االقتصــاد -3

بنيويـــة يف هيكـــل االقتصـــاد وحتديـــد األمهيـــة عالقـــات متداخلـــة ومتشـــابكة وهـــذا يشـــكل منطلـــق إلحـــداث حتـــوالت 
 .وتشخيص القدرات املوردية لالقتصاد من خالل األمناط اإلنتاجية املعتمدة، النسبية لألنشطة الرئيسية

دة مسامهة القطاعات يف الناتج واإلنتاجية -4 حيث يعترب التنويع تلـك العمليـة الـيت  :التنويع عملية تراكمية لز
هيكل االقتصاد وذلك من خالل حتقيق تناسب يف املسـامهة النسـبية للقطاعـات االقتصـادية  دف إىل حتقيق توازن

د إنتاجيــة العمــل، ومــن جهــة أخــرى يســاهم يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل والــدخل الــوطين دة علــى املســامهة يف ازد ، ز
اجلهـوي مبــا يكفـل االسـتغالل األمثــل  أيضـا يف تصـحيح اهليكــل اجلغـرايف للنـاتج واإلنتاجيــة مبعـىن حتقيـق مبــدأ التـوازن

 .للموارد املتاحة

ــة للتنميــة االقتصــادية -5 تتضــمن التنميــة حــدوث تغــريات نوعيــة يف خمتلــف  :التنويــع االقتصــادي عمليــة مرادف
مسامهة خمتلف القطاعات يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، كيفيـة ختصـيص املـوارد اجلوانب، كتغري تراكيب اإلنتاج، هيكل 

املتاحــة بــني القطاعــات االقتصــادية، ورفاهيــة األفــراد عــن طريــق إحــداث تغيــريات يف اهليكــل االقتصــادي، ومــن هــذا 
                                                             

عسليمة طبايبية و  -1 التنمية " امللتقى الدويل حولمداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، التنويع االقتصادي خيار اسرتاتيجيي الستدامة التنمية، اهلادي لر
  .6-5ص ص ، 2008أفريل  8-7، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، "االستخدامية للموارد املتاحة املستدامة والكفاءة
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ــدف إىل خلــق اقتصــاد متنــوع اهليكــل، وعلــى هــذا األســاس جنــاح التنميــة وحتقيــق  أهــدافها مرهــون املنطلــق فالتنميــة 
 .مبستوى التنويع احلاصل يف اهليكل االقتصادي

واسـعا  التنويـع االقتصـادي هـو العمليـة الـيت تتـيح جمـاال :التنويع االقتصادي يوسع املشاركة يف جهـود التنميـة -6
ـال أمـام اليلرتسيخ أسس سليمة إلقامة نظام اقتصادي خمتلط يكون مستقر وكفء، وذلك عن طر  قطـاع ق فسح ا

ال إلبداعاتهاخل   .، لكن هذا ال يعين إغفال دور القطاع العام يف حتقيق التنميةاص وفتح ا
  :مربرات التنويع االقتصادي -لثا

تقليـل االعتمـاد علـى إنتــاج الـنفط وتصـديره، وبنـاء قاعــدة  تم علـى الـدول النفطيــةهنـاك العديـد مـن املـربرات الــيت حتـ
  1:اقتصادية متنوعة من أمهها

  ضب واستخراجه يعترب استنزاف ملخزونهالنفط  .مورد اقتصادي 
  يــؤدي التقلـــب املســـتمر يف أســـعار الـــنفط العامليـــة إىل عــدم اســـتقرار حصـــيلة الصـــادرات النفطيـــة ومـــن مث حجـــم

 .اإليرادات العامة اليت تشكل اإليرادات النفطية مصدرها الرئيسي
 إليرادات احلكومية اليت حتـددها حصـيلة الصـادرات  وهو ،يعترب اإلنفاق احلكومي حمرك االقتصاد الوطين يرتبط 

  . النفطية املتصفة بعدم االستقرار
  العتماد لتايل موازنة الدولة تقدر  سعار النفطعلى األسعار املتوقعة  و  .وضعيتها مرهونة 
 سـتثمار وسـوق وفـرص يؤثر التقلب املستمر يف الدخل الوطين الناتج عن تذبذب اإليرادات النفطية يف حجم اال

بتة ومستقرة لتايل يعرقل تنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت تتطلب مصادر متويلية   . العمل، و

  قياس درجة تنويع االقتصاد اجلزائري وفقا ملؤشرات كمية: املطلب الثاين
املؤشـرات  هريمشـان الـذي يعـد أهـم –هريفنـدال ؤشـر ملحىت نعرف درجة تنويع االقتصاد اجلزائـري نقـوم بقياسـه وفقـا 

  .الكمية اليت تستخدم يف قياس درجة تنويع اقتصاد ما

  :مؤشرات قياس التنويع االقتصادي -أوال
ـا ومنطلقهـا يف  من أجل قياس درجة تنوع اقتصاد بلد مـا هنـاك العديـد مـن املؤشـرات الكميـة الـيت ختتلـف يف كفاء

  . ه املؤشرات على العديد من املتغريات االقتصادية الكليةحساب التنويع، وعموما تطبق هذ

                                                             
امللتقى األول لكليات إدارة األعمال جبامعات دول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، التنويع والنمو يف االقتصاد السعوديممدوح عوض اخلطيب،  - 1

ض، السعودية، "ت املعاصرةدور كليات إدارة األعمال يف مواجهة التحد" حول  يجملس التعاون اخلليج  17-16، جامعة امللك سعود، الر
   .2، ص2017فيفري 
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  :هريمشان -هريفندالمؤشر  -1
لصيغةيعد هذا املؤشر األكثر شيوعا ويطبق بصورة واسعة لقياس التنويع االقتصادي، و  ضية يعرف    1:التالية الر

H= 
∑  푵

푰 ퟏ (풙풊
풙 )ퟐ    ퟏ

푵   

ퟏ  ퟏ
푵

  

  :حيث
(푵)  :د النشاطاتعد  

(풙풊)  :تج النشاط (푖)  

 (풙)  :الناتج احمللي اإلمجايل جلميع النشاطات  
ى أن هنــاك تنــوع كامــل يف وتــرتاوح قيمــة هــذا املؤشــر بــني الصــفر والواحــد، فــإذا كــان مســاو للصــفر فهــذا يــدل علــ

ــاتج اإلمجــايل، أمــا إذا أخــذ القيمــة الواحــد فهــذا دليــل علــى أن  االقتصــاد مبعــىن تســاوي حصــص النشــاطات يف الن
مقدار التنوع معدوم مبعىن تركز الناتج يف نشاط واحد فقط وعدم مسامهة بقيـة النشـاطات يف النـاتج، وكلمـا اقـرتب 

  .دد كبري من القطاعاتمن الواحد دل على ضعف االقتصاد يف توزيع نشاطاته بشكل متكافئ على ع

  :فالدميري كوسوف مؤشر -2
لعالقة التالية ضية هلذا املؤشر    2:تعطى الصيغة الر

      cos = ∑ 풊 ×풊풏
풊 ퟏ

 ∑ 풊ퟐ풏
풊 ퟏ × ∑ 풊ퟐ풏

풊 ퟏ

  

  :حيث
(풊)  :األمهية النسبية لكل قطاع يف جممل الناتج احمللي اإلمجايل يف فرتة األساس  

(풊)  :قارنة األمهية النسبية لكل قطاع يف جممل الناتج احمللي اإلمجايل يف فرتة امل   

                                                             
لدأثر التنويع االقتصادي على النمو يف القطاع غري النفطي السعوديممدوح عوض اخلطيب،  - 1 لة العربية للعلوم اإلدارية، ا ، 2، العدد18، ا

   .212، ص2011جامعة الكويت، ماي 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم )2012-1989(السياسة املالية على النمو االقتصادي املستدمي يف اجلزائر أثر أمحد ضيف،  -2

  .197، ص2015-2014، 3االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر 
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حيث كلما كانت قيمـة املؤشـر مسـاوية للصـفر دل ذلـك علـى حصـول تغـريات هيكليـة يف االقتصـاد املعـين، أمـا يف 
 .حال ما إذا كانت قيمته مقاربة للواحد فإن ذلك يدل على نقص تلك التغريات اهليكلية

    ):2015-2000(درجة تنويع االقتصاد اجلزائري يف الفرتة  -نيا
  -عـــن طريـــق مؤشـــر هريفنـــدال)  2015-2000(خـــالل الفـــرتة ســـنقوم بقيـــاس درجـــة تنويـــع االقتصـــاد اجلزائـــري  

  :كما يلي  هريمشان 

 :التنويع يف الناتج احمللي اإلمجايل -1
عنــد التحــدث عــن مصــطلح النــاتج احمللــي اإلمجــايل فإننــا نشــري إىل مســامهة خمتلــف القطاعــات املكونــة لالقتصــاد يف 
القيم املضـافة احملققـة، ومـن هنـا فقيـاس درجـة تنـوع النـاتج احمللـي اإلمجـايل يعـد أهـم أوجـه التنويـع االقتصـادي ككـل، 

مـن )  2015 -2000(الفـرتة احمللـي اإلمجـايل اجلزائـري يف  وانطالقا من هنا فإننا سنقوم بقياس درجة تنـوع النـاتج
ه  .خالل عرض اإلحصائيات يف اجلدول املبني أد

  )2015 -2000(خالل الفرتة درجة تنويع الناتج احمللي اإلمجايل اجلزائري : )54( اجلدول رقم

سنة
ال

  

  الصناعة  احملروقات  الزراعة  
البناء 

واألشغال 
  العمومية

خدمات خارج 
اإلدارات 
  العمومية

خدمات 
اإلدارات 
  العمومية

حقوق 
ورسوم على 

  الواردات
موع   ا

20
00

  

  4123,5  267,8  424,8  842,7  335  290,7  1616,3  346,2  )مليار دج(القيمة 
  100  6,5  10,3  20,43  8,12  7,05  39,2  8,4  نسبة املسامهة
  0,17  قيمة املؤشر

20
05

  
  7562  494  631,8  1518,9  564,4  418,3  3352,9  581,6  )مليار دج(القيمة 

  100  6,53  8,35  20,1  7,46  5,53  44,33  7,7  نسبة املسامهة
  0,22  قيمة املؤشر

20
10

  

  11991,6  747,7  1587,1  2586,3  1257,4  617,4  4180,4  1015,3  )مليار دج(القيمة 
  100  6,23  13,23  21,57  10,5  5,15  34,86  8,46  نسبة املسامهة

  0,14  املؤشرقيمة 

20
15

  

  16591,9  1308,7  2853,7  4549,9  1908,1  900,9  3134,3  1936,4  )مليار دج(القيمة 
  100  7,9  17,2  27,4  11,5  5,4  18,9  11,7  نسبة املسامهة
  0.07  قيمة املؤشر

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر
Office National des Statistiques, Les comptes économiques en volume de 2000 à 2015, 
op.cit, P18 
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ســبعة قطاعــات  هالــيت يبينهــا اجلــدول نالحــظ أن النــاتج احمللــي اإلمجــايل تســاهم يف حتقيقــ مــن خــالل اإلحصــائيات 
  :يتقدمها قطاع احملروقات وسنقوم بتحليل كل سنة على حدى

ــار  4123,5بلــغ النــاتج حــوايل : 2000ســنة  ل منهــا قطــاع احملروقــات نســبة ملي يليهــا قطــاع  %39,2دينــار 
ضية لقيمة مؤشر %20,1اخلدمات خارج اإلدارات العمومية بنسبة  هريمشان كانت  -ريفنداله، ومن الصيغة الر

  .0,17درجة التنويع 
تـج قطـاع احملروقـات  7562عرفت قيمة الناتج ارتفاعا إذ بلغ  :2005سنة  مليار دينار وذلـك راجـع لتضـاعف 
وذلــك الرتفـاع أســعار الــنفط، وعليــه ارتفعــت  2000يف ســنة  1616,3مقابــل  2005يف سـنة  3352,9إىل 

ت قيمـة املؤشـر هذا ارتفعـ يف مقابل اخنفاض مسامهة خمتلف القطاعات، وبناء على %44,33نسبة مسامهته إىل 
  .0,22وبلغت 

مليار دينار لكـن نسـبة مسـامهة قطـاع احملروقـات  11991,6واصلت قيمة الناتج ارتفاعها وبلغت  :2010سنة 
تج احملروقات ووصـوهلا حـوايل  %34,86تراجعت وبلغت  مليـار دينـار، وعلـى  4180,4لرغم من تزايد قيمة 

  .0,14ذلك تراجعت قيمة املؤشر إىل 
تج قطاع احملروقات إىل  :2015سنة   %18,9مليار دينار وبنسبة  3134,3مع األزمة النفطية تراجعت قيمة 

ــــة إىل ومــــن جهتهــــا ارتفعــــت  ــــة وخــــدمات اإلدارات العمومي مســــامهة كــــل مــــن اخلــــدمات خــــارج اإلدارات العمومي
قيمـة املؤشـر غـري ، هـذا االخنفـاض الكبـري يف 0,07على التوايل وعليه بلغت قيمة املؤشر  %17,20و 27,4%

جتها احمللي و تج عن جناح ا تج احملروقـات بسـبب األزمـة النفطيـة، وهـو مـا ظهـر جلزائر يف تنويع  إمنا لرتاجع قيمة 
 .دل منو قطاع احملروقاتعبع بصفة أساسية ملدراسة تطور معدالت النمو وكيف  يف الفصل السابق عندما مت

 :التنويع يف الصادرات -2
ففــي حــال وجــود تنويــع يف القاعــدة اإلنتاجيــة دون ، أهــم مؤشــرات تنويــع االقتصــاد مــنيعتــرب التنويــع يف الصــادرات 

علــى أن االقتصــاد يكيــف نشــاطاته لتلبيــة الطلــب احمللــي دون القــدرة علــى  يــللدوجــود تنويــع يف الصــادرات فهــذا 
  :اجلدول التايليف  )2015 -2000(الفرتة يف ، ومن هنا سنقوم بدراسة تنويع الصادرات اجلزائرية التصدير
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  )2015- 2000(يف الفرتة درجة تنويع الصادرات اجلزائرية : )55( اجلدول رقم

  الطاقة    السنة
مواد 
  غذائية

  مواد أولية
سلع نصف 

  مصنعة
جتهيزات 
  صناعية

سلع 
  استهالكية

موع   ا

20
00

  

  21651  15  56  447  42  30  21061  القيمة
  100  0,05  0,25  2,06  0,19  0,13  97,27  نسبة املسامهة
  0,95  قيمة املؤشر

20
05

  

  46495  14  36  656  134  67  45588  القيمة
  100  0,03  0,08  1,41  0,29  0,14  98,05  نسبة املسامهة
  0,96  قيمة املؤشر

20
10

  

  57762  33  27  1089  165  305  56143  القيمة
  100  0,06  0,05  1,89  0,29  0,53  97,20  نسبة املسامهة
  0,95  قيمة املؤشر

20
15

  

  35138  11  17  1685  105  239  33081  القيمة
  100  0,03  0,05  4,8  0,3  0,68  94,15  نسبة املسامهة
  0,9  قيمة املؤشر

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات :املصدر
  .28، ص2016، مارس 33 العدد ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر، 
  .28، ص2014، مارس 29 العدد ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر، 
  .28، ص2008ديسمرب ، 05 العدد ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر، 

النسبة الكبرية ملسامهة قطاع احملروقات يف قيمة الصادرات  من خالل قراءتنا األولية ملعطيات اجلدول نالحظ       
ا  %98,05ببلوغها  2005نسبة يف سنة  أعلىاجلزائرية، حيث بلغت  بسبب الطفرة النفطية الكبرية اليت شـهد

يار أسعار النفط،  %94,15ببلوغها  2015السوق النفطية العاملية، يف حني كانت أقل نسبة يف سنة  بسبب ا
وهـي قيمـة كبـرية تقـرتب  2005يف سـنة  0,96وبلغـت  0,9هلذه السيطرة كانت قيمـة املؤشـر عاليـة فاقـت وتبعا 

من الواحد، وهذا دليل علـى عـدم تنويـع الصـادرات اجلزائريـة وتركزهـا يف منتـوج واحـد، وعلـى هـذا تعـد قيمـة املؤشـر  
نفاقيــة رغــم املبــالغ الضــخمة املرصــودة يف كإثبــات ملــا مت اســتنتاجه يف الفصــل الســابق بعــدم جنــاح خمتلــف الــربامج اإل

  .تنويع هيكل الصادرات اجلزائرية
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 :التنويع يف الواردات -3
يعترب التنويع يف الواردات من أهم مؤشرات وجود تنويع اقتصادي إذ أن االقتصـاد يسـتورد السـلع واخلـدمات الـيت ال 

نتاجها بصورة تنافسية بسبب خمتلف العوامل، ومن هنا سنق يف وم بقياس درجة التنويـع يف الـواردات اجلزائريـة يقوم 
  :من خالل اإلحصائيات املمثلة يف اجلدول التايل )2015 -2000(الفرتة 

 )2015 -2000(هيكل الواردات اجلزائرية ودرجة تنوعها يف الفرتة  :)56( اجلدول رقم

  الطاقة    السنة
مواد 
  غذائية

مواد 
  أولية

سلع نصف 
  مصنعة

جتهيزات 
  فالحية

جتهيزات 
  صناعية

سلع 
  استهالكية

موع   ا

20
00

  

  9345  1841  2773  84  1690  495  2356  106  )مليون دوالر( القيمة 
  100  19,7  29,67  0,9  18,08  5,3  25,21  1,13  نسبة املسامهة
  0,15  قيمة املؤشر

20
05

  

  20357  3107  8452  160  4088  751  3587  212  )مليون دوالر( القيمة 
  100  15,26  41,52  0,78  20,08  3,69  17,62  1,04  املسامهةنسبة 

  0,22  قيمة املؤشر

20
10

  

  40212  5987  15573  330  9944  1406  6027  945  )مليون دوالر( القيمة 
  100  14,89  38,73  0,82  24,73  3,5  14,99  2,35  نسبة املسامهة
  0,2  قيمة املؤشر

20
15

  

  51646  9773  16593  579  11512  1508  9329  2352  )مليون دوالر( القيمة 
  100  18,92  32,13  1,12  22,29  2,92  18,08  4,55  نسبة املسامهة
  0,16  قيمة املؤشر

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات :املصدر

 .28، صمرجع سبق ذكره، 33 العدد ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر، 

  .28، صرجع سبق ذكره، م29 العدد ،اإلحصائية الثالثيةالنشرة بنك اجلزائر، 
  .28، صمرجع سبق ذكره، 05 العدد ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اجلزائر، 

على العموم على سـبعة تتوزع رية الواردات اجلزائجند أن  ة يف اجلدول السابقمن خالل مالحظتنا لإلحصائيات املبين
ت قياسـية  تتفاوت يف نسبة مسامهتها،ميادين  ورغم ذلك عرفت قيمة الواردات اجلزائرية تزايدا كبـريا وبلوغهـا مسـتو

ـــون دوالر يف ســـنة  51646ببلوغهـــا  ـــت قيمـــة املؤشـــر متقاربـــة يف خمتلـــف ســـنوات  2015ملي ـــى ذلـــك كان ، وعل
نفـاق احلكـومي الدراسة وهو دليل على عدم جناح اجلزائر يف التقليل من قيمة الواردات ومن مث عدم جناعـة بـرامج اإل

  .اجي قادر على تلبية الطلب احمللييف خلق جهاز إنت
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  :التنويع يف التكوين الرأمسايل الثابت -4
اإلنفـاق يعد قياس درجة التنويع يف التكوين الرأمسايل الثابت من املتغريات املهمة لقياس تنويع اقتصاد مـا كونـه يبـني 

درجــة تنويــع اجلزائـــر للتكــوين الرأمســايل الثابـــت مــن خـــالل  علــى حيــازة الســـلع الرأمساليــة، ومــن هنـــا ســنقوم بقيـــاس
  :اإلحصائيات املبينة يف اجلدول املوايل

  )2015 - 2000(فرتة هيكل التكوين الرأمسايل الثابت اجلزائري ودرجة تنوعه  :)57( اجلدول رقم

سنة
ال

  

  
البناء واألشغال 

  العمومية

اخلدمات 
واألعمال 

  النفطية العامة
موع  الزراعة  اخلدمات  معدات النقل  الرأمساليةالسلع    ا

20
00

  

مليون (القيمة 
  )دينار

532474,5  66480  159915,3  70411,2  15751,6  7596  852628,7  

  100  0,9  1,85  8,25  18,75  7,8  62,45  نسبة املسامهة

  0,43  قيمة املؤشر

20
05

  

مليون (القيمة 
  )دينار

883612,5  69622,9  409931,7  271536,8  53380  3556,4  1691640,3  

  100  0,21  3,15  16,05  24,23  4,11  52,23  نسبة املسامهة

  0,33  قيمة املؤشر

20
10

  

مليون ( القيمة
  )دينار

2246758,6  267549,2  116398,5  415343,77  226285,1  31787,2  4350922,4  

  100  0,73  5,2  9,55  26,73  6,15  51,64  نسبة املسامهة

  0,31  املؤشرقيمة 
20

15
  

مليون (القيمة 
  )دينار

3746643,6  519467,8  
1796438,

9  
649313,3  380608,9  66894,7  7159367,2  

  100  0,9  5,3  9,1  25,1  7,3  52,3  نسبة املسامهة

  0,33  قيمة املؤشر

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات :املصدر
 Office National des Statistiques, Les comptes économiques de 2001 à 2015, op.cit, P21. 
 Office National des Statistiques, Rétrospective statistique 1962-2011, comptes 
économiques, p260. 

هنــاك ســتة جمــاالت تســاهم يف حتقيــق التكــوين الرأمســايل أنــه  مــن خــالل حتليلنــا لإلحصــائيات املبينــة يف اجلــدول جنــد
يت جمـــال الســـلع %50 تفـــوقالثابـــت، ويعـــد جمـــال البنـــاء واألشـــغال العموميـــة أكـــرب مســـاهم بنســـبة  ، ومـــن بعـــده 

ورغـم اخنفاضــه يف  2000يف ســنة  0,43وعليـه كانـت قيمــة املؤشـر ، %25 قــاربالرأمساليـة الـيت تســاهم بنسـبة ت



ر األزمات النفطي      :الفصل الرابع على سياسة االنفاق العام يف اجلزائر ةإجراءات احلد من آ  
 

 204 

يف  كثـريا  وهذا دليل على أن اجلزائر مل تـنجح، 2015يف سنة  0,33ن بقيت مرتفعة وبلغت السنوات األخرى لك
 .تنويع التكوين الرأمسايل الثابت

 :التنويع يف اإليرادات العامة -5
كما تطرقنا سابقا فالتنويع االقتصادي كذلك ميس تنويع مصادر الدخل وإيرادات الدولـة، وعلـى هـذا فقيـاس درجـة 

رادات احلكومية هو مؤشر هام وضروري حلساب درجة تنوع االقتصاد، وبناء على هذا سـنقوم بقيـاس التنويع يف اإلي
ا العامة من خالل تبيان تركيبتها يف اجلدول التايل  :درجة تنويع اجلزائر إليرادا

  )2015 - 2000(يف الفرتة تركيبة اإليرادات العامة اجلزائرية  :)58( اجلدول رقم

موع  إيرادات أخرى  إيرادات غري جبائية  إيرادات جبائية  احملروقات    السنة   ا

20
00

  

  1124924  40015  15407  349502  720000  )مليون دينار( حجم اإليرادات 
  100  3,55  1,36  31,06  64  نسبة املسامهة
  0,42  قيمة املؤشر

20
05

  

  1713992  139443  35077  640472  899000  )مليون دينار( حجم اإليرادات 
  100  8,14  2,04  37,36  52,45  نسبة املسامهة
  0,28  قيمة املؤشر

20
10

  

  3074644  210610  64390  1297944  1501700  )مليون دينار( حجم اإليرادات 
  100  6,85  2,1  42,21  48,84  نسبة املسامهة
  0,3  قيمة املؤشر

20
15

  
  4480205  226517  241998  2288750  1722940  )مليون دينار( حجم اإليرادات 

  100  5,05  5,4  51,1  38,45  نسبة املسامهة
  0,28  قيمة املؤشر

  :من إعداد الطالبة اعتماد على معطيات: املصدر

  .2016-11-16 :املطلع عليه بتاريخ ،www.mf.gov.dz: وزارة املالية اجلزائرية على املوقع االلكرتوين

يت من أربع مصادر أساسية هي قطـاع انطالقا        من اإلحصائيات الواضحة يف اجلدول جند أن إيرادات اجلزائر 
خلصــــوص اإليــــرادات  احملروقــــات، اإليــــرادات اجلبائيــــة، اإليــــرادات العاديــــة غــــري اجلبائيــــة، وإيــــرادات أخــــرى تشــــمل 

 %51,1وبلوغهـا نســبة ) 2015-2000( قيمـة اإليــرادات اجلبائيـة تزايـدا يف الفـرتةوعرفـت ، االسـتثنائية واهلبـات
بسبب فرض ضرائب جديدة ورفـع معـدالت الضـرائب والرسـوم املوجـودة، يف مقابـل اخنفـاض نسـبة  2015يف سنة 

، وتبعــا لــذلك اخنفضــت 2015يف ســنة  %38,45إىل  2000يف ســنة  %64مســامهة إيــرادات احملروقــات مــن 
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وهـذا راجـع حملاولـة تعـويض اخنفـاض إيـرادات  2015ة يف سـن 0,28إىل  2000يف سـنة  0,42قيمة املؤشر مـن 
  .الدولة من احملروقات برفع اجلباية العادية

 :التنويع يف العمالة -6
لقيــاس درجــة تنــوع اقتصــاد مــا، وذلــك كــون تنويــع اإلنتــاج  ةرات الضــرورييعتــرب قيــاس درجــة تنويــع العمالــة مــن املؤشــ

لعمالة يف االقتصاد اجلزائري ايتطلب تنويع العمالة على خمتلف القطاعات االقتصادية، ومن هنا سنقيس درجة تنوع 
ه )2015 -2000(يف الفرتة    :من خالل اجلدول املبني أد

  )2015 -2000(العمالة ودرجة تنوعها يف الفرتة ادية يف مسامهة القطاعات االقتص :)59( اجلدول رقم
موع  التجارة واخلدمات  البناء واألشغال العمومية  الصناعة  الزراعة    السنة   ا

20
00

  

  4978  2513  781  499  1185  مناصب الشغل
  100  50,5  15,7  10  23,8  نسبة املسامهة
  0,18  قيمة املؤشر

20
05

  

  6222  2966  1050  523  1683  مناصب الشغل
  100  47,7  16,9  8,4  27  نسبة املسامهة
  0,16  قيمة املؤشر

20
10

  

  9736  5377  1886  1337  1136  مناصب الشغل
  100  55,2  19,4  13,7  11,7  نسبة املسامهة
  0,22  قيمة املؤشر

20
15

  
  10594  6524  1776  1377  917  مناصب الشغل
  100  61,58  16,76  13  8,65  نسبة املسامهة
  0,3  قيمة املؤشر

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر

  .سنوات خمتلفة، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، بنك اجلزائر

ــا     علــى أربعــة قطاعــات  موزعــون مــن خــالل اإلحصــائيات املوضــحة يف اجلــدول جنــد أن الســكان املشــغلون فعلي
يف  %61,58إىل  2000يف سـنة  % 50,5الذي ارتفعت نسبته مـن رئيسية يتقدمها قطاع التجارة واخلدمات 

  .2000يف سنة  0,18مقابل  2015يف سنة  0,3وهو ما صاحبه ارتفاع قيمة املؤشر إىل ، 2015سنة 
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 :قيمة املؤشر املركبة -7
النــاتج احمللــي اإلمجــايل، (املتوسـط احلســايب للمؤشــرات البسـيطة  حبســابهريمشــان  -يمــة مؤشـر هريفنــداليـتم إجيــاد ق

املؤشــر يف الفـــرتة  ا، وكانــت قــيم هــذ)الصــادرات، الــواردات، اإليــرادات العامــة، التكــوين الرأمســايل الثابـــت، العمالــة
 :كما يظهر يف اجلدول التايل) 2000-2015(

  )2015-2000(املركبة يف الفرتة  هريمشان - تطور قيمة مؤشر هريفدال: )60( اجلدول رقم
  2015  2010  2005  2000  السنة

  0,34  0,35  0,36  0,38  قيمة املؤشر املركبة
 .اجلداول السابقةمعطيات من إعداد الطالبة اعتمادا على  :املصدر

بتـة علـى مـدار فـرتة الدراسـة الـيت تقـدر بــ         سـنة  16من خالل اإلحصـائيات نالحـظ أن قيمـة املؤشـر تقريبـا 
املتبعـة وعـدم وصـوهلا إىل اهلـدف رغم املبالغ الباهضة اليت صرفت وهذا ما يؤكد عدم فعالية خمتلف الربامج اإلنفاقية 

يعـد تنويـع االقتصـاد الـوطين ضـرورة حتميـة وهـذا مـن األساسي املسطر وهو تنويـع القاعـدة االقتصـادية، وعلـى هـذا 
  .خالل تفعيل ميكانيزماته وإرساء دعائمه

  ميكانيزمات التنويع االقتصادي: املطلب الثالث
ــام بتنويــع االقتصــاد الــوطين  حيتــاج تــوافر ثــالث ميكانيزمــات أساســية، أوهلــا وجناحــه ومــن مث مصــادر اإليــرادات القي

نيها العمل على إقامة شـراكة فعالـة بـني  تفعيل القطاع اخلاص والعمل على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، 
لثها    . تفعيل خمتلف القطاعات الراكدة واليت متتلك فيها اجلزائر مؤهالت كبريةالقطاعني العام واخلاص و

  :ع اخلاص وجذب االستثمار األجنيب املباشرتفعيل القطا  -أوال
 لنظـروذلـك  ،التنويـع عملية يف االقتصاد الوطين آلية مهمة لنجاحدوره يعد دعم ومساندة القطاع اخلاص وتعظيم 

دة تنـوع خمتلـف املؤشـرات الفرعيـة لـه واحلـد مـن التبعيـة لقطـاع احملروقـات ، ويـتم هـذا مـن لقدرته علـى املسـامهة يف ز
ملـوازاة مـع ذلـكعرتضـهالعقبـات الـيت ت ملواجهـة وحـوافزوضـع آليـات خالل  ويف سـبيل تعزيـز املـوارد احملليـة ينبغـي  ، و

 .االستعانة برؤوس األموال األجنبية والعمل على استقطاب أكرب قدر منها وذلك بتوفري املناخ االستثماري املالئم

 :تفعيل القطاع اخلاص -1
مبثابــة الركيــزة األساســية لتطــور النشــاط االقتصــادي يف أي دولــة ومــن أهــم املؤشــرات  فعــال خــاصيعتــرب وجــود قطــاع 

مــن اآلليـات الــيت تسـمح للجزائــر ببلـوغ أهــدافها مـن جــراء القيــام  وعلــى هـذاالدالـة علــى وجـود تنويــع يف االقتصـاد، 
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اتيجية مثلــى لتطــويره بتنويـع اقتصــادها العمــل علــى تطــوير مكانـة وأداء القطــاع اخلــاص وذلــك مــن خـالل وضــع إســرت 
 .وختطي العقبات اليت تواجهه

 :واقع القطاع اخلاص يف اجلزائر -1-1
القيمـة املضـافة ميكن إظهار واقع القطاع اخلـاص يف اجلزائـر مـن خـالل عـرض اجلـدول التـايل الـذي يبـني مسـامهته يف 

  )2015-2000(خالل الفرتة 

  )2015-2000(خالل الفرتة  املضافةالقيمة تطور مسامهة القطاع اخلاص يف : )61( اجلدول رقم
  2015  2014  2013  2012  2011  2009  2006  2004  2002  2000  السنة

  66,9  59,5  56,6  48,3  48,3  54,6  42,7  46,5  49,3  41,7  القطاع اخلاص
  33,1  40,5  43,4  51,7  51,7  45,4  57,3  53,5  50,7  58,3  العام القطاع

  :معطياتمن إعداد الطالبة اعتمادا على : املصدر
Office National des Statistiques, Les comptes économiques de 2001 à 2015, op.cit, P27. 

عرفـت تطـورا مـن سـنة  القيمـة املضـافةمن خالل حتليلنا إلحصائيات اجلدول جند أن مسامهة القطاع اخلـاص يف     
، 2015يف ســنة  %66,9وبلغــت  %41,7يف حــدود  2000ألخــرى، حيــث كانــت نســبة املســامهة يف ســنة 

وهذا راجع ملختلف االمتيازات املالية واجلبائية اليت مت منحها للمستثمرين وحماولة إعطاء الفرصة هلـذا القطـاع، لكـن 
  .وعلى العموم تبقى هذه النسب غري كافية خصوصا يف ظل اقتصاد السوق املبين على وجود قطاع خاص فعال

 :اجلزائرمعوقات القطاع اخلاص يف  -1-2
هناك العديد من العراقيل اليت تعرتض القطاع اخلاص وحتد من تطوره يف اجلزائر منها مـا هـو مـايل ومنهـا مـا هـو غـري 

 :مايل، ومن أهم هذه العراقيل نذكر

يعـاين القطـاع اخلـاص يف اجلزائـر مـن مشـكل : مشكل التمويل ومزامحة القطاع العـام للقطـاع اخلـاص -1-2-1
السياســة اإلقراضــية املعتمــدة مــن قبــل البنــوك وتركيزهــا علــى القــروض القصــرية األجــل، ومــن جهــة التمويــل مــن جــراء 

جند  2014فمثال حسب إحصائيات البنك املركزي لسنة  1أخرى مزامحة القطاع العام له يف احلصول على القروض
حـني كـان نصـيب القطـاع مـن جممـوع القـروض املمنوحـة يف  %52أن القروض املوجهة للقطـاع العـام قـدرت حبـوايل 

  .الذي جيب االهتمام بهعلى الرغم من أنه من املفروض يكون القطاع اخلاص هو  2فقط، %48اخلاص 

                                                             
، جملة الباحث، العدد -دراسة حالة اجلزائر -لدول الناميةدور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية موالي خلضر عبد الرزاق وبونوة شعيب،  -1

ح، ورقلة، اجلزائر، 07    .146، ص 2010-2009، جامعة قاصدي مر
  .162، مرجع سبق ذكره، ص2014 ، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،بنك اجلزائر -2
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الوجهة الثانية املتاحة أمام القطـاع اخلـاص للحصـول يعترب السوق املايل  :درجة تطور سوق رأس املال -1-2-2
على التمويل الالزم ووسيلة جللب املدخرات يف خمتلف الدول، لكن يف اجلزائر يقل هـذا التوجـه التمـويلي نظـرا لعـدم 

  1.يف يد جمموعة قليلة من املؤسسات وهذا يؤثر على أداء القطاع اخلاص واحنصارهتطوره 
يعــد الســوق املــوازي منافســا غــري شــرعي يف النشــاط االقتصــادي ومــا ينجــر عنــه مــن : الســوق املــوازي -1-2-3

ثريه علـى أسـعار املنتجـات واخلـدمات وهـذا مـا جيعـل القطـاع اخلـاص الرمسـي غـري قـادر علـى  خرق حلقوق امللكية و
لتايل احلد من وجود القطاع اخلاص الرمسي يف النشاط  املنافسة واخنفاض رغبته يف دخول السوق وحتمل املخاطر، و

ــار  3700الســوق املــوازي حــوايل  محيــث حســب تصــريح قدمــه رئــيس الــوزراء يقــدر حجــ 2االقتصــادي، ــار دين ملي
حسب تقرير نشرته اخلارجيـة من االقتصاد الوطين، يف حني قدرت قيمة السوق املوازي  %40جزائري وهو ما ميثل 
من الناتج الـداخلي  % 50 -30حوايل يض األموال واجلرائم املالية يف العامل يحول تب 2015األمريكية يف أكتوبر 

لنظر إىل االقتصاد اجلزائري املتواضع وهو ،اخلام   3.رقم مرتفع 

إن تطـور القطـاع اخلـاص وتزايـد منـوه ومسـامهته يف النشـاط االقتصـادي مرهـون مبــدى : غيـاب املنافسـة -1-2-4
عتبارهـا الـدافع الرئيسـي للمؤسسـات علـى التطـور مـن خـالل عمليـات اإلبـداع تطور املنافسة يف احلياة  االقتصـادية 

يقلــل مـــن  وهــذا مــاممــا يــنعكس إجيــا علــى مســـتوى أدائهــا، يف حــني هــذا الشــيء غائـــب يف اجلزائــر  )(واالبتكــار

  4.اخلاص ي للقطاعسلبا على كفاءة األداء االقتصاد مستوى االبتكار واتساع السوق وهذا ما ينعكس

تعتــرب وضــعية بيئــة األعمــال مــن العوامــل املســاعدة علــى تطــور القطــاع اخلــاص : وضــعية بيئــة األعمــال -1-2-5
دة مســـامهته يف االقتصـــاد الـــوطين،  صـــدار وز املؤشـــر العـــام لبيئـــة أداء ويف هـــذا اإلطـــار يقـــوم البنـــك الـــدويل ســـنو 

                                                             
لدول الناميةمتطلبات تنمية القطاع موالي خلضر عبد الرزاق،  -1 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم -دراسة حالة اجلزائر -اخلاص 

   .322، ص2010-2009االقتصادية، ختصص اقتصاد التنمية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
يف العلوم  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم-الة اجلزائردراسة ح -دور املوارد املالية العمومية يف حتقيق التنمية االقتصاديةأوكيل،  محيدة -2

ت املالية والبنوك، جامعة ادمحم، ختصص اقتصااالقتصادية   .255، ص 2016-2015رداس، اجلزائر،  بوقرة، بومد
صــر،  -3 ، مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات امللتقــى الســوق املوازيــة يف االقتصــاد اجلزائــري املعوقــات واحللــول أمــوالإشــكالية إعــادة إدمــاج سـليمان 

ديسـمرب  16-15اجلمعيـة الوطنيـة لالقتصـاديني اجلزائـريني، اجلزائـر،  ،"رهان إجناح االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصـاد املـنظم"الدويل حول 
   .3، ص2015

)(  أما االبتكار فهو حتويل تلك األفكار إىل واقع مفيد مبعىن اإلبداع  ديدةجأفكار هناك فرق بني اإلبداع واالبتكار حيث أن اإلبداع هو التوصل إىل
  .) التطبيق+ اإلبداع= االبتكار ( هو قاعدة االبتكار 

   .205، ص مرجع سبق ذكرهأمحد ضيف،  - 4
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املرتبة بيئة األعمال يف اجلزائر غري مشجعة متاما بدليل احتالهلا  كانت  2016يف اإلصدار اخلاص بسنة ، و األعمال
 1.، وهذا ما يعرقل منو القطاع اخلاصدولة 189من أصل  163

 :سبل تفعيل القطاع اخلاص يف اجلزائر -1-3
لقطـاع اخلـاص وتطـويره جيـبمن أجل ا مـن العراقيـل  لـتخلصالكفيلـة ل تـوافر جمموعـة مـن اآلليـات والسـبل لنهوض 

 2:اليت تواجهه، ومن أهم هذه اإلجراءات نذكر

كشـرط   مـن أهـم اآلليـات الـيت وجـب حتققهـا: إصالح اللوائح التنظيمية وتوفري مناخ حمفـز لألعمـال -1-3-1
ر القطـاع اخلــاص هـو مــا تعلــق بضـرورة تــوفري أفضـل الظــروف الـيت ينشــط يف إطارهــا يتطــو رئيسـي يف بنــاء اسـرتاتيجية 

  .اخلاص، كما جيب إصالح اللوائح التنظيمية اليت حتد من الرغبة والقدرة على بدء القطاع اخلاص واستمرارهالقطاع 

تعتـرب عمليـات البحـث والتطـوير املفتـاح الرئيسـي لتعزيـز : تعزيز التوجه حنو عمليات البحث والتطوير -1-3-2
عتبــار مــا ينــتج عنهــا مــن تطــور لعمليــات اال بتكــار ســواء يف شــكل منتجــات أو خــدمات تنافســية القطــاع اخلــاص 

مبتكرة أو يف طرق وآليات عمل جديدة واليت تؤسس لتطور حقيقي يف سوق السلع واخلدمات، ويكون هذا التوجه 
، إنشـــاء هيئـــات داعمـــة لالبتكـــار وتشـــجيع القطـــاع اخلـــاص علـــى مـــن خـــالل تعزيـــز اإلنفـــاق علـــى البحـــث العلمـــي

   .مزا ضريبية االستثمار يف االبتكار عن طريق منح

عمليـة  رأس املـال البشـري، حيـث متثـلتعترب تنمية املوارد البشرية مبثابة استثمار ل :تنمية املوارد البشرية -1-3-3
تطوير مهارات وقدرات ومعارف القوى العاملة عن طريق التدريب والتكـوين مبـا يسـاهم يف رفـع مسـامهتها يف عمليـة 

  .اإلنتاج إىل أقصى حد ممكن وكذا رفع كفاءة أداء القطاع اخلاص

ات تـــدخل الشـــراكة بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص يف االجتاهـــ: الشـــراكة بـــني القطـــاع العـــام واخلـــاص -1-3-4
  .احلديثة لتطوير القطاع اخلاص وتعزيز مكانته يف النشاط االقتصادي

دة على هذا جيب العمل على   3:ز

                                                             
1 - World Bank, Doing Business Report, Economy Profile Algeria, 13th Edition, 2016, p8.  

ش وكرمي بودخدخ،  -2 جلزائررمحة كر مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،حنو اسرتاتيجية متكاملة لتطوير القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي 
جلزائر ": امللتقى الدويل حول ، "تقييم اسرتاتيجيات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف آفاق األلفية الثالثة 

   .14-12ص  ، ص2014أكتوبر  29-28جامعة املسيلة، اجلزائر، 
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، رؤية نظرية حول اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص يف النشاط االقتصاديكرمي بودخدخ ومسعود بودخدخ،   -3
، جامعة دمحم الصديق بن حيي، "ملرحلة ما بعد البرتولدور القطاع اخلاص يف رفع تنافسية االقتصاد اجلزائري والتحضري " وطين حولاللتقى امل

   .14-12، ص ص 2011نوفمرب  21-20جيجل، اجلزائر، 
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ــة -1-3-5 ــوفري وتطــوير البــىن التحتي لتحتيــة مبــا حتتويــه مــن شــبكة الطــرق، اجلســور، املــوانئ ، ب البــىن اعــلت: ت
تعترب من اخلدمات األساسية اليت تساعد  إذاملطارات وشبكة االتصاالت دورا هاما يف تطور نشاط القطاع اخلاص، 

  .على تسهيل وتسريع أداء املعامالت ومن مث املسامهة يف توسع أكرب لنشاط القطاع اخلاص
تتطلب أي إسرتاتيجية لتطوير القطاع اخلاص العمل على وضع : توفري التمويل لتحقيق االستثمارات -1-3-6

وتطـوير عمليـة  تعبئتـه  وهذه اآلليات تتمثل يف تطوير بنيـة القطـاع البنكـي اآلليات اليت تسمح بتوفري التمويل الالزم،
 . وكذا العمل على تطوير السوق املايل وتفعيل مكانتها يف عملية متويل االقتصادللمدخرات، 

 :جذب االستثمار األجنيب املباشر -2
لنظـر لألمهيـة الكبـرية  جذبيعد  االستثمار األجنيب املباشر أحد أهم جماالت املنافسة بني معظم دول العـامل وذلـك 

ـــذه األمهيـــة تصـــاعد اهتمـــام اجلزائـــر بقضـــية جـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة  الـــيت يكتســـيها، وإدراكـــا منهـــا 
    .خمتلفة لتحسني مناخها االستثماري تواختذت اسرتاتيجيا

  :اجلزائر إىلاالستثمارات األجنبية املباشرة  تدفق -2-1
ألخــرى، وسـنقوم بدراســة تطـور هــذا  رة املتدفقـة إىل اجلزائــر تغـريا مــن سـنةعـرف حجـم االســتثمارات األجنبيـة املباشــ

ه) 2015 -2000(احلجم خالل الفرتة    :من خالل إدراج الشكل املبني أد
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  االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة للجزائر خالل الفرتةتطور حجم : )15( الشكل رقم
 )2000-2015(  

                                          ) مليون دوالر أمريكي: الوحدة(

 
العتماد على معطيات: املصدر  :من إعداد الطالبة 

UNCTAD, World Investment Report,  différents années        

من خالل قراءتنا لإلحصائيات املبينة يف الشكل نالحظ املستوى املتذبذب حلجم االستثمارات األجنبية       
مليون دوالر أمريكي يف سنة  438عرف تزايدا إذ ارتفع من ) 2009- 2000(حيث يف الفرتة  ،الواردة للجزائر

جنبية املباشرة الواردة وهو أعلى قيمة لالستثمارات األ 2009مليون دوالر أمريكي يف سنة  2746إىل  2000
مليون دوالر  1507ومنذ تلك السنة بدأت االستثمارات األجنبية الواردة للجزائر ترتاجع حىت وصلت للجزائر، 

مليون  587ة سالبة قدرت بـ بتسجيله قيمهي األسوأ وذلك  2015، لكن تبقى سنة 2014أمريكي يف سنة 
ح املمكنة األزمة النفطية دوالر بسبب خروج املستثمرين األجانب نتيجة لتايل اخنفاض قيمة األر   .و

لـيس راجـع لألزمـة النفطيـة فقـط  2015هذا التدهور الكبري يف حجم االستثمارات األجنبية املباشـرة يف سـنة لكن 
ود العديـد مـن العوائـق، وميكـن توضـيح هـذه العوائـق وفـق مؤشـر ضـمان يعود إىل ضعف جاذبيـة االسـتثمار لوجـبل 

مؤشـر فرعـي  11جاذبية االستثمار الذي تصدره املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات الذي يضـم 
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يف الشــكل  ، وميكــن تلخــيص ذلــك)06للمزيــد مــن التفصــيل انظــر امللحــق رقــم (   )(جمموعــات 3ينــدرج حتــت 

  :التايل

  2016اذبية االستثمار سنة ملؤشر ضمان ج أداء اجلزائر يف املؤشرات الفرعية):16(الشكل رقم 

  
ـــة، مؤشـــر ضـــمان جلاذبيـــة املؤسســـة العربيـــة لضـــمان االســـتثمار وائتمـــان الصـــادرات،  :املصـــدر ـــدول العربي ـــاخ االســـتثمار يف ال من

 .120، ص2016، الكويت، االستثمار

جـل املؤشـرات الفرعيـة كـان ضـعيفا مقارنـة مـع املتوسـط العـريب والعـاملي من الشكل نالحـظ أن أداء اجلزائـر يف       
عتبـار أن املـوارد الطبيعيـة هبـة مـن  عدا مؤشرين مها مؤشر املوارد البشرية والطبيعية وهو مؤشر ال ميكن احلكم عليه 

لكنـه  الـذي فـاق املتوسـط العـاملي االسـتقرار االقتصـادي الكلـيهللا وال دخل لإلنسان فيه، واملؤشر الثاين هو مؤشر 

                                                             
)( موعات الثالثة يف    :تتمثل ا

ا  :املتطلبــات األساســيةجمموعــة  قــد تكــون اســتحالة هــي املقومــات الضــرورية الــيت متكــن الــدول املستضــيفة مــن أن تعمــل علــى جــذب االســتثمار وبــدو
األداء االقتصــادي الكلـي، الوسـاطة املاليــة والقـدرات التمويليـة، البيئــة املؤسسـية واالجتماعيــة، : صـعوبة كبـرية يف جــذب املسـتثمرين وتضـم أربعــة مؤشـراتأو 

  .بيئة أداء األعمال
املتعـددة اجلنسـيات جتـاه االسـتثمار يف بلـد  تتمثل يف املقومات األساسـية الـيت حتـدد قـرارات كبـار املسـتثمرين خصوصـا الشـركات :جمموعة العوامل الكامنة

حجـم السـوق وـفرص النفـاذ إليـه، املـوارد البشـرية والطبيعيـة، عناصـر التكلفـة، األداء اللوجيسـيت، االتصـاالت السـلكية : مؤشـرات 5وتضـم معني من عدمـه 
  .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ةوالالسلكي

ـا العناصـر املختلفـة الـيت تعـزز مقومـات الدولـة علـى صـعيد  :جمموعة العوامـل اخلارجيـة مقومـات التقـدم يف االقتصـاد العـاملي وامتالكهـا  انـدماجهايقصـد 
قي التكنولوجي    .اقتصاد التكتل، عوامل التميز والتقدم التكنولوجي: دول وتضم مؤشرينلاوالعناصر اليت متيزها عن 
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لنظــر إىل األمــوال الباهضــة الــيت صــرفت مــن أجــل حتقيــق معــدالت منــو  وختفــيض معــدالت  %7يبقــى غــري جيــد 
  .وهو ما جعل االستثمارات األجنبية يف تناقصالتضخم والبطالة بنسب كبرية، 

  :سبل جذب االستثمار األجنيب املباشر -2-2
من أجل جذب أكرب قدر ممكـن مـن االسـتثمار األجنـيب املباشـر ينبغـي بـذل جهـود إضـافية مـن أجـل حتسـني املنـاخ 

  1:االستثماري وذلك عن طريق

  تفعيل دور الوكالة الوطنية لتطـوير االسـتثمار يف جمـال وذلك من خالل : تروجيية لالستثمار إسرتاتيجيةإعداد
ستخدام  طريـق التمثيـل اخلـارجي الـذي يكـون يف شـكل مكاتـب  األسلوب األمثل كالرتويج عـنالرتويج لالستثمار 

ت تركز فيها الوكالة على جذب املستثمر األجنيب كابعة للوكالة أو توكيل ممثلني للوكالة   لقنصليات أو إعداد إعال
 .عة على قطاع اقتصادي معنيوتشجيعه على اختاذ قرار االستثمار يف اجلزائر خصوصا إذا كان هلذا االستثمار منف

 وذلـك علـى مسـتوى اإلدارة العامـة واحملليـة للحـد مـن كـل أشـكال الفسـاد وذلـك عـن : الرشـيدة تبـين احلوكمـة
 .االقتصادية تطريق اعتماد املساءلة وتبين الشفافية وإقرار املشاركة يف صناعة القوانني والقرارا

  وذلك عن طريق حماولـة : اختاذ القرار ومواقع التنفيذ على مستوى مراكزتغيري ذهنيات وسلوكات الفاعلني
ن االستثمار األجنيب ليس احتكارا وإمنا أداة لتنويع  .االقتصاد وخلق فرص عمل إقناعهم 

 دة نصيب اجلزائر وذلـك بتـدعيم االتصـاالت مـع املتعـاملني : من االسـتثمارات العربيـة البينيـة العمل على ز
دف رفع احلواج  .ز والعراقيلالعرب وذلك 

 :إىل جانب
  امليـــادين االســـتثمارية وتكثيـــف اجلانـــب الرقـــايب لتعزيـــز الثقـــة يف البيئـــة خمتلـــف تبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــة يف

 . االستثمارية
 متنح األولوية للمسـتثمر احمللـي وكانـت  -49/51جنيب املباشر املتمثلة يف العمل على إلغاء قاعدة االستثمار األ

 .خاصة يف القطاعات اليت ختدم التنمية كالقطاع الزراعي والطاقات املتجددة -العديد من املستثمرينسببا يف نفور 
  
  

                                                             
امللتقى الدويل مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، لالنتقال من االقتصاد الريعي إىل تنويع االقتصاد يف اجلزائرحنو اسرتاتيجية جديدة خرية داود،  -1

ت املصدرة له"حول  يار أسعار النفط على االقتصاد أكتوبر  28اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية، "-املخاطر واحللول -انعكاسات ا
   .11ص ،2015
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  :الشراكة بني القطاع العام واخلاص -نيا
يعــد العمــل علــى ترســيخ نظــام اقتصــادي قــائم علــى أســاس الشــراكة الواســعة بــني القطــاعني العــام واخلــاص مــن أهــم 

االقتصادي، خصوصا وأن حدوث تفاعل أكرب بني القطاعني ويف عدة أنشطة وجمـاالت آليات جناح عملية التنويع 
  .هذه الشراكة وتفعيل يساهم يف ارتفاع العائد التنموي، ومن هنا فاجلزائر عليها التفكري جد يف خلق

 :مفهوم الشراكة -1
 :أعطي ملصطلح الشراكة بني القطاعني العام واخلاص العديد من التعاريف من أمهها

عقد إداري يعهد مبقتضاه أحد أشخاص القانون العـام إىل أحـد أشـخاص القـانون اخلـاص القيـام : " التعريف األول
ـا واسـتغالهلا وصـيانتها طـول مـدة  ألشغال والتجهيزات الضرورية للمرفـق العـام وإدار مبهمة متويل االستثمار املتعلق 

  1."اإلدارة املتعاقدة بدفعها إليه بشكل جمزأ طول مدة الفرتة التعاقديةالعقد احملددة يف مقابل مبالغ مالية تلتزم 

لبنية التحتية جرت العادة " : التعريف الثاين   الرتتيبات اليت يقوم فيها القطاع اخلاص بتقدمي أصول وخدمات تتعلق 

، وميكــن )(التشــغيليوعقــود التــأجري  )(علــى أن تقــدمها احلكومــة، وقــد تنشــأ الشــراكة مــن خــالل عقــود االمتيــاز

االجتماعيـة واالقتصـادية وإن كانـت ال تـزال تسـتخدم  الدخول فيها للقيام مبجموعة كبرية مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة
ملواصالت كالطرق السريعة واجلسور واألنفـاق وأمـاكن اإلقامـة   بصفة أساسية يف مشاريع البنية التحتية ذات الصلة 

  2."كاملستشفيات واملدارس
ـا أحـد أشـكال التعـاون بـني القطـاعني ويـتم        ومن هنا ميكن تعريف الشراكة بني القطـاع العـام واخلـاص علـى أ

  .أن يقدمها القطاع العام من من خالهلا وضع ترتيبات تسمح للقطاع اخلاص بتقدمي السلع واخلدمات العامة بدال
  

                                                             
ملغرب: الشراكة بني القطاعني العام واخلاصعقود أمحد بوعشيق،  -1 مداخلة مقدمة ضمن ، سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية املستدامة 

ض، السعودية، "حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي" املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حول فعاليات  ، 2009نوفمرب  4-1، معهد اإلدارة العامة، الر
   .3ص

)(  هي العقود اليت تقوم الدولة من خالهلا مبنح الشريك من القطاع اخلاص حقوق تصميم ومتويل وإجناز وصيانة مشروع عام ملدة زمنية  :االمتيازعقود
  .سنة ومن بعدها تعود ملكية األصول للقطاع العام 35- 25ترتاوح بني 

)( مرافقها إىل مستأجر من القطاع اخلاص يقوم بتشغيلها مقابل دفعات مالية حمددة عقود تقوم الدولة مبقتضاها بتأجري  :التأجري التشغيلي عقود
ح احملققة من املستأجر الذي يقع عليه مسؤولية متويل نفقات التشغيل والصيانة مب عىن حتمله يسددها إىل اجلهة املؤجرة بغض النظر عن مستوى األر

  .املخاطر التشغيلية

ردين أكيتويب وآخرون،  -2 ، 2007، صندوق النقد الدويل، 40، قضا اقتصادية، العدد االستثمار العام والشراكة بني القطاعني العام واخلاصبر
   .6ص
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  :أهداف الشراكة -2
  1:اخلاص سعيا لتحقيق مجلة من األهداف تتمثل يفتقوم احلكومات بعقد الشراكة مع القطاع 

 االقتصاد يف التكاليف يف جماالت إنشاء املشاريع واستغالهلا وصيانتها. 
 وقـد تكــون هـذه املخــاطر جتـاوزات يف التكــاليف، عـدم القــدرة اقتسـام املخــاطر بـني احلكومــة والقطـاع اخلــاص ،

 .اإليرادات لتغطية تكاليف االستغالل على الوفاء مبواعيد تسليم اخلدمات وخطورة عدم كفاية
 ت العالية هلا ت اخلدمات العمومية أو احلفاظ على املستو  .حتسني مستو
  حتقيق فوائد اقتصادية وذلك كون االندماج املطرد للجهات احلكومية يف الشراكات يساعد على حتفيز القطـاع

كثر فاعلية  .اخلاص للمسامهة يف التنمية االقتصادية 
 إلبداع وتنويع أنشطته وكسب خربة أكربتكثي  .ف فرص العمل التجاري للقطاع اخلاص مما يسمح للقطاع 
 تقليص اإلنفاق العام وختفيف الضغط على مستوى ميزانية الدولة والتقليص من عجزها. 
  إدخال االبتكار يف تصميم املشاريع وتطوير طرق إجنازها وتشغيلها وصيانتها. 
 املاليـة الضـخمة إلجنــاز مشـاريع كـربى يف جمـال البنيــة األساسـية واخلـدمات العامـة الــيت  اسـتقطاب االسـتثمارات

 .تعجز السلطات العمومية على إجنازها دون شراكة مع القطاع اخلاص
 خلق مناصب عمل يصعب توفريها دون اللجوء إىل الشراكة بني القطاعني.  

  :عوامل جناح الشراكة -3
 2:العام واخلاص على توفر جمموعة من العوامل تتمثل يف يرتكز جناح الشراكة بني القطاعني

o   وضع التشـريعات والقـوانني الالزمـة حبيـث تضـمن الشـفافية واملنافسـة الشـريفة واملراقبـة، وتكـون مالئمـة للمبـادئ
ــة مــن التعامــل مــع القطــاع اخلــاص يف إدار  ة التمويليــة واالقتصــادية املعاصــرة وحمفــزة لالســتثمار اخلــاص، ومتكــن الدول

 .املرافق العامة بكل شفافية ويسر
o  خلــربة الفنيــة لكــوادر البشــرية املؤهلــة  إنشــاء أطــر مؤسســية ملتابعــة هــذا النــوع مــن الشــراكات والعقــود، ودعمهــا 

 .واملالية والقانونية الالزمة لطرح تلك املشروعات على املستثمرين

                                                             
، الدورة التكوينية الرابعة، تونس، نوفمرب الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاصاملدرسة الوطنية لإلدارة، معهد تنمية قدرات كبار املوظفني،  -1

  . 15-14، ص ص2011جويلية -2010
، 2014للتخطيط، الكويت، أفريل، املعهد العريب 117، جملة جسر التنمية، العدد شراكة القطاعني العام واخلاص كمطلب تنمويبالل محوري،  -2

   .11-10ص ص
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o خضاعها لعمليات الشراكةإجراء دراسات اجلدوى الالزمة الختيار املشاريع اليت سيتم إ. 
o  ختيـار املسـتثمر واختيـار أفضـل العـروض، مـع تشـديد أسـس التقيـيم الـيت تتفـق مـع وضع قواعد وأحكام خاصة 

 .طبيعة هذه املشروعات من النواحي املالية، الفنية والتشغيلية
o  ــة الشــراكة يف متويــل وتطــوير وتشــغيل مثــل هــذه املشــروعات ومــا مهي دة الــوعي العــام  ر ز هلــذه الشــراكة مــن آ

 .إجيابية على التنمية االقتصادية واالجتماعية

  :تفعيل القطاعات الراكدة -لثا
كما سـبق وأن أشـر فـإن هـدف تنويـع االقتصـاد هـو التخلـي عـن اقتصـاد أحـادي املـورد والتوجـه إىل اقتصـاد متعـدد 
ا  ا االقتصــــادية عليهــــا أن تعطــــي األولويــــة يف اســــرتاتيجيا املــــوارد، ومــــن هنــــا لكــــي تــــنجح اجلزائــــر يف تنويــــع قاعــــد

قــدرة تنافســية علــى املســتوى العــاملي لكنهــا راكــدة  للقطاعــات املنتجــة الــيت متتلــك فيهــا كــل مقومــات النجــاح، وهلــا
 :هيومسامهتها يف االقتصاد الوطين مل ترق إىل املستوى املطلوب، وهذه القطاعات 

 :تفعيل القطاع الزراعي -1
  1:من سنة ألخرى وذلك راجع لتضافر جمموعة من العوامل تتمثل يف ايعرف القطاع الزراعي تراجع

o  ذا القطاع بعيدا عن الدعم املادي واملايل املوجه للمنتجني إسرتاتيجيةغياب  .واضحة للنهوض 
o  سترياد البذورفيما خيص اعلى الطرق التقليدية يف الزراعة، التبعية للخارج تطور بطيء للقطاع بسبب االعتماد. 
o لظاهرةصدور عدة قوانني للحد من هذه انت للمساحات الصاحلة للزراعة رغم استمرارية غزو االمس. 
o غياب سياسة حقيقية حلماية اإلنتاج الوطين يف ظل السماح السترياد اخلضر والفواكه. 
o  لتـايل إنتاجهـا رهـني تقلبـات االعتماد على الظـروف الطبيعيـة يف عمليـة سـقي احملاصـيل خاصـة احلبـوب منهـا، و

  .الظروف املناخية من سنة ألخرى
لنظــر يف هــذا القطــاع ميكــن للجزائــر أن تعـول عليــه يف بنــاء اقتصــاد متنــوع لإلمكانيــات املتاحـة  ولكـن ورغــم هــذا و

  2:شريطة تطبيق جمموعة من اإلجراءات والتدابري الشجاعة من أمهها
o ي إصالح يف هذا القطاعأيت مازالت حمل نزاع بني العائالت قبل وضع حل مشكلة ملكية األرض ال. 

                                                             
تنصر الدين عيساوي،  -1 القتصاد امللتقى الدويل مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، الريعية يف ظل تقلبات أسعار احملروقات متطلبات النهوض 

ت املصدرة له"حول  يار أسعار النفط على االقتصاد أكتوبر  28ة، اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدي"-املخاطر واحللول -انعكاسات ا
   .15، ص2015

.16، صمرجع سبق ذكرهنصر الدين عيساوي،  - 2  
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o  ع الزراعي خصوصاإصالح القطاع البنكي عموما والبنوك املمولة للقطا. 
o تشجيع الشباب ومرافقتهم يف استصالح األراضي يف اهلضاب العليا والصحراء. 
o إعادة النظر يف مدة األراضي املمنوحة لالستغالل يف إطار عقود االمتياز. 
o  وضع األطر القانونية واإلمكانيات املادية للمعاهـد املتخصصـة يف تكـوين اإلطـارات والبحـث يف القطـاع الزراعـي
 .لتنسيق مع املخابر األجنبية والفالحني إلنتاج البذور والسالالت احليوانية حمليال
o  وضع خريطة وطنية تنظم وحتفز الفالحـني علـى التخصـص يف إنتـاج مزروعـات أثبتـت التجـارب علـى جناحهـا يف

 .مناطق معينة أكثر من مناطق أخرى
o   فيهـا األراضـي بـور مـن أجـل الرفـع مـن اإلنتـاج دون وضع جدول زمين لتنويـع الزراعـة يف السـنة الـيت كانـت تـرتك

اك األراضي   .إ

 :تفعيل القطاع السياحي -2
رخييــة أو عديــدة ســياحيةمتتلــك اجلزائــر مقومــات  دينيــة تؤهلهــا ألن تكــون يف املراتــب األوىل  ســواء كانــت طبيعيــة، 

لقطـاع ، ومن أجل استغالل هذه املقومـات والنهـوض القطاع يف االقتصاد الوطين ضعيفة، لكن مسامهة هذا عامليا
 ،2025قامت اجلزائـر بوضـع إسـرتاتيجية طويلـة األمـد حتـت مسـمى املخطـط التـوجيهي للتهيئـة السـياحية يف آفـاق 

  1:رض الواقع جيب توافر جمموعة من العوامل أمههاأق وإجناحه على ور ولكي ال يبقى هذا املخطط حربا على 
 ن واالستقرار مبختلف أنواعه من استقرار سياسي وأمينضرورة حتقيق األم. 
  يت إىل البلـد قصـد السـياحة فهـو عتبـار السـائح عنـدما  ضرورة االهتمام بقطاع النقـل وتنظيمـه وحتديـد أسـعاره 

 .حيتاج إىل خدمات النقل
 ا املقدمة مع حتفيز الوكـاالت الـيت تسـتقطب  سن قوانني تنظم عمل الوكاالت السياحية لتحسني مستوى خدما

 .أكرب عدد من السياح إىل الوطن
  العمل على ترقية خدمات اإليواء من خالل إنشاء الفنادق يف مستوى الفنادق املوجودة يف الدول األخرى لكي

 .تتكيف ومتطلبات السياح األجانب

                                                             
ر تقلبــات أســعار الــنفط علــى الطــاهر بــن يعقــوب ومــرمي قرعــي،  -1 دراســة حالــة  -الــدويل واالســرتاتيجيات البديلــة لقطــاع احملروقــات االقتصــادآ

مــني  "امللتقــى الــدويل حــولمداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات ، -اجلزائــر ــة بــني متطلبــات التنميــة القطريــة و السياســات االســتخدامية للمــوارد الطاقوي
   .15، ص 2015أفريل  08-07اجلزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف، ، "االحتياجات الدولية
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 هر على تنفيذ املشاريع املدرجة يف املخطط التوجيهي للتنمية السياحية وفـق اخلطـط املوضـوعة واحـرتام آجـال الس
دة على احرتام املعايري الفنية لإلجناز  .اإلجناز احملددة، ز

 الصرف تنظيم القطاع املصريف وتسهيل عملية حتويل األموال وتنظيم سوق. 
 ختفــيض معــدالت الفائــدة ومــنح ، اع عــن طريــق تســهيل مــنح القــروضتشــجيع االســتثمار اخلــاص يف هــذا القطــ

 .التحفيزات اجلبائية
  تنظــيم قطـــاع االتصــاالت وتســـهيل بيـــع اخلطــوط اهلاتفيـــة للســـياح، وكــذا خـــدمات االنرتنـــت الــيت أصـــبحت مـــن

 .املطالب األوىل للسياح
 العمل على حتسني جودة اخلدمة السياحية املقدمة. 
 السياحي عن طريق خمتلف وسائل اإلعالم املكتوبة، املرئية واملسموعة العمل على ترويج املنتج. 
 العمل على نشر الثقافة السياحية لدى الشعب اجلزائري. 
 إنشاء جلنة وطنية مكلفة مبراقبة اخلدمات السياحية املقدمة من قبل الفاعلني يف السوق السياحي. 
 االقتصاديني يف مؤسسات التعليم العايل والبحـث العلمـي إلجـراء دراسـات قصـد  ضرورة التنسيق مع األكادمييني

  .تفعيل املخطط وإضافة ما حتتاجه السياحة الوطنية

  :تفعيل القطاع الصناعي -3
لــى املنافســة ومــن أهــم تلــك قطــاع الصــناعي يف اجلزائــر مبجموعــة مــن اخلصــائص جعلتــه يعــاين وغــري قــادر عال يتميــز

وتكامــل ضــعيف بــني القطاعــات،  عــدم تنـوع اهليكــل الصــناعي  ،ة االقتصــادية الصــناعيةضــعف الكفــاء: اخلصـائص
إلنتاج الكمي  ضعف اإلنتاج 1،عدم القدرة على اإلبداع واالبتكار ،إمهال النوعيةو ارتفاع تكلفة اإلنتاج واالهتمام 

للمنتوجــات الصــناعية اجلزائريــة، الصــناعي، ضــعف األداء واخنفــاض اإلنتاجيــة الصــناعية، ضــعف القــدرة التنافســية 
االعتماد على التكنولوجيا املسـتوردة  االعتماد على السوق العاملية لتأمني املستلزمات من املواد األولية والتجهيزات،

دة الطلبيف شكل تقليد، عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي  دة اإلنتاج يف حال ز لتايل عدم قدرته على ز   2 .و

                                                             
1 - Farid Benyahia, L’économie Algérienne, Dar El-Houda, Algérie, 2009, p36. 

بريوت، لبنان،  ،، مركز دراسات الوحدة العربية45، حبوث اقتصادية عربية، العدد املالئمة للتنمية الصناعية يف اجلزائر اإلسرتاتيجيةعبود زرقني،  -2
   .165-162، ص ص 2009شتاء 
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ت هي وبناء على ما سبق   1:ولتفعيل القطاع الصناعي البد أن توضع مقرتحات على ثالث مستو

ا اإلنتاجية -3-1 هيل املؤسسات الصناعية وتدعيم قدر  :إعادة 
لقطــاع الصــناعي ســواء كــان حمليــا أو جيــب إعــادة بعــث املؤسســات الصــناعية وتكثيــف اجلهــود حنــو االســتثمار يف ا

االت تتمثل يف واآللياتأجنبيا، ولرفع إنتاجية القطاع هناك جمموعة من اإلجراءات    :يف خمتلف ا
  تطهــري احملــيط نني وجعلهــا أكثــر مرونــة، او سســايت وذلــك مــن خــالل رفــع مجــود القــاإلطــار القــانوين التنظيمــي واملؤ

املرتبطـــة مبختلـــف مراحـــل إنشـــاء ومنـــو  الفســـاد، تبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــةو اإلداري مـــن كـــل أشـــكال البريوقراطيـــة 
ل العقار الصناعي تشـريعيا ومؤسسـيا ء األعمال، تقدمي حلول جادة ملشكاالستثمار الصناعي لتوفري بيئة أسهل ألدا

السـتثمار مـع التحـديث املسـتمر  مبا مينح مزيد من الثقـة لـدى املسـتثمرين الصـناعيني وتـوفري بنـك معلومـات خـاص 
ت  .لقاعدة البيا

 هيـل النظـام البنكـي وجعلـه أكثــر  عاجلـة املشـاكل التمويليـة تتطلـب اختـاذ إجـراءات وتـدابري خمتلفــة م أمههـا إعـادة 
ـال أمـام خيـارات متويليـة متعـددة أمـام املؤسسـات وذلـك حـىت ميكنهـا املفاضـلة بـني خمتلـف املصــادر  كفـاءة، فـتح ا

وذلـــك مـــن خـــالل تنشـــيط الســـوق املـــايل والبنـــوك اإلســـالمية، إنشـــاء بنـــك عمـــومي واختيـــار اهليكـــل املـــايل األمثـــل 
لالستثمار يشرف على متويل املشاريع الكبـرية ودعمهـا بصـناديق اسـتثمارية، تقـدمي حتفيـزات متويليـة لالسـتثمارات يف 

 .تكنولوجياالالفروع الصناعية الواعدة كمجال 
  فعالية لتخفيف األعباء اجلبائيـة الـيت قـد متثـل سـببا للتهـرب والغـش العمل على إصالح النظام اجلبائي وجعله أثر

ـا القانونيـة، العمـل علـى ختفـيض بعـض معـدالت  الضريبيني، إعادة النظـر يف بعـض التشـريعات اجلبائيـة املتميـزة بثغرا
فــائض الضــرائب خصوصــا يف حالــة االســتثمار يف القطاعــات الواعــدة وتشــغيل عــدد أكــرب مــن العمــال وكــذا حتقيــق 

أكرب، تبسيط إجراءات دفع الضـرائب والتقليـل مـن عـدد مـرات دفعهـا واتبـاع نظـام التعامـل االلكـرتوين بـني املؤسسـة 
 .وخمتلف املصاحل اجلبائية

  ،ــة والتنظيميــة والتســيريية العمــل علــى تــوفري رأس مــال بشــري مهــم مــن خــالل تكــوين الكفــاءات واخلــربات الفني
التعليميـــة  ق اإلدارة احلديثـــة، تنميـــة املؤسســـاتا مـــع عصـــرنة وســـائل اإلنتـــاج وطـــر التكوينيـــة متاشـــي تتكثيـــف الـــدورا

                                                             
، همشاكله وآليات تنميتث يف حلول حب: بعد النفط يف اجلزائر القطاع الصناعي كخيار اسرتاتيجي ملرحلة ماشهرزاد زغيب وحكيمة حليمي،  -1

مني االحتياجات "امللتقى الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
  .، بتصرف17-8ص ، ص2015أفريل 08-07اجلزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،"الدولية
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ومعاهد التكوين ومراكز البحث وتطوير العالقة بني املؤسسات االقتصادية وهذه املراكز، تشجيع االبتكار والبحـث 
 . مار الصناعيالعلمي وإعادة النظر يف بعض التخصصات اجلامعية واستحداث أخرى تتماشى ومتطلبات االستث

 :وذلك من خالل التدابري التالية :رفع تنافسية املنتوج الصناعي حمليا وخارجيا -3-2
  سعار تنافسية وذلك من خـالل عتبار ذلك سبيل لطرح املنتوج الوطين  ا  العمل على ختفيض التكاليف وإدار

جلزائـر، ختفـيض  األعبـاء الضـريبية والغرامـات املرتتبـة عـن التـأخري االستثمار يف الصناعات اليت تتوفر مواردها األولية 
يف دفع الضرائب واعتماد فكرة التسـيري اجلبـائي يف املؤسسـات االقتصـادية وكـذا اسـتخدام الطـرق احلديثـة يف حماسـبة 

 .التكاليف
 عتمــاد معــايري اجلــ ودة حتســني نوعيــة املنتــوج الــوطين مــن خــالل مســايرة متطلبــات ومواصــفات املقــاييس العامليــة 

وتطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة والســعي حنــو احلصــول علــى شــهادات مطابقــة لنظــام اجلــودة العامليــة، تشــديد الرقابــة 
ــة للمؤسســات  ــة املســتهلك وتقــدمي حتفيــزات مالي ــة العموميــة علــى األســواق احملليــة وتفعيــل آليــات محاي احملســنة لنوعي

ا كفكرة   .سنوية ألفضل منتوج وطين مثال جوائزمنتوجا
  تنمية املوارد البشرية وإعادة االعتبـار هلـا كرأمسـال بشـري ميثـل أفضـل اسـتثمار يف ظـل االنـدماج يف اقتصـاد املعرفـة

ا اإلنتاجية  .وليس كعمالة ينظر هلا كأعباء للمؤسسة من خالل الدورات التكوينية وحتسني كفاء
  ملنتج يف األسواقتطوير الوظيفة التسويقية داخل املؤسسة واعتماد أفضل الطرق  .الرتوجيية للتعريف 
 يدعم الصادرات خارج احملروقات وقانوين اعتماد إطار مؤسسي. 
  االســـتفادة مـــن مـــزا االنفتـــاح التجـــاري واالقتصـــادي كالشـــراكة واالســـتثمارات األجنبيـــة املباشـــرة وإقامـــة منـــاطق

 ...التجارة احلرة
  ا أكثر قابلية  .وقدرة على اخرتاق األسواق اخلارجيةدعم صناعات حمددة تكون منتوجا
  األسواق املغاربية واألوربية وحماولة اخرتاق األسواق العربية واإلفريقيةاستغالل املوقع اجلغرايف املميز لتجاوز. 
  تقــدمي حتفيــزات ماليــة وجبائيــة لــدعم الصــناعات التصــديرية مــع العمــل علــى عقــد اتفاقيــات ثنائيــة إلزالــة مشــكل

 .اإلزدواج الضرييب
  لبنــك جبملــة مــن التســهيالت املقدمــة يف االعتمــاد املســتندي وتســهيل حتويــل حتســني عالقــة املؤسســة املصــدرة 

لعملة الصعبة  .األموال 
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   : السياسة االقتصادية -3-3
ينبغي اختاذ جمموعة من اإلجراءات ملعاجلة مشاكل السياسات املالية، النقدية والتجارية وذلك من أجل بناء اقتصاد 

  :يفهذه اإلجراءات تتمثل و إنتاجي 
  ـال االسـتثماري اإلنتـاجي دون تقصـري يف البنيـة التحتيـة  اإلنفـاقتبين سياسة إنفاقية حكيمة بتوجيـه العـام حنـو ا

 .والتنمية البشرية
 البحث عن النقطة اليت يصبح فيها اإلنفاق العام أمثال وحيقق منو اقتصادي أكرب. 
 إعادة النظر يف سياسة الدعم مبا يتوافق مع مصلحة طرفني فقط مها موازنة الدولة وضعيفي الدخل. 
  ـــدف الحتـــواء التضـــخم واســـتقراره عنــد معـــدالت منخفضـــة، وفيمـــا خيـــص تـــدعيم أســـعار اتبــاع سياســـة نقديـــة 

 .الصرف فيكون عن طريق حتسني اإلنتاجية خارج احملروقات ورفع تنافسية املنتج احمللي
 اق اجلاريالتوازن يف االستثمار العام بني املادي والبشري مع التأكد من كفاية املوارد املتوفرة لتغطية اإلنف. 

  دعائم التنويع االقتصادي: املطلب الرابع
يرتكز التنويع االقتصادي على دعامتني رئيسيتني يعترب تطبيقهما سبيال لتحقيق خمتلف األهداف املرجوة من عمليـة 

نفقـات  الـيت تسـاهم يف عقلنـةالرشـيدة  يف تطبيـق خمتلـف مبـادئ احلوكمـة تنويع االقتصـاد، وتتمثـل هـاتني الـدعامتني
  . الدولة

  :الرشيدة احلوكمة -أوال
ومنذ ذلـك  البنك الدويل، طرح إثرمفهوم حديث شاع استخدامه مع بداية عقد التسعينات  الرشيدة تعترب احلوكمة

لغــة إذ أضــحى مطلبــا دوليــا وشــعبيا مراقبــة أعمــال الوحــدات احلكوميــة مــن جهــة، وحتقيــق  بغيــة احلــني اختــذ أمهيــة 
 .ساء جمموعة من املبادئأخرى، وذلك من خالل إر اجلودة يف األداء من جهة 

 :الرشيدة مفهوم احلوكمة -1
واملنظمــات الدوليـة، وكــل واحــد كــان لــه تعريفــه اخلــاص هلــذا  هتمــام االقتصــاديني الرشــيدة حظـي مصــطلح احلوكمــة

ا إىل احلوكم  :جند، ومن بني هذه التعاريف الرشيدة ةاملصطلح انطالقا من زاوية النظر اليت ينظر 

  1"أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة"  :التعريف األول

                                                             
   .160، ص2010، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، الشركات ومسؤولية الشركات عرب الوطنية وغسيل األموالحوكمة سيد أمحد،  إبراهيم -  1
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ـا  :التعريف الثاين مج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى أ ممارسـة السـلطات االقتصـادية، السياسـية واإلداريـة " عرفها بر
ته، وتتضـمن اآلليـات والعمليـات واملؤسسـات الـيت متكـن  تمع على كافة مستو املـواطنني مـن التعبـري إلدارة شؤون ا

  1 ."معن مصاحلهم وممارسة حقوقهم وأداء واجبا
تمع وهـذا مـن " :التعريف الثالث ضمان االستفادة املثلى من موارد الدولة بغية حتقيق االزدهار وتلبية احتياجات ا

  2"شأنه أن حيقق التنمية االقتصادية واالجتماعية
هــي التقاليــد واملؤسســات الــيت  الرشــيدة أن احلوكمــةوعلــى رأســهم دانيــال كوفمــان البنــك الــدويل خــرباء كمــا أوضــح 

ا السلطة يف بلد ما وتتضمن   3:متارس 
 .عملية اختيار احلكومة ومراقبتها واستبداهلا 
 .قدرة احلكومات على إدارة مواردها وتطبيق السياسات بكفاءة 

 .التفاعالت االقتصادية واالجتماعيةاحرتام املواطنني واحلكومات للمؤسسات اليت حتكم  
ـا علـى الرشـيدة حلوكمة نعرف اريف اعتوانطالقا من هذه ال اإلدارة اجليـدة ملختلـف املـوارد االجتماعيـة واالقتصـادية أ

تمع من خالل جموعة من اآلليات وذلك للوصول لألهداف االقتصادية واالجتماعية املرجوة  . املتاحة يف ا

 :الرشيدة مبادئ احلوكمة -2
  :هي مبادئوعلى العموم تتمثل يف تسعة  على العديد من املبادئالرشيدة م احلوكمة تقو 

 :الشفافية -2-1
لشفافية توافر املعلومـات  ـا، وتعـين أيضـا إمكانيـة يقصد  للعامـة فضـال عـن وضـوح قواعـد السـلطة وأنظمتهـا وقرارا

ت واملعلومات   4.الدقيقة واملالئمة والشاملة من املصادر العامة واخلاصة الوصول السريع وغري املعاق إىل البيا
ا حتقق العديد من املزا من أمهها وتستمد   5:الشفافية أمهيتها من كو

                                                             
.164، ص 2010، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، مصر، االستثمار واألزمة املالية العامليةحميي دمحم مسعد،  - 1  

2- Ali KAZANCIGIL, La Gouvernance, Armand Colin, Paris, France, 2010, p19. 
، ص 2005، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، القاهرة، مصر، -دراسة حتليلية ملبادرة النيباد–إفريقيااحلكم الرشيد والتنمية يف راوية توفيق،  -3

29.   
مداخلة مقدمة  ، ااملستدامة يف الدول العربية دور الشفافية يف إصالح امليزانية العامة للدولة وحتقيق التنميةفاطمة رحال وحفيظة خضراوي،  -4

، جامعة آكلي حمند أوحلاج، البويرة، اجلزائر،  "متطلبات إرساء مبادئ احلوكمة يف إدارة امليزانية العامة للدولة" مللتقى الوطين حول ضمن فعاليات 
   .7، ص2012أكتوبر  30-31

تمع العريب للنشر والتوزيع، اإلداري، األزمة املالية العاملية واآلفاق املستقبلية دور الشفافية يف احلد من الفسادعبد اللطيف مصلح،  -5 ، مكتبة ا
  .139-138، ص ص 2011عمان، األردن، 
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 تمعات  .احلد من انتشار خمتلف أشكال الفساد يف كثري من ا
  ـــوفري معلومـــات حديثـــة ودقيقـــة حـــول كافـــة أنشـــطة الوحـــدات تعزيـــز املســـاءلة حبيـــث تســـاعد الشـــفافية علـــى ت

 . تلك الوحدات للمساءلة ضاعمما ميكن من إخ احلكومية
 املواطن من االعرتاض املربر واملوثق على أعمال احلكومة اليت ال يوافق عليها للمصلحة العامة متكن. 
 جتعل املوظف العمومي أكثر حذرا وحرصا يف أعماله خشية املساءلة من املواطنني. 
 تمع وتشريعاته من كل األطراف ذات العالقةتوسيع فرص املشاركة يف صن  .ع قواعد ا

  :املساءلة -2-2
ا االلتزام من قبل املسؤولني    1:لقواعد التالية) يف القطاع العام واخلاص( تعرفها هيئة األمم املتحدة 

 .توضيح كيفية تنفيذ الدائرة ملهامها ومربرات القرارات اليت تتخذها 
 .االنتقادات واملطالب اليت تقدم إليهاالتفاعل املباشر مع  
 .قبول جزء من املسؤولية عن األخطاء اليت تقع أو الفشل الذي تنتج عن تلك القرارات 
 .وجود آلية واضحة تتيح للمواطن التحقق من التزام الدائرة مبهامها على الوجه املخطط له 
  .وجود آلية واضحة للتعامل مع األخطاء والفشل 

يئــة الســبل واآلليــات املالئمــة للمــواطنني احملليــني كــأفراد ومجاعــات مــن أجــل املســامهة يف  :املشــاركة -2-3 تعــين 
ـالس احملليــة املنتخبـة الـيت تعــرب عـن مصــاحلهم وعـن طريــق  عمليـة صـنع القــرارات إمـا بطريقــة مباشـرة أو عـن طريــق ا

ائف العامة يتمكن املواطنون من املشـاركة تسهيل التحديد احمللي للقضا واملشكالت، ويف إطار التنافس على الوظ
ت احلكم ت واختيار املمثلني يف خمتلف مستو   2.يف االنتخا

يتطلب حكم القانون وجود قواعد قانونية واضحة فيما يتعلق مبمارسة األفراد واملؤسسات  :سيادة القانون -2-4
م، والبد هلذه القواعد أن تكفل مبدأ املساواة للمحكومني وتؤمن فرص احلماية حلقـوقهم، وهـذا  واحلكام لصالحيا

                                                             
، جامعة قاصدي 10، جملة الباحث، العدد سبل تعزيز املساءلة والشفافية ملكافحة الفساد ومتكني احلكم الراشد يف الدول العربيةبوزيد سايح،  -1

ح، ورقلة، اجلزائر،     .58، ص2012مر
، احلوكمة يف اجلزائر قراءة يف متطلبات ترشيد اإلدارة احمللية كمدخل إلرساء مبادئ حوكمة امليزانية العامةالدين جوادي وعقبة عبد الالوي،  نور -2

، جامعة آكلي حمند أوحلاج، "امليزانية العامة للدولةمتطلبات إرساء مبادئ احلوكمة يف إدارة " امللتقى الوطين حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات 
   .5، ص2012 أكتوبر 31-30البويرة، اجلزائر، 
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ســيا للحفــاظ علــى القيمتــني ، وتعــد ســيادة القــانون شــرطا أسااألمــر يتطلــب تنفيــذا جيــدا للقــانون وقضــاء مســتقال
  1.األساسيتني لدولة القانون املساواة واملساءلة

تمـع، وحقهـم مـن اإلنفـاق العـام للدولـة، وكـذا تسـيري  :العدالة -2-5 تعين املساواة يف املعاملة بني مجيع فئـات ا
قليـة الـيت متلـك املـال والسـلطة ومراقبة امليزانية العامة للدولة مبا ال يسـمح برتكـز الثـروات والسـلطات يف أيـدي فئـة األ

  2.على حساب فئة األكثرية وهم عامة الشعب
تمــع ضــمن تعــين قــدرة املؤسســات علــى خدمــة وتلبيــة م :االســتجابة -2-6  أطــر زمنيــةتطلبــات مجيــع شــرائح ا

  3.وحمددةمعقولة 

رؤيـة طويـل املـدى للحكــم تلـك القـادة والقـائمني علـى املؤسســات مبعـىن ينبغــي أن مي :الرؤيـة اإلسـرتاتيجية -2-7
لتوازي مع الوعي مبا هو مطلوب هلذه التنمية   4.اجليد والتنمية 

عامـة يف أقصـر وقـت يركز مفهوم الكفاءة علـى تقـدمي اخلـدمات أو تنفيـذ السياسـات ال :الفعاليةو  الكفاءة -2-8
  5.املواطنني عنهاا جودة اخلدمات والسياسات ورضا  ، أما الفعالية فيقصدوبتكلفة مناسبة

  :الرشيدة أمهية احلوكمة -3
  6: إىل حتقيق العديد من املزا أمههاالرشيدة يؤدي تطبيق احلوكمة 

دة ثقة املواطن يف احلكومة نتيجة شفافيتها يف طرح وتربير س  ا وخدمايز ، وعدالتها ومكافحتها للفساد ااسا
جهـود احلكومــة يقـدر جيعــل املـواطن االسـتجابة الحتياجـات املـواطنني، هـذا وكـذا مسـاءلتها لغـري امللتـزمني وحماولتهــا 

اذا ة املوارد، و يخاصة يف ظل حمدود  .سيكون أكثر استعدادا ملساند
دة رضا املواطنني عن السياسات واخلدمات املقدمة هلمالرشيدة تؤدي احلوكمة    .إىل ز

                                                             
، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، "تكامل يف األسس واآلليات واهلدف" من دولة القانون إىل احلكم الرشيد سام دلة،  - 1

لد    .91، ص2014، 2، العدد30ا

مداخلة مقدمة ضمن ، -حالة اجلزائر -دور حوكمة امليزانية العامة للدولة يف احلد من الفساد املايل واإلداريعمر شريف وعبد العايل دمحمي،   2 -
 31- 30زائر، ، جامعة آكلي حمند أوحلاج، البويرة، اجل"متطلبات إرساء مبادئ احلوكمة يف إدارة امليزانية العامة للدولة" امللتقى الوطين حول فعاليات 
  .9، ص2012أكتوبر 

جلرمية على املستوى اأمري فرج يوسف،  - 3 اجلامعي  كتبامل، حمللي واإلقليمي والعريب والدويلمكافحة الفساد اإلداري والوظيفي وعالقته 
  .16، ص 2010، مصر، اإلسكندرية، احلديث

جلرمية على املستوى احمللي واإلقليمي والعريب والدويل يف ظل اتفاقية احلوكمة ومكافحة الفساد اإلداري والوظيفي أمري فرج يوسف،  -4 وعالقته 
   .379، ص 2011، مصر، اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، األمم املتحدة ملكافحة الفساد

.7، ص2014االجتماعي، مصر، ، مركز العقد مبادئ احلوكمة الرشيدة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادحسني أسامة،  - 5  
   .، بتصرف10-8، ص ص 2014، مركز العقد االجتماعي، مصر، دليل تقييم احلوكمة الرشيدة يف القطاعات اخلدميةمسني خضري،  -6
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ا مبنية عل  تعكس رؤى ى الشفافية واملشاركة واملعلومات السليمة اليت الوصول لقرارات أكثر حكمة ورشادة أل
تمع املدين  –األطراف املعنية واليت يعد بعضها خمتلف   .أكثر قر من املواطنني ودراية مبشاكلهم من احلكومة -كا
احلصول على اخلدمات بسعر مناسب وجودة مناسبة نتيجـة غيـاب الرشـوة والوسـاطة وحتـري الكفـاءة والفعاليـة  

 .واحرتام القواعد والقوانني املنظمة جلودة اخلدمة
م وإبداء آرائهم يف   مشاركة كافة األطراف املعنية يف صناعة القرارات والسياسات بدء من تعبريهم عن احتياجا

 .السياسات واخلدمات واملساعدة يف تنفيذها وصوال إىل تقييم القرارات والسياسات واخلدمات
 .مهها الفساد مبختلف أنواعه وخلق فرص عمل بسبب مكافحة الفسادالقضاء على عدة جرائم أ 
 .توفري األطر القانونية واملؤسسية الالزمة لتوفري اخلدمات بشكل فعال وعادل 
دة كفاءة العاملني يف أجهزة الدولة قنوات ملساءلة وحماسبة املسؤولنيتوفري سبل و    .وز
 .هدرها واالستفادة منها يف التنميةموارد الدولة وحماربة إيرادات و احملافظة على  
لتايل ارتفاع معدالته وهذا سيساهم يف حتقيق معدالت منو مرتفعة   .اخنفاض تكلفة االستثمار و

  :الرشيدة األطراف الفاعلة يف احلوكمة -4
  :كون مرتابطة ومتكاملة فيما بينها وهيتمن خالل تفاعل وتعاون ثالثة أطراف، حبيث  الرشيدة تبىن احلوكمة

لتنظـــيم واإلدارة االجتماعيـــة والسياســـية : احلكومـــة -4-1 هـــي جمموعـــة املؤسســـات السياســـية املهتمـــة خصيصـــا 
ضمن حدود إقليم معني خدمة للمصلحة العامة، وتتمثل هذه املؤسسـات يف السـلطة التشـريعية، السـلطة القضـائية 

  1.والسلطة التنفيذية

ــاقيــق التنميــة تشــكل الدولــة أكــرب قــوة لتح: القطــاع اخلــاص -4-2 ــال،  إال أ هنــاك فليســت الوحيــدة يف هــذا ا
ت السـوق، حتول واضح يف خمتلف دول العامل حنو االعتماد عل مهيـة القطـاع إلى القطـاع اخلـاص واقتصـاد دراكهـا 
عتبــاره املــورد الرئيســي ملناصــب الشــغل  احلكومــة وتســتطيع ، يف التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة ومســامهتهاخلــاص 

  .ع اخلاص من خالل آليات عديدةتطوير القطا 
  

                                                             
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية االقتصادية حالة الدول العربيةعبد القادر خيتار وعبد الرمحان عبد القادر،  -1

-19، الدوحة، قطر، "اإلسالمياملستدام والتنمية االقتصادية الشاملة من املنظور  النمو" حول اإلسالميامللتقى الدويل  الثامن لالقتصاد والتمويل 
   .5، ص2011ديسمرب  21
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تمـع وذلـك عـن  ومن هنا جند أن احلوكمة تعطـي دورا كبـريا للقطـاع اخلـاص يف إحـداث نقلـة نوعيـة علـى مسـتوى ا
  1.طريق التفاعل مع دور احلكومة

تمـع املــدين -4-3 تمــع املـدين علــى إشـراك األفــراد يف األنشـطة : ا االقتصــادية واالجتماعيــة تعمـل مؤسســات ا
ملــوارد يف ا وتعمــل علــى تنظــيمهم يف مجاعــات ذات قــوة للتــأثري يف السياســات العامــة واحلصــول علــى حــق الــدخول

ت املهنيــة، فقــريةالعامــة وبشــكل خــاص للفئــات ال تمــع املــدين االحتــادات العماليــة والنقــا ، وتشــمل مؤسســات ا
ـــيت ال ـــة واملنظمـــات ال ـــات واألحـــزاب السياســـية املنظمـــات غـــري احلكومي ـــة، التعاوني ـــات اخلريي  تســـعى للـــربح، اجلمعي

  2.ات محاية املستهلكيعإلضافة إىل مجوالنوادي 
  :وميكن توضيح األطراف الثالثة من خالل الشكل التايل

  الرشيدة األطراف املكونة للحوكمة: )17( الشكل رقم

تمع                                                           املدين ا
        

  املواطنون          
  التفاعل واحلوار                                                                   

  والعمل املشرتك                                                                  
    احلكومة             املشروعات                                              

  الدولة                      القطاع اخلاص                                                   
  

املسـتدامة يف التنميـة "  حـولمـؤمتر ، ال تنميـة مسـتدامة بـدون إدارة قوامـة، أبو بكر مصطفى بعرية وأنـس أبـو بكـر بعـرية: املصدر

  .8ص، 2008جوان  29-28جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ، "ليبيا

  
  

  
  
  

                                                             
.47، ص2003ة اإلدارية، القاهرة، مصر، ، املنظمة العربية للتنمياحلكمانية قضا وتطبيقاتزهري عبد الكرمي الكايد،  - 1  

متطلبات " مللتقى الوطين حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ا ،دور احلوكمة يف دعم الرقابة الفعلية للربملانعبد القادر بريش وعقيلة خلوف،  -2
   .4، ص2012 أكتوبر 31-30، جامعة آكلي حمند أوحلاج، البويرة، اجلزائر،  "إرساء مبادئ احلوكمة يف إدارة امليزانية العامة للدولة
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 :الرشيدة قياس احلوكمة -5
شــراف دانيــال  قــام ا منــذ ســنة  الرشــيدة حلوكمــةقيــاس ابوضــع املؤشــرات العامليــة لوآخــرين  )(كوفمــانلبنــك الــدويل 

، صـبأ 2004انـت تصـدر كـل سـنتني وبدايــة مـن وك  1996 أكثـر مشوليــة هـذه املؤشـرات  تعــدو حت تصـدر سـنو
  .ومصداقية

  1:وتضم ست معايري تتمثل يف

يقيس مدى قدرة مواطين بلد ما على املشاركة يف انتخاب حكـومتهم، حريـة التعبـري،  :املشاركة واملساءلة -5-1
ورسـم  يف عملية اختـاذ القـرارات حرية تكوين اجلمعيات واإلعالم احلر مبعىن قياس مدى قدرة املواطنني على املشاركة

م   .االسرتاتيجيات، وكذا قدرة املواطنني على حماسبة املسؤولني عن نتائج قرارا

يقــيس احتمــال زعزعــة اســتقرار احلكومــة أو حــدوث انقــالب غــري  :االســتقرار السياســي وغيــاب العنــف -5-2
  .شرعي أو استخدام العنف

اخلـدمات العامـة، جـودة اخلـدمات املدنيـة ودرجـة اسـتقاللية احلكومـة يقيس مدى جـودة  :فعالية احلكومة -5-3
ذه األنظمة   .عن الضغوط السياسية، وجودة األنظمة وتطبيقها ومصداقية التزام احلكومة 

ا مسـاعدة  :نوعية التنظيم -5-4 يقيس مدى قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ولوائح فعالة من شـأ
  .ثمارية جاذبة للمستثمرينمبعىن مدى رغبة احلكومة يف خلق بيئة است تنمية القطاع اخلاص،

ل متسـاو علـى األفـراد يقيس مدى ثقة املتعاملني بتطبيـق القـوانني مـن قبـل احلكومـة بشـك :سيادة القانون -5-5
   .الثقة يف مدى إنفاذ العقود، محاية حقوق امللكية، عمل الشرطة واحملاكم ةخاص واملنظمات،

يقيس هذا املؤشر املدى الذي ميكن من خالله للسـلطة العامـة أن  :الفساد) احلد من ضبط،( مكافحة  -5-6
م املكاسب الشخصية الكبرية والصغرية وكذا احلد من سيطرة أصحاب املصاحل الشخصية على احلكم   .حتّجِ

  :يف اجلزائر الرشيدة واقع احلوكمة -6
موعـة األوىل  نـدرجلنقوم بدراسة واقـع املؤشـرات العامليـة السـتة للحوكمـة يف اجلزائـر  جممـوعتني مـن اإلحصـائيات، ا

القيمة ، حبيث كلما كانت القيمة أكرب واقرتبت من ]2,5+، 2,5-[تتمثل يف جودة احلكم اليت ترتاوح قيمته بني 

                                                             
)( اقتصادي شيلي يشغل حاليا منصب رئيس معهد حوكمة املوارد الطبيعية، وهو رائـد يف جمـال احلوكمـة ومكافحـة الفسـاد، كمـا عمـل : دانيال كوفمان

لبنك     .الدويل تركز أساسا على مكافحة الفسادمديرا للبنك الدويل وشغل مناصب إدارية عليا أخرى 

، مركز دراسات الوحدة العربية، 68-67، حبوث اقتصادية عربية، العددان اململكة العربية السعودية: احلوكمة الرشيدةبسام عبد هللا بسام،  -1
   .، بتصرف195-184، ص ص 2014خريف  -بريوت، لبنان، صيف
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موعـة الثانيـ  2,5+ ة فهـي مقيـاس لرتتيـب الـدول أو الرتتيـب املئـوي بـني دول كلما دلت علـى جـودة احلكـم، أمـا ا
كلمـا دلـت علـى أن   100حبيـث كلمـا كانـت النسـبة أكـرب واقرتبـت مـن  ،]100، 0[قيمته بنيترتاوح العامل حبيث 

ت كما الدولة يف حالة أفضل، وهي تنقسم إىل   :يليمخس مستو
  يف وضع ممتاز                           % 75أعلى من 
  يف وضع جيد                           % 50أعلى من 
  يف وضع متوسط  %25أعلى من 
  يف وضع ضعيف  %10أعلى من 
  يف وضع ضعيف جدا   %10أقل من 

  :من خالل الشكل التايلالرشيدة وانطالقا مما سبق نبني مدى تطبيق اجلزائر للمؤشرات العاملية للحوكمة 

  2015يف اجلزائر سنة الرشيدة واقع احلوكمة  :)18( الشكل رقم

  
العتما :املصدر   :على معطيات دمن إعداد الطالبة 

World Bank, Worldwide Governance Indicators, sur le site: www.govindicators.org, 
(consulté  le 06-10-2016). 

  :مايليمن خالل الشكل السابق نالحظ 

ـــ فقــد   واملســاءلة شــاركةاملفيمــا يتعلــق مبؤشــر   وهــو مــا يقابلــه حصــول  0,85-كــان قيمــة جــودة احلكــم تقــدر ب
وتكوين اجلمعيات وحريـة اإلعـالم  ، وهذا دليل على نقص حرية التعبري%24,63ترتيب مئوي يساوياجلزائر على 

  .وهذا ما يضع اجلزائر يف مرتبة ضعيفة وغياب املساءلة،

-0,85

-1,05

-0,51-1,17

-0,83

-0,68
24,63

13,33

35,110,58

20,67

28,37

 املشاركة واملساءلة

 االستقرار السياسي وغياب العنف

 فعالية احلكومة

 نوعية التنظيم

 سيادة القانون

 مكافحة الفساد
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كــان الرتتيــب املئــوي للجزائــر و   1,05-فكانــت قيمتــه  االســتقرار السياســي وغيــاب العنــففيمــا يتعلــق مبؤشــر  
  .عل اجلزائر أيضا يف وضع ضعيف، ودليل على عدم وجود استقرار سياسيوهذا ما جي % 13,33للقيمة  مساو

الرتتيــب املئــوي للجزائــر كــان جنــد أن و  0,51-فبلغــت قيمتــه  فعاليــة احلكومــةأمــا عنــد التحــدث علــى مؤشــر  
وهـذا يعـين أن هنـاك ، وهـي أحسـن قيمـة ضـمن املؤشـرات السـتة هذا مـا وضـع اجلزائـر يف وضـع متوسـطو  35,1%

  .نوع من التحسن يف اخلدمات املقدمة للمواطنني وهذا راجع إىل املبالغ املخصصة لربامج اإلنعاش االقتصادي

مـا جعلهـا  %10,58ع كـان الرتتيـب املئـوي كارثيـا بواقـو  1,17-مسـاوية فقيمته  نوعية التنظيملنسبة ملؤشر  
، وهذا إن دل على شيء فإنـه يـدل علـى أن  الدولـة مل تسـتطع خلـق بيئـة أعمـال مسـاعدة للقطـاع يف وضع ضعيف

  . اخلاص

حـــدود وذلـــك بســبب ترتيبهـــا املئــوي الـــذي كــان يف  ضــعيفكانـــت اجلزائــر يف وضـــع   ســـيادة القــانونيف مؤشــر  
تطبيق الدولة للقوانني  بسبب عدم استقاللية القضاء، عدم تكانالنتائج  ، هذه 0,83-قيمة بلغت بو  20,67%

  .وعدم تنفيذ املواطنني للقوانني إضافة إىل عدم وجود حماكم جتارية متخصصة يف حل النزاعات التجارية ةالصادر 

لنســــبة ملؤشــــر   ــــى الفســــادو ــــر كــــذلك مت الســــيطرة عل ــــوي قــــدر وســــط فــــإن وضــــع اجلزائ ــــب مئ حتالهلــــا ترتي
 .وهذا دليل على انتشار ظاهرة الفساد بكل أنواعه يف الدولة اجلزائرية 0,68-قيمة بلغت بو  %28,37بـ

 :يف اجلزائر الرشيدة سبل تفعيل احلوكمة -7
يف اجلزائــر هنــاك جمموعــة مــن اآلليــات الــيت مــن الواجــب اختاذهــا ومــن أهــم هــذه الرشــيدة مــن أجــل تفعيــل احلوكمــة 

  1:اآلليات جند
 .بدأ املشاركة السياسية للمواطنني وبناء الثقة بني املواطنني وحكومتهمالسياسي مل امنظضرورة قبول ال 
 .وكذا من أجل رفع الكفاءة االقتصادية تطوير نظام العمل املشرتك لبناء دولة دميقراطية وعادلة 
بيــق القــانون الــذي يتطلــب وضــعه موضــع التطبنــاء دولــة دميقراطيــة تقــوم علــى القــانون مــن خــالل ســيطرة أحكــام  

ت هـو شـرط أساسـي إلقامـة السـلم واالســتقرار  ت، حيـث أن احـرتام احلقـوق واحلـر ت احلقـوق واحلـر وجـود ضـما
 .االجتماعي، وهو ما يسهم يف تكريس دولة القانون

 .واحرتام التشريعات القانوندولة نظرا ملا يتمتع به جهاز القضاء من دور رئيسي يف تعزيز إصالح قطاع العدالة  

                                                             
لدول العربيةدور احلكم الراشد يف بوزيد سايح،  -1    .452، ص مرجع سبق ذكره، -حالة اجلزائر -حتقيق التنمية املستدامة 
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سيس إعالم حر ملا هلما من دور فاعل ورئيسي يف بناء دولـة احلكـم الراشـد وذلـك راجـع   تمع املدين و تفعيل ا
 .وتدعيم آليات الشفافية واملساءلةللمشاركة يف صنع السياسات وتنفيذها 

  :ترشيد اإلنفاق العام -نيا
أصـبحت جـل مـن جهـة أخـرى نـدرة املـوارد  ومشـكلة من جهة العامة انفقاتطور دور الدولة وتزايد حجم يف ظل 

ا العامة، ومن أجل إجياد حل هلذا يعترب الرفع مـن فعاليـة وكفـاءة النفقـات  دول العامل تعاين من عجوزات يف ميزانيا
  .العامة حتت مسمى ترشيد اإلنفاق العام من أهم حلول هذه املشكلة

 :اممفهوم ترشيد اإلنفاق الع -1
 :لح ترشيد اإلنفاق العام من بينهاطهناك العديد من التعريفات اليت مت إعطاؤها ملص

كــن، واحليلولــة ســن وجــه ممأح هـو توجيــه النفقــات العامــة توجيهــا ســليما لتحقيـق أهــدافها علــى" : التعريــف األول
  1."استعماهلا وتبذيرها يف غري أغراض املنفعة العامةدون إساءة 

تمع"  :التعريف الثاين    "هو التزام الفعالية يف ختصيص املوارد والكفاءة يف استخدامها مبا يعظم رفاهية ا

توجيه املـوارد العامـة إىل االسـتخدامات الـيت ينشـأ عنهـا مـزيج مـن املخرجـات تتفـق مـع تفضـيالت لفعالية ويقصد 
تمـــع، وينصـــرف هـــذا املفهـــوم إىل مرحلـــة دراســـة األهـــداف الـــيت يســـعى  تمـــع إىل حتقيقهـــا وترتيـــب هـــذه أفـــراد ا ا

تمـع ومبـا ميكـن الدولـة مـن ختصـيص املـوارد يف اجتـاه  ـا ا األهداف وفقا ألمهيتها النسبية مبا يتفـق واملرحلـة الـيت ميـر 
  .حتقيق هذه األهداف

ا تقنني العالقة بني املدخالت واملخرجات وللكفاءة بعدين الكفاءةأما    :فيقصد 

  .تعين حتقيق قدر أكرب من املخرجات بنفس القدر من املدخالت :كفاءة املخرجات

  2.تعين حتقيق قدر معني من املخرجات بقدر أقل من املدخالت :كفاءة املدخالت
اعتماد الكفـاءة والفعاليـة يف ختصـيص املـوارد  ريف ترشيد اإلنفاق العام على أنهوانطالقا من هذه التعاريف ميكن تع

ــة وجتنــب اإلســراف والتبــذير مــع هــدف الوصــول إىل حتقيــق أقصــى منفعــة اجتماعيــة املتاحــة داخــل قطاعــات ال دول
  .ممكنة

  

                                                             
.81، صمرجع سبق ذكرهمسري صالح الدين محدي،  - 1  
.260-259، ص ص مرجع سبق ذكره، يونس أمحد البطريق وآخرون -  2  
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ــة مــن خــالل انتهاجهــا سياســة ترشــيد اإلنفــاق العــام إىل حتقيــق : أهــداف ترشــيد اإلنفــاق العــام -2 تســعى الدول
  1:جمموعة من األهداف تتمثل يف

  ت املتاحـة علـى حنـو يزيـد املخرجـات كمـا ونوعـا بـنفس رفع الكفاءة االقتصادية عند استخدام املوارد واإلمكـا
 .مستوى املدخالت، أو على حنو يقلل من املدخالت بنفس مستوى املخرجات

 حماربة اإلسراف والتبذير وخمتلف أشكال ومظاهر سوء استعمال السلطة واملال العام. 
 دة على إ  .دخال األساليب التقنيةحتسني طريقة اإلنتاج املستخدمة وتطوير نظم اإلدارة والرقابة ز
 خفض العجز املوازين وتقليص الفجوة بني اإليرادات املتاحة واإلنفاق املطلوب. 
  وجتديد مشروعات البنية األساسية واملديونية، وكذا تدعيمالسيطرة على التضخم يف املساعدة. 
  دة مردودية النفقات العامة وحتقيق لعمل على ز  .األهداف املسطرةدفع عجلة التطور والتنمية 
 ت اليت ال حتقق مردودية  كبريةنفقاعن طريق تقليص نوعية وحجم ال نفقاتمراجعة هيكلية لل. 
 االحتياط لكافة األوضاع املالية اجليدة واملستقرة والصعبة واملتغرية حمليا وعامليا. 
 ،املتوسطة والطويلة احملافظة على التوازن بني السكان واملوارد يف خمتلف املراحل الزمنية القصرية. 
  حتقيــــق االنســــجام بــــني املعتقــــدات الدينيــــة والقــــيم االجتماعيــــة للمجتمعــــات اإلســــالمية مــــن جهــــة والســــلوك

تمعات من جهة أخرى   االقتصادي يف هذه ا

  :عوامل جناح سياسة ترشيد اإلنفاق العام -3
  2:العام على توفر جمموعة من العوامل تتمثل يف اإلنفاقيتوقف جناح سياسة ترشيد 

ويقصــد بــذلك حتديــد أهــداف واضــحة ودقيقــة للــربامج احلكوميــة، ســواء كانــت : حتديــد األهــداف بدقــة -3-1
  .أهداف طويلة أو متوسطة األجل

ت -3-2 ت حيـث يتعـني علـى منظومـة التخطـيط العموميـة حتديـد املشـاريع والـربامج وفـق :حتديد األولو األولـو
  .وذلك حسب درجة إشباعها حلاجات األفراد األكثر إحلاحا خصوصا يف ظل حمدودية املوارد

                                                             
   .90-89، ص ص مرجع سبق ذكرهشعبان فرج،  -1
مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، ترشيد اإلنفاق العام من أجل حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف اجلزائر آلياتعياش بلعاطل ومسيحة نوي،  -2

ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة " الدويل حول امللتقى ر برامج االستثمارات العامة وانعكاسا - 2001تقييم آ
   .6-5، ص ص2013مارس  12-11زائر، ، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجل"2014
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يقصد بقياس أداء بـرامج اإلنفـاق العـام تقيـيم مـدى كفـاءة وفعاليـة : القياس الدوري لربامج اإلنفاق العام -3-3
  .املوكلة إليها جوالربامأداء الوحدات واألجهزة احلكومية عند قيامها بتنفيذ خمتلف اخلدمات 

ثـريه ملصــلحة الفئـات األضـعف -3-4 حيـث ينبغـي علـى الدولـة أن تســعى إىل  :عدالـة اإلنفـاق العـام ومـدى 
حتقيق أكرب درجة ممكنة مـن العدالـة يف توزيـع املنـافع واخلـدمات الناجتـة عـن النفقـات العامـة، وجتـدر اإلشـارة إىل أن 

تمعالعدالة ال تعين التساوي يف توزيع    .املنافع بني فئات ا

واهلدف من ذلك التأكد من بلـوغ النتـائج املرجـوة مـن النفقـات  :تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة -3-5
   .العامة وفقا للخطط اليت مت وضعها
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  كدعامة للموارد النفطيةالطاقات املتجددة  موارد : املبحث الثاين
ر ســلبية علـى البيئــة   ومـا ترتكــه الطاقـةمـع األزمـات املتتاليــة الـيت تشــهدها السـوق النفطيــة العامليـة،  األحفوريــة مـن آ

كـان لزامــا علـى دول العــامل إجيـاد بــديل طـاقوي خيلصــهم مـن التبعيــة النفطيـة، وهــو مـا وجــد يف الطاقـات املتجــددة، 
متيــاز  عتبارهــا دولـة ريعيــة  الـيت متتلــك فيهـا إمكانيــات هائلــة  حـول إىل الطاقــات املتجــددةتال اب عليهــجيـواجلزائـر 

  .تساعدها على كسب موارد مالية إضافية تستخدمها يف تنفيذ براجمها اإلنفاقية بكل فعالية

  ماهية الطاقات املتجددة: املطلب األول
ــة مــن اتعتــرب الطاقــة إحــدى املقومــات الرئيســية للمجتمعــات احلديثــة، ومــع املشــاكل الــيت تو  جههــا الطاقــة األحفوري

مشــكل النضــوب والتــأثريات الســلبية علــى البيئــة وصــوال إىل التقلبــات املســتمرة يف أســعارها، أصــبح مــن الضــروري 
مني الطاقة اليت حيتاجها العامل وتكون صديقة للبيئة ومن أهـم هـذه  البحث عن مصادر طاقوية جديدة قادرة على 

 . املصادر هناك الطاقات املتجددة

  :مفهوم الطاقات املتجددة -أوال
طبيعية متجددة، يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري كأشعة الشمس  هي الطاقة املتولدة من مصادر

ح واملطــر واملــد واجلــزر واحلــرارة األرضــية، إذ تتميــز بقابليــة اســتغالهلا املســتمر دون أن يــؤدي ذلــك إىل اســتنفاذ  والــر
ملصادر املتجددة   1. منبعها لذا أطلق عليها 

  2:وعة من اخلصائص تتمثل يفوتتميز الطاقات املتجددة مبجم    
 ا األجل طويلةو  دائمة البديلة الطاقة مصادر تعد  .عنها الصادرة والطاقة لشمس أساسا مرتبطة كو
  ا نظيفة نظافة هذه املصادر لبيئـة عكس مصادر الطاقات األحفورية أي أ ال ينتج عن إنتاجها خملفـات تضـر 

لطاقة اخلضراء  .لذا هناك من يسميها 
 تتـوفر إذ ،نشـاء مـىت نشـاء مـا منـه نسـتعمل جـاهزا خمـزو ليسـت فهـي الوقـت، طـول منـتظم بشـكل تتـوفر ال 

 .اإلشعاع وشدة كالشمس منها، املتوفر مقادير حتديد أو فيها التحكم على اإلنسان قدرة دون وختتفي

                                                             
ك مشروعالعياشي زرزار ودمحم مداحي،  - 1 مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، اجلزائر يف املتجددة الطاقات يف لالستثمار إسرتاتيجي كخيار ديزر

ت التحول خيارات البديلة الطاقات"حول  الدويل امللتقى   .7، ص2014نوفمرب  19-18، ي، اجلزائرالبواق أم جامعة، "االنتقال وحتد
لس الوطين للثقافة والفنون واألدب، الكويت، فيفري  ،38العدد  ، عامل املعرفة،تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش،  -2 ، ص ص 1981ا

276-281.   
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 لتـايل الرتكيز، عالية ليست البديلة املصادر يف الطاقة شدة  العديـد اسـتعمال يتطلـب املصـادر هـذه اسـتخدام و
 ألجهـزة وليـةاأل التكلفـة ارتفـاع أسـباب أحـد هـو هـذا أن والواقـع الكبـرية، واألحجـام املسـاحات ذات األجهـزة من

 .السريع انتشارها عوائق أحد الوقت نفس يف يشكل ما وهو البديلة الطاقة
 لكـل مالئمة تكنولوجيا استعمال يتطلب الذي األمر البديلة الطاقة مصادر يف الطاقة من خمتلفة أشكال تتوفر 

 .البديلة الطاقة من شكل
  :أنواع الطاقات املتجددة -نيا

  :تتنوع وتتعدد الطاقات املتجددة بقدر ما تتنوع املوارد الطبيعية املتجددة، ومن أهم هذه األنواع جند

آلالف السنني وبطـرق خمتلفـة،  اهلااستعم مت هي طاقة يتم احلصول عليها من ضوء الشمس: الطاقة الشمسية -1
لتدفئـة والتربيـد ولتسـخني املــاء، كمـا أن الشـمس مسـؤولة تقريبــا  ت  ئيـة، تزويــد البنـا تسـتعمل لتوليـد الطاقـة الكهر
ا مصـدر  عن كل مصادر الطاقة املوجودة على األرض بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، ومن أهم منافع هذه الطاقة أ

ـا ال تسـاهم يف التلـوث واسـتعماهلا ال يسـاهم قابل للتجدد وجماني ة وليس هناك حدود لقابليتها علـى التجـدد كمـا أ
ا جند كلفة التقنية العالية جدا  1.يف ظاهرة االحتباس احلراري، أما من أهم معوقا

ا يتطلـب هـي الطاقـة املتولـدة مـن املسـاقط املائيـة وتعتـرب أرخـص مـوارد الطاقـة، لكـن اسـتخدامه: الطاقـة املائيـة -2
ــاه، واملنــاخ الســائد والتضــاريس وغريهــا، كــل هــذا إىل جانــب  ــة املي ــرى املــائي وكمي ظــروف طبيعيــة خاصــة تتعلــق 

 2.ظروف اقتصادية تتعلق بقرب هذه املوارد من السوق وعدم وجود منافسة من املوارد األخرى للطاقة
ح -3 ح اهلـواء حركـة مـن املسـتمدة الطاقـة هـي: طاقـة الـر  تسـيري يف سـواء العصـور أقـدم منـذ اسـتخدمت والـر

ر مـن املياه رفع أو واحلبوب، الغالل لطحن اهلواء طواحني إدارةأو  الشراعية السفن ح وحـدات وتسـتخدم اآل  الـر
ح طاقة حتويل يف ئيـة طاقـة إىل حتويلهـا يـتم أو مباشـرة تسـتخدم ميكانيكية طاقة إىل الر  ،مولـدات خـالل مـن كهر

ء توليد يف ستعماهلا الطاقة هذه مفهوم اليوم يرتبط  مكان يف تنشأ توليد وحمطات "هوائية طواحني"بواسطة الكهر

                                                             
امسري سعدون مصطفى وآخرون،  -1 ، ص ص 2011والتوزيع، عمان، األردن، ، دار اليازوري العلمية للنشر الطاقة البديلة مصادرها واستخداما

   .، بتصرف135-141
عرض النموذج  -إشكالية التحول الطاقوي كآلية لتحقيق األمن الطاقوي يف ظل املستجدات الدوليةعبد الرزاق فوزي وحسناوي بلبال،  - 2

مني  السياسات االستخدامية للموارد"امللتقى الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،األملاين الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
  .3، ص2015أفريل 08- 07اجلزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،"االحتياجات الدولية
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ئية األسالك عرب احملتاجة املناطق تغذية ويتم معني إلمكان الكهر  توليد العاملية املقاييس منظمة تقديرات حسب و
 1.املائية الطاقة قدرة أضعاف وهوعامليا  املصدر هذا من ميغاواط مليون 20

ت واحليوانيـة النباتيـة املـواد مـن اسـتنباطها ميكـن الـيت تلـك هـي: الطاقـة احليويـة -4  سـائل إىل حتويلهـا بعـد والنفـا
 احلـرارة واسـتخدام مباشـرة قهـاحر  طريـق عـن منهـا االستفادة ميكن كما،  احلراري التحلل أو الكيماوية لطرق أوغاز
ئية الطاقة وتوليد التوربينات تشغيل بواسطته ميكن الذي البخار إنتاج أو املياه تسخني يف الناجتة  هذا ويعترب ،الكهر
 الصـناعية، الـدول وبعـض كاهلنـد الناميـة الـدول يف ضـيق نطـاق علـى يسـتعمل حيـث جتـاري غـري الطاقـة مـن النـوع
 يـؤمن يـزال ال املـورد هـذا فـإن الطاقـة هـذه إلنتـاج احلاليـة التقنيـات يف الكفايـة وعـدم الكبـري اهلـدر مـن الـرغم وعلـى
  2.العامل يف املستهلكة الطاقة من  10% حوايل

 3:التالية األصناف إىل تصنيفها ميكن و الطاقة إلنتاج املستخدمة احليوية الكتلة من أصناف عدة هناكو 

 ت الزراعي النشاط خملفات ت :والغا  .وتشمل املخلفات الزراعية، اخلشب وخملفات الغا
 إىل تقسـيمها ميكـن الزراعيـة احملاصـيل مـن أنـواع عـدة احملاصـيل هـذه تشـمل :ةالطاقويـ الزراعـات حماصـيل 

 الوقود إلنتاج تستخدم اليت الزيتية والبذور السكر قصب ح،كالقم الغذائية الزراعية احملاصيل مها رئيسيتني جمموعتني
 ألغـراض تنـتج الـيت الصـناعية احملاصـيل أنـواع أحـد وهـي الغذائيـة غـري الزراعيـة واحملاصـيل ي،جتـار  نطاق على السائل
 .طاقوية

 ت ت تشمل :ةواملنزلي الصناعية النفا  الغذائية للصناعات الثانوية واملنتجات البقا ةالعضوي الصناعية النفا
 خملفـاتو  الفواكـه وتكييـف حتويـل خملفـات، احلبـوب مطـاحن كمخلفـات الزراعيـة األوليـة املـواد حتويـل عـن الناجتـة

 .والتغليف الورق صناعة

دة تعمقنـا يف جـوف األرض، ومـن أهـم : الطاقة اجلوفية -5 هي احلرارة املخزونة يف األرض وتـزداد هـذه الطاقـة بـز
سيوم،مصادرها احلرارة الناجتة عن حتلل العناصر املشعة اليت أمهها ال االنتقال احلراري الطبيعي  يورانيوم، الثوريوم والبو

حــواض الصــخور الربكانيــة ومنــاطق اجلرانيــت، وتســتخدم هــذه الطاقــة يف توليــد  يف املنــاطق الربكانيــة، املنــاطق الغنيــة 
                                                             

 األحفورية الطاقة إمدادات لتأمني كمرحلة املتجددة الطاقة ملشاريع اجلزائر وتوجه ملانيا املتجددة الطاقات صناعة مداحي، دمحمو راتول دمحم -1
ك مشروع حالة " البيئة ومحاية ت ظل يف االقتصادية املؤسسة سلوك" :حول الدويل امللتقيمداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، " ديزر  التنمية رها

ح، ورقلة،"االجتماعية والعدالة املستدامة    .6، ص 2012نوفمرب21- 20 اجلزائر، ، جامعة قاصدي مر
ح، ورقلة، 09 لعددا الباحث، جملة ،املتجددة وغري املتجددة البديلة والطاقات النفط خملفي، أمينة -2 ، 2011 ، اجلزائر،جامعة قاصدي مر

   .228ص
3 -Michel PLUVIOSE, Conversion d’énergie par turbomachines, Ellipses édition 
Marketing, France, 2010, p31. 
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ء، العمليــــات الصــــناعية والتدفئــــة كمــــا اســــتخدمت بعضــــها كمنتجعــــات عالجيــــة وســــياحية، تعتــــرب التقنيــــة  الكهــــر
  1.ارة اجلوفية لتوليد الطاقة آخذة يف التطوراملستخدمة يف االستفادة من احلر 

  :دوافع التوجه إىل الطاقات املتجددة -لثا
 2:هي املتجددة الطاقة حنو االجتاه إىل الدول حتفز رئيسية دوافع ثالث هناك

د والغـاز نفطالـ احتياطات تضاءل أن إىل التوقعات أغلبية تشري :الطاقة أمن  -1  للطاقـة العـاملي االسـتهالك وازد
لتـايل للطاقة احليوي املصدر هذا زوال إىل النهاية يف يؤديس  أخـرى مصـادر إجيـاد يف اآلن مـن التفكـري مـن البـد و

 . بديلة

 الوقـت نفـس يف وتقلـص للطاقـة احتياجاتنا مني يف تساهم أن املتجددة لطاقةل ميكن: املناخ تغري من القلق -2
 يتفقـون عامل 2000 من أكثر أن لألنباء مصادر عدة ذكرت وقد، احلراري لالحتباس املسببة الغازات انبعاث من
 الغـالف يف تتزايـد -وامليثـان الكربـون أكسـيد كثـاين -احلـراري لالحتبـاس املسـببة الغـازات كميـة أن علـى الـرأي يف

دة هـذه وأن األرضـية لكـرة احملـيط الرقيـق اجلـوي  العـامل، يف احلـرارة درجـة ارتفـاع مـن تزيـد الغـازات كميـة يف الـز
 الوقـت وأن حمتملـة، وكارثيـة سـلبية بنتـائج ينـذر هـذا احلـرارة درجـات ارتفـاع أن العلمـاء هـؤالء مـن الكثـري ويعتقـد
 اإلجـراءات هـذه ومـن اختاذهـا ميكـن إجـراءات هنـاك وأن املسـألة، هـذه ملعاجلـة الصحيح الزمين اإلطار هو احلاضر

 .الكربون من خالية متجددة طاقة استعمال

 مـن معينـة أنـواع تكلفـة تسـتمر أن املنتظـر ومـن عقـود عـدة منذ تتقلص فتئت ما اليت :املتجددة الطاقة كلفة -3
 تكنولوجيـات حتسـن إىل املتجـددة الطاقـة تكـاليف تقلـص سـبب إرجـاع وميكـن ،االخنفـاض يف املتجـددة الطاقـة
  .الصناعة هذه نضوج أثناء التقلص هذا يستمر وسوف ه،إنتاج

  اجلزائر الطاقات املتجددة يف :املطلب الثاين
تعد اجلزائر من أبرز دول العامل املرشحة من قبل خرباء الطاقة للعب دور أساسي ومهـم يف جمـال الطاقـات املتجـددة 

  .طي خمتلف احلواجز اليت تواجههامت خت إذا نظرا المتالكها مصادر طبيعية هائلة وذلك يف حال ما
  

                                                             
1 -  Bernard DURAND, Energie et Environnement, EDP Sciences, France, 2007, p91. 

ن كمـال آيـت  -2 مداخلـة ، -الطاقـة الشمسـية وسـبل تشـجيعها يف الـوطن العـريب -واقـع وأفـاق الطاقـة املتجـددة يف الـدول العربيـة، ودمحم إليفـي ز
 8-7سـطيف، اجلزائـر، فرحـات عباس،، جامعة "التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة: "حولالدويل  امللتقى مقدمة ضمن فعاليات

  .3، ص2008أفريل 
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  :الطاقات املتجددة اجلزائر منكانيات إم -أوال
ال يميكـن اسـتغالهلا لتكـون بـدو يف خمتلف أنـواع الطاقـة املتجـددة تعترب اجلزائر من الدول اليت متتلك إمكانيات هائلة 

  :  للطاقة األحفورية، وتتمثل عموما يف

وميكن  الشمسية يف العامل،تتوفر اجلزائر من جراء موقعها اجلغرايف على أغىن احلقول واملناجم  :الطاقة الشمسية -1
 : عرض اجلدول التايلمن خالل توضيح حجم هذه الطاقة 

  إمكانيات اجلزائر من الطاقة الشمسية: )62( اجلدول رقم
  الصحراء  اهلضاب العليا  الساحل  املنطقة

  86  10  4  املساحة 
  3500  3000  2650  )سنة/ ساعة( متوسط مدة اإلشعاع الشمسي 

  2650  1900  1700  )سنة/ 2م/ كيلوواط( متوسط الطاقة 
Ministère de l’énergie et des mines, Guide des Energies Renouvelables, Edition 2007, :املصدر   

p39. 

ســــاعة يف الســــنة وقــــد يصــــل  2600مــــن خــــالل اجلــــدول نالحــــظ أن متوســــط مــــدة اإلشــــعاع الشمســــي يتعــــدى 
من املساحة اإلمجالية للجزائر، مـن جهتهـا متوسـط الطاقـة  %86متثل ساعة يف املنطقة الصحراوية اليت  3500إىل

ة الشمســية تعتــرب األهــم يف اجلزائــر بــل حــىت علــى مســتوى ســنة، وعلــى هــذا فالطاقــ/2م/كيلــوواط  2650قــد يصــل 
ـا متثـل مـرة االسـتهالك  5000مـرات جممـل االسـتهالك العـاملي للطاقـة،  4منطقة حوض البحر املتوسط وذلـك كو

ء واجلزائ  1.السنة/ ترياواط ساعي 3000مرة استهالك أور املقدر بـ  60ري من الكهر

إال أنـه اليسـتغل سـوى  3مليـار م 65تقدر كميـة األمطـار املتسـاقطة سـنو علـى اجلزائـر حـوايل  :الطاقة املائية -2
قـي سـد طـور اإلجنـاز 50سـد منجـز وحنـو  103ثلثا هذه الكمية مياه سطحية، علما وأنه يوجد  3مليار م25 ، و

حلظــرية الوطنيــة نســبة  ء مــن الطاقــة املائيــة  أي حنــو  %1هــذه الكميــة هــي ميــاه جوفيــة، وتبلــغ حصــة إنتــاج الكهــر

                                                             
دراسة مقارنة بني مشروعي ديزرتيك وصحراء صوالر  -سياسات واسرتاتيجيات استغالل وتطوير الطاقة املتجددة يف اجلزائرفريدة كايف،  - 1

مني السياسات االستخدامية "امللتقى الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، -بريدر للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
  .5، ص2015أفريل 08- 07اجلزائر، جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،"االحتياجات الدولية
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حيــة وعــدم اســتغالل ميغــاواط فقــط، وترجــع هــذه النســبة الضــعيفة إىل العــدد غــري الكــايف مــن الســ 286 دود مــن 
حية أخرى  1.املوارد املتوفرة من 

ح -3 : يـز بـني منطقتـنيخيتلف املورد الرحيي يف اجلزائر من منطقـة إىل أخـرى، وعلـى العمـوم ميكـن التمي: طاقة الر
وبينهمـا كلم وتضاريس جبلية تتمثل يف األطلس التلي والصـحراوي   1200 تميز بساحل طولهمنطقة الشمال اليت ت

ح ليست مرتفعة، أما املنطقة الثانية فهي منطقة اجلنـوب الـيت  توجد السهول واهلضاب العليا، وهنا معدل سرعة الر
ح أكرب خصوصا يف اجلنوب الغريب بسرعة تزيد عن    ./م6 ويف منطقة أدرار تتجاوز /م 4تكون فيها سرعة الر

ح يف ا ، ميكـن اعتبارهـا طاقـة مالئمـة /م 6و 2جلزائـر معتدلـة تـرتاوح بـني وعلى العموم ميكـن القـول أن سـرعة الـر
  2.لضخ املياه خاصة يف السهول املرتفعة

مـن  %90الـيت تغطـي حـوايل   منطقتني، املنطقة األوىل هي الصحراء اجلرداءتنقسم اجلزائر إىل :الطاقة احليوية -4
ت االسـتوائية الـيت تغطـي حـوايل واملنطقة الثانية هـي منطقـة املساحة اإلمجالية للبلد،  مـن مسـاحة الـبالد %10الغـا

ت حـوايل  2,5مبساحة تقدر حبوايل  مليـون هكتـار، بينمـا متثـل التشـكيالت  1,8مليون هكتار، وفيها تغطي الغـا
  3.مليون هكتار 1,9الغابية املتدرجة يف اجلبال 

ت يف  االستعمال الطاقوي لكن لألسـف ال ميـثالن سـوى ويعترب كل من الصنوبر البحري والكاليتوس من أهم النبا
ت واملخلفــات العضـــوية خاصــة الفضـــالت احليوانيــة حـــل  5% ت اجلزائريـــة، كمــا يعتـــرب اســتغالل النفـــا مــن الغــا

  .اقتصادي من شأنه املسامهة يف التنمية خصوصا يف املناطق الريفية

اطي هـام حلـرارة األرض اجلوفيـة، يــؤدي إىل يــسـي يف الشـمال اجلزائـري احتار يشـكل كلــس اجلو : الطاقـة اجلوفيـة -5
وتوجـد الينـابيع يف ا يف مشـال شـرق ومشـال غـرب الـبالد، منبع مياه معدنية حـارة، واقعـة أساسـ 200وجود أكثر من 

، وهــذه الينــابيع 096بدرجــة تقــارب  ابع حــرارة هــو محــام املســخوطنينــ، وأكثــر امل040درجــة حــرارة غالبــا مــا تفــوق 

                                                             
مداخلة مقدمة ضمن  ،سياسات واسرتاتيجيات ترقية الكفاءة االستخدامية للموارد الطاقوية املتجددة يف اجلزائرشافية كتاف وزهري بن دعاس،  -1

مني االحتياجات الدولية"امللتقى الدويل حول فعاليات  جامعة فرحات  ،"السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
   .4ص، 2015أفريل 08-07اجلزائر، عباس، سطيف، 

 الكبري اجلنوب يف الشمسية الطاقة تطبيق مشروع لواقع دراسة اجلزائر يف املستدامة التنمية لتحقيق كمدخل املتجددة الطاقات فروحات، حدة -2
ح، ورقلة، اجلزائر، ،11 عددال الباحث، جملة ،جلزائر    .151، ص2012 جامعة قاصدي مر

هيل بنيتها أوىل خطوات التنميةاألزهر عزه ورشيدة خالدي،  -3 : امللتقى الدويل حولمداخلة مقدمة ضمن فعاليات  ،الطاقات املتجددة يف اجلزائر 
جلزائر " ، جامعة املسيلة، اجلزائر، "تقييم اسرتاتيجيات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف آفاق األلفية الثالثة 

   .7، ص2014أكتوبر  28-29
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ــة الــيت هــي  ت موجــودالطبيعي ت خلــزا طــن األرض تــدفق لوحــدها أكثــر مــن  ةعمومــا تســر  مــن املــاء /3م 2يف 
ت  1.احلار، وهي جزء صغري مما حتويه اخلزا

  :دوافع التفكري يف الطاقات املتجددة -نيا
عنــد التحـــدث عــن الـــدوافع الـــيت تــدفع اجلزائـــر للتفكـــري يف الطاقــات املتجـــددة رغـــم امتالكهــا للطاقـــات األحفوريـــة  

  2: يف النقاط التاليةفتظهر 
  التقليدية الوقود أسعار يف التقلبات حتدثها اليت األزمات من الوطين االقتصاد وقاية. 
  ـا متتلـك الشمسـية، الطاقـة إنتاج من كبري بقدر تتمتع فهي مالئمة، ومناخية جغرافية مبيزات اجلزائر تعمت  إذ أ

 التقليديـة، الطاقـات نفـاذ احتمـال إىل إلضـافة سـاعة، آالف ثالثة من كثر العامل يف سنوية تشميس نسبة أكرب
.املتسارع الدميغرايف النمو ظل يف ذلك وكل
  أن املتجـددة للطاقـة ميكن وهنا املستقبلي، الطلب لتلبية يكفي الالذي  الراهن الوقت يف املولدة الطاقة حجم 

.املتزايد حتياجالا تلبية يف أساسي دور تؤدي
  املشاكل حل يف وتساعد املناخي، التغري ومواجهة احلراري االحتباس غازات خفض يف املتجددة الطاقة تساهم 

.احلياة نوعية وتدهور كالتلوث األخرى البيئية
 ئية الطاقة إنتاج يف املستعملة والغاز النفط كميات من ختفض أن الطاقة ملصادر ميكن  واستغالهلا حمليا الكهر
حا تدر قد أخري جماالت يف  مصـادر والـنفط الغـاز نأل ذلك للتصدير، متوفرةالفائضة  الكميات فتصبح أكثر أر

.الزمن عرب تنفذ
 لتـايل للتصـدير والغـاز الـنفط مـن كـربأ كميـة حتـرر أن اجلزائـر يف املتجـددة الطاقـة ملشـاريع ميكـن  مركـز يثبـت و

.للطاقة مصدرة كجهة اجلزائر
  ومتطـورة ونظيفـة جديـدة عمـل فـرص وتـوفري قتصـادياال التنويـع يف يسـاهم أن املتجـددة طاقـةال ـال ميكـن 

. تكنولوجيا

                                                             
مداخلة مقدمة ضمن ، املتجددة كبديل تنموي ممكن إلحداث التنمية االقتصادية يف اجلزائراالستثمار يف الطاقات دمحم مداحي وسوسن زيرق،  -1

تقييم اسرتاتيجيات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف آفاق األلفية الثالثة  ": امللتقى الدويل حولفعاليات 
   .18، ص2014بر أكتو  29-28، جامعة املسيلة، اجلزائر، "جلزائر

رميان بن عبد الرمحان،  الشيخ سارة بن -2  سلوك":حول الدويل امللتقيمداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، املتجددة طاقةال جمال يف اجلزائر جتربة عرضو
ت ظل يف االقتصادية املؤسسة ح، ورقلة،،"االجتماعية والعدالة املستدامة التنمية رها    .1ص ،2012نوفمرب21- 20 اجلزائر، جامعة قاصدي مر
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  جمـال يف اجلزائـر مـع شراكة فرص لنيل تتسابق عديدة أوروبية بلدان جعل امليدان هذا يف اجلزائرية السوق أمهية 
. املتجددة الطاقات واستثمار تطوير

 :عقبات استغالل الطاقات املتجددة -الث
ت مصادر الطاقة املتائر لإلمكانيات اهلائلة من خمتلف يعرتض استغالل اجلز    1:امنه نذكرجددة العديد من الصعو

   لطاقات املتجددةقلة التحضري اجليد وانعدام التخطيط املسبق  .للربامج املتعلقة 
   ارتفاع التكلفة الرأمسالية ملشاريع الطاقة املتجددة مع قصور آليات التمويل، مما يؤثر سلبا على أسعارها وجعلها

لنسبة ملصادر الطاقة التقليدية  .غري تنافسية 
   ال يعترب خماطرة مالية رغم ن االستثمار يف هذا ا ا طاقة صديقة للبيئةاالعتقاد اخلاطئ   .أ
   ضعف مستوى التنسيق بني اجلهات املعنية بتطوير هذه املصادر على املستوى الوطين، ومن جهة أخرى قصور

ال  .برامج التعاون اإلقليمي يف هذا ا
  املتجددةت الفنية والتقنية الالزمة لتطبيق تكنولوجيا الطاقة ل التصنيعية األساسية ونقص القدراضعف اهلياك. 
  صعوبة ختزين هذا النوع من الطاقات. 
   ــا ســتخدام املصــادر املتجــددة إلنتــاج الطاقــة والفهــم اخلــاطئ لطبيعــة عمــل وتطبيقــات تكنولوجي قلــة االهتمــام 

تمع كله  .الطاقة املتجددة من قبل األطراف املعنية وا
  ال مقارنة مع دول أخرى   .قلة مراكز األحباث يف هذا ا

  يف اجلزائر سبل استغالل الطاقات املتجددة: الثالث املطلب
 ختطي خمتلف العقبات اليت تواجهها تسعى اجلزائر جلعل قطاع الطاقات املتجـددة خيـارا اسـرتاتيجيا ملرحلـةمن أجل 

طار قانوين ومؤسسايت وحتفيزي متنوع ختاذ جمموعة من التدابري املدعمة    .ما بعد النفط 

مج تطوير  -أوال   :الطاقات املتجددةبر
مج تنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية سنة بعد  إخضـاعه للتجريـب واالختبـار و  2011إطالق اجلزائر لرب

التكنولــوجي ملــدة حــوايل أربعــة ســنوات ظهــرت عــدة عناصــر جديــدة وملحــة علــى الســاحة الطاقويــة احملليــة والدوليــة 
مج ذلك تطلبت مراجعة  حيـث ، 2016كأولويـة وطنيـة يف فيفـري   هووضـع 2015يف مـاي  حتيينـهمت ولـذلك الـرب

                                                             
رميان بن عبد الرمحان الشيخ سارة بن -1    .1، صمرجع سبق ذكره، و
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%61,7%22,8
%91,

1,8%
%4,5
%01,  اخلال الشمسية

ح  الر

 احلرارة الشمسية

 التوليد املشرتك  

 الكتلة احليوية

 احلرارة اجلوفية

لنسـبة للسـوق الـوطين مـع التمسـك  2030يف أفـق  ميغـاواط 22000مت وضع طاقة متجددة منذ البداية بقدرة 
  .خبيار التصدير كهدف اسرتاتيجي إذا مسحت الظروف بذلك

ئـي املوجـه لالسـتهالك  %27من القدرة القائمة و %37فإن  2030كما أنه مع حلول سنة  مـن اإلنتـاج الكهر
  .الوطين ستكون من الطاقة املتجددة

مج إجناز حـوايل سـتني مـن احملطـات الشمسـية ومسـاحات الطاقـة اهلوائيـة يف أفـق  وسـتتم  2020كما يتضمن الرب
ئي املوجه للسوق الوطنية على مرحلتني   :مشاريع الطاقة املتجددة لإلنتاج الكهر

ط بـني الشمسـية ميغـاوا 4010خالل هذه املرحلة سيتم إجناز طاقة قيمتهـا  ):2020-2015( األوىل املرحلة 
  .ميغاواط بني الكتلة احليوية واحلرارة اجلوفية والتوليد املشرتك 515والرحيية، و

ـــة  ـــب  ):2030-2021(املرحلـــة الثاني ـــي بـــني الشـــمال والصـــحراء وســـتمكن مـــن تركي ئ فيهـــا يـــتم الـــربط الكهر
    .ات كربى للطاقة املتجددة يف كل من عني صاحل، أدرار، تيميمون وبشارحمط

مج الطاقة املتجددة حسب النوع يف سنة     :يليسيكون كما 2030ومن جهة أخرى فإن القدرات املرتاكمة لرب

مج تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية يف  :)19( الشكل رقم   2030أهداف بر
   

  

  

  

  

  

  

العتماد على معطياتمن :املصدر   :إعداد الطالبة 

مج تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقويةوزارة الطاقة اجلزائرية،    .6، ص 2016، جانفي بر

لنجاعـــة الطاقويـــة واقتصـــاد الطاقـــة الـــذي يهـــدف إىل         مج جـــزء يتعلــق  ومــن جهـــة أخـــرى فقـــد تضـــمن الـــرب
وهـــذا ) 2030-2015( مليـــون يف الفـــرتة  60مليـــون طـــن مكـــافئ نفـــط منهـــا  90تقلـــيص االســـتهالك حبـــوايل 

  :ا عن طريق العمليات التاليةذ، ويتم ه2030سنة  %10سيخفض الطلب الطاقوي حبوايل 
 تانحتسني العزل احلراري للب 
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 تطوير السخان الشمسي للماء 
 تعميم استعمال املصابيح ذات االستهالك املنخفض 
 مصابيح الزئبق مبصابيح الصوديوماستبدال مجيع  
 ترقية التوليد املشرتك 
لطاقة الشمسية   إجناز مشاريع للتكييف 
ت املنزلية  ء من النفا  1.توليد الكهر

مج تطوير الطاقات املتجددة -اني   :السياسات الداعمة لعمل بر
ختاذ جمموعة  مج تطوير الطاقات املتجددة والوصول إىل األهداف املرجوة قامت اجلزائر  من أجل التطبيق اجليد لرب

جلانب املؤسستمن اإلجراءات    :اجلانب القانوين والتحفيزي وتتمثل هذه اإلجراءات يفي، تعلق 

نشاء لطاقات املتجددة ستغالل احماولة منها لتوفري بيئة مؤسساتية مناسبة ال: البحث والتطوير -1 قامت اجلزائر 
ال، من أمهها نذكر   2:العديد من اهليئات املتخصصة يف تشجيع البحث والتطوير يف هذا ا

  مركز تطوير الطاقات املتجددة 
  وحدة تطوير التجهيزات الشمسية 
  وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم 
  تجددةوحدة األحباث التطبيقية يف جمال الطاقة امل 
  وحدة أحباث الطاقات املتجددة يف املناطق الصحراوية 
  وحدة البحث يف املوارد والطاقة املتجددة 
 املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة 
  الشركة املختصة يف تطوير الطاقات املتجددة 

  :اجلانب القانوين -2
ألمهية املتزايدة للطاقات املتجددة   تطويرها يف سياستها الطاقوية أمر ، أدجمت اجلزائر والنجاعة الطاقوية وعيا منها 

  
  

                                                             
مج تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقويةوزارة الطاقة اجلزائرية،  1 -  .5-3، ص ص 2016، جانفي بر

.16-15، ص ص مرجع سبق ذكرهشافية كتاف وزهري بن دعاس،   - 2  
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  1:هي ةوذلك عن طريق سن جمموعة من النصوص التشريعيمن خالل اعتماد إطار قانوين 
  لتحكم يف الطاقة 1999جويلية  28الصادر يف  99-09القانون رقم  .املتعلق 
  ء  2002فيفري 05الصادر يف  02-01القانون رقم لكهر والتوزيع العمـومي للغـاز الطبيعـي بواسـطة املتعلق 

 .القنوات
  املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة 2004أوت  14الصادر يف  04-09القانون رقم. 
  ـــم ـــذي رق ـــري للطاقـــات  2011جـــانفي  27الصـــادر يف  33-11املرســـوم التنفي املتضـــمن إنشـــاء املعهـــد اجلزائ

 . هاملتجددة وتنظيمه وسري 
  الــذي حيــدد طــرق تســيري حســاب التخصــيص  2011ديســمرب  8الصــادر يف 11-423املرســوم التنفيــذي رقــم

 "الصندوق الوطين للطاقات املتجددة والتوليد املشرتك" املسمى 302-131اخلاص رقم 
  الـــذي حيـــدد شـــروط مـــنح العـــالوات بعنـــوان  2013جـــوان  18الصـــادر يف  13-218املرســـوم التنفيـــذي رقـــم

ء تكاليف  .تنويع إنتاج الكهر
  ـــوزاريالقـــرار ـــة اعتمـــادا علـــى  2014فيفـــري  02الصـــادر يف  ال ـــاج الطاق احملـــدد ألســـعار الشـــراء املضـــمونة إلنت

 التجهيزات اليت تستعمل اخلال الشمسية وشروط تطبيقها
  لنســبة الــذي حيــدد تســعريات الشــراء املضــمونة وشــروط تطبيقهــ 2014ســبتمرب  01املــؤرخ يف الــوزاري القــرار ا 

ء املنتجة عن طريق املنشآت املستعملة لفرع اإلنتاج املشرتك  .للكهر
  الذي حيدد كيفيات إثبـات شـهادة أصـل الطاقـة  2015فيفري  11الصادر يف  69-15املرسوم التنفيذي رقم

  .املتجددة واستعمال هذه الشهادات

 :اإلجراءات التحفيزية -3
للمسـتثمرين وتشـجيع مبـادرات اخلـواص  -خاصـة اجلبائيـة –من أجل تشجيع املنتجـات احملليـة وتـوفري شـروط مرحبـة 

ـــدخلني وخمتلـــف  لتأكـــد مـــن أن املســـتعملني واملت ـــق األمـــر  ـــة ويتعل والشـــركات مت إجـــراء تعـــديالت تشـــريعية وتنظيمي
الســتجابة  ت املعرتضــة يف جمــال املســتثمرين يســتفيدون مــن إطــار تشــريعي وتنظيمــي يســمح  بفعاليــة علــى التحــد

  .الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية
ال إىل اإلطار العام الذي حيكم تطوير االستثمار بصفة عامة          .ومن جهة أخرى خيضع االستثمار يف هذا ا

                                                             
، 2015، اإلصدار الثالث، القاهرة، مصر، دليل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربيةاملركز االقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة،  -1

  .57-56ص ص 
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دة علــى هــذا        لنســبة للعمليــات واملشــاريع ز الــيت تســاهم يف حتســني مت وضــع إجــراءات للتحفيــز والتشــجيع 
النجاعة الطاقوية وترقيـة الطاقـات املتجـددة سـواء كانـت هـذه التحفيـزات ماليـة، جبائيـة أو مجركيـة وهـذا حسـب مـا 

لتحكم يف الطاقات   .نص عليه القانون املتعلق 
  .يم مباشر وغري مباشر للطاقات املتجددةعتد كما أن اإلطار القانوين املعمول به ينص على       

  1.ومن جهة أخرى مت إنشاء الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة ليساهم يف متويل املشاريع       

  :السياسات الالزمة لدعم وتطوير استغالل الطاقات املتجددة -الث
مج تطـوير  يتطلب جناح اجلزائر يف استغالل اإلمكانيات اهلائلة اليت متتلكها يف جمـال الطاقـات املتجـددة وتطبيـق بـر

ــاد لتنشــيط القطــاع وتشــجيع االســتثمار فيــه مــن خــالل الطاقــات املتجــددة بكــل فعاليــة  أن تلعــب الدولــة دورا قي
  2:يلي انتهاج جمموعة من السياسات اليت ميكن توضيحها كما

 :حتديد السياسات واالسرتاتيجيات املعتمدة واملستهدفة -1
الطاقـــة املتجـــددة أخــــذ العديـــد مـــن العوامــــل بعـــني االعتبـــار وتكــــون تتناســـب والوضــــع  إســــرتاتيجيةيتطلـــب وضـــع 

خذ بعني االعتبار  ا التقنية، كما  االقتصادي للدولة، حيث جيب على احلكومة أن تقيم مصادرها املتجددة وقدرا
لقطــع واملعــدات الفوائــد االقتصــادية الناجتــة عــن إجيــاد قطــاع صــناعي قــادر علــى تزويــد مشــاريع الطاقــة امل تجــددة 

سـتخدام منـاذج التكنولوجيـا واملشـاريع التجريبيـة الصـغرية حـىت  سـتريادها، كمـا جيـب أن تبـدأ  الالزمة عوض القيام 
 .تكون األخطاء احلتمية اليت حتصل يف املشاريع عالية التكلفة ال

 :البنية املؤسساتية يف جمال الطاقة املتجددة -2
تعمـــل علـــى وضـــع وتطبيـــق اإلســـرتاتيجيات، وإجيـــاد اآلليـــات ؤسســـات متخصصـــة جهـــات وم إنشـــاءجيـــب أن يـــتم 

 .احلاكمة لألسواق، ومن جهة أخرى مسؤوليتها يف تطوير األطر القانونية والتشريعية املنظمة للطاقة املتجددة

ت التقنية -3   :مواجهة التحد
ح والشمس غري مستمرمبا أن توليد الطاقة من ال جيب ربط هذين املصدرين مع التوليد التقليـدي للطاقـة، حيـث  ر

ء تسـتطيع اسـتخدام حمطـات توليـد الطاقـة  ت التقنية العديد من اخليارات، فشـركات الكهـر سيتيح مواجهة التحد
يف  القدمية كمصدر احتياط لتأمني التوليد عندما ال تتـوفر املصـادر املتجـددة، كمـا ميكـن اسـتخدام التخـزين احلـراري

 .معامل توليد الطاقة الشمسية املركزة لتخزين الطاقة وتوزيعها حىت بعد غياب الشمس
                                                             

.29، صمرجع سبق ذكرهوزارة الطاقة اجلزائرية،  - 1  
.11، صمرجع سبق ذكرهشافية كتاف وزهري بن دعاس،  - 2  
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 :بناء قدرات األحباث والتطوير وصقل املهارات احمللية -4
حتتاج صناعة الطاقة املتجددة إىل قوة عاملة مؤهلة مـن التقنيـني واملصـممني واملهندسـني، كمـا تعتمـد علـى األحبـاث 

وعلــى هــذا األســاس جيــب تطــوير آليــات وعمليــات البحــث قــدم يف جمــال التكنولوجيــا والتنفيــذ، والتطــوير إلحــراز الت
ال، وإنشاء مراكز األحباث املتخصصة، والعمـل علـى تشـجيع وتكـوين املسـتثمرين يف الطاقـة  ذا ا العلمي املرتبط 

  .املتجددة
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  كمصدر ملوارد مالية إضافية  االقتصاد املعريف :املبحث الثالث
مع التطورات املتسارعة اليت عرفها االقتصاد العاملي مل تعـد ثـروات األمـم منحصـرة يف املـوارد الطبيعيـة والطاقويـة وإمنـا 
بــرزت ثــروة أخــرى أكثـــر أمهيــة متثلــت يف املعــارف ورأس املـــال الفكــري الــيت يعتــرب فيهـــا رأس املــال البشــري املصـــدر 

عتبارهــا متتلــك طاقــات بشــرية كبــرية البــد أن تتبــىن إســرتاتيجيةاألساســي للثــروة،  واضــحة املعــامل مــن أجــل  واجلزائــر 
يضـمن هلـا مـوارد ماليـة جديـدة تسـاهم يف والتحول من اقتصاد مادي طاقوي إىل اقتصاد معـريف استثمار هذه الثروة 

  .سعار النفطتغطية النفقات العامة املتزايدة وخيلصها من مشكلة ارتباطها بتقلبات أ

  البشريماهية االستثمار : املطلب األول
ا، وذلـك  دة ثرو متتلك اجلزائر موارد بشرية هائلة ميكنها االستفادة منها عن طريق االستثمار فيها إذ هي أرادت ز

  .انطالقا من أن املوارد البشرية أصبحت من أهم عناصر اإلنتاج

  :مفهوم االستثمار البشري -أوال
  :من التعاريف اليت أعطيت ملصطلح االستثمار البشري جند منها هناك العديد

هــارات ومعــارف وقــدرات أفــراد اجلــنس البشــري الــذين يســامهون يف التنميــة معمليــة تنميــة  هــو"  :ولالتعريــف األ
  1."ميكنهم أن يسامهوا فيها االقتصادية واالجتماعية لبلد ما، أو

حايل على تكوين وتعليم املورد البشري، ينتج عنها إضافة قيمة مضافة عن هو عملية إنفاق مايل :" التعريف الثاين
  2"طريق التميز واالبتكار يف اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات

 3."اجلهود اليت تؤثر يف مستقبل الدخل احلقيقي من خالل تعبئة املوارد يف األفراد " :التعريف الثالث
االستثمار البشري علـى أنـه اإلنفـاق علـى كـل األنشـطة الـيت تـؤدي إىل وانطالقا من التعاريف السابقة ميكن تعريف 

دة إنتاجيتها، ومن مث املسامهة بشكل فعال يف التنمية  تطوير قدرات ومهارات املوارد البشرية على حنو ميكنها من ز
 .االقتصادية واالجتماعية

 
  

                                                             
1- Abdellaziz AMOKRANE, La Comptabilite Des Ressources Humaines, l’office des 
publications universitaires, alger, 2012, p193. 

رأس املال البشري " : املؤمتر الدويل حولمداخلة مقدمة ضمن فعاليات ، املال البشري من منظور مايل  رأساالستثمار يف، عبد هللا علي القرشي-2
   .2013أفريل  25-22، جامعة الزيتونة، األردن، "يف اقتصاد املعرفة

.194، ص 2006، مصر،اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، دور املوارد البشرية يف متويل التنميةهشام مصطفى اجلمل،  - 3  
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  :أهداف االستثمار البشري -نيا
  :املوارد البشرية، ومن أهم هذه األهداف جند يف ستثماراالتتعدد األهداف املبتغاة من 

  1 :تتمثل هذه األهداف يف: أهداف مباشرة -1
ــاج   دة اإلنت دة اإلنتــاج أهــم األهــداف املباشــرة لالســتثمار يف رأس املــال البشــري، إذ يــربط : ز حبيــث يعــد ز

دة اإلنتــاج، وهــذا انطالقــا مــن كــون أن التعلــيم يــؤدي إىل خلــق طبقــة مــن  العديــد مــن االقتصــاديني بــني التعلــيم وز
االت العلمية والتكنولوجية اليت تزيد من اإلنتاج وتعمل على  . تطويره ليتالءم وظروف التقدم الفنيني يف ا

أصـحاب كون من خالل املواءمة بـني رغبـات ويقصد به إجياد فرص عمل مناسبة لألفراد وي: حتقيق التوظيف 
األعمال وما حيتاجونه من مهارات وكفاءات، وهذا ال يكون إال عن طريـق االسـتثمار يف املـورد البشـري مـن خـالل 

 .التعليم والتدريب
يف حتقيـق  -خاصـة عـن طريـق التعلـيم -يسـاعد االسـتثمار يف رأس املـال البشـري :االجتماعيةحتقيق املساواة  

 .املساواة االجتماعية وذلك مبساعدة الطبقات الفقرية احملرومة ونشر مبادئ التعاون بني األفراد

  2:من األهداف غري املباشرة لالستثمار البشري جند: أهداف غري مباشرة -2
ــــراد  ــــد األف ــــدوافع االقتصــــادية عن ــــاء ال ــــق الصــــفات : بن ــــال البشــــري إىل خل يهــــدف االســــتثمار يف رأس امل

االقتصادية البناءة اليت تقتضيها طبيعـة العمـل، كالرغبـة يف إتقـان العمـل واالسـتقرار فيـه، احـرتام املواعيـد وغريهـا مـن 
دة اإلنتاجية ومن مث حتقيق ا  . لتنمية االقتصاديةالدوافع اليت هلا دور كبري يف ز

تمــع مــن : إحــداث التغيــري االجتمــاعي الــالزم لعمليــة التنميــة  يعــد هــدف إحــداث التغيــري االجتمــاعي يف ا
األهداف غري املباشرة الالزمة لتحقيق التنمية، وذلك أن مصدر التغيري ال يوجد يف األنظمة والقوانني فقط بقدر ما 

 .يري يف األنظمة واملؤسسات والعالقاتيوجد يف األفراد، فعليهم يقع عبء التغ

تمـــع  ـــوفري منـــاخ البحـــث العلمـــي يف ا يعـــد هـــذا اهلـــدف مـــن أهـــم األهـــداف الـــيت تســـعى إىل حتقيقهـــا : ت
تمع الذي يريد أن ينمـو ويتقـدم يف حاجـة إىل مزيـد مـن أدوات البحـث العلمـي مـن  االستثمارات البشرية، إذ أن ا

حــدث أجهــزة البحــث البــاحثني املتخصصــني يف فــروع العلــ هــزة  وم املختلفــة، وكــذا مؤسســات البحــث العلمــي ا
 .العلمي اليت تساعد الباحثني على أداء عملهم على أفضل وجه مما يدفع بعملية التنمية إىل األمام

                                                             
مداخلة مقدمة ، املال البشري سأر وبناء نظم إدارة املعرفة إلجناح االستثمار يف ) اهلندرة( ليات عمدور إعادة هندسة المعني أمني السيد،  -1

   .2013أفريل  25-22، جامعة الزيتونة، األردن، "رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة" : املؤمتر الدويل حولضمن فعاليات 

.197-196، ص ص مرجع سبق ذكرههشام اجلمل،   -2  
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  :املوارد البشرية يف اجلزائر -لثا
  :ض املعطيات التاليةنظهر اإلمكانيات اليت متتلكها اجلزائر يف املوارد البشرية من خالل عر 

  )2015-2000(تطور املوارد البشرية اجلزائرية حسب الرتكيبة العمرية خالل الفرتة : )63( اجلدول رقم
  2015  2010  2005  2000  السنة

  28,5  27,2  29,1  34,3  سنة 15أقل من 
  65,5  67,3  65,9  61,4  سنة 65- 15

  5,9  5,6  5,0  4,3  سنة 65أكثر من 
  :الطالبة اعتمادا على معطياتمن إعداد : املصدر

. )7201-08-09le  (consulté ,www.worldbank.org : World Bank, sur le site  

تمع اجلزائري مقسم إىل ثالث فئات، حيث تعد الفئة        -15من اإلحصائيات املوضحة يف اجلدول جند أن ا
، وهـذا مؤشـر جيـد ودليـل علـى تـوفر %60ستحواذها على نسب عاليـة جـدا فلـم تقـل عـن سنة هي األهم  65

تمع  15موارد بشرية نشطة وهو سن النشاط االقتصادي، كما أن الفئة أقل من اجلزائر على  سنة هلا نصيب يف ا
النشـطة، وعلـى  اجلزائري وهو كذلك دليل جيد خصوصا أنه بعد حوايل عشر سـنوات سـتدخل هـذه الفئـة يف الفئـة

ا إىل اخلارجهذا األساس فاجل   . زائر متلك موارد بشرية هائلة عليها فقط استغالهلا واحلد من هجر

  رأس املال الفكري: املطلب الثاين
حتولت خمتلف دول العامل من االستثمار يف رأس املال املادي إىل االستثمار يف املوارد غري امللموسة بغية تكوين رأس 

لنظر إىل األمهية القصوى اليت مال فكري   .يكتسيهايضمن هلا القدرة على التنافس وتوليد الثروة 

  :مفهوم رأس املال الفكري -أوال

ت، وهذه النخبة هلـا القـدرة علـى التعامـل " : التعريف األول هو امتالك خنبة متميزة من العاملني على كافة املستو
   1."قدرة على إعادة تركيب هذا النظام اإلنتاجي بطرق متميزةاملرن يف ظل نظام إنتاجي متطور، وهلا ال

الــيت توضــع قيــد االســتخدام مــن  -املعرفــة، املعلومــات، امللكيــة الفكريــة واخلــربة –املــادة الفكريــة " : التعريــف الثــاين
  2"أجل خلق الثروة الراحبة

                                                             
دات،  - .279، ص2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفةدمحم عواد الز 1  

، 2009اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ، دارإدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمالعلي العنزي وأمحد علي صاحل،  سعد -2
   .168ص 
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رأس املـال الفكـري ميثـل ذلـك املـورد االسـرتاتيجي الـذي ميكنـه توظيـف  أن وانطالقا من هذه التعـاريف جنـد         
  . املعرفة يف سبيل خلق الثروة، وهذا املورد يتمثل يف املهارات واخلربات والقدرات والكفاءات

  :مقارنة بني رأس املال الفكري واملادي -نيا
  :املال املادي من خالل عرض اجلدول التايلميكن توضيح أهم الفروقات املوجودة بني رأس املال الفكري ورأس 

  مقارنة بني رأس املال الفكري ورأس املال املادي: )64( اجلدول رقم

  رأس املال املادي  رأس املال الفكري  البعد
  مادي ملموس  أثريي غري ملموس  الطبيعة

  اآللة  الفرد  األمنوذج األمثل
  عمال يدويون  أفراد ماهرون أذكياء ومبدعون  األفراد
الستعمال(متزايدة   العوائد الستعمال( متناقصة   )يزيد    )ينقص 

  )طاقة، مواد خام وأموال(يف املوارد   يف الذكاء، االنتباه والرتكيز  منط الثروة
  يرتكز على املاضي فقط  يتوجه حنو املستقبل  التوجه الزمين

  تكلفة  قيمة  احملتوى
  وقيت  مستمر  الدميومة
  )يركز على الكمية( كمي   )على النوعيةيركز ( نوعي   النوعية
  سهل القياس  صعب القياس لطبيعته األثريية  القياس

دةعمر أمحد مهشري،  :املصدر   .251، ص2013، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة املعرفة الطريق إىل التميز والر

  أمهية رأس املال الفكري -لثا
لغة ميكن إبرازها يف النقاط التاليةيلعب رأس املال الفكري    1:أمهية 

 :املنزلة الرفيعة -1
فضـــل هللا ســـبحانه وتعـــاىل اإلنســـان علـــى ســـائر املخلوقـــات األخـــرى ومنحـــه نعمـــة العقـــل والتفكـــري، هـــذه النعمـــة 

 ، حيث يقول يف هذا الشأن أحد العلماءتمعاتأصبحت السالح األقوى واملؤشر األكثر موضوعية لتقرير تقدم ا
 2."ال توجد بالد غري منتجة بل توجد عقول غري منتجة" االقتصاديني 

                                                             
   .، بتصرف175-171، ص صمرجع سبق ذكره، علي العنزي وأمحد علي صاحل سعد - 1

.171نفس املرجع السابق، ص - 2  
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 :ت الذكيةؤسساسيس امل -2
قـــي املـــوارد يســتلزم بنـــاء املؤسســ ا علـــى اســتثمار  لدرجــة األوىل تـــوافر العقـــول املتميــزة بـــذكائها وقــدر ات الذكيـــة 

م، ألن تلـك العقـول هلـا توسيع مساحة التميز ملؤسسلصاحل وتسخريها قابليـة التكيـف مـع الظـروف املتغـرية وهـذا  ا
 .ما ميثل رأس املال الفكري

جحة وعوائد عالية -3  :استثمارات 
ا حتقق عوائد عالية، ويف بعض األحيان تكـون تلـك العوائـد  ستثمار يف رأس املال الفكري عمليةيعد اال جحة أل

دوالر عوائد لرباءات االخـرتاع، يف حـني  أكثر من بليون )MBI()(حققت شركة  2000خيالية، فمثال يف سنة 

ح تزيــد عــن ) ميكــرو سيســتمز( شــركة   8إىل6مليــارات دوالر بواســطة  6األمريكيــة إلنتــاج احلواســيب حققــت أر
 91,6و 67موظــف ميثلــون رؤوس أمــوال فكريــة، وتراوحــت قيمــة رأس املــال الفكــري لشــركة ميكروســوفت مــابني 

 .بليون دوالر

 :ح تنافسيمورد اسرتاتيجي وسال -4
يف ظـــل االقتصـــاد املعـــريف أصـــبح رأس املـــال الفكـــري مـــوردا اســـرتاتيجيا يشـــكل قـــوة فاعلـــة هلـــذا االقتصـــاد واملصـــدر 

  :الرئيسي للثروة واالزدهار كونه
 مورد مثني ويضيف قيمة للمؤسسة.  
 لندرة   .مورد يتسم 
 مورد ال ميكن تقليده بسهولة.  
 مورد ال ميكن إحالل بديل عنه.  

  ماهية اقتصاد املعرفة: الثالثاملطلب 
هـو عليـه اليـوم، إذ أصـبحت املعرفـة الركيـزة األساسـية ألي  شهد االقتصاد العـاملي حتـوالت هامـة حـىت وصـل إىل مـا

جمتمع يريـد التقـدم، وتعاظمـت قيمتهـا وأضـحت مـورد اسـرتاتيجي وقيمـة مضـافة ألي نشـاط، ويقـوم هـذا االقتصـاد 
  .عده على الوصول إىل خمتلف األهدافعلى جمموعة من الركائز اليت تسا

  : مفهوم اقتصاد املعرفة -أوال
هتمام االقتصاديني، ووضعت له العديد من التعاريف جند منها   :حظي مصطلح االقتصاد املعريف 

                                                             
( ) IBM : International Business Machines is American Multinational Technology Company. 
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هــو االقتصــاد الــذي يــدور حــول احلصــول علــى املعرفــة واملشــاركة فيهــا، واســتخدامها وتوظيفهــا " : التعريــف األول
دف حتسني نوعية احلياة يف وابوإبداعها  ـا، مـن خـالل االسـتفادة مـن خدمـة معلوماتيـة ثريـة تكارها  خمتلـف جماال

جمموعـة  ثوتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري كرأمسال وتوظيف البحث العلمي وذلك إلحـدا

  1 ."من التغريات اإلسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي
هو احلقل االقتصادي الذي يعتمد كليا على عنصر املعرفة يف تطوير السلوك اإلنتاجي، السياسة " : الثاينالتعريف 

دف حتقيق املكاسب اإلسرتاتيجية  2."التنظيمية، الثقافية واإلسرتاتيجية وكذا القدرة التنافسية 
ذلـك االقتصـاد الـذي متثـل فيـه املعرفـة  :وانطالقا من هـذه التعـاريف ميكـن تعريـف االقتصـاد املعـريف علـى أنـه        

أهـم عناصـر اإلنتـاج ومصـدر حتقيـق الثـروة، يقـوم علــى تكنولوجيـا املعلومـات واملـوارد البشـرية كـرأس مـال معـريف بغيــة 
  .الوصول إىل حتقيق املكاسب اإلسرتاتيجية

  :أمهية اقتصاد املعرفة -نيا
  3:تربز أمهية اقتصاد املعرفة من خالل مايلي

o  دة يف تاألساس ليعترب ا وتراكمها، وذلك كونـه يركـز علـى أسـباب حتقيـق الثـروة مـن خـالل الـز د وليد الثروة وز
 .التخصص بتقسيم العمل

o  سـتخدام التقنيـات اإلسهام يف حتسني األداء ورفع اإلنتاجية وختفيض تكاليف اإلنتـاج وحتسـني نوعيتـه، وذلـك 
االت  .واألساليب املتطورة يف خمتلف ا

o دة معطيــات االقتصــاد الــوطين ا ، وكــذا توليـــد ...)اإلنتــاج، الـــدخل الــوطين وعوائــد املشــروعات( إلســهام يف ز
ا بشكل مباشر أو غري مباشر م   .دخول لألفراد الذين ترتبط نشاطا

o اإلسهام يف توليد فرص عمل نتيجة التوسع يف النشاطات االقتصادية. 
o ة يف جمال املعرفة العلمية والعملية من أجل تكوين رأمسـال معـريف يسـهم التحفيز على التوسع يف االستثمار خاص

 .يف توليد إنتاج معريف يؤثر بدوره على خمتلف األنشطة االقتصادية

                                                             
تمع العريب للنشر والتوزيع، االقتصاد املعريفمصطفى يوسف كايف،  - .35-34، ص ص2013عمان، األردن، ، مكتبة ا 1  
.289، ص2015، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، الثروة املستدامة: االقتصاد املعريفخالد عجيل احلشاش،  - 2  
.، بتصرف29-22، ص ص 2007، عامل الكتب احلديث، عمان، األردن، اقتصاد املعرفةفليح حسن خلف،  - 3  
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o  دة األمهيــة النســبية لكــل مــن اإلســهام يف حتقيــق تغيــريات هيكليــة واضــحة وملموســة يف االقتصــاد مــن خــالل ز
املباشــر، االســتثمار يف املعرفــة، العــاملني يف جمــاالت املعرفــة والصــادرات مــن املنتوجــات اإلنتــاج املعــريف املباشــر وغــري 

 .املعرفية
o دة عنصر ومورد إنتاجي مهم وهو املعرفة العلمية والعملية  .اإلسهام يف ز
o  إجياد منط جديد للتخصص وتقسيم العمل الدويل 
o يعترب احملرك األساسي لعملية منو االقتصاد. 

  :ركائز االقتصاد املعريف -لثا
  1:يقوم االقتصاد املعريف على أربعة ركائز تتمثل يف

هـو مـن االحتياجـات األساسـية لإلنتاجيـة والتنافسـية االقتصـادية، حيـث يتعـني علـى احلكومـات أن : التعليم -1
 .ديثة يف العملتوفر اليد العاملة املاهرة واإلبداعية أو رأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيا احل

ــا : البحــث والتطــوير -2 ميثــل جمموعــة مــن األنشــطة الــيت تعتمــد املعــارف واخلــربات كمــدخالت وتكــون خمرجا
نظـام فعـال مـن الـروابط التجاريـة مـع املؤسسـات األكادمييـة وغريهـا مـن  معرفة جديـدة أو توسـيع ملعرفـة قائمـة، ويعـد
ا وتكييفها مع االحتياجات احملليةاملنظمات اليت تستطيع مواكبة ثورة املعرفة   .املتنامية واستيعا

اليت تسهل نشر وجتهيز املعلومـات واملعـارف : البنية التحتية املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -3
 .وتكييفه مع االحتياجات احمللية لدعم النشاط االقتصادي وحتفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية

ــا دور احلكومــات يف: لرشــيدةاحلوكمـة ا -4 دة  يقصـد  ــدف إىل ز تـوفري كــل األطـر القانونيــة والسياسـية الــيت 
حـة ويســرا،  ـدف إىل جعـل تكنولوجيـا املعلومــات واالتصـاالت أكثـر إ اإلنتاجيـة والنمـو، وتشـمل السياسـات الــيت 

دة القدرة الت   .نافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةوختفيض التعريفات اجلمركية على املنتجات التكنولوجية وز

 اقتصاد املعرفة يف اجلزائروآفاق واقع : املطلب الرابع
ولـوج الـدول هلـذا االقتصـاد اجلديـد هنـاك مجلـة مـن املؤشـرات الـيت تتمثـل يف الركـائز الـيت يقـوم معرفة درجة  من أجل

ملؤشرات الفرعية لكل  ملعرفة مدى تبين اجلزائر هلذا االقتصاد نعرضعليها، وانطالقا من هذا  اإلحصائيات اخلاصة 
  .ركيزة على حدى

  

                                                             
شرون وموز التعليم املبين على اقتصاد املعرفةبسام عبد اهلادي عفونة،  -1    .15-14،ص ص 2014عون، عمان، األردن،، دار البداية 
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  :واقع التعليم يف اجلزائر -أوال
دمــــاج  ــــر، وســــنقوم  ــــة واقــــع التعلــــيم يف اجلزائ ــــة الــــيت مــــن خالهلــــا ميكــــن معرف هنــــاك العديــــد مــــن املؤشــــرات الفرعي

ذه املؤشرات يف اجلدول التايل   :اإلحصائيات املتعلقة 

  )2015-2010(خالل الفرتة يف اجلزائر تطور أهم املؤشرات الدالة على واقع التعليم : )65( اجلدول رقم

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة 
  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  )من الدخل الوطين %( إمجايل اإلنفاق على التعليم 

  116,2  118,7  119,8  118,3  116,7  115,5  نسبة التسجيل يف املرحلة االبتدائية
  23,8  23,7  23,3  23,2  23,3  23,3  االبتدائيمدرس يف / نسبة تلميذ

  36,9  34,6  34  32,2  31,2  29,8  نسبة التسجيل يف اجلامعة
  24,0  23,8  24,9  26,1  28,1  28,8  مدرس يف اجلامعة/ نسبة طالب

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات: املصدر
. )2016-11-le 11 (consulté ,www.worldbank.org : World Bank, sur le site 

  :من خالل القراءة األولية لإلحصائيات املبينة يف اجلدول نالحظ مايلي
  بتـة بواقـع ست طيلة ، وهـي نسـبة %4,5سنوات بقي اإلنفاق العام على التعليم كنسبة من الـدخل الـوطين 

 .ألمهية التعليم يف عامل اليوم واعتباره كاستثمار يف املوارد البشريةضئيلة نظرا 
  ملــدارس االبتدائيــة فاقــت يف كــل الســنوات وهــذا مــا يفســر جهــود الدولــة يف ســبيل  %100نســبة االلتحــاق 

لكــل القضـاء علــى األميــة مــن خــالل تشـييد املــدارس يف خمتلــف ربــوع الــوطن، وكـذا سياســة جمانيــة وإجباريــة التعلــيم 
 .سنوات وكذا تقييد األطفال الذين ختطوا العمر املدرسي املقرر6طفل بلغ 
 إىل وهـذا راجــع  تلميـذ لكـل أسـتاذ 23رارا يف حـدود مـدرس يف املدرسـة االبتدائيـة اسـتق/ عرفـت النسـبة تلميـذ

 .التوسع يف تشييد املدارس وكذا مسابقات التوظيف املتتالية لألساتذة
 يف خمتلــف جامعــات اجلزائــر ويف خمتلــف التخصصــات ارتفاعــا، وهــذا مــا تظهــره  عــرف عــدد الطلبــة املســجلني

ملقارنـة 2015يف سـنة  % 36,9إىل  2010يف سنة  %29,8نسبة التسجيل يف اجلامعة اليت ارتفعت من  ، و
غــري رقـم  هـوىل اجلامعـة و إيصـلون  مـنفقـط مـع نسـبة التسـجيل يف االبتدائيـة جنـد أن حـوايل ثلـث تالميـذ االبتـدائي 

 .مرغوب فيه
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 2010يف سنة  28,8مدرس يف اجلامعة اخنفاضا من سنة ألخرى حيث اخنفضت من / عرفت نسبة طالب 
  .يف كل والية، وها راجع جلهود الدولة من خالل بناء جامعة 2014يف سنة  23,8إىل حوايل 

  :واقع البحث والتطوير يف اجلزائر -نيا
نعـرف مــن خالهلـا واقــع البحـث والتطــوير يف اجلزائـر، وســنقوم بعرضــها يف  هنـاك جمموعــة مـن املؤشــرات الفرعيـة الــيت

  :اجلدول التايل

  )2015-2010(واقع املؤشرات الفرعية للبحث والتطوير يف اجلزائر خالل الفرتة : )66( اجلدول رقم
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة 
  89  94  118  119  94  76  طلبات تسجيل براءات االخرتاع للمقيمنيعدد 
  716  719  722  781  803  730  طلبات تسجيل براءات االخرتاع لغري املقيمنيعدد 
  /  /  3653  3174  2620  2259  املقاالت العلميةعدد 

  0,2  0,2  0,2  0,1  0,2  0,5  )من اإلمجايل %(صادرات التكنولوجيا املتقدمة 
 :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر

. )2016-11-le 11 (consulté ,www.worldbank.org : Bank, sur le siteWorld   

ـال دة علـى هـذه املؤشـرات هنـاك مؤشـرات فرعيـة أخـرى تــدخل يف هـذا ا ، ونظـرا لعـدم تـوفر إحصـائيات ســنوية ز
ينا تقدميها يف شكل نقاط وذلك كالتايل   1:مستقلة ار

 هتمام الدولـة اجلزائريـة :إمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير مؤشر وذلـك  مل حيض قطاع البحث والتطوير 
معدومــة، إذ بلغــت خــالل الفــرتة  حيــث تكــاد تكــون نفقــات هــذا القطــاع لنظــر إىل االعتمــادات املخصصــة لــه،

خصوصــــا يف ظــــل مــــن النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل، وهــــي نســــبة ضــــئيلة جــــدا  %0,07حــــوايل ) 2005-2015(
ت النمـو الـيت عرفـت ارتفاعـا، ويـزداد األمـر سـوء لـو قـار هـذه اإلحصـائيات مـع اإلمكانيات املالية املتوفرة و  مسـتو

مـن النــاتج  %0,71بلـدان اجلـوار والبلـدان املتقدمـة، فمـثال بلـغ نصـيب هــذا القطـاع مـن النفقـات العامـة للمغـرب 
ـال فنجــد النسـب عاليــة فكــور %0,68احملـي اإلمجــايل، ومصـر الــيت بلـغ فيهــا  ــذا ا ـتم  ، يف حـني الــدول الــيت 

جتها احمللي اإلمجايل  %4,29ختصص  جتهـا احمللـي  %3,08 حني بلغـت يف الـدمنارك يفهلذا القطاع، من  مـن 
 .اإلمجايل

                                                             
1 - World Bank, World Development Indicators : Science and Tecnology,2016, p p2-6. 
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 2005(عــدد البـــاحثني يف اجلزائــر خــالل الفـــرتة بلــغ  :مؤشــر عــدد البـــاحثني يف جمــال البحــث والتطـــوير-
لت حث لكـل مليـون نسـمة وهـو 168) 2015  طـور الـذي شـهدته خمتلـف دول العـامل،رقـم ضـئيل جـدا مقارنـة 

حـث لكـل مليـون، أمــا أكـرب دولـة يف هــذا  857حــث لكـل مليـون، واملغـرب يوجــد  1157ففـي تـونس يوجـد 
ال فهي الدمنارك حبيث لكل مليون نسمة هناك   .حث 7198ا

 مهنــدس  34املهندسـني يف البحـث والتطـوير بلـغ تعـداد  :دسـني يف جمـال البحـث والتطــويرمؤشـر عـدد املهن
، وهذه األرقام ال تليب الطموحات خصوصا إذا مـا علمنـا )2015-2005(لكل مليون نسمة خالل الفرتة فقط 

ــال والـ األوىلالدولـة  الـدول اجلــوار مهنـدس لكــل مليـون نسـمة، يف حــني  2126يت هـي الــدمنارك متتلـك يف هـذا ا
 .مهندس لكل مليون نسمة 355فتعد مصر األحسن بواقع 

ت املمثلة يف اجلدول احلقائق التالية  : كما تظهر البيا
  ،لنســبة للمقيمــني أو غــري املقيمــني تذبــذ مــن ســنة ألخــرى عرفــت طلبــات تســجيل بــراءات االخــرتاع ســواء 

لنســبة للمقيمــني كانــت ســنة  طلــب، وهــو رقــم بعيــد عــن املســتوى، أمــا  119 أحســن ســنة ببلــوغ 2012حيــث 
فمــثال لــو قــار بدولــة كمصــر لوجــد ، لــبط 803األحســن وذلــك بـــ  2011ســنة لنســبة لغــري املقيمــني كانــت 

لنســبة  752بلغــت طلبــات بــراءات االخــرتاع يف مصــر حــوايل  2015هنــاك اخــتالف كبــري حيــث أنــه يف ســنة 
ال واليت هـي الصـني فـال لنسبة لغري املقيمني 1384للمقيمني و ، أما إذا قار مع صاحبة املرتبة األوىل يف هذا ا

 .2015يف سنة  127042وغري املقيمني حوايل  801135جمال أصال للمقارنة حيث بلغت طلبات املقيمني 
 لميــة املنشــورة مــن قبــل البــاحثني اجلزائــريني تزايــدا مــن ســنة ألخــرى، إذا ارتفــع العــدد مــن عرفــت املقــاالت الع

، لكــن ورغــم هــذا التزايــد يبقــى العــدد ضــعيف 2013مقالــة يف ســنة  3653إىل  2010مقالــة يف ســنة  2259
لتــايل جيــب العمــل علــى  قــي الــدول و ونس مقــال ويف تــ 9199رفعــه، حيــث بلغــت يف مصــر حــوايل مقارنــة مــع 

ت املتحدة األمريكية ما يقارب 4207 مقال وهذه كلها إحصائيات ختص  412542، يف حني بلغت يف الوال
  .2013سنة 
 2010املتقدمة اجلزائرية تذبذ خالل الفرتة حيث كانـت أحسـن نسـبة يف سـنة  اعرفت صادرات التكنولوجي 

ـــت أضـــع %0,5بواقـــع  ـــة، يف حـــني كان ملـــا وصـــلت إىل  2012ف نســـبة يف ســـنة مـــن إمجـــايل الصـــادرات اجلزائري
قي السنوات عرفت اسـتقرارا عنـد 0,1% لكـاد تكـون %0,2، ويف  ، وعلـى العمـوم هـذه النسـب ضـعيفة جـدا 

 مليـون دوالر 3حوايل  2015وتبقى بعيدة عن املستوى املأمول، إذ بلغت قيمة هذه الصادرات يف سنة  معدومة،
مليـون  616مليـون دوالر، وتـونس  870سن فمثال حققـت املغـرب فقط يف حني حققت دول عربية مداخيل أح
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ــال  ا يف هــذا ا دوالر، ومــا يزيــد مــن االســتغراب لــو متــت املقارنــة مــع دولــة متقدمــة كالصــني الــيت بلغــت صــادرا
 .من القيمة اإلمجالية للصادرات %25,4مليون دوالر وهو ما ميثل  558606

وعلى العموم يرجع هـذا التـدين يف هـذه املؤشـرات إىل نقـص الطاقـات اإلنتاجيـة الفكريـة وهجـرة األدمغـة إىل        
عتبار اجلزائر من أكثر الدول الطاردة للمواهب   .اخلارج 

  :واقع البنية املعلوماتية يف اجلزائر -لثا
ة واقـع البنيــة املعلوماتيـة يف اجلزائــر، هـذه املؤشــرات هنـاك جمموعــة مـن املؤشــرات الفرعيـة الــيت مـن خالهلــا ميكـن معرفــ

دراجها يف اجلدول التايل   :سنقوم 

  )2015- 2010(تطور البنية املعلوماتية يف اجلزائر خالل الفرتة : )67( اجلدول رقم

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنة

 113  108,4  100,8  97,5  94,3  88,4  )شخص 100لنسبة لـ( اشرتاكات اهلاتف النقال

  8  7,8  8,0  8,5  8,1  7,9  )شخص 100لنسبة لـ( اشرتاكات اهلاتف الثابت

 38,2  25  16,5  15,2  14  12,5  )شخص 100لنسبة لـ( مستخدمي االنرتنت

  162  742,3  609  86,7  214  237  )مليار دوالر( مقدار االستثمار يف وسائل االتصال

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على معطيات :املصدر
. )2016-11-le 11 consulté(, www.worldbank.org : World Bank, sur le site  

  :من اإلحصائيات املبينة يف اجلدول نالحظ
 شـخص  100لكـل  88,4حبيـث ارتفـع مـن  عرفت نسبة االشرتاك يف اهلاتف النقال تزايـدا مـن سـنة ألخـرى

، وهـــو دليــل علـــى هنــاك أكثـــر مـــن 2015شــخص يف ســـنة  100لكـــل  113حـــىت وصــل إىل  2010يف ســنة 
 . هاتف نقال لكل شخص، ويرجع هذا االرتفاع إىل االنفتاح على العامل اخلارجي وحتسن املستوى االجتماعي

  2010(خــــالل الفــــرتة  8,5و 7,9حيـــث تراوحــــت بيــــت  اهلــــاتف الثابــــتهنـــاك اســــتقرار يف اشــــرتاكات-
وذلــك يف  8، ويف تــونس 7بلغــت يف مصــر ( لنســبة ضــئيلة لكنهــا يف مســتوى دول اجلــوار ذه ا، وتعــد هــ)2015

ــا مـع الــدول املتقدمــة فنجـد فــارق كبــري ) 2015سـنة  ، هــذا ...)55أملانيــا ، 58، كــور 60فرنسـا ( أمــا إذا قار
تج عن توجه  تمع اجلزائري حنو اهلواتف النقالةاالخنفاض   .ا

 م يتزايـدون مـن سـنة ألخـرى حيـث ارتفـع مـن  سـتخدمي االنرتنـتلنسـبة مل حــىت  2010يف سـنة  12,5فـإ
كثــر مــن ثــالث أضــعاف، لكــن تبقــى هــذه النســبة  2015يف ســنة  38,2وصــل  ة وهــذا راجــع حمتشــمأي تزايــد 
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ال هلاتف الثابت، إذ أنه يف بعض الضعف مشرتكي ا ، 91,2اإلمارات ( لدول العربية هناك حتسن كبري يف هذا ا
لنســبة للــدول املتقدمــة فـــال ميكننــا املقارنــة ...) 48,5، تــونس 57,1، املغــرب 82,1الكويــت  الـــدمنارك ( أمـــا 

ن 96,3  .2015علما أن هذه اإلحصائيات خاصة بسنة ...)  87,6، كور 89,9، اليا
 2015-2010(اص تذبـذ يف الفـرتة وذلك مبشاركة القطاع اخلـ ل االتصاليف وسائ اتاالستثمار  عرفت(، 

مليــار دوالر، يف حـــني أضـــعف قيمـــة كانـــت يف ســـنة  742,3بواقـــع  2014حيــث كانـــت أحســـن قيمـــة يف ســـنة 
ــار دوالر، وعلــى العمــوم لــو قــار قيمــة االســتثمارات يف ســنة  867ملــا بلغــت  2012 مبجموعــة مــن  2015ملي

مليــار  605,2بلغــت اســتثمارات املغــرب حــوايل ( لوجــد دول اجلــوار يف موقــع أحســن مــن اجلزائــر  الــدول العربيــة
دة االستثمارات املوجهة هلذا القطاع)1078,6دوالر، مصر حوايل    . ، وعلى هذا جيب ز

  :متطلبات حتول اجلزائر إىل اقتصاد املعرفة -رابعا
املــادي إىل االقتصــاد املعــريف جيــب عليهـا تــوفري جمموعــة مــن املتطلبــات حـىت تــنجح اجلزائــر يف التحــول مــن االقتصـاد 

  1:األساسية اليت متس خمتلف اجلوانب، ومن أهم هذه املتطلبات جند

 ته مـن أهـم العناصـر الـيت تؤسـس القتصـاد املعرفـة وجـود ترمجـة فعليـة  حيـث: تطوير جمتمـع املعرفـة بكـل مسـتو
ـــى ذوي تمـــع املعرفـــة، ويكـــون أفـــراد هـــذا ا تمـــع علـــى قـــدر كبـــري مـــن املعرفـــة، حبيـــث ال تكـــون املعرفـــة حكـــرا عل

دة علــى هــذا يكونــون قــادرين علــى التعامــل مــع اص وخنــاالختصــ تمــع، ز تمــع وإمنــا تكــون جلميــع شــرائح ا ب ا
ا يف جمال عملهم  .التكنولوجيا ويستخدمو

 ــة اإلنفــاق العــام وترشــيده دة  :إعــادة هيكل ــز املعرفــة حبيــث جيــب إجــراء ز حامســة يف اإلنفــاق املخصــص لتعزي
وتطبيقهــا ابتــداء مــن املدرســة االبتدائيــة وصــوال إىل التعلــيم اجلــامعي، مــع توجيــه االهتمــام اخلــاص إىل دعــم البحــث 

 .العلمي والتطوير ومراكزمها املختلفة

 ــيم ــا املع إذ :تطــوير أنظمــة التعل لومــات فيهــا، االرتقــاء يعــد دعــم املــدارس واجلامعــات ومتويلهــا ونشــر تكنولوجي
بنوعية املعلمني يف شىت مراحل التعلـيم، تطـوير سياسـات تسـتند إىل اسـرتاتيجيات واضـحة للتغيـري وتشـجيع اإلبـداع 
واالبتكار وحرية التفكري فيها متطلبات أساسـية متكنهـا مـن تقـدمي اخلـدمات املرجـوة منهـا يف ظـل االقتصـاد املعـريف، 

أسـاليب التعلـيم واسـتغالل التكنولوجيـا يف احلصـول علـى املعرفـة وتوليـدها جيـب أن وعلى هذا األسـاس فاإلبـداع يف 
 .تكون جزء ال يتجزأ من عملية التعليم

                                                             
دةعمر أمحد مهشري،  - 1   .، بتصرف224-221، ص2013والتوزيع، عمان، األردن، ، دار صفاء للنشر إدارة املعرفة الطريق إىل التميز والر
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 يعـد املــورد البشـري املبــدع املؤهـل علميــا وفنيـا وتقنيــا واملـدرب تــدريبا عاليـا املطلــب  :تـوفري مــوارد بشـرية متميــزة
ث أن تكوين القوة البشرية املتعلمة املبدعة واملدربـة علـى يحال فكري، عريف كونه يعترب رأس ماألساسي لالقتصاد امل

ا ونقلهـا وتوطينهـا وتطويرهـا، واملهيـأة لـدخول عـامل االبتكـارات والبحـث والتطـوير  فهم التكنولوجيا احلديثة واسـتيعا
ت االقتصـــادات هــي القـــوة الوحيـــدة الـــيت تســـتطيع أن تفـــرز اقتصـــادا جزائــر معرفيـــا متنوعـــا قـــو ال يتـــأثر  ضـــطرا

دة علــى هــذا جيــب العمــل علــى احلــد مــن هــروب األدمغــة كــون اجلزائــر أكــرب بلــد عــريب يعــاين مــن هــذا  العامليــة، ز
املشكل والعمل على توفري البيئة املساعدة هلم، خصوصا إذا ما علمنا أن هذه الكفـاءات اجلزائريـة عنـد التحـول إىل 

ا تنجح بدليل خمتلف اال سم جمموعة من اجلزائرينياخلارج فإ  .خرتاعات املكتوبة 

 تشـمل هـذه البنيـة خمتلــف املكتبـات ومراكـز املعلومـات خصوصـا املكتبــات و  :إجيـاد بنيـة حتتيـة معلوماتيـة فاعلــة
االلكرتونيــة، تــوفري مصــادر املعلومــات وقواعــد املعرفــة والتكنولوجيــا الالزمــة ممــا يســاعد علــى االتصــال وتوليــد املعرفــة 

 .هاوتطوير 
 تشـمل احلواسـيب وشـبكات املعلومـات خاصـة االنرتنـت، حيـث أظهـرت العديـد مـن  إجياد بنية إلكرتونيـة قويـة

الدراســــات أن االســــتثمار يف تكنولوجيــــا املعلومــــات واالتصــــاالت يعــــزز منــــو اإلنتاجيــــة، كمــــا أن إســــهامها يف منــــو 
 .اإلنتاجية يفوق إسهامات االستثمارات األخرى

 خذ على عاتقها إنتاج املعرفة اليت حيتاجها االقتصاد أمـرا  توفري مراكز للبحث والتطوير يعد :البحث والتطوير
جلزائـر ال استناسـخها أو شـراؤها،  ضرور للتحول إىل اقتصاد املعرفة، وانطالقا من هذا وجب توليد معرفة خاصـة 

 .ال تلعب املوارد البشرية املبدعة دورا هاماألن هذا ال يكون هلا ميزة تنافسية يف بيئة سريعة التغري، ويف هذا ا

 جيب على اجلزائر الرتكيز على االبتكار وتشجيعه حىت تتمكن من املنافسة، والعمل  :إجياد نظام وطين لالبتكار
م وحقــوقهم، والســعي لتحويــل هــذه  علــى إجيــاد أنظمــة وقــوانني لإلبــداع واالبتكــار تشــجع املبــدعني وحتمــي منتجــا

تمع معرفيااإلبداعات إىل   .تقنية تساهم يف العملية اإلنتاجية ورقي ا
  ها بال عوائقتداول املعلومات وتناقلها وتدوير   بيئة قانونية وتشريعية ومناخ عام يضمن حرية وشفافيةريفتو. 

 ـــة ـــة املنظمـــات الرقمي ـــال إىل مرحل ـــري يف تكنولوجيـــا  :االنتق ـــم اجتـــاه التطـــور الكب ـــدور املالئ ـــين ال مـــن خـــالل تب
  .املعلومات واالتصاالت واالنتقال إىل اهلياكل التنظيمية الشبكية املرنة
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  :الفصل خالصة

مــن أجـــل اخلــروج مـــن دائـــرة التبعيــة النفطيـــة، فتنويـــع متتلــك اجلزائـــر جمموعــة مـــن اآلليـــات الــيت جيـــب تبنيهـــا         
لنظــر إىل األمهيــة الــيت يكتســيها، ت أكثــر مــن ضــروري  وحــىت تــنجح اجلزائــر يف مهمتهــا هــذه  االقتصــاد اجلزائــري 

العمــل علــى يــل دور القطــاع اخلــاص يف االقتصــاد و عليهــا تبــين جمموعــة مــن اآلليــات واالســرتاتيجيات اخلاصــة بتفع
ــة املباشــرة يف شــىت القطاعــات وكــذا تفعيــل القطاعــات الراكــدة الــيت متثــل حمــور  جــذب خمتلــف االســتثمارات األجنبي

أل القتصاد اجلزائـري، ومـن حتسني اساس قطاع الصناعة، الزراعة والسياحة اليت مبقدورها التنويع االقتصادي، وهي 
ـــني هـــذين  ـــة بـــني القطـــاع العـــام والقطـــاع اخلـــاص وتفعيـــل الشـــراكات القائمـــة ب ـــاء شـــراكة قوي جهـــة أخـــرى جيـــب بن

دة على هـذه اآلليـات واالسـرتاتيجيات هنـاك دعـامتني أساسـيتني ينبغـي إرسـاؤمها األوىل تبـين خمتلـف  القطاعني، وز
ــة وذلــك للوصــول إىل الدعامــة الثانيــة  املتمثلــة يف ترشــيد نفقــات مبــادئ احلكــم الراشــد يف خمتلــف مؤسســات الدول

التحــول مـــن الطاقـــات  ة فهـــيالثانيــ ليـــةالدولــة وحماربـــة اإلســراف والتبـــذير وتوجيههـــا بكــل شـــفافية وفعاليــة، أمـــا اآل
لنظـر إىل اخلصـائص الـيت متيزهـا وخمتلـف األحفورية إىل الطاقات املتجددة اليت ت عترب بـديال مثاليـا لقطـاع احملروقـات 

ت اسـرتاتيجيات الدولـة وحماولـة ختطـي  اإلمكانيات اليت متتلكها اجلزائر لكن شريطة جعل هذا القطـاع ضـمن أولـو
دي الطــاقوي إىل خمتلــف العقبــات الــيت تواجــه اســتغالل هــذا النــوع مــن الطاقــات، ويعــد التحــول مــن االقتصــاد املــا

لنظــر إىل األمهيــة القصــوى الــيت أصــبحت املعرفــة آليــة متاحــة أمــام  االقتصــاد املعــريف أهــم االقتصــاد اجلزائــري وذلــك 
ـــنجح اجلزائـــر يف هـــذا املســـعى عليهـــا  عتبارهـــا املصـــدر األساســـي للثـــروة، وحـــىت ت تكتســـيها يف االقتصـــاد العـــاملي 

ــا وصــوال إىل تكــوين رأس مــال فكــري يضــمن هلــا  االنطــالق أوال مــن االســتثمار يف املــوارد البشــرية اهلائلــة الــيت حبوز
 .حتقيق هذا املسعى
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علـى خمتلـف األطـراف الفاعلـة ق النفطية العاملية مـن تـوايل تقلبـات األسـعار الـيت كـان األثـر الكبـري و تعاين الس      
لنظــر إىل امــتالك اجلزائــر ثــروة نفطيــة   فيهــا ســواء كانــت مــن اجلانــب املنــتج وســواء كانــت مــن اجلانــب املســتهلك، و
كبرية واعتمادها بشكل شبه كلي على اإليرادات املتأتية من قطـاع احملروقـات فـإن توجـه سياسـة اإلنفـاق العـام فيهـا 

لتق ت قياسـية كـان مرتبط ارتباطا وثيقا  لبات احلادثة يف أسعار النفط، ففي فرتات ارتفـاع األسـعار وبلوغهـا مسـتو
االت دون الوصول إىل األهداف  توجه سياسة اإلنفاق العام حنو التوسع من خالل ضخ أموال طائلة يف خمتلف ا

يـــار األســـعار اختـــذت إجـــراءات تقشـــفية حتـــت مســـمى سياســـة ترشـــيد النفقـــات العامـــة، وعلـــى هـــذا  املرجـــوة، و
  .إن أريد التخلص من هذه التبعية الريعيةجمرب على إتباع جمموعة من اآلليات فاالقتصاد اجلزائري 

  :النتائج
  :على ضوء ما مت تناوله يف الفصول األربعة لألطروحة مت التوصل إىل النتائج التالية

قي مصادر الطاقـة، وهـذا مـا جعلـه يكتسـب  إسرتاتيجيةيعد النفط سلعة   لنظر إىل اخلصائص اليت متيزه عن 
ــهأمهيــة كبــرية علــى خمتلــف األصــعدة، إذ مل يعــد يــدخل يف النشــاط االقتصــادي فقــط بــل امتــدت  ــاالت  أمهيت إىل ا

لنفط  .االجتماعية، وحىت األمور السياسية والعسكرية أصبحت أغلبها هلا عالقة وطيدة 
النفط توزيعا غري متـوازن بـني خمتلـف دول العـامل، حيـث أن االحتيـاطي واإلنتـاج يرتكـزان يف الـدول الناميـة  يتوزع 

، يف حــني تســيطر الــدول الصــناعية علــى االســتهالك العــاملي للــنفط إفريقيــا لخصوصــا منطقــة الشــرق األوســط ومشــا
لذكر هنا الدول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتن  .ميةوخنص 

ــة،   ــنفط للعديــد مــن املتغــريات املرتبطــة ببعضــها الــبعض ســواء كانــت عوامــل اقتصــادية، اجتماعي خيضــع ســعر ال
 .ا العرض والطلب النفطينيمهمناخية وحىت سياسية وتدرج هذه املتغريات حتت مفهومني أساسيني 

مـا مييزهـا ارتفـاع نسـبة الرتكـز م هـصائص اليت جتعلهـا فريـدة مـن نوعهـا، وأمتتاز السوق النفطية مبجموعة من اخل 
االحتكاري وذلك من خالل وجـود عـدد قليـل مـن املنظمـات الدوليـة الـيت متثـل اجلانـب املنـتج وأمههـا منظمـة الـدول 

ــة املصــدرة للــنفط " أوبــك"املصــدرة للــنفط  مــن جهــة، ووجــود عــدد قليــل مــن الــدول " أوابــك"ومنظمــة الــدول العربي
طاقـــة الدوليـــة، وكـــذا ســـيطرة الشـــقيقات اخلمـــس علـــى الســـوق النفطيـــة، ونتيجـــة املســـتهلكة واجتماعهـــا يف وكالـــة ال

اختالف املصاحل بني هذه األطراف أصبحت السوق النفطية غري مستقرة وعرضة للتقلبات السعرية املفاجئة واحلـادة 
 .ستمرار
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أسـهم روسـيا، وعلـى ا وعلـى ر هـتواجه منظمة الدول املصدرة للـنفط خطـر تزايـد عـدد املنتجـني غـري األعضـاء في 
هــذا مل تعــد الفاعــل الرئيســي يف الســوق واملــتحكم فيهــا وإمنــا أصــبحت سياســتها تتكيــف مــع األوضــاع الســائدة يف 

 .السوق
قيام الشركات النفطية الوطنية يف معظم الدول املصدرة للنفط وذلك من أجل محاية مصاحل هذه الدول، ورغـم  

لـذكر هنـا الشـركة شركات الوطنية تنافس ما تعانيه من مشاكل إال أنه هناك بعض ال بقوة الشركات العاملية، وخنص 
 .النفطية الوطنية الصينية، غازبروم الروسية وأرامكو السعودية

 اتعرضت السوق النفطية والزالت تتعرض للعديد من األزمات السعرية سواء كانت هذه األزمـات ارتفاعـا حـاد 
، وســــواء كانـــت هــــذه األزمــــات اخنفاضــــا حــــادا يف 2004و 1973،1979مثلمــــا حــــدث يف أزمــــة  يف األســـعار

، وتؤثر هذه األزمات إجيا وسلبا على خمتلف 2014و 2008، 1998، 1986األسعار مثلما حدث يف أزمة 
لســوق النفطيــة، ولكــن لألســف اســتفادة الــدول املســتهلكة للــنفط مــن هــذه األزمــات أكــرب مــن  األطــراف الفاعلــة 

ت قياسـية، وذلـك راجـع لعـدم حسـن اسـتغالل اسـتفادة الـدول امل نتجـة لـه حـىت يف حـال ارتفـاع األسـعار إىل مسـتو
سـتثمارها يف جمـاالت أكثـر عائـدا أو  الفوائض املالية املرتاكمة وتوجيهها إىل الدول املستهلكة يف شكل ودائع تقوم 

 .إعادة إقراضها هلذه الدول املنتجة مبعدالت فائدة عالية جدا
خـــتالف املبــادئ واألســـس الـــيت تقــوم عليهـــا كـــل نظريـــة اخــتالف أمه  ت املاليـــة  يـــة النفقـــات العامــة يف النظـــر

نــه ال فائــدة مـن تــدخل الدولــة ومــن مث ال داعــي  م إىل دور الدولــة، حيــث أن الكالسـيك يــرون  إلضـافة إىل نظــر
ا دور كبـري يف ى أن النفقـات العامـة هلـلوجود إنفاق عام، أمـا التيـار الكينـزي الـذي ينـادي بضـرورة تـدخل الدولـة فـري 

 .احلياة االقتصادية واالجتماعية
ثـريات علـى خمتلـف املتغـريات،   تعترب النفقات العامة من أهم السياسات اليت تستخدمها الدولـة بغيـة إحـداث 

ثري  قــة غـــري بطري ، االســتهالك، التشــغيل والتضــخم أوا علـــى النمــو االقتصــاديهــســواء بطريقــة مباشــرة مــن خــالل 
 .مباشرة من خالل عمل املضاعف واملعجل

موعة مـن الضـوابط الـيت جيـب أخـذها بعـني االعتبـار عنـد القيـام بسياسـة إنفاقيـة   خيضع حجم إنفاق دولة ما 
ا حجــم اإليــرادات الــيت متتلكهــا، واقــع النشــاط االقتصــادي، حتقيــق الصــاحل العــام وحماولــة احلفــاظ علــى قيمــة هــوأمه

ختالف درجة تقدمود هذه الضوابط النقود، ورغم وج ا وفلسفتها االقتصـادية مـن ظـاهرة هتعاين خمتلف دول العامل 
 .تزايد حجم النفقات العامة، وتعود هذه الظاهرة لتظافر جمموعة من األسباب حقيقية منها وظاهرية
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احتيـاطي، إنتـاج،  –يها لنظر إىل اخلصائص اليت ميتلكهـا الـنفط اجلزائـري مـن جهـة، واإلمكانيـات املتـوافرة لـد 
 .من جهة أخرى تعترب اجلزائر ذات موقع تنافسي جيد وفاعل رئيسي يف السوق النفطية العاملية -صادرات

ـا قامـت اجلزائـر   بغية االستغالل اجليد للثـروات النفطيـة املتـوافرة وحماولـة اكتشـاف حقـول أخـرى للرفـع مـن ثروا
ضح نطاق عمل املستثمر واالمتيازات الـيت حيصـل عليهـا، وذلـك بدايـة مـن بسن العديد من القوانني واألوامر اليت تو 

القوانني الفرنسية وصوال إىل مرحلة التأميمات ومـن بعـدها مرحلـة اإلصـالحات إىل غايـة آخـر قـانون صـادر يف سـنة 
2013. 

ــ  ــة الثالثــة اختــذت اجلزائ ــنفط يف بدايــة األلفي ا أســعار ال ــة الــيت شــهد ر سياســة كينزيــة مــن مــع االرتفاعــات املتتالي
مـــن خـــالل بـــرامج اإلنعـــاش سياســـة إنفاقيـــة توســـعية ترمجـــت أكثـــر  إتبـــاعخـــالل تنشـــيط الطلـــب الكلـــي عـــن طريـــق 

 ، ورغــم مــاآنــذاكوالــربامج املكملــة هلــا، وذلــك بغيــة حتســني األوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة الســائدة  االقتصــادي
النمـو االقتصـادي، البطالـة وختفـيض املديونيـة اخلارجيـة إال أنـه ونتيجـة حققته من نتائج إجيابية سواء ما تعلـق مبعـدل 

عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي اجلزائري مت تلبية الطلب املتزايد من العامل اخلارجي ممـا أسـهم يف رفـع فـاتورة الـواردات إىل 
ت قياسية  .مستو

مع حدوث تقلبات يف أسعار النفط عرفت النفقات العامة للجزائر تذبذ بدورها ففـي سـنوات كانـت سياسـة  
ذلك من خالل تعطيل و  2014سياسة تقشفية مثلما حدث مع األزمة النفطية  إتباعتوسعية ويف سنوات أخرى مت 

علـى هـذا األســاس يتضـح جليـا االرتبــاط العديـد مـن املشـاريع االســتثمارية والتقليـل مـن حجـم التحــويالت اجلاريـة، و 
ــه الدراســة اإلحصــائية  ســعار الــنفط، وذلــك مــا أظهرت الــيت وجــدت معامــل االرتبــاط الوثيــق لسياســة اإلنفــاق العــام 

 0,65مساو لـ
ا االقتصادية، ونظـرا الرتبـاط خمتلـف املتغـريات الكليـة بتقلبـات أسـعار الـنفط عدم تعاين اجلزائر من   تنوع قاعد
ضب وجب على اجلزائـر القيـام خبلـق نسـيج اقتصـادي متكامـل تشـارك فيـه املست عتبار النفط مورد  مرة من جهة و

 .خمتلف القطاعات
يقوم تنويع القاعدة االقتصادية على دعـامتني أساسـيتني جيـب علـى اجلزائـر تبنيهمـا، األوىل تبـين خمتلـف مبـادئ  

داري، والثانية العمـل علـى ترشـيد اإلنفـاق العـام واحلـد مـن التبـذير جل احلد من الفساد املايل واإلأاحلكم الراشد من 
قل النفقات  .اإلنفاقي يف أوجه ال معىن هلا، حيث أنه ليس املهم حجم اإلنفاق وإمنا الوصول إىل األهداف 

مبختلـف أنواعهـا تؤهلهـا ألن تكـون طرفـا أساسـيا يف  ةمتتلـك اجلزائـر مـؤهالت كبـرية يف جمـال الطاقـات املتجـدد 
 .السوق العاملية لكن شريطة حسن استغالل هذه املؤهالت وجتاوز العقبات اليت تقف عائقا أمام استغالهلا
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ـــل للـــتخلص مـــن التبعيـــة املطلقـــة   ـــة الســـبيل األمث يعـــد االســـتثمار يف املـــوارد البشـــرية والتحـــول إىل اقتصـــاد املعرف
  .ية الناضبة، وأساس بناء اقتصاد وطين قوي له مكانة على الساحة العامليةللثروات النفط

  :الفرضيات اختبار

ختضع أسعار النفط إىل قوى السوق املتمثلة يف العرض والطلـب النفطيـني الـذين يتـأثران مبجموعـة  :الفرضية األوىل
ي حتكمـه معـدالت النمـو العامليـة، أسـعار من العوامل االقتصادية، االجتماعية، السياسـية واملناخيـة، فالطلـب النفطـ

إلضـافة إىل السياسـات املتبعـة مـن  بدائل النفط، تعداد السكان ومتوسط دخل الفرد، العوامل السياسـية واملناخيـة 
قبل الدول املستهلكة خاصة املتقدمة منها، يف حني خيضـع العـرض النفطـي ملسـتوى الطلـب النفطـي، سـعر الـنفط، 

وعلى هذا فسعر الـنفط ال خيضـع فقـط لفة اإلنتاج والسياسات املتبعة من الدول املنتجة، حجم االحتياطات وتك

  . للعوامل السياسية واالقتصادية فقط وإمنا تبقى أهم العوامل
جتة عن اخنفاض العرض النفطي  : الفرضية الثانية عرفت السوق النفطية العديد من األزمات، حيث هناك أزمات 

، يف حـني هنـاك أزمـات 2004وسياسـة احلظـر وأزمـة  ةاإلسـرائيليالناجتة أساسـا عـن احلـرب العربيـة  1973كأزمة 
ل هذه األزمات أثرت ، وك2014وأزمة  1986جتة عن ارتفاع العرض مقابل اخنفاض الطلب كاألزمة املعاكسة 

زمـة  ثرهـا سـلبا  اختـذت جمموعـة مــن  1973يف مجيـع األطـراف الفاعلـة يف السـوق، لكـن الـدول املســتهلكة بعـد 
دة االعتمــاد علــى الطاقــات البديلــة، فــرض جمموعــة مــن الضــرائب علــى اســتهالك الــنفط ومشــتقاته  اإلجــراءات كــز

ــة الطاقــة الدوليــة، هــذه وجعلهــا تتصــدى  اإلجــراءات ضــمنت هلــا مكــا هامــا يف الســوق إلضــافة إىل إنشــاء وكال
ملختلــف األزمــات وتســتفيد منهــا، يف حــني الــدول املنتجــة يف حــال اخنفــاض األســعار اخنفضــت عوائــدها ويف حــال 
ارتفاع األسعار عانت من مشكلة احملافظة على القيمة احلقيقية لعوائدها بسبب معدالت التضخم العامليـة القياسـية 

ختالف اجتاهها ،%15قاربت  اليت لتايل صحيح أن الدول املستهلكة أكرب مستفيد من األزمات    .و
لنظــر إىل اعتمــاد اجلزائــر بشــكل شــبه مطلــق علــى الــنفط كانــت سياســة اإلنفــاق العــام يف تبعيــة  :الثالثــة الفرضــية

األسـعار فإنـه يف السـنتني األولتــني  ألسـعار الـنفط، ففـي فـرتة االرتفــاع كانـت هنـاك سياسـة توسـعية، ويف فــرتة تراجـع
ستعمال صندوق ضبط اإليرادات لتغطية النفقـات ) 2014-2015( واصلت اجلزائر يف تبين السياسة التوسعية 

كــل رصــيد الصــندوق بشــكل كبــري مت إعــالن سياســة التقشــف حتــت مســمى ترشــيد النفقــات العامــة،  العامــة ومــع 

  .ات أسعار النفط حىت وإن كان األثر ليس آينوعلى هذا فالنفقات العامة رهينة تقلب
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بــني  0,05لقــد بينــت الدراســة القياســية وجــود عالقــة ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة  :الفرضــية الرابعــة
أثبتها اختبار فيشر ودعمهـا معامـل االرتبـاط الـذي  ) 2016-2000(أسعار النفط والنفقات العامة خالل الفرتة 

 0,42دليــل علـى وجـود عالقـة طرديــة قويـة بـني املتغـريين ومعامــل التحديـد الـذي وجــد  وهـو 0,65كانـت قيمتـه 
ن  ا أسعار النفط %42والذي يفسر    .من التغريات اليت حدثت يف النفقات العامة فسر

لـتخلص مـن اهليمنـة النفطيـة أن هنـاك ثـالث آليـات ليتضح مـن خـالل دراسـة اآلليـات الكفيلـة  :الفرضية اخلامسة
أساســية هــي تنويــع القاعــدة االقتصــادية مبنيــة علــى تبــين احلكــم الراشــد وترشــيد اإلنفــاق العــام، اســتغالل الطاقــات 

 وعلى هذا تنويـع القاعـدة االقتصـادية مهـماملتجددة املتوفرة وكذا االستثمار يف املوارد البشرية اهلائلة اليت متتلكها، 
  .لكنه غري كاف وحده للتخلص من اهليمنة النفطية

  : اتاالقرتاح
 :بناء على ما مت التوصل إليه من نتائج، نقدم بعض االقرتاحات منها

 .تفعيل دور القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين لكن ال يكون هذا التفعيل على حساب خزينة الدولة 
من خـالل تسـهيل خمتلـف العمل على خلق مناخ استثمار حمفز للقطاع اخلاص وجاذب للمستثمرين األجانب  

الستثمار سواء ما جراءات التأسيس، آليات التمويل والعقار وغريها اإلجراءات املتعلقة   .تعلق 
ا كون جناح أي دولة يف  حتقيق أهدافها مرهون مبدى  العمل على تكوين املوارد البشرية املبدعة واحلد من هجر

 .امتالكها ملهارات قادرة على اإلبداع وصنع التميز
دة علـىاالستغالل األمثل   اسـتغالل اإلمكانيـات  حسـن للموارد النفطية اهلائلة اليت متتلكهـا وحماربـة هـدرها، ز

 الطاقات املتجددة وجعلها مكمال للطاقات النفطية املتوفرة من
رشــادة يف اإلنفــاق العــام مــن خــالل تــوفري متطلبــات جناحــه بتحديــد األهــداف الواضــحة ملبــدأ ال التطبيــق اجلــاد 

والدقيقة للفـرتة املتوسـطة والطويلـة والقيـام مبتابعـة دوريـة ملختلـف الـربامج اإلنفاقيـة لتحديـد مـدى كفـاءة وفعاليـة هـذه 
 . جم النفقاتالنفقات خصوصا يف ظل قلة املوارد املالية اليت تتطلب املواءمة بينها وبني ح

لنفـع علـيهم وهـذا يسـاهم   لدولة من خالل صرف األموال يف جمـاالت تعـود  العمل على كسب ثقة الشعب 
لتايل الرفع من اإليرادات املالية للدولةيف تقليص م ت الغش والتهرب الضرييب و  .ستو

فسـاد املـايل واإلداري الـيت تسـاهم يف حماربة كـل مظـاهر التبـذير يف اإلنفـاق العـام ومعاقبـة املتسـببني يف قضـا ال 
ت صارمة حىت يتم احملافظة على األموال العمومية  .هدر املال العام بعقو
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لتقيـيم اجليــد للمشـاريع احلكوميـة يف املــرة األوىل والـتخلص مـن مشــكلة إعـادة التقيـيم الــيت متـس خمتلــف   القيـام 
 .املشاريع يف كل مرة

ي بــرامج إنفاقيــة حــىت تــدر األمــوال املنفقــة عوائــد أكــرب  القيــام بدراســات استشــرافية طويلــة  املــدى قبــل القيــام 
 .وتساهم يف تنمية االقتصاد الوطين

ــاء قاعــدة اقتصــادية متنوعــة مــن خــالل االســتغالل اجليــد لالمكانيــات املتــوفرة خصوصــا يف قطــاعي الزراعــة   بن
تمــع املــدين مــن جهــة والســياحة وذلــك بتــوفر إرادة سياســية قويــة مــن جهــة ومشــاركة القطــا  ع اخلــاص ومؤسســات ا

 .أخرى
نشر ثقافة الشراكة بني القطـاعني العـام واخلـاص خصوصـا يف املشـاريع الكبـرية الـيت ال تسـتطيع الدولـة لوحـدها  

 .القيام بتمويله لكنه يعود بنفع كبري على االقتصاد الوطين
 .ام وذلك للحد من التالعبات واالختالساتالعمل على إرساء عملية التدقيق كأداة للرقابة على املال الع 
التطبيق اجلاد ملختلف مبادئ احلكم الراشد يف خمتلف مؤسسات الدولة حىت نصل إىل ما يعرف حبوكمة قطاع  

  . احملروقات وذلك بغية الوصول إىل شفافية أوجه استخدام املوارد املتأتية منها

  :آفاق البحث
ال للخوض يف حبوث ملوضوع نذكر منها يفتح هذا البحث ا   :أخرى هلا صلة 

 دور حوكمة العوائد النفطية يف رفع اإليرادات املالية للجزائر. 
 االستثمار البشري يف اجلزائر كبديل ملرحلة ما بعد النفط. 
 أثر األزمة القطرية على السوق النفطية العاملية. 
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 2013-2012اجلزائر، 

دراســة النمـو االقتصــادي يف ظــل تقلبــات أســعار البــرتول لــدى دول املينــا دراســة حتليليــة حـاج بــن زيــدان،  -4
، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه 2010-1970اجلزائر واململكة العربية السـعودية ومصـر : حالةقياسية 

 .2013-2012يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 
، رسـالة -د الوضـعيدراسة مقارنة مع املوازنة العامـة يف االقتصـا –العامة لبيت املال  املوازنة، يمحيد قرومـ -5

ـــل  ـــوم االقتصـــادية، ختصـــص حتلي ـــوم يف العل ـــوراه عل ـــل شـــهادة دكت ـــر، ياقتصـــادمقدمـــة لني -2008، جامعـــة اجلزائ
2009. 
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، أطروحــة -دراسـة حالـة اجلزائـر -دور املـوارد املاليـة العموميــة يف حتقيـق التنميـة االقتصــاديةأوكيـل،  محيـدة -6
ـــوم، ختصـــص  ـــوراه عل ـــل شـــهادة دكت ـــر، مقدمـــة لني ـــومرداس، اجلزائ ـــوقرة، ب ـــوك، جامعـــة ادمحم ب ـــة والبن ت املالي اقتصـــاد

2015-2016. 
ت الـدول املصـدرة للـنفطرضوان مجعة،  -7 دراسـة قياسـية حلالـة  -منـو االقتصـاد العـاملي وأثـره علـى اقتصـاد

ــر  اد  علــوم يف العلــوم االقتصــادية، ختصــص اقتصــ دكتــوراه، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة -2015-1970اجلزائ
 .2013-2012، 3كمي، جامعة اجلزائر

، أطروحـة مقدمـة أثر تقلبات أسعار البرتول علـى التنميـة االقتصـادية يف اجلزائـر دراسـة قياسـيةمسية مـوري،  -8
ـــو بكـــر بلقايـــد، تلمســـان، ـــل شـــهادة دكتـــوراه يف العلـــوم االقتصـــادية، ختصـــص ماليـــة دوليـــة، جامعـــة أب  اجلزائـــر، لني

2014-2015.  
-2000( دراســة حالــة اجلزائـــر –كــم الراشــد كمـــدخل حــديث لرتشــيد اإلنفــاق العـــام احلشــعبان فــرج،  -9

، 3، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه يف العلـــوم االقتصـــادية، ختصـــص نقـــود وماليـــة، جامعـــة اجلزائـــر)2010
2011-2012.  

، 2012-1970ثري النفقات العمومية على النمو االقتصادي دراسـة حالـة اجلزائـر طاوش قندوسي،  - 10
يف علـوم التســيري، ختصـص تســيري، جامعــة أبـو بكــر بلقايـد، تلمســان، اجلزائــر،  أطروحـة مقدمــة لنيـل شــهادة دكتــوراه

2013-2014. 
-1970أثـر تقلبـات أسـعار الـنفط علـى النمـو االقتصـادي يف اجلزائـر خـالل الفـرتة عاشـور حيدوشـي،  - 11

القتصادية، ختصص حتليل اقتصادي، املدرسة الوطنية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم ا2012
  .2015-2014العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، اجلزائر، 

ر الفســاد املــايل علــى اإلصــالحات االقتصــادية يف اجلزائــرعلــي حبــيش،  - 12 أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة ، آ
 .2014-2013 ،3دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر

، 2004-1990السياسة املاليـة ودورهـا يف حتقيـق التـوازن االقتصـادي حالـة اجلزائـر مسعود دراوسي،  - 13
 .2006-2005، جامعة اجلزائر، االقتصادأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف 

لدول الناميةموالي خلضر عبد الرزاق،  - 14 ، أطروحـة -دراسـة حالـة اجلزائـر-متطلبات تنمية القطاع اخلاص 
مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه يف العلـــوم االقتصـــادية، ختصـــص اقتصـــاد التنميـــة، جامعـــة أيب بكـــر بلقايـــد، تلمســـان، 

 .2010-2009اجلزائر، 
ت الــدول النفطيــة الواقــع واألفــاق مــع نبيــل بــوفليح،  - 15 دور صــناديق الثــروة الســيادية يف متويــل اقتصــاد

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومالية، جامعة ، أطروحة اإلشارة إىل حالة اجلزائر
  .2011-2010، 3اجلزائر
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  :املذكرات
ت  تتقلبـاانعكاسات بومجعة قويدري قويشح،  -1 ، الكليـة يف اجلزائـر االقتصـاديةأسـعار البـرتول علـى التـواز

، بـــوعليمـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة املاجســـتري يف العلـــوم االقتصـــادية، ختصـــص نقـــود وماليـــة، جامعـــة حســـيبة بـــن 
  .2009-2008 اجلزائر، الشلف،

ثـــري تطـــورات أســـعار الـــنفط اخلـــام علـــى النمـــو االعلـــي العمـــري،  -2 ر         قتصـــادي دراســـة حالـــة اجلزائـــدراســـة 
املاجســتري يف العلــوم االقتصــادية، ختصــص اقتصــاد كمــي، جامعــة  ، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة)1970-2006(

 .2008-2007اجلزائر، 
IV.م الدراسية  :امللتقيات، الندوات واأل

مداخلـة مقدمـة ضــمن ، ال تنميـة مسـتدامة بــدون إدارة قوامـة، أبـو بكـر مصـطفى بعـرية وأنـس أبــو بكـر بعـرية -1
 .2008جوان  29-28جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ، "التنمية املستدامة يف ليبيا"  مؤمتر حول فعاليات

ا بـني  2014حتليل أسـباب وانعكاسـات األزمـة البرتوليـة أمحد بـوريش،  -2 علـى االقتصـاد اجلزائـري وتـداعيا
يـار أسـعار الـنفط وحتميــة إجيـاد احللـول والبـدائل  امللتقـى الـدويل حــول مداخلـة مقدمــة ضـمن فعاليـات، خمـاطر ا

يــار " ت املصــدرة لــهانعكاســات ا ، جامعــة حيــي فــارس، "-املخــاطر واحللــول -أســعار الــنفط علــى االقتصــاد
  . 2015أكتوبر 28اجلزائر، املدية، 

ـــة : عقـــود الشـــراكة بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاصأمحـــد بوعشـــيق،  -3 ـــل التنمي ـــة حديثـــة لتموي سياســـة عمومي
ملغـــرب حنـــو أداء متميـــز يف " لتنميـــة اإلداريــة حـــول املــؤمتر الـــدويل ل مداخلـــة مقدمــة ضـــمن فعاليـــات، املســتدامة 

ض، السعودية، "القطاع احلكومي   .2009نوفمرب  4-1، معهد اإلدارة العامة، الر
هيــل بنيتهــا أوىل خطــوات التنميــةاألزهــر عــزه ورشــيدة خالــدي،  -4 مداخلــة  ،الطاقــات املتجــددة يف اجلزائــر 

اسـرتاتيجيات اجلزائـر االقتصـادية السـتقطاب االسـتثمارات تقيـيم  ": امللتقى الدويل حـول مقدمة ضمن فعاليات
جلزائر   .2014أكتوبر  29-28، جامعة املسيلة، اجلزائر، "البديلة للمحروقات يف آفاق األلفية الثالثة 

ـــي بلعـــزوز وســـامية شـــاريف،  -5 ـــن عل ـــة واملســـتقبلية لتقلبـــات أســـعار الصـــرف ب والر دالـــ" االنعكاســـات احلالي
 امللتقــى الــدويل حــول مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات ،-دراســة قياســية -البــرتول العامليــة علــى أســعار" واألورو

مني االحتياجات الدوليـة" جامعـة  ،"السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية و
 .2015أفريل  08-07اجلزائر، فرحات عباس، سطيف، 

يـار أســعار الـنفط يف أزمـة  ســبع أسـبابمحـزة رملـي ونسـرين عـروس،  -6 مداخلـة مقدمــة  ،2015-2014ال
ت املصـدرة لـه"امللتقى الدويل حول  ضمن فعاليات يـار أسـعار الـنفط علـى االقتصـاد املخـاطر  -انعكاسـات ا

  .2015أكتوبر  28اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية، "-واحللول
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مداخلـة ، االقتصـاد الريعـي إىل تنويـع االقتصـاد يف اجلزائـرحنو اسرتاتيجية جديدة لالنتقـال مـن خرية داود،  -7
ت املصــدرة لــه"امللتقــى الــدويل حـول  مقدمـة ضــمن فعاليــات يــار أســعار الــنفط علــى االقتصــاد  -انعكاســات ا

 .2015أكتوبر  28اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية، "-املخاطر واحللول
ش وكـــرمي بودخـــدخ،  -8 متكاملـــة لتطـــوير القطـــاع اخلـــاص يف النشـــاط االقتصـــادي حنـــو اســـرتاتيجية رمحـــة كـــر

تقيــــيم اســــرتاتيجيات اجلزائــــر االقتصــــادية  ": امللتقــــى الــــدويل حــــول مداخلــــة مقدمــــة ضــــمن فعاليــــات ،جلزائــــر
جلزائـر -28، جامعـة املسـيلة، اجلزائـر، "الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقـات يف آفـاق األلفيـة الثالثـة 

 .2014أكتوبر  29
رميـان بـن عبـد الرمحـان ،  الشـيخ سـارة بـن -9 مداخلـة مقدمـة ، املتجـددة طاقـةال جمـال يف اجلزائـر جتربـة عـرضو

ت ظـل يف االقتصـادية املؤسسـة سـلوك" :حـول الـدويل ىامللتقـ ضمن فعاليات  والعدالـة املسـتدامة التنميـة رهـا
ح، ورقلة،"االجتماعية  .2012نوفمرب21- 20 اجلزائر، ، جامعة قاصدي مر

مداخلـة مقدمـة ،  والبديلـة التقليديـة الطاقـة مصادر ضمن النفط مكانةعمـارة،  اهلدى نورو  بريكة السعيد - 10
ت التحـول خيـارات البديلة الطاقات "حول  الدويل امللتقى ضمن فعاليات البـواقي،  أم جامعـة، "االنتقـال وحتـد

  .2014نوفمرب  19-18اجلزائر، 
صـر،  - 11 ، الســوق املوازيـة يف االقتصـاد اجلزائــري املعوقـات واحللــول أمـوالإشـكالية إعــادة إدمـاج سـليمان 

رهان إجناح االنتقال من االقتصـاد غـري املـنظم إىل االقتصـاد "مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حول 
 .2015ديسمرب  16-15اجلمعية الوطنية لالقتصاديني اجلزائريني، اجلزائر،  ،"املنظم

عســليمة طبايبيــة و  - 12 مداخلــة مقدمــة  ،التنويــع االقتصــادي خيــار اســرتاتيجيي الســتدامة التنميــة، اهلــادي لــر
، جامعـة فرحـات "االسـتخدامية للمـوارد املتاحـة التنمية املستدامة والكفـاءة" امللتقى الدويل حول ضمن فعاليات

 .2008أفريل  8-7عباس، سطيف، اجلزائر، 
سياســات واســرتاتيجيات ترقيــة الكفــاءة االســتخدامية للمــوارد الطاقويــة اس، شــافية كتــاف وزهــري بــن دعــ - 13

ــر السياســات االســتخدامية للمــوارد "امللتقــى الــدويل حــول  مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات ،املتجــددة يف اجلزائ
مـني االحتياجـات الدوليـة اجلزائـر، ، جامعـة فرحـات عبـاس، سـطيف، "الطاقوية بني متطلبـات التنميـة القطريـة و

  .2015أفريل 07-08
تقـدير األثـر القصـري والطويـل املـدى لتقلبـات أسـعار الـنفط علـى االقتصـاد شريفة بوالشعور وزينة قمري،  - 14

ستخدام منوذج تصحيح اخلطأ -اجلزائري امللتقى الـدويل حـول  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات، -دراسة قياسية 
مني االحتياجات الدوليـةالسياسات االستخدامية للموارد الطاقوية ب" جامعـة  ،"ني متطلبات التنمية القطرية و

  .2015أفريل  08-07 اجلزائر، فرحات عباس، سطيف،
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: بعــد الــنفط يف اجلزائــر القطــاع الصــناعي كخيــار اســرتاتيجي ملرحلــة مــاشــهرزاد زغيــب وحكيمــة حليمــي،  - 15
ـــ ـــاتهحبـــث يف حلـــول مشـــاكله وآليـــات تنميت ـــة مقدمـــة ضـــمن فعالي السياســـات "امللتقـــى الـــدويل حـــول  ، مداخل

مــني االحتياجــات الدوليــة ــني متطلبــات التنميــة القطريــة و ، جامعــة فرحــات "االســتخدامية للمــوارد الطاقويــة ب
 .2015أفريل 08-07اجلزائر، عباس، سطيف، 

ــري بــني نعمــة املــوارد ولعنــة الفســاد رآصــاحل صــاحلي،  - 16 ، اخنفــاض أســعار البــرتول علــى االقتصــاد اجلزائ
السياســات االســتخدامية للمــوارد الطاقويــة بــني متطلبــات "امللتقــى الــدويل حــول  مداخلـة مقدمــة ضــمن فعاليــات

مني االحتياجات الدولية  .2015أفريل 08-07 اجلزائر، ، جامعة فرحات عباس، سطيف،"التنمية القطرية و
بـــني االقتصـــاد اإلســـالمي دراســـة مقارنـــة لتمويـــل عجـــز املوازنـــة العامـــة طـــارق هزرشـــي واألمـــني لبـــاز،  - 17

ت : االقتصاد اإلسالمي:" ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات امللتقى الدويل حولواالقتصاد الوضعي الواقع ورها
 .2011فيفري  24-23، جامعة غرداية، اجلزائر، "املستقبل

ر تقلبات أسعار النفط على الطاهر بن يعقوب ومرمي قرعي،  - 18 الدويل واالسرتاتيجيات البديلـة  االقتصادآ
السياســـات  "امللتقـــى الــدويل حــول مداخلـــة مقدمــة ضــمن فعاليــات، -دراســـة حالــة اجلزائــر -لقطــاع احملروقــات

مــني االحتياجــات الدوليــة ــني متطلبــات التنميــة القطريــة و ، جامعــة فرحــات "االســتخدامية للمــوارد الطاقويــة ب
 .2015أفريل  08-07 اجلزائر، عباس، سطيف،

ـــة وعثمـــان عـــالم،  - 19 ـــرمحن عي ـــد ال ـــات التعامـــل عب ـــري وآلي ـــى االقتصـــاد اجلزائ ـــة عل ر الصـــدمات البرتولي آ
 إسرتاتيجيةحنو " يوم دراسي حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات، 2011-2000احلكومي مع اإلشارة للفرتة 

 اجلزائـر، حمنـد أوحلـاج، البـويرة،جامعـة آكلـي  ،"تراجع أسعار الـنفط اجلزائر يف ظل جديدة للتنويع االقتصادي يف
 .2015ماي  5

ــق األمــن الطــاقوي يف ظــل عبــد الــرزاق فــوزي وحســناوي بلبــال،  - 20 إشــكالية التحــول الطــاقوي كآليــة لتحقي
السياسـات "امللتقـى الـدويل حـول  مداخلـة مقدمـة ضـمن فعاليـات، عرض النموذج األملاين -املستجدات الدولية

ــني مــني االحتياجــات الدوليــةاالســتخدامية للمــوارد الطاقويــة ب ، جامعــة فرحــات " متطلبــات التنميــة القطريــة و
 .2015أفريل 08-07اجلزائر، عباس، سطيف، 

أثــر أســعار البــرتول يف متويــل اإلنفــاق احلكــومي لــربامج النمــو عبــد الصــمد ســعودي ومســعودة بــن خلضــر،  - 21
ا علــى ســوق التشــغيل يف اجلزائــر   مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات ،)2014-2001(االقتصــادي وانعكاســا

-2001سياســات التشــغيل يف إطــار بــرامج التنميــة واإلنعــاش االقتصــادي يف اجلزائــر "امللتقــى الــوطين حــول 
 .2014 نوفمرب 12 -11 اجلزائر، البويرة،، جامعة آكلي حمند أوحلاج، "2014



عــــــــــــــــــــــــــــراجــــــــة املـــــــــــــائمــــــــــــــــــــق  
 

 279 

مداخلــة مقدمــة ضــمن ، للربملــاندور احلوكمــة يف دعــم الرقابــة الفعليــة عبــد القــادر بــريش وعقيلــة خلــوف،  - 22
، جامعـة آكلـي "متطلبات إرسـاء مبـادئ احلوكمـة يف إدارة امليزانيـة العامـة للدولـة" امللتقى الوطين حـول  فعاليات

 .2012 أكتوبر 31-30حمند أوحلاج، البويرة، اجلزائر، 
ت الـدولعبـد القـادر خليـل،  - 23 ا علـى اقتصـاد  ،-نظريـة وحتليليــةدراسـة -تقلبـات أسـعار الـنفط وتـداعيا

ت املصـدرة "امللتقى الدويل حول  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات يار أسعار الـنفط علـى االقتصـاد انعكاسات ا
  .2015أكتوبر  28 اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية،"-املخاطر واحللول -له

التنميـة االقتصـادية حالـة الـدول دور احلكـم الراشـد يف حتقيـق عبد القادر خيتار وعبد الرمحان عبد القادر،  - 24
املسـتدام  النمـو" امللتقى الدويل  الثامن لالقتصاد والتمويل االسالمي حـول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،العربية

 .2011ديسمرب  21-19، الدوحة، قطر، "اإلسالميوالتنمية االقتصادية الشاملة من املنظور 
 مداخلـة مقدمـة ضـمن فعاليـات، ال البشـري مـن منظـور مـايلاملـ  رأساالسـتثمار يفعبد هللا علي القرشي،  - 25

 .2013أفريل  25-22، جامعة الزيتونة، األردن، "رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة" : املؤمتر الدويل حول
يــد قــدي،  عبــد - 26 حنـــو " يــوم دراســي حــول مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليـــات، سياســة التنويـــع االقتصــاديا

، جامعــة آكلــي حمنــد أوحلــاج، "تنويــع االقتصــادي يف اجلزائــر يف ظــل تراجــع أســعار الــنفطاســرتاتيجية جديــدة لل
  .2015ماي  5البويرة، اجلزائر، 

هيل املؤسسـات الصـغري عبد النور غريس وأمحد نصري،  - 27  ةمدى فعالية سياسة اإلنفاق العام كأداة لدعم و
واقع وآفاق النظام احملاسيب املـايل يف " امللتقى الوطين حول  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،واملتوسطة يف اجلزائر

 .2013ماي   06-05، جامعة الوادي، اجلزائر، "املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
يار أسعار النفطعماد غزازي،  - 28 ر االقتصـادية: تراجع وا مداخلـة مقدمـة ضـمن  ،األسباب، املخاطر واآل

ـــه"ل امللتقـــى الـــدويل حـــو  فعاليـــات ت املصـــدرة ل ـــنفط علـــى االقتصـــاد يـــار أســـعار ال املخـــاطر  -انعكاســـات ا
 .2015أكتوبر  28 اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية،"-واحللول

يـــار أســعار الــنفط وتداعياتــه علـــى أهــم األقطــار الدوليـــة منــذ منتصــف ســـنة عمــاد معوشــي،  - 29 أســباب ا
ت "امللتقى الدويل حول  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،2014 يار أسعار النفط على االقتصاد انعكاسات ا

  .2015أكتوبر  28 اجلزائر، ، جامعة حيي فارس، املدية،"-املخاطر واحللول -املصدرة له
 -دور حوكمة امليزانية العامة للدولـة يف احلـد مـن الفسـاد املـايل واإلداريعمر شريف وعبد العايل دمحمي،  - 30

متطلبـات إرسـاء مبـادئ احلوكمـة يف إدارة " امللتقـى الـوطين حـول  مداخلة مقدمة ضـمن فعاليـات، -حالة اجلزائر
  .2012أكتوبر  31-30، جامعة آكلي حمند أوحلاج، البويرة، اجلزائر، "امليزانية العامة للدولة
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تدامة يف آليــات ترشـيد اإلنفـاق العــام مـن أجـل حتقيــق التنميـة البشـرية املســعيـاش بلعاطـل ومسيحـة نـوي،  - 31
ا " الـدويل حـول امللتقـى مداخلة مقدمة ضمن فعاليـات ،اجلزائر ر بـرامج االسـتثمارات العامـة وانعكاسـا تقيـيم آ

، جامعة فرحات عباس، سـطيف، "2014-2001على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 
 .2013مارس  12-11اجلزائر، 

ك وعمشـر ،  العياشـي زرزار ودمحم مـداحي - 32  يف املتجـددة الطاقـات يف لالسـتثمار إسـرتاتيجي كخيـار ديـزر
ت التحـول خيـارات البديلـة الطاقـات"حـول  الـدويل امللتقـى مداخلـة مقدمـة ضـمن فعاليـات، اجلزائـر  وحتـد

 .2014نوفمرب  19-18، ، اجلزائرالبواقي أم جامعة، "االنتقال
وأهـم ) 2015-1990( السـوق الدوليـة خـالل الفـرتةتغريات أسـعار الـنفط يف فاطمة الزهراء سعيدي،  - 33

يـار أسـعار الـنفط علـى "امللتقـى الـدويل حـول  مداخلة مقدمـة ضـمن فعاليـات، العوامل املؤثرة فيها انعكاسـات ا
ت املصدرة له   .2015أكتوبر  28 اجلزائر، جامعة حيي فارس، املدية، ،"-املخاطر واحللول -االقتصاد

دور الشــــفافية يف إصــــالح امليزانيــــة العامــــة للدولــــة وحتقيــــق التنميــــة اوي، فاطمــــة رحــــال وحفيظــــة خضــــر  - 34
متطلبــات إرســـاء مبـــادئ " امللتقــى الـــوطين حــول  مداخلــة مقدمـــة ضــمن فعاليـــات، املســتدامة يف الـــدول العربيــة

  .2012أكتوبر  31-30، جامعة آكلي حمند أوحلاج، البويرة، اجلزائر،  "احلوكمة يف إدارة امليزانية العامة للدولة
دراســة مقارنـة بــني  -سياســات واسـرتاتيجيات اسـتغالل وتطــوير الطاقـة املتجــددة يف اجلزائـرفريـدة كـايف،  - 35

السياســات "امللتقـى الـدويل حـول  مداخلــة مقدمـة ضـمن فعاليـات، -مشـروعي ديزرتيـك وصـحراء صـوالر بريـدر
مــني االحتياجــات الدوليــةاالســتخدام ــني متطلبــات التنميــة القطريــة و ، جامعــة فرحــات "ية للمــوارد الطاقويــة ب

 .2015أفريل 08-07اجلزائر، عباس، سطيف، 
رؤيـــة نظريـــة حـــول اســـرتاتيجية تطـــوير القطـــاع اخلـــاص يف النشــــاط كـــرمي بودخـــدخ ومســـعود بودخـــدخ،  - 36

دور القطـاع اخلـاص يف رفـع تنافسـية االقتصـاد " حـولملتقـى وطـين  مداخلة مقدمـة ضـمن فعاليـات، االقتصادي
نــوفمرب  21-20، جامعــة دمحم الصــديق بــن حيــي، جيجــل، اجلزائــر، "اجلزائــري والتحضــري ملرحلــة مــا بعــد البــرتول

2011. 
ن كمال آيـت - 37 الطاقـة الشمسـية وسـبل  -واقـع وأفـاق الطاقـة املتجـددة يف الـدول العربيـة، ودمحم إليفـي ز

التنميـة املسـتدامة والكفـاءة : "حـولالـدويل  امللتقـى مداخلة مقدمة ضـمن فعاليـات، -العريب تشجيعها يف الوطن
 .2008أفريل  8-7سطيف، اجلزائر، فرحات عباس،، جامعة "االستخدامية للموارد املتاحة

صور،  - 38 ر تقلبات أسعار البرتول على أداء مؤشرات االقتصاد اجلزائري خالل الفرتةكمال  -2000 أ
ت " امللتقى الدويل حول مداخلة مقدمة ضمن فعاليات، 2014 يار أسعار النفط على االقتصاد انعكاسات ا

    .2015أكتوبر  28 اجلزائر، جامعة حيي فارس، املدية، ،"-املخاطر واحللول -املصدرة له
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ــديل للطاقــة النفطيــة كمــال بــوعظم وفــريوز جــريار،  - 39 علــى مــزا اســتخدام الطاقــة الشمســية املتجــددة كب
السياســـات االســـتخدامية للمـــوارد "امللتقـــى الـــدويل حـــول  مداخلـــة مقدمـــة ضـــمن فعاليـــات ،االقتصـــاد اجلزائـــري

مـني االحتياجـات الدوليـة  اجلزائـر، سـطيف، جامعـة فرحـات عبـاس، ،"الطاقوية بني متطلبـات التنميـة القطريـة و
 .2015أفريل 07-08
مقارنــة  -طــات التنميــة إىل تقيــيم الــربامج االســتثماريةمــن تقيــيم خمط: االقتصــاد اجلزائــريمبــارك بوعشــة،  - 40

ا "الدويل حول  لتقىامل مداخلة مقدمة ضمن فعاليات، -نقدية ر بـرامج االسـتثمارات العامـة وانعكاسـا تقييم آ
، اجلزائــر، 1، جامعــة ســطيف "2014-2001علــى التشــغيل واالســتثمار والنمــو االقتصــادي خــالل الفــرتة 

 .2013مارس  11-12
 املتجـددة الطاقـة ملشـاريع اجلزائـر وتوجـه ملانيـا املتجـددة الطاقـات صـناعة مـداحي، دمحمو راتـول دمحم - 41

ك مشـروع حالـة " البيئـة ومحايـة األحفوريـة الطاقـة إمـدادات لتـأمني كمرحلـة مداخلـة مقدمـة ضـمن ، " ديـزر
ت ظـل يف االقتصـادية املؤسسـة سـلوك" :حـول الـدويل امللتقـي فعاليـات  والعدالـة املسـتدامة التنميـة رهـا

ح، ورقلة،"االجتماعية   .2012نوفمرب21- 20 اجلزائر، ، جامعة قاصدي مر
ـــة دمحم مـــداحي وسوســـن زيـــرق،  - 42 االســـتثمار يف الطاقـــات املتجـــددة كبـــديل تنمـــوي ممكـــن إلحـــداث التنمي

ـــر ـــات، االقتصـــادية يف اجلزائ ـــة مقدمـــة ضـــمن فعالي ـــدويل حـــول مداخل ـــيم  ": امللتقـــى ال ـــر تقي اســـرتاتيجيات اجلزائ
جلزائــر ، جامعــة املســيلة، "االقتصــادية الســتقطاب االســتثمارات البديلــة للمحروقــات يف آفــاق األلفيــة الثالثــة 

 .2014أكتوبر  29-28اجلزائر، 
ين - 43 يار أسعار النفط وتداعياته على االقتصاد اجلزائريدمحم مد امللتقى  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،، ا

ت املصدرة له" الدويل حول يار أسعار النفط على االقتصاد ، جامعة حيـي "-املخاطر واحللول -انعكاسات ا
  .2015أكتوبر  28اجلزائر، فارس، املدية، 

ت اليت تواجه مستقبل النفط يف اجلزائربودرامة،  ىمصطف - 44 امللتقـى  مداخلة مقدمة ضمن فعاليات ،التحد
ســطيف ، فرحــات عبــاس، ، جامعــة "والكفــاءة االســتخدامية للمــوارد املتاحــةالتنميــة املســتدامة "الــدويل حــول 

 .2008أفريل  8-7اجلزائر، 
وبنـاء نظـم إدارة املعرفـة إلجنـاح االسـتثمار يف ) اهلنـدرة( ليـات عمدور إعادة هندسـة المعني أمني السيد،  - 45
ـــال البشـــري رأس ـــة مقدمـــة ضـــمن فعاليـــات، امل ـــدويل حـــول مداخل ـــال البشـــري يف اقتصـــاد رأس ا" : املـــؤمتر ال مل

 .2013أفريل  25-22، جامعة الزيتونة، األردن، "املعرفة
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امللتقــى  مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــات، التنويــع والنمــو يف االقتصــاد الســعوديممــدوح عــوض اخلطيــب،  - 46
مواجهة دور كليات إدارة األعمال يف " حول  ياألول لكليات إدارة األعمال جبامعات دول جملس التعاون اخلليج

ت املعاصرة ض، السعودية، "التحد   .2017فيفري  17-16، جامعة امللك سعود، الر
مج التكميلــي لــدعم النمــو جيــة صــاحلي وفتيحــة خمنــاش ،  - 47 مج دعــم اإلنعــاش االقتصــادي والــرب أثــر بــر

مج التنميـــة اخلماســـي علــى النمـــو االقتصـــادي  ت أفـــاق النمـــو االقتصـــاد 2014-2001وبــر ي حنـــو حتــد
ر بــرامج االســتثمارات العامــة "امللتقــى الــدويل حــول  ، مداخلــة مقدمــة ضــمن فعاليــاتالفعلــي واملســتدمي تقيــيم آ

ا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة  ، 1، جامعـة سـطيف "2014-2001وانعكاسا
 .2013مارس  12-11اجلزائر، 

ر التغريات يف سـوق الـنفطدر فرجاين،  - 48 ر "، نـدوة حـول علـى التشـغيل يف البلـدان العربيـة النفطيـة آ آ
 .1987جانفي  13-11، معهد التخطيط القومي، مصر، "عوائد النفط على التنمية االقتصادية العربية

ت الريعية يف ظل تقلبات أسعار احملروقاتنصر الدين عيساوي،  - 49 القتصاد مداخلة ، متطلبات النهوض 
ت املصــدرة لــه"لتقــى الــدويل حـول امل مقدمـة ضــمن فعاليــات يــار أســعار الــنفط علــى االقتصــاد  -انعكاســات ا

 .2015أكتوبر  28، جامعة حيي فارس، املدية، اجلزائر، "-املخاطر واحللول
ـــد الـــالوي،  نـــور - 50 ـــة عب ـــدين جـــوادي وعقب ـــة  ال ـــراءة يف متطلبـــات ترشـــيد اإلدارة احمللي ـــر ق احلوكمـــة يف اجلزائ

متطلبـات " امللتقـى الـوطين حـول  مداخلة مقدمة ضـمن فعاليـات، حوكمة امليزانية العامةكمدخل إلرساء مبادئ 
 31-30، جامعــة آكلــي حمنــد أوحلــاج، البــويرة، اجلزائــر، "إرســاء مبــادئ احلوكمــة يف إدارة امليزانيــة العامــة للدولــة

  .2012 أكتوبر
ـــاتح بنونـــة ، و وصـــاف ســـعيدي  - 51 ـــة ف اسياســـة أمـــن اإلمـــدادات النفطي ـــة مقدمـــة ضـــمن ، وانعكاســـا مداخل

فرحات عبـاس، جامعة  ،"التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة" حول مللتقى الدويلا فعاليات
  .2008أفريل  8-7سطيف، اجلزائر، 

V.الت ت ا  :والدور
ت بلقلــة،  إبــراهيم -1 ا علــى اقتصــاد الــدول العربيــة خــالل الفــرتة تطــورات أســعار الــنفط العامليــة وانعكاســا
 .2013، جوان اجلزائرآكلي حمند أوحلاج، البويرة،  جامعة، 14، جملة معارف، العدد )2000-2010(
ــنفطاحتــاد مصــارف الكويــت،  -2 ، الســنة اخلامســة عشــر، 135، جملــة املصــارف، العــدد خمــاطر تراجــع ســعر ال

 .2015الكويت، فيفري 
، جملـــة -حالـــة اجلزائــر -ري الــنفط علـــى البيئــة خـــالل مرحلــة النقـــلثـــ طــواهر، أمــال رمحــان ودمحم التهـــامي -3

ح، ورقلة،12الباحث، العدد   . 2013 ، اجلزائر،جامعة قاصدي مر
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جامعـة دمحم خيضـر، بسـكرة، ،4، جملة أحباث اقتصادية وإداريـة، العـدد النفط والتنمية املستدامةأمال رمحان،  -4
  .2008ديسمرب اجلزائر، 

جامعـة قاصـدي ، 09 لعددا الباحث، جملة ،املتجددة وغري املتجددة البديلة والطاقات النفط خملفي، أمينة -5
ح، ورقلة  .2011 ، اجلزائر،مر

ردين أكيتويب وآخرون،  -6 ، قضـا اقتصـادية، العـدد االستثمار العـام والشـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاصبر
  .2007، صندوق النقد الدويل، 40

-67، حبــوث اقتصـادية عربيــة، العــددان اململكــة العربيــة السـعودية: احلوكمــة الرشـيدةسـام، بسـام عبــد هللا ب -7
 .2014خريف  -، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، صيف68

، املعهــد 117، جملــة جســر التنميــة، العــدد شــراكة القطــاعني العــام واخلــاص كمطلــب تنمــويبــالل محــوري،  -8
 .2014أفريلالعريب للتخطيط، الكويت، 

، جملـة سبل تعزيز املساءلة والشفافية ملكافحة الفساد ومتكني احلكم الراشد يف الدول العربيةبوزيد سـايح،  -9
ح، ورقلة، اجلزائر، 10الباحث، العدد   .2012، جامعة قاصدي مر

لرقي،  - 10 ر الربامج االستثمارية العامة على منظومة املؤسسـات الصـغرية واملتو تيجاين  سـطة للفـرتة تقييم آ
، جامعــة فرحــات 13، جملــة العلــوم االقتصــادية وعلـوم التســيري، العــدد-دراسـة حتليليــة تقييميــة-2001-2011

 .2013عباس، سطيف، اجلزائر، 
 مشـروع لواقـع دراسـة اجلزائـر يف املسـتدامة التنمية لتحقيق كمدخل املتجددة الطاقات فروحات، حدة - 11

ح، ورقلـة،  ،11 عـددال الباحـث، جملـة ،جلزائـر الكبـري اجلنـوب يف الشمسـية الطاقـة تطبيـق جامعـة قاصـدي مـر
 .2012 اجلزائر،

لــد، جملـة جســر التنميــةأســواق الــنفط العامليــةحسـان خضــر،  - 12 ، املعهــد العــريب للتخطــيط، 57 د، العــد5، ا
 . 2006نوفمرب  ،الكويت

لــد، جملـة حسـر التنميـة، املشـكالت واحللــول: عجـز املوازنــةحسـن احلـاج،  - 13 ، املعهـد العــريب 63، العـدد6ا
 .2007للتخطيط، الكويت، ماي 

ــنفط وأثرهــا علــى اســتقرار األســعار ســعد هللا،  داود - 14 -2008تشــخيص املتغــريات اجلديــدة يف ســوق ال
ح، ورقلة، 9، جملة الباحث، العدد 2010  .2011اجلزائر، ،جامعة قاصدي مر

-2003(ى وسياسات معاجلته مع إشارة للعراق للمدة عجز املوازنة العامة ورؤ سامل عبد احلسني سامل،  - 15
لد واإلدارية، جملة العلوم االقتصادية )2012  .2012، جامعة بغداد، العراق، 68، العدد 18، ا

ــة،  - 16 ــة القــانون إىل احلكــم الرشــيد ســام دل ــات واهلــدف" مــن دول ، جملــة جامعــة "تكامــل يف األســس واآللي
لددمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  .2014، 2، العدد30، ا
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مقاربــة  -أثــر التذبـذب يف أســعار الـنفط علــى التنميـة االقتصــادية يف اجلزائـرمسيـة مـوري وبلحــاج فراجـي،  - 17
ديـس، مسـتغامن،7والتنمية، العدد  اإلسرتاتيجية، جملة -حتليلية وقياسية جويليـة  اجلزائـر، ، جامعة عبد احلميد بـن 

2014 .   
خمــاطر وإشــكاليات اخنفــاض أســعار الــنفط يف إعــداد سـهام حســني البصــام ومســرية فــوزي شــهاب الشــريدة،  - 18

، جملة كلية بغـداد للعلـوم االقتصـادية اجلامعـة، املوازنة العامة للعراق وضرورات تفعيل مصادر الدخل غري النفطية
  .2013 العراق، ،36العدد 

، بني واقع االرتباط وحتمية الزوال يف االقتصاد اجلزائري القطاع النفطيشهرزاد زغيب وحكيمة حليمـي،  - 19
 .2011، 09جملة األكادميية العربية يف الدمنارك، العدد

، جملـة الـنفط اآلفاق املستقبلية للطلب العاملي للـنفط ودور الـدول األعضـاء يف مواجهتـهالطاهر الزيتوين،  - 20
لد   .2011، الكويت،خريف ، منظمة األوابك139، العدد 37والتعاون العريب، ا

ــة وانعكاســاته علــى صــناعة البــرتول يف الــدول  الطــاهر الزيتــوين، - 21 ــامي لشــركات البــرتول الوطني الــدور املتن
لد األعضاء  .2013الكويت، خريف  ،، األوابك147، العدد 39، جملة النفط والتعاون العريب، ا

ت: األعضاء من النفطاآلفاق املستقبلية إلمدادات العامل والدول ين، يتو الطاهر ز  - 22 ، جملـة الفرص والتحد
لد   .2012صيف  ، األوابك، الكويت،142، العدد 38النفط والتعاون العريب، ا

ا على االقتصاد العامليالطاهر زيتوين،  - 23 ، جملة النفط والتعاون التطورات يف أسعار النفط العاملية وانعكاسا
لد العريب،   .2010ك، الكويت، شتاء ، منظمة األواب132العدد ، 36ا

مفهومـه وأبعـاده يف بلـدان اخللـيج وممكنـات .التنويـع االقتصـاديعـاطف اليف مـرزوك وعبـاس مكـي محـزة،  - 24
لد حتقيقه يف العراق  .2014، جامعة الكوفة، العراق، 31، العدد8، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، ا

، جملـة الـنفط ة واملستهلكة للنفط وأمهيتـه يف اسـتقرار األسـعاراحلوار بني الدول املنتجعبد الفتاح دندي،  - 25
لد   .2012، منظمة األوابك، الكويت، شتاء 140، العدد 38والتعاون العريب، ا

، مركـز 45، حبـوث اقتصـادية عربيـة، العـدد املالئمة للتنميـة الصـناعية يف اجلزائـر اإلسرتاتيجيةعبود زرقني،  - 26
 .2009وت، لبنان، شتاء بري  ،دراسات الوحدة العربية

مــــيم الــــنفط اجلزائــــري عصــــام بــــن الشــــيخ،  - 27 دراســــة للســــياق واملضــــامني  -1971فيفــــري 24قــــرار 
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  )2015-2011(يف الفرتة  توزيع االحتياطي النفطي العاملي على الدول ):01(امللحق رقم 

  
 ,OPEC , Annual Statistical Bulletin 2016  :املصدر
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)2015-2011(يف الفرتة  على الدول العاملي توزيع اإلنتاج النفطي ):02(امللحق رقم 

  

  ,OPEC , Annual Statistical Bulletin 2016 : املصدر
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  )2015-2005(يف الفرتة  نصيب بعض الدول من االستهالك النفطي العاملي ):03(امللحق رقم 

  

   2016British Petroleum , Statistical Review of World Energy, june  :املصدر
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ب ):04(امللحق رقم  مج دعم النمو حسب كل    توزيع بر
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لنسبة للفرتة جملس األمة،  :املصدر مج التكميلي لدعم النمو    .2005، أفريل 2009- 2005الرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قــــــــــــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــــامل  

 

298 

  تقدير نتائج منوذج الدراسة :)05(امللحق رقم 

 

 

مج :املصدر    EVIEWS9 SV خمرجات بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Dependent Variable: DP
Method: Least Squares
Date: 10/08/17   Time: 00:02
Sample: 2000 2016
Included observations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 933.1068 1049.368 0.889208 0.3879
PP 47.83220 14.48072 3.303164 0.0048

R-squared 0.421093     Mean dependent var 4065.947
Adjusted R-squared 0.382499     S.D. dependent var 2356.120
S.E. of regression 1851.468     Akaike info criterion 17.99548
Sum squared resid 51419006     Schwarz criterion 18.09350
Log likelihood -150.9615     Hannan-Quinn criter. 18.00522
F-statistic 10.91090     Durbin-Watson stat 0.338123
Prob(F-statistic) 0.004827
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ت مؤشر ضمان جا ):06(امللحق رقم    بية االستثمارذمكو
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