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"إن الدنيا حبر عريض، قد هلك فيه األولني واآلخرين، فإن استطعت فاجعل سفينتك تقوى .  قال لقمان البنه انصحا :
 ت فربمحة هللا وإن هلكت فبذنوبك".تك التوكل وزادك العمل الصاحل، فإن جنو هللا، وعد  

بطاعتك، وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال تطيب اجلنة إال إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال  
برؤيتك جل جاللك، أهدي مثرة جهدي للواحد الغفار الذي من  علي بنعمه وفضله العظيم وأانر يل درب العلم واملعرفة 

انة ونصح األمة وسد د خطاي وهديف إلجناز هذا العمل املتواضع كما أهديه لسيد اخللق كله وإىل من بل غ الرسالة وأدى امل
 .نيب الرمحة ونور العاملني سيدان وحبيبنا ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم تسليما كثريا

 مث أهدي مثرة جهدي إىل:
 ،وإىل من غمرتين بدعائها ليال هنارا  ،إىل اليت سهرت الليايل وسندي يف احلياة  ،من هي نور عيين ومشعة تضيئ يل الطريق

 ة" حفظها هللا وأدامها اتجا فوق رؤوسنا.ـــــــــيـــــــي الغالـــــــــــغلى من روحي "أمأود و إىل أعظم عاطفة يف الوج
إىل الذي كان سراجا لضياء دريب فكان الناهج احلسن، إىل من  ،إىل من عجز اللسان عن وصفه وخفق القلب لذكره

 العـــــزيــــــــز" أطال هللا يف عمره.علمين الصمود فكان الناصح احلسن إىل "أبـــــــي  
إىل إخويت رفقاء دريب يف هذه احلياة، إىل من أرى التفاؤل أبعينهم والسعادة يف ضحكتهم، إىل من حتلوا ابإلخاء ومتيزوا 

 .عواطي مهدي، أقدوش عبد احلق،  لفقري زكرايء،  بورانن شريف علي،  عيالن حممد  ابلوفاء والعطاء دمتم سندا يل
من أحبهم قليب وأيىب القلب فراقهم إىل عنوان احملبة ورمز الصداقة والوفاء إىل من رافقوين يف دراسيت وقضينا أمجل إىل 

ميهويب  يف هذا العمل يت واخيتخاصة لزميل   أغلى وأعز األصدقاءاللحظات وكنا يدا واحدة يف حلو احلياة ومر ها إىل
 .خليصة

إىل كل من نسيهم قلمي ومل و ، وإىل كل من أكن  له االحرتام ومن ساندين من قريب أو من بعيد  كل أفراد عائليت  وإىل  
 ينساهم قليب.

 

 

 طهرات حممود

 



 

   

أهدي هذا العمل املتواضع إىل أعز ما أملك يف هذا الوجود إألى من محلتين وأجنبتين وسهرت وتعبت لراحيت، إىل اليت 
 وحزنت حلزين.فرحت لفرحي  

 إىل أمي

صويل إىل ما وصلت إليه، إىل من ضحى وكافح ألجلي، إىل من علمين أن إىل من أانر درب احلياة وكان السبب يف و 
 الصرب يف احلياة سبيل لظفر ابألشياء إىل من زرع فيا األخالق من أخالقه احلسنة

 إىل أيب

 إىل أفراد أسرتيت إىل أصدقائي 

 علم سالح واألخالق ذخرية.إىل كل من علمين أن ال
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الرشاد وأنعم   وألهمنا  خطانا وذّلل لنا الصعاب  د الحمد والشكر هلل العلي القدير الذي سد 

 هذا العمل.   إلتمام   بالعزم واإلرادة والصبر   نا دّ علينا بفضله وأم 

صغور    الفاضل   متنان والعرفان إلى األستاذ تقدم بالشكر الجزيل والتقدير وال ن   كما  

والتوجيه وصبره الطويل علينا،    العون   انا لفضله وتقديرا لمجهوداته من حيث عرف   فريد 

 هللا عنا كل خير.   فجزاه   لنا طول فترة البحث   مه وتفه 

  وإلى كل   موظف المكتبة محمد شلبابي،   متنان إلى يفوتنا أن نتقدم بالشكر وال   ل   كما 

 هذا البحث من قريب أو من بعيد.   إنجاز   من ساهم في 

 المكتبة.   ل عما   ى ل ننس كما  
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 :متهيد

تزايد االرتباط طيلة العقود املنصرمة واليت من بينها  نظرا للتغريات والتطورات املتسارعة اليت شهدها االقتصاد العاملي
م، فهو 1859من أهم االكتشافات اليت توصل إليها اإلنسان منذ سنة يعترب  النفط حيثابستخدام الطاقة وابألخص 

لكونه أقل املصدر الرئيسي للطاقة على اختالف أنواعها وأشكاهلا الذي تعتمد عليه معظم اقتصادايت دول العامل املتقدم 
أولية يف الصناعة الكيماوية  كما يعترب سلعة إسرتاتيجية عاملية ومادةلتعدد مميزاته واستخداماته،  مصادر الطاقة تكلفة و 

 والنفطية ابعتباره مصدرا هاما لالستثمار من أجل سد متطلبات العامل من الطاقة.
على مصدر رئيسي وهو اإليرادات   ومبا أن اقتصادايت الدول املنتجة واملصدرة للنفط تعتمد يف متويل نفقاهتا  

أو وبظروف السوق النفطية وتقلبات أسعاره واآلليات اليت حتددها النفطية وهذه األخرية مرتبطة بتطورات االقتصاد العاملي  
القوى املؤثرة فيها، وهذا ما جعلها عرضة حلاالت من التذبذب وعدم الستقرار ورغم هذه اآلاثر اليت خيلفها النفط إال أنه 

ا أثر على السياسات ساهم يف بناء اقتصادايت العديد من الدول عرب العامل سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشر مم
 النفطية.  اإليراداتاالقتصادية هلاته الدول خاصة منها تلك اليت تعتمد يف متويل نفقاهتا وميزانيتها العامة على  

على امليزانية العامة اليت تعترب املرآة العاكسة للمالية العامة للدولة فهي من  بشكل كبري يعتمد االقتصاد اجلزائري
على فامليزانية العامة يف اجلزائر تستند     .الفعالة اليت تستخدم يف تنفيذ السياسة املالية والربامج االقتصاديةأهم األدوات 

قطاع النفط يف متويل الربامج االستثمارية، وكذلك النفقات العامة هي األخرى مبنية على مدى أتثر اإليرادات الكلية 
 مما جيعلها عرضة لتقلبات شديدة بفعل التغريات اليت يعرفها سعر النفط.  ةعن طريق اجلباية البرتولي  معظمها  املتأتية

 ومن هذا املنطلق الوجيز نطرح اإلشكالية الرئيسية للموضوع ابلشكل التايل:
 (؟ 2017-2000ما هي آاثر تقلبات أسعار النفط على النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة )

 جابة على التساؤالت التالية:وعلى ضوء هذه اإلشكالية سنحاول اإل
 ما هي التفسريات االقتصادية لتقلبات أسعار النفط؟ ▪
وإىل أي مدى   هل النفقات العامة هي اليت تؤثر على اإليرادات العامة أو العكس أو كالمها يؤثر يف اآلخر؟ ▪

 تتأثر النفقات العامة بتقلبات أسعار النفط يف اجلزائر؟
 فرضيات الدراسة:

 ميكن صياغة الفرضيات التالية من أجل اإلجابة على أهم األسئلة املطروحة:
 ختضع أسعار البرتول ملتغريات خارجية ال ميكن التحكم هبا يف النطاق احمللي. ▪
 على االقتصادايت املرتبطة بقطاع احملروقات.لتقلبات أسعار النفط أثر كبري  ▪
 تتأثر النفقات العامة بتأثر اإليرادات العامة وابلتحديد اإليرادات اجلباية النفطية وذلك بنسبة للدول اليت تعتمد  ▪

 اإليرادات النفطية كمورد أساسي.   على
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 :دراسةأسباب اختيار ال   
 املربرات التالية:تكمن أسباب اختيار املوضوع إىل  

 الرغبة الشخصية يف البحث يف موضوع النفط ابعتباره موضوع الساعة وارتباطه ابالقتصاد اجلزائري. ▪
 إثراء البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع. ▪

 أمهية الدراسة:
اليت شغلت دول العامل  الراهنة وتكتسي هذه الدراسة أمهية ابلغة وذلك ألهنا تسلط الضوء على أهم القضااي 

 :املتمثلة يف
مدى أتثري تغريات أسعار النفط على االقتصاد واملوازنة العامة للجزائر، وذلك ألن اقتصادها أحادي اإلنتاج أي  ▪

 أهنا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
ة اليت تعرفها أسعار النفط يف العامل واليت االهتمام املتزايد هبذا املوضوع يف السنوات األخرية نتيجة التقلبات احلاد ▪

 من الصعب التنبؤ هبا.
 أهداف الدراسة:

 من خالل دراستنا نسعى لتحقيق جمموعة من األهداف أمهها:
 التعرف على أسعار النفط وأنواعها وحمددهتا. ▪
 التعريف ابلنفقات العامة والتعرف على أهم تقسيماهتا. ▪
 (.2017-2000النفط على النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة )إبراز أثر تقلبات أسعار   ▪
إظهار اآلاثر النامجة عن التقلبات يف أسعار النفط على عناصر املوازنة العامة يف اجلزائر ومدى قدرة الصناديق  ▪

 السيادية على احتواء هذه اآلاثر.
 حدود الدراسة:

 متثلت حدود الدراسة فيما يلي:
 اقتصرت الدراسة يف إطارها املكاين االقتصاد اجلزائري.احلدود املكانية:  -1
 .2017إىل    2000أما اإلطار الزمين فامتدت فرتة الدراسة من  احلدود الزمانية:    -2

 منهج الدراسة:
بناءا على طبيعة اإلشكالية املطروحة، ومن أجل الوصول إىل األهداف املرجوة يف هذا البحث وقصد اإلحاطة 

للبياانت جبوانب موضوع الدراسة واإلجابة على أسئلة البحث سنعتمد يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي 
لموضوع مستخدمني يف ذلك اإلحصائيات واألدوات حيث ميكن توضيح اجلوانب النظرية والتطبيقية ل ،واملعلومات

 البحثية اليت تالئم منهج البحث.
 



 مقدمة
 

 
 د

 صعوابت الدراسة:
 ال يوجد عمل خيلو من الصعوابت، وعليه فإن أهم الصعوابت اليت واجهتنا يف هذا العمل نذكر:  
 صعوبة احلصول على اإلحصائيات. ▪
 الكلية.انعدام املراجع ذات الصلة ابملوضوع مبكتبة   ▪

 هيكل الدراسة:

جاءت الدراسة يف فصلني ابإلضافة إىل املقدمة واخلامتة، تطرقنا يف الفصل األول إىل األدبيات النظرية يف مبحثني، 
يتطرق املبحث األول إىل النفط يف إطارها النظري، واملبحث الثاين فقد خصص للنفقات العامة، ليتطرق املبحث الثالث 

تطور أسعار النفط خالل الفرتة ، أما الفصل الثاين فقد تطرق إىل بكلتا شقيهااليت تناولت الدراسة  إىل الدراسات السابقة
نعكاسات تقلبات أسعار النفط على املوازنة العامة ابيف املبحث األول وبعدها املبحث الثاين  (2000-2017)

وبعدها قمنا  ،للتخفيف من أاثر تقلبات أسعار النفط تخذةالتدابري امل، أما املبحث الثالث واألخري فتناول وعناصرها
 ابستعراض أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذا البحث واالقرتاحات املتعلقة ابملوضوع.

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول 
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 متهيد:
نفط مادة إسرتاتيجية وأساسية يف الصناعة والتجارة الدولية إذ ال بعد الثورة الصناعية واحلرب العاملية الثانية أصبح

أدى إىل يؤثر يف مجيع أوجه النشاط االقتصادي احلديث، ولكونه مورد هام تسعى مجيع الدول حنو احلصول عليه. 
 ضافة إىل عوامل أخرى منها سياسية واقتصادية. تقلبات شديدة يف أسعاره ابإل

كما أدي تطور الدولة احلديثة إىل تطور وظائفها ومنها االقتصادية حيث أصبحت أكرب تدخال، وهذا أدى إىل تطور 
 وتطور حجمه ابلقدر الكايف لتغطية احلاجات العامة.النفقات العامة واتساع نطاقها 

اإلطار النظري للنفقات املبحث الثاين: ، اإلطار النظري للنفطاملبحث األول: :وعليه تنقسم دراستنا هلذا الفصل إىل
    .الدراسات السابقةاملبحث الثالث:  ،  العامة
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 نفطلاملبحث األول: اإلطار النظري ل
لنفط مهية البالغة للألويطلق عليه الذهب األسود ونظرا  كن االستغناء عنهالنفط هو من مصادر الطاقة اليت ال مي

ط العلمية، وأصبحت الصناعة النفطية من أبرز األنشطة اسموضع رعاية واهتمام يف كافة األو أصبح االقتصاد النفطي 
 الصناعية لالقتصاد الصناعي العاملي ويظهر ذلك يف تضاعف معدالت إنتاجه واستهالكه.

 املطلب األول: ماهية النفط
رن التاسع عشر، حيث زاد االعتماد على النفط كمصدر من مرحلة جديدة يف اتريخ الطاقة بنهاية الق رمست

مصادر الطاقة خاصة مع تزايد االكتشاف منه وتوافره على مزااي ال تتوفر يف غريه، وبذلك ظهر على خريطة الطاقة 
 وزادت نسبة مسامهته يف ميزان الطاقة العلمي.

 الفرع األول: النشأة والتعريف
 النشأة:  -أوال

أهم املوارد الثروة االقتصادية يف عاملنا املعاصر، فقد لعب دورا مؤثرا وفعاال يف إعادة رسم اخلارطة من  *يعترب النفط
منذ اآلالف السنني لكنه مل يكلف نفسه عناء البحث عليه بل   نفطال اإلنسان السياسية، االقتصادية والدولية، وقد عرف 

استخدم ر الكتب القدمية أن سيدان نوح عليه السالم كان يستعمله حيث وجده وعلى احلال اليت وجده عليه، وتذك
يف  يف تركيب سفينته، وقد عرفه إنسان العراق القدمي واإلنسان يف منطقة ابكو يف االحتاد السوفيايت واهلنود احلمر الزفت

مرتبطة ببعض ر أايم الفراعنة الذين استفهموا يف مواد التحنيط، وقد كانت معرفتهم له قارة أمريكا الشمالية ويف مص
ويؤكد لنا اتريخ احلضارة البشرية  تلك املادة، وانسيابوالشقوق يف األرض  االنكساراتالظواهر اليت شاهدوها من خالل 

يف املباين ورصف الطرقات، ويقال أن أول بئر   **سفلتاإلكما استخدمت   لتشحيم واإلانرة،النفط اخلام القدمي  استعمال
قبل امليالد تقريبا، كما يعتقد أن الصينني كانوا يستخرجون النفط  500إيران عام نفطية هي اليت حفرت يف جنوب 

 .1منذ القرن الثالث قبل امليالد  اخليزرانبواسطة أانبيب  
عدد من العلماء حنو فتوجه ويف منتصف القرن التاسع عشر زاد الطلب على زيت الصخر بسبب الثورة الصناعية، 

 أبراهم قيسنت  ث استعماالت جتارية للنفط، فقد قدم الفيزايئي واجليولوجي الكنديجراءات مسحت إبحداحزمة من اإل
Abraham Gessnet  ي الكيميائمن النفط اخلام، أما  انطالقايشتغل بدون خملفات  لإلضاءةوقودا  1825عام 

 
 .2، ص  57د العريب للتخطيط، الكويت، العدد، جملة جسر التنمية، املعهأسواق النفط العامليةحسان خضر،   1
 ميالد.  16ملاين أجريكوال أول من أطلق عليه هذه التسمية وكان ذلك يف منتصف القرن يعترب األ -* 
 للبرتول املتواجد يف الطبيعة.  سائلةاإلسفلت: احلالة ال - **
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ميكن املفيدة يشري إىل جمموعة من املنتجات  له تقريريف اظهر  Benyamin Sillman بنيامني سيلمان األمريكي
يف وحفر أول بئر  لذلك أخذت فكرة املكامن البرتولية أتخذ طريقها الطبيعي ونتيجة نفطأن تؤخذ عن طريق تقطري ال

 Edwin إدوين دارك إال أن املبادرة اليت حققت صدى قواي كانت من طرف املهندس األمريكي 1857أملانيا عام 

Darke  تيتسفيل ةيف مدين 1859أوت  27يف Titusville  ببنسلفيانيا يف الوالايت املتحدة األمريكية فقد ابدر
Darke ئر مل يكن عميقا بإىل جمموعة من املكامن للبحث عن املنبع األم فنجح يف استخراج النفط بيسر وسهولة ألن ال

 .1احلديثة  ةلنجاح بداية الصناعة البرتوليابرميل وقد كان هذا   20مرت، وكان معد إنتاجه اليومي حوايل   69جدا  
 تعريف النفط:  -اثنيا

 تعريف:   -أ
Pétrouleum  ين ومعناها زيت الصخر، ويوجد عادة عند سطح األرض أو يف يتمن أصل الهي كلمة

 غازاي وحينئذ يسمى أو أيخذ شكال Crude Oil م سائال وعندئذ يسمى ابلزيت اخلاابطنها، وقد يتخذ النفط شكال
 .2azNatural Gعي  الغاز الطبي
ركبات عضوية منه سائل يتكون ابألساس من خالئط معقدة، وغري متجانسة من يعرف النفط أب :1ريف تع

كالكربيت   هيدروكربونية، ذات تركيبات جزئية متنوعة وخواص طبيعية كيماوية خمتلفة، كما حيتوي على بعض الثوابت
 .3د والصوديوم واملاء واألمالح وكذلك بعض املعادن مثل احلديواألوكسجني والنيرتوجني

النفط هو مادة بسيطة حيث أنه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط مها اهليدروجني والكربون، ومركب  :2تعريف 
اد  من حيث اختالف خصائص مشتقاته وذلك تبعا لالختالف اجلزئي لكل منها، وابعتبارها خليطا من املو 

ختتلف ألوانه بني األسود األخضر، البين واألصفر، كما ختتلف اهليدروكربونية، والنفط سائل دهين له رائحة خاصة تتميز و 
 .4لزوجته تبعا لكثافة النوعية

إذ يتكون من عنصرين فقط مها  ميائيةييف مكوانته الكتكمن بساطته والنفط مادة بسيطة ومركبة يف نفس الوقت 
 لف جزيئات تكوين كل مادة مشتقة.تقاته جيعله مادة مركبة إذ ختتشيدروجني والكربون، بينما اختالف خصائص ماهل

 
1 .:13 14/07/1019/10 eole.com consulté létrpwww.monde diplomatique.Fr/index/sujet/  
 .167، ص 1986، دار النهضة العربية، بريوت، دايهتااملوارد واقتصاكامل بكري وآخرون،    2
 .6، ص 2013/2014، جامعة ورقلة 01، اجلزء ، حماضرات حول مدخل إىل االقتصاد البرتويلأسس إقتصاد النفطي، فأمينة خمل  3
ورقة مقدمة يف املؤمتر  ،إطار ضوابط تنمية املستدامةاسرتاتيجية ترقية الكفاءات االستخدامية للثورة البرتولية يف االقتصادية العربية يف فتيحة،  مرزاش  4

استشري يوم .04ص األردن،  ،2008أفريل  07/08العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة املنعقد أايم 
12/07/2019/21:23 . 
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 الفرع الثاين: خصائص ومميزات النفط
 :1للنفط مميزات هامة ترفعه فوق مصادر الطاقة أمهها ما يلي مميزات النفط:  -أوال

تركيبته الكيماوية فريدة، حيث اهليدروجني املمزوج مع الكاربون يعطيه خواص ال توجد يف غريه من املوارد وهذا  -أ
 مه الطبيعة جماان.الدمج تقد 

 .أمهية خاصةله  قتصادية والسياسية مما يضمن  عوامل االلتتأثر اب  إسرتاتيجيةالنفط مادة    -ب
 بكثافة استعماله.ص  قيعترب النفط مصدرا انضب يتنا  -ج
 .جامنت 80000تبلغ املشتقات النفطية حوايل    -د
ليه التطور التكنولوجي املعاصر والفن اإلنتاجي النفط هو املصدر الرئيسي للطاقة يف العامل حاليا، ويعتمد ع -ه

 السائد.
 تعترب الصناعة النفطية من الصناعات الضخمة اليت تضمن خماطر عالية وتتطلب رؤوس أموال ضخمة.  -و

 مقاييس الوحدة النفطية:   -اثنيا
 تعتمد مقاييس املادة النفطية على جانب احلجم أو الوزن وهي كما يلي:

لرت ويعترب الوحدة األكثر  159.984كسونية، ويعادل ا ساسا يف الربميل وهو وحدة قياس أجنلوسيتمثل أاحلجم:  -أ
 شيوعا يف قياس احلجم رغم أنه مل يعد يستخدم عمليا يف عملية النقل بواسطة األانبيب السفن والصهاريج.

 .برميل 6.28وأملانيا ويعادل  بلدان أورواب الغربية خاصة فرنسا  يستعمل يف    وحدة قياس احلجم املرت املكعب:  -ب
كغ الطن القصري 2006يعتمد على الطن كوحدة قياس رغم تنوع املقاس الطين، من الطن الطويل  الوزن: -ج

 قدم مكعب.  35.31ما الغاز الطبيعي يقاس ابملرت املكعب الذي يعادل أكغ،  999كغ، الطن املرتي  906
 تصنيف النفط:   -اثلثا

، ومع تطور عملية القياس وثقيل إىل خفيف APIية اعتمادا على درجة الكثافة صنف النفط اخلام يف البدا
زوجة لميائية والفيزايئية، كنسبة املركبات الكربيتية مث أدخل عامل اليأضيفت تصنيفات أخرى، تعتمد على اخلصائص الك

 فيما يلي أهم طرق تصنيف:فوط الثقيلة والثقيلة جدا واليت تصنف عادة على أهنا غري تقليدية، و لتفريق بني الن
 : إىلتصنف   : اهليدروكربوينتصنيف النفط على أساس املصدر    -أ

 .الغاز الطبيعيالغاز:    -1
 

يف علوم التسيري )غري منشورة(   املاجستري، مذكرة لنيل شهادة 2003-1973خالل فرتة أثر تغريات أسعار البرتول على االقتصاد العريب ، وهيبة مشدن   1
 .11، ص 2005-2004ختصص: النقود املالية، جامعة اجلزائر، 
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 :جمموعتنييتضمن   السائل:  -2
 اليت تتكون من الغاز املصاحب، والنفط اخلام والنفط الثقيل.  جمموعة النفوط التقليدية: •
 .القارنفط الثقيل جدا أو البيتومني املستخرج من رمال  تتكون من ال  جمموعة النفوط غري التقليدية: •

 .السجيل )صخر نفطي(ويتضمن الفحم، وزيت   الغاز الصلب:  -3
يضاف إىل مقياس الكثافة مستوى الكربييت للداللة على  تصنيف النفط على أساس الكثافة احملتوى الكربييت: -ب

خفض حمتواه من املركبات الكربيتية فمثال يبلغ احملتوى الكربييت ين APIافة النفط ثخصائصه النوعية كلما ارتفعت درجة ك
 50 واملتواجد ضمن جمموعة النفط اخلفيف جدا الذي تساوي أو تزيد درجة الكثافة فيه %1.78لنفط العريب اخلفيف 

API.1 
درجة لزوجة النفط داللة على لكافيا ل  امبا أن الكثافة ليست معيار  تصنيف النفط على أساس الكثافة واللزوجة: -ج

كثافة تتميز بدرجات لزوجة أعلى من نفوط أخرى كثافتها أقل، فقد مت ال نواع متوسطةاألاخلام حيث توجد بعض 
 التوصل إىل تصنيف يعتمد على درجة الكثافة واللزوجة معا وذلك على حنو التايل:

 . *زاو سنتيب100حدها األعلى ودرجة لزوجة   API  °20وهو النفط ذو الكثافة أعلى من    النفط اخلفيف:  -1
 سنتيبواز.  10000ودرجة لزوجة حدها األعلى   API° 10-°20وهو النفط ذو الكثافة بني    النفط الثقيل:  -2
 10000ولكن بدرجة لزوجة حدها األعلى  API° 10تقل كثافته عن النفط الثقيل جدا )البيتومني(:  -3

 سنتيبواز. 
 املطلب الثاين: حمددات أسعار النفط

أن سعر أي سلعة يتحدد بناءا على توازن عرض السلعة مع الطلب عليها، فإذا زاد  داالقتصامبادئ علم  من
على السلع األخرى يف ذلك،  نفطالطلب على العرض فإن السعر يرتفع حىت يتم التوازن والعكس صحيح، وال خيتلف ال

رى، فتختلف العوامل اليت تؤثر يف جانيب الطلب كما مت توضيحه فيما سبق له ما مييزه عن السلع األخ  نفطغري أن ال
 والعرض عليه عن العوامل اليت تؤثر يف جانيب العرض والطلب للسلع األخرى.

 

 
-وصندوق التقاعد دراسة حالة مقارنة بني صندوق ضبط املوارد اجلزائري-ائض البرتوليةفو ية يف إدارة الدة السيارو دور الصناديق الث، عبد السالم بريزة  1

 ،2013-2012،مذكرة نيل شهادة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، )غري املنشورة(،ختصص:اقتصادايت األعمال والتجارة الدولية،جامعة سطيف، اجلزائر،
 .09ص

    عبارة عن وحدة غري نظامية لقياس اللزوجة احلركية.  وهي البواز جزء من * سنتيبواز: جزء واحد من مئة
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 الفرع األول: الطلب النفطي
وفقا لقانون الطلب  نفطبقدر ما يرتفع )أو ينخفض( الطلب على النفط نتيجة اخنفاض )أو ارتفاع( سعر ال

العوامل اليت تؤثر يف جانب الطلب  تؤديعندما  وذلكالنفط يؤثر أيضا على مستوى السعر  البديهي، فإن الطلب على
ويكون  ألعلىمنحىن الطلب إىل زايدة حجم الطلب حبيث ينتقل منحىن الطلب إىل زايدة حجم الطلب حبيث ينتقل 

من نوعني من الطلب مها:  مطلوبة والعكس صحيح ويتكون الطلب على النفطكل كمية نتيجة لذلك ارتفاع السعر عند  
 الطلب على النفط بغرض االستهالك والطلب بغرض املضاربة.

ويعترب الطلب على النفط اخلام يف هذه احلالة طلب مشتقا من الطلب  الطلب على النفط بغرض االستهالك: -والأ
د املختلفة مثل قطاع املواصالت، تدفئة واستخدامها يف قطاعات االقتصالاملكررة الستخدامها كوقود ل نفطيةواملنتجات ال

 قطاع الصناعة، ...إخل.
تؤدي املضاربة إىل زايدة حجم الطلب مع ثبات العوامل األخرى حبيث الطلب على النفط بغرض املضاربة:  -اثنيا

 ينتقل منحىن الطلب إىل األعلى، مبا يدفع األسعار إىل االرتفاع.
ات فيما عرف ابألسواق املستقبلية، وكان التعامل يف هذه األسواق وقد ظهرت املضاربة يف سوق النفط منذ الثماني

يقتصر على من يطلب البرتول ملواجهة احتياجاته الفعلية كاملصايف، غري أن الفرتة األخرية شهدت التعامل يف هذه 
حتقيق الربح  ملواجهة احتياجات فعلية إمنا التعامل يف هذه األسواق )بيعا وشراء( بغرض نفطاألسواق ليس بطلب ال

 األسعار.  اجتاهابملراهنة على  
 ومن العوامل اليت تؤثر يف جانب الطلب نذكر:

يرتبط النمو االقتصادي العاملي ارتباطا وثيقا ابلطلب النفطي وهو واحد العوامل املؤثر فيه  النمو االقتصادي العاملي: -أ
زايدة يف االستهالك النفطي، وخاصة يف ظل التطور  والعالقة بينهما طردية، فزايدة النمو االقتصادي تصاحبه دائما

التكنولوجي الذي يعتمد بنسبة كبرية على النفط مقارنة مبصادر الطاقة األخرى، كما أن اخنفاض النمو االقتصادي يسمح 
ا و اقتصادي، أو ترغب يف بلوغ نسبة كبرية يف منوهذا عرفت أي دولة من دول العامل منلكميات الطلب ابلتقلص، فإ

 .1ن هذا يدفعها إىل زايدة استهالكها من النفطإخاصة الدول الصناعية ف
لقد أصبحت مصادر الطاقة البديلة موضع اهتمام العامل يف الوقت احلاضر أصال يف  ة البديلة:مصادر الطاق -ب

ظل سيد املوقف  فطالن، لكن رغم زايدة االهتمام مبصادر الطاقة البديلة فإن نفطالتوصل إىل استخدام طاقة بديلة لل
 

  جامعة اجلزائر،،كلية العلوم االقتصادية، رسالة ماجستري ،  2004-1970دراسة حالة اجلزائر تطورات أسعار النفط وأتثريها على الواردات، عة رضوان مج  1
 .35ص 
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الذي حيتل املركز األول يف ميدان الطلب على الطاقة على الرغم من املنافسة اليت تتعرض هلا من كافة أنواع بدائل 
 .1الطاقة

إن االضطراابت السياسية قد تكون يف بعض األحيان السبب الرئيسي لنقص اإلمدادات  االستقرار السياسي: -ج
تكفيها  كبريةاألكثر استهالكا للنفط من زايدة طلبها على النفط وتقوم بتخزينها بكميات   وهذا ما يدفع الدول ،النفطية

 .2لثالثة أشهر مواجهة العجز احملتمل يف املستقبل
فصول السنة أي حسب اختالف درجات احلرارة الفصلية، لكن مل يعد  فابختالإن الطلب خيتلف  فصول السنة: -د

املومسي أصبح يف غاية السهولة وذلك مكن معامل التكرير توفري احلماية  ابلطلبتنبؤ لن اللمومسية أتثري قوي وذلك أل
 .3ألسواق النفط

 : العرض النفطيينالفرع الثا
يتحدد العرض العاملي للنفط مبجموعة من العوامل أييت يف مقدمتها اإلمكانيات املتاحة يف حقول النفط، وسياسة   

ملواجهة احتياجاهتا احمللية أو لتصدير يف سبيل احلصول على موارد نقدية تليب الدول املنتجة ومدى حاجتها للنفط 
من الطلب على النفط وسعره  يلعب كلوكذا  ،به ملواجهة احتياجات األجيال املستقبل لالحتفاظاحتياجاهتا املالية أو 

جم العرض وخاصة يف حالة حعلى  دورا حيواي يف عرض النفط، كذلك فإن املخزون )التجاري واالسرتاتيجي( يؤثر 
 التقلبات املومسية، وميكن دراسة العوامل اليت تؤثر يف جانب العرض من خالل النقاط التالية:

ان االضطراابت يف الدول الكربى املنتجة للنفط تؤثر يف عرض النفط وترك أاثرها يف العوامل اجليوسياسية:  -أوال
 مدادات من النفط وهو ما يدفع األسعار إىل االرتفاع.املتعاملني يف سوق النفط ابحتمال اخنفاض اإل

)الثانية والثالثة( كان سبب الصدمة األساسي يكمن يف عوامل أثرت   النفطيتني  صدمتنيومن األحداث نالحظ أنه خالل  
 يف جانب العرض نتيجة للحرب )احلرب العراقية اإليرانية...حرب اخلليج الثانية( او الثورة اإليرانية. 

إن قرب الدولة املصدرة للنفط من الدولة املستوردة يؤدي إىل زايدة قرب الدولة املصدرة للنفط من املستوردة:  -اثنيا
 الطلب له الخنفاض تكاليف النقل واختصار الوقت وكذا جتنب خماطر القرصنة والتقلبات املناخية.

 
 منشورة على املوقع. البرتول وأتثريه يف اقتصادايت الدول، موضوعات اقتصادية، البرتول )اقتصاداي( موسوعة مقاتل الصحراء،   1
-07-14, consulté le  http://www.moqatel.com/openshare/behoth/ektesad8/petrol/index.htm

2019-14:52. 
 .83ص  بق ذكره،ا سالرجع امل، مجعة رضوان   2
 .39ص  بق ذكره،ا سالرجع امل، مجعة رضوان   3

http://www.moqatel.com/openshare/behoth/ektesad8/petrol/index.htm
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خذ حركة املخزون يف أتورة عن مستوى املخزون، وت املنشاناأسعار النفط ارتفاع واخنفاضا ابلبي تتأثراملخزون:  -اثلثا
يلعب دورا يف توفري املرونة الالزمة يف حجم العرض حبيث  ن فاملخزو االعتبار عند دراسة األوضاع يف سوق النفط العاملية، 

نفط يؤدي إىل يواجه التقلبات املومسية، والواقع أن حركة املخزون ترتبط بعالقة عكسية مع أسعار النفط، فارتفاع أسعار ال
تنشط عملية التخزين  فإنهالسحب من املخزون وهو ما يؤدي إىل اخنفاض املخزون فإذا اخنفض إىل مستوى حرج 

 .1وتضغط على األسعار فرتتفع، هذا إىل جانب األاثر النفسية واليت تزيد األسعار اشتعاال
عرض النفطي، حبيث أنه إذا الحظ املنتجني زايدة يعترب الطلب النفطي من احملددات الرئيسية لل الطلب النفطي: -رابعا

يف الطلب فإن ذلك يشجعهم على رفع معروضهم من النفط وإذا حدث نقص يف الطلب فإن ذلك يرفعهم إىل تقليص 
 العرض.
إن الكوارث الطبيعية اليت يعرفها العامل تؤثر على املعروض النفطي ومن األمثلة على ذلك  العوامل املناخية: -خامسا

يف حبر الكارييب وخليج املكسيك األمر الذي ساهم يف اخنفاض اإلنتاج  2004بع حدوث اإلعصار تلو األخر عام اتت
يف هذه املنطقة، وكان أشهر هذه األعاصري إعصار إيقان الذي تسبب يف توقف العمل يف خليج املكسيك وتوقف العمل 

الذي  األمرلوالايت املتحدة إىل املوانئ املوجودة هبذه املنطقة خارج ا تفريع النفط املستورد منيف بعض املصايف وتوقف 
 .2زاد من اضطراب سوق النفط وارتفاع األسعار

وحتاول كل دولة أو شركة تغطية إن السوق النفطي يتكون من عدد من املنتجني  املنافسة بني املنتجني: -سادسا
فيما بينها والدول غري  (OPEC)املوجودة بني دول  احلصول على أكرب حصة يف السوق، ويف الواقع هذه املنافسة

سوق النفط وهذا من شأنه أن يؤثر على الكميات طرف حياول الظفر أبكرب حصة من  األعضاء يف املنظمة، فكل
 املعروضة.

 تشجيع الللطاقة  1986 أزمة وثحلدالحظنا أنه من األسباب الرئيسية  عمليات البحث والتنقيب عن النفط: -سابعا
 عمليات االستثمار يف اجملال النفطي األمر الذي أدى إىل اهنيار األسعار بعد ما عرفت مستوايت مرتفعة.  ىعل
 
 
 
 

 
 . 40، ص، نفس املرجع2005-2004التقرير االسرتاتيجي العريب،   1
 . 40، صية وتداعيتها على الدول العربية، سوق النفط العامل 2005-2004التقرير االسرتاتيجي العريب،   2
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 نفطيةارتفاع و اخنفاض أسعار النفط على سوق النفط و الدول ال  آاثر  املطلب الثالث:
وث أاثر إجيابية أو سلبية على تذبذب أسعار النفط مرة يرتفع و مرة ينخفض بسبب عدة عوامل مما يتسبب يف حد       

 يلي:  هذا ما سنعرفه يف مالنفطية وكذا على الدول الريعية و السوق ا
 نفطيةأتثري اخنفاض و ارتفاع األسعار على الدول ال  الفرع األول:

 مفهوم الدول الريعية:  -أوال
فيما بينها من حيث درجة  عامة تعرفها مجيع االقتصادايت، لكن ختتلف هذه األخرية  ظاهرةالريع هي  ظاهرةإن 

غلبة لعناصر  و  ريعي ال يصح إال عندما تكون هناك الغلبة للعناصر الريعية، اقتصادتوافر العناصر الريعية، فاحلديث عن 
الريع اخلارجي، حيث أن أشكال الريع احمللي أو الداخلي الذي يستند إىل قطاعات حملية أو خارجية ال تساعد على 

الوقت نفسه وجود عناصر إنتاجية القتصاد الريعي، وهلذا فإن وجود العناصر الريعية يفرتض يف وضوح النمط اخلاص اب
 يف هذه احلالة يكون وصف االقتصاد الريعي وصفا جزئيا يشري إىل بعض الفئات دون األغلبية.و 

األساسي يف دور بذلك فالوصف احلقيقي لالقتصاد الريعي يطلق على احلاالت اليت يلعب فيها الريع اخلارجي الو 
الريع اخلارجي هو كل التحويالت يتم دفعها من طرف أفراد أو شركات أو حكومات أجنبية إىل أفراد  احلياة االقتصادية، و 

السويس ريع خارجي، ريع خارجي، و رسوم املرور يف قناة  نفطيةأو شركات أو حكومات البلد املعين، فالعائدات ال
 املارة عرب أراضي بعض الدول ريع خارجي أيضا.  فطالناستخدام أانبيب  ورسوم بناء و 

تعترب درجة الريعية اخلارجية دليال على مدى فاعلية اجملتمع من عدمه، حيث كلما قلت درجة الريعية اخلارجية دل و 
قتصاداي ذلك على أن اجملتمع منتج أو أكثر اعتمادا على نفسه و أكثر استقاللية و اقل تبعية للعامل اخلارجي اجتماعيا و ا

أقدر على االجناز والتقدم والعكس، كما أن درجة الريعية اخلارجية مؤشر يفسر تلك املفارقات اليت و سياسيا و ابلتايل 
الغىن، إذ ابلرغم أتخر هذه الدول إال أن كالعالقة املتناقضة بني التخلف و ظهرت فجأة يف العديد من الدول املتخلفة  

 1توى الثروة و دخول األفراد. بعضها يشهد ارتفاعا واضحا يف مس
 :نفطيةأتثري أسعار النفط على الدول ال  -اثنيا

 :نفطيةأسعار النفط على الدول ال  ارتفاعأ.أتثري  
عدة مكاسب اقتصادية ابإلضافة إىل ما  نفطيةالم فقد حققت دول 1973نتيجة الرتفاع أسعار النفط يف عام 

لتزايد عوائد النفط، مما مكن هذه الدول من تنفيذ الربامج  الدولحققته من مكاسب سياسية، فقد ازدادت دخول هذه 
 

(، السنة 10اجمللد  103عريب )العدد،جملة املستقبل ال دول رصد التخصيصات مقابل دول اإلنتاج :إطار النظري(: 9/1987جياكو مولوشياين ) -1
 .83العاشرة،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت ، ص
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من تزويد نشاطها اإلنتاجي برأس املال الالزم و  نفطيةالطموحة يف خططها لتنمية االقتصادية، فاستطاعت الدول ال
فتقر إىل هذه العمالة، كما األيدي العاملة الفنية و املهنية و العادية لتنفيذ برامج التنمية خاصة يف الدول اليت ت استقطاب

التنمية الداخلية، و ارتفع مستوى زايدة الفوائض النقدية اليت زادت عن احتياجات  نفطيةاستطاعت معظم الدول ال
معيشة األفراد يف هذه الدول وحققت معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي، و ابلرغم من زايدة أسعار السلع الرأمسالية 

اليت تستوردها من الدول الصناعية، نتيجة زايدة أسعار النفط و ارتفاع معدالت التضخم النقدي،  و املعدات اآلالتمن 
فط سواء ومن جهة أخرى فقد أدى  ارتفاع معدالت التنمية االقتصادية إىل زايدة حجم االستهالك احمللي من الن

 وخاصة صناعة البرتوكيماوايت.  تاجيةلألغراض االستهالكية أو اإلن
 :النفطية اخنفاض أسعار النفط على الدول  ب.أتثري

فإن الخنفاض أسعار النفط انعكاسات كبرية على الدول  نفطيةابعتبار أن النفط ميثل غالبية صادرات الدول ال
بليون دوالر انمجة عن االستمرار بيع   20مليون دوالر سنواي ابإلضافة على   80مثل تراجع العوائد النفطية حبوايل    نفطيةال

الذي اخنفض سعره يف األسواق املالية، كما أدى اخنفاض أسعار النفط إىل اخنفاض اإلنفاق احلكومي يف  ط ابلدوالرالنف
إىل تراجع الدخل املتحقق من االستثمارات األجنبية ، وابلتايل إىل تباطؤ النمو االقتصادي ككل، ابإلضافة نفطيةالدول ال

دة معدالت التضخم احمللية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات املقومة بعموالت غري بسبب اخنفاض أسعار الفائدة العاملية و زاي
إىل بعض األزمات املتعلقة ابلسيولة النقدية، و   نفطيةالدوالر، ونتيجة اخنفاض أسعار النفط تعرضت بعض البنوك الدول ال

، مما اضطرها إىل مراجعة نفطيةدول الازدادت صعوبة تسديد األقساط والفوائد املستحقة على الديون اخلارجية لبعض ال
 .1جدول ديوهنا

خيتلف من دولة إىل دولة وفقا  النفطيةو من جهة أخرى فإن مدى أتثري اخنفاض أسعار النفط على الدول   
فقد حفز اخنفاض األسعار بعض الدول إىل زايدة إنتاجها لتعويض إلمكانياهتا االقتصادية و حجم االحتياطات فيها، 

عوائد النفط مما يؤدي إىل سرعة استنزاف مواردها االقتصادية و يدفع ابألسعار إىل أسفل و ابلتايل زايدة حجم  النقص يف  
النفط و ما تاله من زايدة يف  السلبية على اقتصادايت هذه الدول و يف الوقت نفسه جند أن اخنفاض أسعار اآلاثر

خاصة يف منطقة الشرق األوسط نتيجة خلروج   النفطيةول الطلب على النفط أدى إىل زايدة الطلب على نفط بعض الد 
خروج بعض مصادر الطاقة البديلة من اإلنتاج، رتفاع النسيب يف نفقات اإلنتاج و كثري من املنتجني احلديني بسبب اال

 واخنفاض حجم إنتاج العديد من الدول الخنفاض حجم احتياطاهتا أو ملصاعب الفنية اليت تواجه اإلنتاج النفطي.

 
 . 25ص  2009دار زهران لنشر والتوزيع جدة،سعودية، ،النفط اقتصادايت، فتحي سيد أمحد اخلويل -1
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       اآلاثر السلبية الرتفاع و اخنفاض أسعار النفط على سوق النفط    الفرع الثاين:
      مفهوم سوق النفط  -أوال

يعرف السوق يف النظرية االقتصادية أبنه جمموعة من العالقات املتبادلة بني قوى العرض والطلب املؤثرة على سعر       
 .االستخداماتادي يف خمتلف  وفعالية ختصيص أي سلعة أو خدمة أو مورد اقتص

و تعرف السوق النفطية على أهنا: "املكان الطبيعي أو الومهي حلدوت عملية التبادل السلع النفطية، خاصة يف      
 .1"شكلها اخلام بني األطراف املتدخلة يف السوق

ثري عدة عوامل سياسية هي " السوق اليت يتم على مستواها تداول سلع النفط، حتركها قوى العرض والطلب حتت أت    
 .2التنظيمات الدولية"و  هيك عن حتقيق مصاحل املستهلكني واملنتجني وكذلك الشركات النفطيةوعسكرية ومناخية ، ان

 اآلاثر السلبية الرتفاع واخنفاض أسعار النفط على سوق النفط:  -اثنيا   
 أ.اآلاثر السلبية الخنفاض أسعار النفط على سوق النفط:

ض أسعار النفط يؤدي إىل ارتفاع التكلفة النسبية إلنتاج معظم بدائل الطاقة، مما يؤدي إىل اخنفاض إن اخنفا -1
 االستثمارات فيها.

إن األسعار املنخفضة تؤثر على سياسة دول العامل الصناعي لتنويع مصادر الطاقة مما يؤدي إىل خروج العديد من  -2
 دة االعتماد على النفط.مصادر الطاقة من جمال اإلنتاج، وابلتايل زاي

إفالس العديد من املشروعات املهمة و اليت تستثمر أمواهلا يف جمال الطاقة غري النفطية والبديلة للنفط املستورد،  -3
والذي أصبح رخيصا مقارنة ابلعديد من تلك املصادر، مما يؤدي إىل زايدة سرعة منو الطلب العاملي على النفط، يف 

 أو قلتها.يه مرونة الطلب نتيجة لغياب بعض املصادر البديلة  الوقت الذي تنخفض ف
فإن اخنفاض سعره سيؤدي إىل خروج كثري من املنتجني احلديني دون التكلفة اإلنتاجية نتيجة ملزااي نفط دول األوبك  -4

تزايد الطلب على دول  بل قد تلجأ بعض الدول إىل إحالل النفط املستورد مع النفط املنتج فعليا مما يؤدي إىل ،املرتفعة
 األوبك و خاصة ذات االحتياطات الكبرية.

إن اخنفاض أسعار النفط سوف يشجع على زايدة االستهالك، مما يؤدي إىل امتصاص العرض الفائض منه يف  -5
 األسواق، وسيؤدي إىل حتفيز استخدام النفط بشكل تبذيري وابلتايل منو الطلب بدرجة أكرب.

 
قسم العلوم   ضمن متطلبات  لنيل شهادة املاجستري،مذكرة مقدمة  ،انعكاسات تقلبات أسعار البرتول على التوازانت الكلية ،بومجعة قويدري كويشح 1

 .54ص ،2009ختصيص حتليل اقتصادي،جامعة حسيبة بن بوعلي،شلف، اجلزائر، االقتصادية،

 .54ص ،مرجع سابق ،بومجعة قويدري كويشح 2
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على نفط أوبك بصورة تفوق قدرهتا اإلنتاجية إىل تزايد األسعار بشكل سريع و كبري مث حدوث  تؤدي زايدة الطلب -6
ركود اقتصادي حىت يتمكن العامل من إعادة تطوير مصادر الطاقة، اليت أمهلت بسبب اخنفاض األسعار، أي اخنفاض 

 األسعار يؤدي يف املدى الطويل إىل زايدة األسعار.
، فإن حجم مسامهتها يف املعوانت و القروض اليت متنحها الدول النامية تقل،  النفطيةت الدول نتيجة اخنفاض إيرادا -7

، وأخريا فإن املصاعب قد تواجه كما أن قدرهتا على شراء السلع واخلدمات من الدول األخرى وخاصة املتقدمة تقل
ية مما يدفعها إىل أتجيل دفع املستحقات سواء ، واليت ترتبط ابلديون لدول الصناعية و البنوك العاملالنفطيةبعض الدول 

 من األقساط أو الفوائد عليها.
وابلتايل تباطؤ معدالت النمو، مما قد يدفعها إىل زايدة إنتاج النفط مبعدالت  النفطيةاخنفاض اإليرادات يف الدول  -8

 تزيد عن معدالت النضوب خاصة يف الدول ذات االحتياطات الصغرية.
 النفط على سوق النفط:بية الرتفاع أسعار  السل  اآلاثرب.  

تباطؤ معدالت النمو يف الدول الصناعية وحدوث تضخم انجم عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج ينعكس على قيمة  -1
 .والنفطيةصادرهتا على الدول النامية  

 على النفط املستورد.عودة الدول املستهلكة إىل اختاذ إجراءات التحفظ على االستهالك وابلتايل اخنفاض الطلب    -2
أو التنقيب عن مصادر يف إعادة فتح حقول النفط املرتفعة التكلفة،  االستثماراتإعادة ختصيص املوارد لصاحل زايدة  -3

جديدة ابإلضافة إيل االستثمار يف فتح حقول النفط املرتفعة التكلفة، أو التنقيب عن مصادر جديدة ابإلضافة إىل 
ط لتوليد الطاقة، وابلتايل خفض الطلب على النفط املستورد لدرجة قد تلغى الزايدة يف اإليرادات االستثمار يف بدائل النف

 النامجة عن ارتفاع األسعار.
اخنفاض التكاليف النسبية لتخزين يف الدول املستهلكة، مما يهدد الطلب على النفط من الدول املنتجة يف فرتات  -4

 ضعف السوق.
ى النفط املستورد بسبب التحفظ ومنافسة املصادر البديلة ابإلضافة إىل زايدة عرض النفط يؤدي اخنفاض الطلب عل -5

يؤدي يف املدى الطويل إىل اخنفاض األسعار وقد سعار األيف املناطق اجلديدة إىل خفض أسعار النفط أي أن ارتفاع 
       1.الوقت أيضا  يكون بصورة كبرية ومفاجئة يف حالة فعالية استخدام املخزون النفطي يف ذلك

               
 

 
 .57فتحي سيد امحد اخلويل، مرجع سابق، ص  1
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 لنفقات العامةلاملبحث الثاين: اإلطار النظري  
دور الدولة زاد االهتمام ابلنفقات العامة، حيث احتلت مكاان ابرزا يف الدراسات املالية وذلك بتحديد  اتساعمع 

الوطين وأصبحت أداة يف توجيه السياسية  يف االقتصاد  واالجتماعيةأاثرها االقتصادية و مفهومها وحتليل مكوانهتا، أنواعها 
 املالية لتحقيق األهداف املسطرة.

 املطلب األول: ماهية النفقات العامة
العام الذي يعترب األداة املالية  لإلنفاقكي حتقق الدولة أهداف اجملتمع وإشباع حاجاته العامة، تلجأ الدولة 

نفقاهتا العامة، بعد ذلك تقوم بتحديد جمموع إيراداهتا فما هي الرئيسية للدول، فأول عمل تقوم به الدولة هو حتديد 
 النفقات العامة؟

 الفرع األول: تعريف وتطور مفهوم النفقات العامة
 للنفقات العامة عدة تعاريف نذكر منها:  تعريف النفقات العامة:  -أوال

 .1حلاجات عامة"  اسداد  زينة الدولةخالنفقات العامة "هي مبلغ مايل خيرج من 
التابعة هلا  إحدى املؤسساتإىل  النفقات العامة أبهنا: "املبلغ املايل خيرج من الذمة العامة للدولة )خزينة الدولة(

 .2يهدف إشباع حاجة عامة"
عام  نيمعلشخص  املالية علماء املالية إىل أهنا مبلغ مايل نقدي خيرج من الذمةكما يذهب البعض األخر من 

  .3بقصد إشباع حاجة عامة
 التعريف التايل:  نستنتجمن خالل التعاريف السابقة  

 نفقات العامة مبثابة مبلغ نقدي يقوم به شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة.
 تطور مفهوم النفقة:  -اثنيا

لقد تطور مفهوم النفقة العامة مع تطور الدولة وتدخلها يف االقتصاد إذ اتسع نطاق اإلنفاق يف ظل الدولة 
 عما كان عليه يف ظل الدولة احلارسة:رتاكية  املتدخلة واالش

 
 

 
 .7، ص 1971ار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، ، داملالية والسياسةاملالية العامة عبد املنعم فوزي،  1
 . 1، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ص مبادئ مالية العامة، إبراهيم علي عبد هللا، أنور العارمة 2
 .1، ص 1995، ديوان املطبوعات اجلامعة اجلزائرية، املالية العامة حسني مصطفى حسني،   3
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 النظرة الضيقة إىل مفهوم النفقات العامة )التقليدية(:  -أ
 تنجح سياسة التدخل اليت انتهجتها الفكر التجاري يف أواخر عهده، وطالب الفكر االقتصادي الطبيعي مل

نشاط االقتصادي، واقتصر دور الدولة احلارسة، للدولة، أن تتبع النظام االقتصادي الطبيعي احلر وعدم التدخل يف ال
إىل إضافة على القيام ابلوظائف التقليدية اليت تتمثل يف أتمني الدفاع واألمن والعدالة،  آدم مسيثحسب رأي االقتصادي 

 احلر.بعض أوجه النشاط احملدودة اليت تستهدف توفري بعض اخلدمات واملرافق العامة اليت ال تتعارض مع مبادئ املذهب  
إىل نتائج عديدة  ساينشاطها املايل حسب قانون  حبيادةوقد أدى تقلص أمهية نشاط الدولة احلارسة، والتمسك 

 أثرت يف مفهوم النفقات العامة أمهها:
قيام الضرورة تقليل النفقة العامة، حبيث جيب أن تكون يف أضيق احلدود، وابلقدر الالزم لتمكني الدولة من  -1

ليدية احملدودة، ملا تنطوي عليه النفقات العامة من استهالك جلانب ثروة اجملتمع، نتيجة للطابع االستهالكي، بوظائفها التق
 غري إنتاجي لنشاط الدولة.الو 

ضرورة التمسك حبيادة النفقات العامة، واقتصارها على الغرض املايل فقط، الذي أبعدها عن أن يكون هلا  -2
 أاثر اقتصادية أو اجتماعية.

يف واقع األمر فإن النفقة العامة يف ظل الدولة احلارسة، مل تتخلى كليا من إحداث بعض اآلاثر االقتصادية و 
بصورة غري مباشرة رغم طابعها غري املنتج، األمر الذي جعل االقتصاديني التقليديني ان ذلك و كلواالجتماعية، حىت 

 على األقل لتطبيق آاثرها االقتصادية االجتماعية.يتشددون يف احلد من النفقات العامة لضمان حيادها، أو  
وقد اقتصرت الدراسات املالية والتقليدية، على التعرض للجوانب القانونية واإلدارية للنفقات العامة، لضمان 

تجاء من التوسع يف تدبري املوارد املالية )كالضرائب( الالزمة لضغطها واحلد منها، على النحو الذي حيول دون اال
 .1طيتهالتغ
 النظرة الواسعة للنفقات العامة )احلديثة(:  -ب

اتضح مع تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة احلارسة، انتشر بدله مفهوم 
نزية يم، يف الوقت ذاته برزت أفكار النظرية الك1929العامل الكساد الكبري يف  دالدولة املتدخلة خاصة بعد أن سا

ثالثينيات القرن املاضي، اليت قامت على ضرورة تدخل الدولة يف النشاط كينز خالل   جون مينارداإلجنليزي  يلالقتصاد
اليت تنشط الدورة الدموية للنشاط االقتصادي والتخلي من احلياد املايل  ضخةامل ابعتبارهاالقتصادي من خالل اإلنفاق 

 
 .5، ص 2003، دار وسائل النشر، عمان، األردن، أسس املالية العامةامية، ش مريوأمحد  شحاتةخالد   1
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طلوب أوال وال مانع من أن يتحدد إنفاق عام أكرب من املبتحديد اإلنفاق العام  وإحالله حمله املالية الوظيفية والذي يقرر
 اإليرادات العامة.

نتيجة لسيطرهتا الفعلية ه اليت تتحمل مسؤولية النشاط االقتصادي يف جمموع ،نتجةاالشرتاكية أو امل ولةيف ظل الد و 
، وذلك التساع نطاق نشاط الدولة، جتماعيةاالية و دحجم النفقات العامة، وخاصة االقتصا ازدادعلى وسائل اإلنتاج، 

التوازن بني الذي يهدف إىل توزيع موارد اإلنتاج بني خمتلف االستخدامات، وتنسيق أوجه النشاط االقتصادي مبا حيقق 
الدولة وفقا خلطة وطنية شاملة، متلك الدولة سلطات مطلقة يف تنفيذها، يف الدول النامية، تتحمل  االستهالكو اإلنتاج 

املشروعات الالزمة لتقدمي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، إبقامة لمسؤولية إحداث التغريات  اهليكلية الالزمة 
االجتماعية، و االقتصادية  البنية التحتيةواليت يطلق عليها مشروعات  اسية لعملية التحول االقتصاديساألاخلدمات 

والتوزيع العادل للدخل واالستقرار  للموارد األمثل يصصختتها االقتصادية يعتمد على مدى سياس شك جناح الدولة يفالو 
 والنمو االقتصادي.

ابرزا يف الدراسة املالية وذلك بتحديد وحتليل  مركزامع اتساع دور الدولة زاد االهتمام ابلنفقات العامة واحتلت 
يف االقتصاد الوطين وأصبحت أداة يف توجيه السياسة املالية لتحقيق مكوانهتا، أنواعها، أاثرها االقتصادية واالجتماعية 

 األهداف املسطرة. 
 الفرع الثاين: خصائص النفقات العامة

 خاصية النقدية:  -أوال
مثنا ملا حتتاجه من سلع وخدمات الزمة  ،لكي نكون بصدد نفقة عامة البد للدولة من استخدام مبلغ من النقود

ولذلك ال يعترب من  ،نا لرؤوس األموال اإلنتاجية للقيام مبشروعاهتا االستثمارية اليت تتوالها بنفسهالتسيري مرافقها أو مث
ئب أو تشغيل األفراد بدون أجرة الضرامن لبعض اقبيل النفقة العامة ما متنحه الدولة من مساكن جمانية أو إعفاء 

م النقود يف اإلنفاق يسهل ما يقتضيه النظام املايل احلديث )السخرة( أو منح األلقاب الشرفية و األومسة، كما أن استخدا
اإلنفاق العيين قد يدفع الدولة إىل حماابة بعض األفراد دون غريهم مما  ممن الرقابة يف صورها املتعددة،كما أن استخدا

 1يعترب إخالال ملبدأ املساواة بني األفراد. 
 
 

 
 . 5ص ،1جامعة قسنطينة   ،حماضرات املالية العامةمعلم يوسف،  1
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 فاق:نخاصية الشخص القائم ابال  -اثنيا
ثان من العناصر احملددة لكون النفقة عامة أم ال هو صدورها من الدولة أو أحد تنظيماهتا، أي على العنصر ال

القائم بصفة املنفق العمومي أن يتمتع ابلشخصية املعنوية العمومية، وعلى هذا فال تعد من النفقات العامة تلك النفقات 
قة إشباع حاجة عامة أو خاصة، وعلى هذا فالتربعات اليت اليت يقوم هبا أي من الشخصية اخلاصة، سواء قصد هبذه النف

 .1تعد من النفقات العامةء املساجد واملستشفيات واملدارس  بعض الطرق أو بنا  عبيديقدمها أفراد اجملتمع لت
نفقة العامة والنفقة اللتمييز بني  اعتمد على معيارينحيث نقاش يف الفكر املايل أصبحت هذه النقطة موضع 

يرتكز املعيار األول على اجلهة اليت يصدر عنها اإلنفاق وهو ما يطلق عليه املعيار القانوين "نفقات أشخاص  اخلاصة،
القانون العام أو نفقات أشخاص القانون اخلاص" بينما يعتمد املعيار الثان على الوظيفة اليت تؤديها النفقة العامة وهو ما 

 أو اقتصادي".  ماعياجتاملعيار الوظيفي "نفقات ذات طابع    يسمى
 خاصية هدف نفقة العامة:  -اثلثا

ال يكفي حتقق الركنان السابقان حىت نكون أمام نفقة عامة بل جيب أن يؤدي اإلنفاق العام إىل حتقيق منفعة 
عامة، أي أنه من الضروري أن تستخدم النفقة العامة من أجل إشباع حاجة عامة. جند هذه اخلاصية مربرها يف أمرين 

 :إثنني
أن املربر الوحيد للنفقات العامة يتمثل يف احلاجة العامة اليت تتحمل الدولة أو أحد نواهبا القانونيون  أوهلما:

 إشباعها.
خيرج عن إطار النفقات  فإنهعن كان االنفاق يهدف إىل حتقيق املنفعة خاصة لبعض الفئات أو األفراد  اثنيهما:

 .2يف حتمل األعباء العامةالعامة، ألنه يتعارض على مبدأ املساواة 
 النفقات العامة  وحدود الفرع الثالث: قواعد

 قواعد النفقة العامة:  -أوال
 ة:عقاعدة املنف  -أ

لنفقة العامة هلا هدف حتقيق أو يعكس النفقة اخلاصة اليت هتدف إىل حتقيق أو إشباع حاجات خاصة، فإن ا
  املناطق واجلهات وبني األفراد.باع حاجات عامة، ومن مث ال جيوز للدولة التمييز بنيشإ

 
 

 .401-400، ص 1981، الدار اجلامعية، بريوت، املبادئ املالية العامة  ، دراز حامد عبد اجمليد  1
 .58، ص 2005، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الية العامةأساسيات يف اقتصاد املخبابة عبد هللا،   2
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 قاعدة االقتصاد: -ب
نفقة عن اإلسراف والتبذير ألن ذلك سيؤدي إىل ضياع لالدولة عند تقديرها  ابتعادوتعين هذه القاعدة بوجوب 

قة العامة مالية الدولة ويعطي للمكلفني ابلقريبة مربرا للتهرب منها، فقاعدة االقتصاد يف النفيضعف أموال عامة وفساد مما  
 يستدعي أن تكون أبقل تكلفة.  ممكنة  منفعة  فتحقيق أقصىمالزمة لقاعدة املنفعة،  

 قاعدة الرتخيص:  -ج
 تعين قاعدة الرتخيص، أنه ال يصرف أي مبلغ من املال إال بعد موافقة اجلهة اخلاصة ابلتشريع.

 حدود النفقة العامة:  -اثنيا
قد   -كما رأينا-قتصادي والسياسي املتبع من طرف الدولة، الدولة احلارسةالنفقة العامة بنوع النظام اال  يتأثر حتديد

والقيام ببعض األشغال العامة وقليل من اخلدمات  اخلارجيو  يأمن الدولة الداخلاحنصرت وظيفتها يف احلفاظ على 
ملتدخلة اليت اقتضت االجتماعية العامة، وابلتايل كانت نفقاهتا عند احلد األدىن، على عكس ذلك ابلنسبة للدولة ا

واتسعت، أما الدول ذات النظام االشرتاكي فإن نفقاهتا العامة  ازدادتتدخلها زايدة يف النفقات العامة ألن وظيفة الدولة 
يستلزم عليها  مث، ومن هلا أمهية كبرية ابلنظر إىل ما تقوم به الدولة يف ظل هذا النظام، ومن إنتاج وتوزيع وتسيري...غريها

 رية يف نفقاهتا العامة حىت تستطيع أن تقوم هبذه الوظائف.زايدة كب
أشار على حتديد النفقات  االشرتاكيوقد كان لتطور وظائف الدولة يف ظل الدولة املتدخلة والدولة ذات النظام 

مة اليت تقتضيها العامة دون إدخال أو األخذ بعني االعتبار مقدرة الدولة على تدبري اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات العا
وظائف الدولة املختلطة، وابلتايل أصبح من الضروري أن يدخل يف االعتبار قدرة الدخل الوطين من الناحية االقتصادية 
على حتمل اإليرادات العامة اليت حتددها عدة عوامل، من أمهها كيفية توزيع الدخل الوطين بني خمتلف الطبقات وكفالة 

العام مثله مثل اإلنفاق  فاإلنفاقومن العوامل اليت حتدد حجم اإلنفاق العام املنفعة العامة،  دملعيشة األفرامستوى معني 
اخلاص ال يكون مربرا إال إذا حقق منفعة مساوية على األقل ملا يرتتب على االنفاق من تضحية، إال أنه من الصعب  

العامة واالقتصاد على ما يعترب منفعة عامة أوال، إال  ماء املاليةملنفعة، فقد تباينت وجهات نظر علقياس هذا النوع من ا
 .1الدولةأن هناك من يرى أبن حتديد املنفعة العامة قرار سياسي يرجع تقديره للسلطة السياسية يف  

 
 

 
 .13، ص 2014جامعة أكلي حمند وحلاج،  حماضرات املالية العامة،لوين نصرية وربيع زكراي،  1
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  املطلب الثاين: تبويب النفقات العامة
ة احلارسة إىل دولة منتجة ونظرا  أمهية تبويب النفقات العامة مع تطور دور الدولة وخروجها من إطار الدول ازدادت

أيضا إىل تنوع وتزايد النفقات العامة واختالف آاثرها ومنها ميكن تصنيفها إىل عدة أنواع وذلك حسب عدة معايري 
 أمهها:

 تصنيف من حيث املقابل  :الفرع األول
ول على سلع واخلدمات مثل: وهي النفقات اليت تتم مبقابل أي اليت تنفقها الدولة مقابل احلص نفقات حقيقية: -أوال

 األجور، أمثان السلع واخلدمات، كما تؤدي إىل زايدة الناتج الوطين.
االقتصادية ونفقات الضمان االجتماعي  كاإلعاانتوهي النفقات اليت تتم بدون مقابل   نفقات حتويلية: -اثنيا

 .1يف توزيع املداخيل  ةيعدالة نسبوهدفها ضمان  
  يث االنتظامتصنيف من ح  :الفرع الثاين

 و منمالية(، سنةكل أي  )وهي النفقات اليت تظهر بصفة دورية ومنظمة يف موازنة الدولة  ة عادية:نفقات عام -أوال
أو حجمها بل تكرار  كميتها  ليس ابلتكرارويقصد  أمثلتها مرتبات املوظفني ونفقات حتصيل الضرائب،...وغريها.

 .ا من ميزانية إىل أخرىحىت لو اختلف مقداره  نوعها يف كل ميزانية
بصورة دورية يف ميزانية الدولة ولكن  تتكررنفقات ذات طبيعة استثنائية أي ال  عادية: غري نفقات عامة -اثنيا
 .2ة تدعو إليها، تنشأ ملواجهة حالة طارئة كالكوارث الطبيعية أو احلروب...إخلاجاحل

 االقتصاديةتصنيف من حيث الطبيعة    الفرع الثالث:
وهي نفقات ذات طابع عادي ودوري ومنتظم وهتدف إىل تسيري أمور  ري(:ينفقات عامة جارية )نفقات التس -أوال

 .االستهالكيةنفقات اإلدارية  واتب واألجور والاجلهاز اإلداري يف الدولة وضمان السري العادي هلا أو هيئاهتا كالر 
الستثمارية ومشاريع البنيية التحتية الذي متثلها الدولة وهي النفقات املرتبطة ابملشاريع ا :نفقات التجهيز -اثنيا    

 فاظ عليها )الصيانة والرتميم(.احلرؤوس األموال و منها احلصول على أصول وجتهيزات  وهيئاهتا واهلدف 
 وتنقسم إىل:  تصنيف حسب الوظيفة واألهدافوكذا يوجد  

 -ات الدفع نفقتضمن يري مصاحل الدولة وهيئاهتا تويقصد هبا املصاريف العامة لتس النفقات العامة اإلدارية: -أوال
 واألمن والعدالة.

 
 .13، ص 2004وحلاج،  حمند، جامعة علي حماضرات يف املالية العامةنصرية وربيع زكراي،  لوين  1
 . 15املرجع نفسه، ص  2
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هداف واألغراض واليت تشبع اجلانب االجتماعي ألوهي النفقات اليت تتعلق اب النفقات العامة االجتماعية: -اثنيا
 للمواطنني كنفقات التعليم الصحة والسكن.

نفذها الدولة نتيجة تدخلها يف النشاط االقتصادي كالنفقات هي النفقات اليت ت النفقات العامة االقتصادية: -اثلثا
 .1االستثمارية اليت تؤدي إىل زايدة الناتج الوطين وتراكم رأس املال

 املطلب الثالث: أسباب تزايد النفقات العامة
 تطلعاتهاختالف  على-عامةكقاعدة –مما ال شك فيه أن النفقات العامة تزداد من سنة ألخرى يف الدول 

نسبة إىل االقتصادي  رفنج قانونبعلماء املالية إىل دراسة هذه الظاهرة اليت يطلق عليها  حذاسياسية واالقتصادية مما ال
 فنجر".أدولف  األملاين "

 الفرع األول: األسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة
زايدة يف أنواع اخلدمات اليت تقدمها أي  دونهناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل زايدة اإلنفاق العام ظاهراي 

العام دون زايدة احلاجات العامة )عدم تلبية حاجات إضافية للفرد( من  لإلنفاقالدولة، أي زايدة املبالغ املالية املخصصة 
 :2هذه األسباب نذكر

يع احلصول عليها حيث يعرب عن هذه القيمة بكمية السلع واخلدمات اليت تستط اخنفاض قيمة احلقيقية للنقود: -والأ
 لنقود(.لبوحدة النقد الواحدة )القوة الشرائية  

القدرة الشرائية للنقود يعود إىل ارتفاع األسعار، والذي بدوره جيعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر   اخنفاضإن 
ج يف الفرتة د 1 ≠دج يف الفرتة )ن( 1كلما زاد اخنفاض قيمة النقود للحصول على نفس الكمية من السلع واخلدمات ]

 ([.1)ن+
الزايدة السكانية العامل، و  دولتعترب املشكلة السكانية من أعظم املشاكل اليت تعاين منها  الزايدة يف عدد السكان: -اثنيا

خصصة هلم من رعاية، أتهيل، صحة،...إخل،  تعين الزايدة يف النفقات العامة، ومثال زايدة املواليد يعين زايدة املبالغ امل
يؤدي إىل ختصيص مبالغ إضافية بزايدة املعاش التقاعدي ولرعايتهم  املسننيفاع متوسط األعمار وزايدة عدد كذلك ارت

 صحيا واجتماعيا، كذلك البطالة.
وبصفة قد ترجع زايدة النفقات العامة إىل اختالف طرق احملاسبة احلكومية  طرق احملاسبة احلكومية: فاختال -اثلثا

)املوازنة االمجالية(، أين أصبحت تقيد املوازنة العامة  عمومية املوازنةبعد أن أتبع مبدأ ساابت يف احل قيد خاصة طريقة ال
 

 .73، ص 2016البشري اإلبراهيمي، حممد ، جامعة املالية العامة حماضراتأمحد بن قطاف،  1
 .742، ص 1999، الدار اجلامعة اإلبراهيمية، اإلسكندرية، مبادئ االقتصاد العامعبد اجمليد دراز، الرسي السيد احلجازي، حامد   2
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لدولة مجلة اإليرادات النفقات دون إجراء املقاصة بينهما، ومن الواضح أن هذا النظام يؤدي إىل زايدة حجم النفقات 
 .1العامة ولكن يف الواقع زايدة ظاهرية

 احلقيقية لتزايد النفقات العامةفرع الثاين: األسباب  
هي جمموعة من العوامل االجتماعية والسياسية واإلدارية العسكرية اليت أدت إىل زايدة النفقات العامة الناجتة عن 

 زايدة احلاجات العامة ومن هذه األسباب ما يلي:
نتشار األفكار االشرتاكية وقوة الطبقة عي االجتماعي يف الدولة املعاصرة، واالو  ساد منولقد  :اجتماعيةسباب األ -أوال

العاملة إىل إحداث مسؤولية جديدة للدولة أال وهي حتقيق التوازن االجتماعي من خالل حتسني توزيع الدخل أو إقامة 
 وثقافة وإسكان ومما  م، من صحة وتعلياملختلفة  العدالة االجتماعية، وتوفري اخلدمات جلميع الفئات االجتماعية يف امليادين

 أموال طائلة لتنفيذ تلك الربامج. إنفاقالشك فيه أن حتمل هذه املسؤولية يستدعي  
ومردها يعود إىل تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية ومشاركتها فيها واملتمثلة يف مسؤولية  األسباب االقتصادية: -اثنيا

دون أن يرتتب على ذلك ابلضرورة زايدة  نفاقهاإ من زايدة حتقيق التوازن االقتصادي، فزايدة الدخل الوطين ميكن الدولة
األعباء املرتتبة على األفراد إضافة إىل أن التنافس االقتصادي بني دول أاي كان أسبابه يؤدي إىل زايدة النفقات العامة إما 

وجه  صمود يفلل على اإلنتاج لتشجيعهاأو  على التصدير، لتشجيعهاالوطنية  إعاانت اقتصادية للمؤسساتيف صورة 
 .2املنافسة األجنبية

إن حجم اإلدارة احلكومية قد توسع بشكل كبري وذلك بزايدة عدد الوظائف وعدد املوظفني  األسباب اإلدارية: -اثلثا
وما صاحبها من ضرورة إجياد تنظيم إداري جديد يتماشى والتطور الذي حصل يف مهام ووظائف الدولة...كل هذه 

 دة حجم املنفقات العامة أمام زايدة األعباء اإلدارية اجلديدة للدولة احلديثة.األسباب اإلدارية أدت إىل زاي
 من أهم األسباب السياسية اليت أدت إىل زايدة النفقات العامة ما يلي:  األسباب السياسية:  -رابعا

لمواطنني، من خالل انتشار الدميقراطية من خالل األنظمة الربملانية أين يتوىل ممثلي الشعب الدفاع عن حقوق مصاحل ل
 املطالبة بتحسني مستوى املعيشة، وتلبية حاجاته.

وقيام كل حزب خالل فرتة حكمه بزايدة االتفاق العام بغية كسب أصوات اجلماهري  :ب السياسيةحزااأل -خامسا
 وأتييدهم.

 
 .58، ص 2000، منشورات جامعة مشرق، لعامة والتشريع اجلبائياملالية ا ين، خالد اخلطيب احلبسي، ي حممد خالد املها  1
 رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر ابلقايد، جامعة تلمسان،،دور السياسة املالية يف جذب االستثمار األجنيب املباشرسالكي سعاد،  2

 .40، ص 2010
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ل اخلارجي واملشاركة يف عالقات الدولية، حيث انفتاح الدولة على العامل اخلارجي يتطلب عدة إجراءات من بينها متثي
 الكثري من املنظمات واهليئات الدولية.

تعد نفقات احلربية أهم النفقات احلكومية ويرفع ذلك إىل أن الدولة وحدها هي املوكلة  ة:األسباب العسكري -سادسا
السلك وكذا  مبهمة الدفاع سواء داخلي أو خارجي، وتتضمن نفقات العسكرية مرتبات وأجور املوظفني العاملني بذلك

 .1ربية ونفقات الصيانةعدات احلقيمة اآلالت وامل
تتمثل يف سهولة جلوء الدولة إىل القروض الداخلية واخلارجية وذلك لسداد أي عجز يف  األسباب املالية: -سابعا

احلكومات معني دفع  بابغري املخصصة لاليرادات اإلإيرادات الدولة، كذلك وجود فائض يف إيرادات الدولة وخاصة من 
 توسع يف اإلنفاق العام.ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .198، ص 2005، الدار اجلامعة، القاهرة، لعربيةاقتصادايت املالية ا عبد املطلب عبد احلميد،   1
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 املبحث الثالث: الدراسات السابقة
سنحاول يف هذا املبحث تتبع جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة واليت اهتمت بدراسة  

 هذه الدراسات.كل من النفط وأتثرياته املختلفة وكذا النفقات العامة، ويف هذا املبحث سنعرض أهم  
 لدراسات اليت تناولت موضوع النفطاملطلب األول: ا

محادي نعيمة/ تقلبات أسعار البرتول وانعكاساهتا على متويل التنمية يف الدول العربية خالل الفرتة  دراسة: -أوال
 .2008/2009، مذكرة ماجيستري يف العلوم االقتصادية بن بوعلي الشلف، 1986-2008

ة إىل أبرز أثر تقلبات أسعار النفط على متويل التنمية يف الدول العربية، ومتت معاجلة املوضوع هتدف هذه املذكر 
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، ابإلضافة  2008إىل  1986من خالل تطبيق سلسلة زمنية متتد مىن 

ستقل املتمثل يف أسعار النفط واملتغري التابع املتمثل إىل املنهج التجرييب الذي سعى إىل إعطاء تصور وقياس العالقة بني امل
 دول عربية.  17يف حجم تكوين رأس املال اإلمجايل ل  

 وتوصلت الدراسة إىل النتائج أمهها:
 وجود عالقة بني ارتفاع أسعار النفط واملوارد املالية ابلنسبة للدول العربية النفطية. •
بيا واجلزائر من بني أكثر الدول العربية أتثرا بتقلبات أسعار كما خلصت إىل أن معظم الدول اخلليجية ولي •

 النفط.
تنخفض درجة التأثر ابلنسبة للدول الغري نفطية واملنتجة للنفط كسوراي، اليمن، السودان ومصر، ويكون  •

 هذا التأثري حمدودا جدا ابلنسبة للدول الغري نفطية.
عار البرتول على التوازانت االقتصادية الكلية يف اجلزائر، مذكرة قويدري قوشيح بومجعة، انعكاسات أس دراسة: -اثنيا

 .2009ماجستري نقود ومالية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
ومن خالل طرحه لإلشكالية التالية ما هي انعكاسات تقلبات أسعار البرتول على التوازانت االقتصادية الكلية يف 

إلجابة على التساؤالت الفرعية التابعة لإلشكالية تناول يف الدراسة األبعاد الفنية اجلزائر، ومن أجل اإلملام ابملوضوع وا
واالقتصادية للصناعة النفطية، ابإلضافة إىل املكانة اليت حتتلها اجلزائر يف  السوق النفطية العاملية، وتطرق كذلك إىل 

بعد ذلك يف معرفة أثر تقلبات أسعار النفط على   مث ختصص التطورات اليت حدثت يف أسعار النفط والعوامل احملددة هلا،
كل من امليزان التجاري والنتاج الداخلي اإلمجايل وامليزانية العامة للدولة، حبيث بني األثر ابالعتماد على الطريقة القياسية 

 من أجل قياس األثر بصفة دقيقة.
 ويف األخري توصل إىل النتائج التالية:

 قدة ومكلفة وحتتوي على درجة خماطر كبرية.تعترب الصناعة النفطية مع  -
يتحدد السعر النفطي نتيجة العديد من العوامل االقتصادية والسياسية واملنافسة اليت تؤثر يف حجم الطلب  -

 والعرض العامليني.
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 تتأثر التوازانت االقتصادية الكلية يف اجلزائر أتثريا كبريا بتقلبات أسعار النفط.-
-200يم بلقلة، تطورات أسعار النفط وانعكاسات على املوازنة العامة للدول العربية خالل الفرتة إبراه دراسة: -اثلثا

 .2013، 12، جملة الباحث، جامعة عمار ثلجي األغواط، العدد 2009
حاولت هذه الدراسة تقدمي حتليل وتتبع التطورات اليت مست أسعار النفط ومدى انعكاساهتا على املوازنة العامة 

، معتمدا الباحث يف ذلك على املنهج الوصفي والتحليلي، 2009إىل  2000العربية خالل الفرتة املمتدة من  للدول
من خالل تقدمي وصف وشرح للتطورات احلاصلة لكل من أسعار الصرف واألسباب الداعية إىل تقلب هذه األخرية يف 

مي شرح نوعا ما للسياسة املوازنية للدول العربية، مبا يتعلق فرتة الدراسة وما مرت به من ارتفاع واخنفاض، ابإلضافة إىل تقد 
إبيراداهتا ونفقاهتا، وقد مت ختصيص الدول العربية كعينة للدراسة نظرا العتماد أغلبية دوهلا على القطاع النفطي كدخل 

 اهتا وسياساهتا التنموية.يوصف ابألساسي للتدفقات املالية من اخلارج كوهنا دول تعتمد عليه بصورة أساسية يف بناء خمطط
 وقد خلصت الدراسة يف النهاية إىل جمموعة من النتائج أمهها:

االنعكاسات اإلجيابية الواضحة والناجتة عن ارتفاع أسعار النفط خالل فرتة الدراسة، مما أدى إىل ارتفاع  -
فاق نالية على التوسع يف االالتدفقات النقدية الواردة هلذه الدول، واليت جنم عنها زايدة قدرة السلطات امل

مسامهة يف حتسني أداء النشاط االقتصادي، وهو األمر الذي أدى إىل ارتفاع حجم اإليرادات الضريبية  
والغري ضريبية، واليت تتناسب طرداي مع وترية النشاط االقتصادي، مما كان له انعكاس إجيايب على املوازنة 

 يف رصيدها.  العامة للدول العربية واليت عرفت تطورات
توصلت الدراسة يف األخري إىل ضرورة العمل على كبح وختفيف درجة االعتماد على القطاع النفطي،  -

 والعمل على ترشيد النفقات العامة ورفع كفاءهتا.
اسية زرواط فاطمة الزهراء وبورواحة عبد احلميد، أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد اجلزائري دراسة قي  دراسة:  -رابعا

، املؤمتر األول حول السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية 2014-1980للفرتة 
 .2015، اجلزائر،  1وأتمني االحتياجات الدولية، جامعة سطيف

ة جاءت هذه الدراسة للبحث يف األثر الناجم عن تقلبات أسعار النفط على االقتصاد اجلزائري، خالل الفرت 
، مستخدمة كل من املنهج الوصفي التحليلي واملنهج القياسي، موضحة ما يزخر به 2014إىل  1980املمتدة من 

 االقتصاد اجلزائري من عوائد نفطية وغازية ومدى اعتماد هذا االقتصاد عليها يف خمططات التنموية.
فط وإمجايل االستثمارات من جهة وبني وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة سببية يف املدى القصري بني سعر الن

 سعر الصرف ومعدل منو الناتج احمللي اإلمجايل من جهة أخرى.
 وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات أمهها:
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بعيدة املدى من أجل تنمية مصادر الطاقة البديلة النظيفة، ابلرغم من أن التحول عن  إسرتاتيجيةحتديد  -
واملتوسط غري ممكن ألسباب تقنية واقتصادية، غري أن الضغوط الدولية واحمللية حتتم  النفط يف املدى القريب

 االستعداد لكل التغريات احملتملة.
ابإلضافة إىل تنمية القدرات احمللية الالزمة إلدارة املنشآت والقوى العامة الفنية والقدرات التكنولوجية  -

 سؤولية لتحقيق األهداف اإلمنائية.لتمكني اجلزائر من االطالع بقدر أكرب من امل
 دون أن ننسى الطاقات البشرية وضرورة أتهيلها.مام ابلقطاعات اإلنتاجية األخرى يف األخري ضرورة االهت -

 النفقات العامة  موضوع  اسات اليت تناولتاملطلب الثاين: الدر 
دراسة حالة اجلزائر خالل فرتة: –و االقتصادي اإلنفاق العام على النم إسرتاتيجيةبودخدخ كرمي، العنوان " دراسة: -أوال

 .2010، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية جامعة دايل إبراهيم، اجلزائر، سنة  2001-2009
من خالل طرحه اإلشكالية: كيف تؤثر سياسة اإلنفاق العام عل النمو االقتصادي وما أثر تطبيقها يف اجلزائر على 

، فإن اهلدف الرئيسي للباحث قياس حجم اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل 2009-2001 النمو االقتصادي خالل فرتة
 وإبراز أهم أتثرياته على معدالت النمو االقتصادي احملققة.  2009-2001فرتة  

، ويف األخري توصل الباحث إىل مجلة اإلستقرائيولقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي وكما استخدم املنهج 
 مقسمة بني نظرية وأخرى تطبيقية أمهها: من النتائج

 يؤدي ابلضرورة إىل زايدة حجم اإلنفاق العام.  النمو االقتصادي للدولة  -
ال يوجد هناك حد معني لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وذلك بسبب اختالف ظروف وخصائص   -

ادي السائد، حيث ميكن القول كل دولة سواء من انحية نظامها االقتصادي، أو من انحية الوضع االقتص
تدخل يف النشاط االقتصادي متليها نتائج هذا التدخل يف إجيابيات وسلبيات، دون اجلزم املطلق الديد  حتأن 

 حبد معني يتوقف عليه تدخل دولة يف االقتصاد.
 غياب اسرتاتيجيات قطاعية واضحة فوق أولوايت قطاعية حسب ما ميليه الواقع االقتصادي.  -

ب الرشاد يف اإلنفاق العام، حيث جند يف الغالب أن عددا من الربامج واملشاريع جتاوزن تكاليفها ما قد غيا -  
 ولة، بسبب ضعف الدراسات التقنية وسوء اختيار نوعية الربامج واملشاريع.د خصص هلا يف ميزانية ال

دراسة حالة اجلزائر خالل –لنمو االقتصادي المي حممد، العنوان "دراسة أتثري النفقات العامة عل معدل ا دراسة: -اثنيا
 .2010يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، سنة   ماجستري، رسالة  2009-1970فرتة:  

حاول الباحثون من خالل دراستهم معرفة أثر اإلنفاق احلكومي عل النمو االقتصادي يف اجلزائر وكذا توضيح 
االقتصادي مستخدمني يف ذلك كل من املنهج التارخيي واملنهج الوصفي  الدور الذي ميكن أن تلعبه الدولة يف النشاط

 التحليلي مدعما ابلنماذج الرايضية والفرق الكمية ويف األخري توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها:
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لنفقات تطور الدولة يف النشاط االقتصادي وازدايد وظائفها لتشمل اجلانب االجتماعي أدى إىل ازدايد حجم ا -
 العامة بشكل جعلها أهم أدوات السياسة املالية.

العام الضخمة اليت خصصتها اجلزائر خالل العشرية السوداء مل تكن يف مستوى اإلمكانيات  اإلنفاقرغم برامج  -
 املتاحة.

هم النفقات تلعب دور مهما يف التأثري على النمو االقتصادي لكنها ليست الوحيدة فهناك عوامل أخرى تسا -
 بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف أتثري على هذه الظاهرة.

وقواعد التحصيل الضرييب"  قطوش فاكمة الزهراء، العنوان "إشكالية العالقة بني تطور حجم النفقات اثلث: دراسة:
 .2014/2015وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، سنة    أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية

هذه املذكرة تناول الباحث دراسة إشكالية العالقة بني تطور حجم النفقات العامة وقواعد حتصيل الضريبة  خالل
حالة اقتصاد اجلزائر مع اإلشارة إىل النظام الضرييب اجلزائري واإليرادات العامة يف اجلزائر وحتليلها وقد مت معاجلة اإلشكالية 

ناول العوامل املفصلية احملددة لتطور حجم النفقات العامة والفصل الثاين فصول، حيث الفصل األول ت 4املطروحة عرب 
العوامل املفسرة لتطور حجم النفقات العامة، أما الفصل الثالث والرابع تعرض إىل النظم الضريبية وأساليب التحصيل وكذا 

 تطور حجم النفقات العامة يف اجلزائر ويف أهم النتائج املتوصل إليها:
جر ال ينطبق على االقتصاد اجلزائري خالل فرتة الدراسة وهذا راجع إىل أتثري مرحلة اإلصالحات اليت  نقانون ف -

واليت متيزت بسياسة مالية صارمة خفضت من اإلنفاق  1995/1999كانت متر هبا اجلزائر خالل فرتة 
 العام.

ضخم والتوازن اخلارجي من خالل أوضحت الدراسة األثر السليب الذي ترتكه سياسة اإلنفاق العام على الت -
 فرضية العجز التوأم.

توصلت الدراسة إىل أن عجز يف املوازنة العامة يف اجلزائر بدأ ابلتفاقم مع بدأ تراجع أسعار النفط، لذا البد من  -
 .لضريبية العادية لتفادي األزماتالرتكيز على حتقيق حتسني مستمر يف رصيد اإليرادات ا

 مهة الدراسةاملطلب الثالث: مسا
 لقد متيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف عدة نقاط ميكن ذكرها كما يلي:

 ربط موضوع النفقات العامة مبتغري عاملي يتمثل يف أسعار النفط. ✓
إدراج موضوع النفقات العامة كمتغري اتبع على خالف ما سبق أين مت إدراجه كمتغري مستقل أو متغري وحيد يف  ✓

 الدراسة.
 ت معاجلة الدراسة أبسلوب حتليلي.مت ✓
 .سنة19مدهتا  طول فرتة الدراسة نسبيا حيث بلغت   ✓

 



 أدبيات نظرية وتطبيقية: الفصل األول
 

 

27 

 خالصة الفصل األول
سلعة إسرتاتيجية هامة وأهم مصدر للطاقة ، وأدت مميزات السلعة النفطية وأمهيتها االقتصادية والسياسية إىل يعترب النفط 

يتحدد سعر النفط مبجموعة من العوامل املؤثرة يف لسلع األخرى. أن تكون أسعار النفط هي األخرى متميزة عن أسعار ا
تعتمد .جانيب العرض والطلب مثل االحتياجات وأسعار السلع البديلة، إضافة إىل التغريات املناخية والسياسة املتبعة...إخل

عب الدور األساسي يف احلياة الذي يلالدول الريعية يف اقتصادايهتا على اجلانب الريعي بشكل أكرب وخاصة الريع اخلارجي  
االقتصادية هلذا النوع من الدول.النفقة العامة عبارة عن مبالغ تنفقها الدولة لتحقيق املنفعة العامة، واليت تصدر من هيئة 
 عمومية مبوجب قانون املالية وتتجلى أمهيتها من خالل زايدة إنتاجية القطاعات اهلامة يف االقتصاد ككل ومتويلها ابملبالغ

تعد النفقات العامة من أهم الوسائل السياسة املالية املستخدمة لتأثري على حجم و وترية بنشاطها وتطويره.الالزمة للقيام 
  النشاط االقتصادي لدولة.
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 متهيد:

بشكل كبري على عائدات النفط لتمويل نفقاته العامة، واملعلوم أن أسعار النفط يف تغري  ياجلزائر االقتصاد عتمد ي
األسعار، فكل  تتأثر بتغري هذه وبتايل فإن نسبة اإليرادات الكلية وخاصة املتأتية من قطاع النفطمستمر صعودا وهبوطا، 

وهذا ما جعل االقتصاد اجلزائري خاضعا لتأثري العوامل  يؤثر على ميزانية الدولة ونفقاهتا.ارتفاع أو اخنفاض يف سعر النفط 
وعليه سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل العناصر  .اخلارجية املتمثل أساسا يف سعر النفط يف األسواق العاملية

انعكاسات تقلبات  املبحث الثاين:، 2017-2000خالل الفرتة  اخلام النفط تطور أسعار املبحث األول:التالية:
للتخفيف من أاثر تقلبات  املتخذةالتدابري  :املبحث الثالث،     يف اجلزائر ار النفط على املوازنة العامة وعناصرهاأسع

 .يف اجلزائر  أسعار النفط
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 2017-2000تطور أسعار النفط خالل الفرتة    املبحث األول:

االقتصادايت املعاصرة والدور احملوري الذي يلعبه يف استمرارية االقتصاد إن األمهية الكبرية اليت حيظى هبا النفط يف 
العاملي على نسقه احلايل، أوجد صراعات كبرية بني الدول املنتجة واملستهلكة فيما خيص سياسة تسعري هذه املادة اخلام، 

ب املصاحل بني القوى الفاعلة وهذا ما جعل من أسعار النفط عرضة لتقلبات كبرية نتيجة سياسات الشد واجلذب وتضار 
 يف سوق النفط.

 ( 2017-2000أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية )  تطور  املطلب األول:

شهدت مستوايت أسعار النفط خالل هذه الفرتة تغريات عديدة صعودا وهبوطا، كما مست مجيع أنواع النفوط 
 العاملية.

 ( 2008-2000أسعار النفط اخلام خالل الفرتة )  تطور  الفرع األول:

خالل هذه الفرتة واجلدول  العاملية طو من خالل هذا العنصر سنتطرق إىل أهم التطورات اليت عرفتها أسعار النف
 التايل يوضح ذلك: 
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 ( 2008-2000)  أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية  تطورات  (:1-2اجلدول رقم )

 )الوحدة: دوالر أمريكي(                                                                                                                                                

 السنوات                    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 النفوط العاملية 

 ومنها  أوبك سلة خامات  27.6 23.1 24.4 28.1 36.1 50.6 61.1 69.1 94.4
 اجلزائري  مزيج الصحراء  28.8 23.1 24.4 28.1 36.1 65.1 66.1 74.4 98.8
 اخلام السعودي  26.8 23.1 24.3 27.7 24.5 50.2 61.1 68.7 95.2

 اإلمارات مورابن  27.8 24 24.9 28.3 36.7 54.1 66.1 72.9 99
 اخلام الكوييت  25.8 21.4 23.6 26.9 34.1 46.8 58.9 66.4 91.2
 السدرة الليب  28.6 24.7 24.6 28.2 36.6 63.3 63.4 71.4 96.7
 البحري القطري  26.6 23.2 24 27.1 34 53.2 62.6 69.3 94.3
 البصرة العراقي 24.9 20 22.5 26.6 34.6 48.3 58 66.4 92.1

 اخلامات األخرى  
 خام ديب   / / / / / / / / 93.8
 خام برنت  28.4 24.5 25 28.8 38.3 54.6 65.2 72.4 97.4
 خام غرب تكساس  30.3 25.9 26.2 31 41.5 56.6 66.1 72.3 100

جملة النفط والتعاون العريب،  – 2010،2011،2012،2017 تقرير األمني العام السنوي ،األوبكمنظمة -من إعداد الطلبة ابالعتماد على: املصدر:
 .   112،ص2011والثالثون،  ، اجمللد السابع136العدد

 تظهر معطيات اجلدول مايلي:

اإلنتاج سبب اخنفاض ب 1999 كانت عليه سنةعم   %60 تارتفاعا كبريا قارب 2000حققت أسعار النفط سنة  -
 مزيج دوالر للربميل كما تصدر  30.3وتعايف منطقة شرق جنوب آسيا حمتال نفط غرب تكساس الصدارة بسعر 

 .دوالر للربميل  28.8الصحراء اجلزائري سلة خامات األوبك ب

 23.1 السعر املتوسط لسلة خامات أوبك حيث بلغ  2001حمسوسا سنة  اخنفاضاسعر النفط سجل  أننالحظ  -
لكن ، 2001سبتمرب  11سبب أحداث ب، 2000دوالر عما كان عليه سنة  4.5دوالر للربميل املرتاجع حبوايل 

الصحراء   مزيجوتواصل يف االرتفاع حيث سجل  2003ما عاد ارتفاع األسعار إىل أن عاد إىل طبيعته سنة  سرعان 
 .2005دوالر للربميل سنة   65.1اجلزائري أعلى سعر ببلوغه  
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هذا االرتفاع مس مجيع الدول، حيث وصل سعر سلة خامات أوبك  2006استمرت أسعار النفط يف االرتفاع سنة  -
 دوالر للربميل.  66.1، وخام غرب تكساسدوالر للربميل  65.2دوالر للربميل، وخام برنت إىل   61.1

يف االرتفاع ومس هذا االرتفاع كل أنواع النفوط العاملية لتتصدر اجلزائر قائمة األسعار  2007بقيت أسعار النفط سنة  -
 دوالر للربميل الواحد تليها ابقي الدول األخرى.   74.7ب

ل، دوالر للربمي 97.4دوالر للربميل، وسعر خام برنت إىل 94.4وصل سعر سلة خامات أوبك إىل 2008يف سنة  -
 واإلماراتدوالر للربميل، يف حني جتاوز كل من اخلام اجلزائري والسعودي والكوييت  100وسعر خام غرب تكساس 

 دوالر للربميل.  90والسدرة الليب والبحري القطري والبصرة العراقي عتبة  
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 ( 2017-2009اخلام خالل الفرتة )  النفط  أسعار  تطورات  الفرع الثاين:

 :عرفت أسعار النفط خالل هذه الفرتة الوضعية التالية

 ( 2017-2009)  أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية  تطورات  (:2-2اجلدول رقم )

 )الوحدة: دوالر أمريكي(                                                                                                                          

 السنوات                   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 النفوط العاملية 

 سلة خامات اوبك ومنها  61 77.4 107.5 109.5 108.9 96.3 49.5 40.8 52.5
 مزيج الصحراء اجلزائري  62.4 80.4 112.9 111.5 109.4 99.7 52.8 44.3 54.2
 اخلام السعودي  60.9 77.8 107.8 110.2 106.5 97.1 49.9 41 52.7
 مورابن اإلمرات  63.8 79.9 109.8 111.8 108.3 99.5 53.9 44.8 54.9
 اخلام الكوييت  60.7 76.3 105.6 108.9 105 95.3 48.1 39.3 51.7
 السدرة الليب  61.5 79.1 111.9 111.9 108.5 98.5 51.4 42.7 52.9
 البحري القطري  62.4 78.2 106.5 109.2 105.3 96.4 50.7 41.4 52.9
 البصرة العراقي /  76.8 106.2 108 103.7 94.5 47.9 39.5 51.9

 األخرى اخلامات  
 خام ديب   61.8 78.1 106.2 109.1 105.5 96.7 50.9 41.4 53.2
 خام برنت  61.7 79.6 111.3 111.9 108.7 99.1 52.4 43.8 54.2
 خام غرب تكساس  61.9 79.4 94.9 94.7 97.7 93.3 48.7 43.3 50.9

جملة النفط والتعاون العريب،  – 2010،2011،2012،2017تقرير األمني العام السنوي  منظمة األوبك،-من إعداد الطلبة ابالعتماد على: املصدر:
 .   112،ص2011والثالثون،  ، اجمللد السابع136العدد

 تظهر معطيات اجلدول مايلي:

، 2009دوالر خالل سنة  61ليستقر عن  2008بدأ سعر الربميل يف االخنفاض خالل الثالثي األخري من عام  -
حيث سجل  املصرفية. م األزمة املالية العاملية وما نتج عنها من اهنيارات متالحقة يف أسواق املال واملؤسساتبسبب تفاق

دوالر للربميل مسجال بذلك أعلى سعر له واخلام الكوييت أقل سعر  62.4الصحراء اجلزائر والبحري القطري سعر  مزيج
 دوالر للربميل الواحد.  60.7مببلغ  
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 77.4ليصل سعر خامات أوبك  ،العاملي وإن كان مبعدالت متواضعة بعد تعايف االقتصاد 2010عام عاد االرتفاع  -
دوالر  76.3دوالر للربميل، كما سجل خام الكويت أقل سعر مببلغ  80.4دوالر للربميل، وتصدرها خام اجلزائر ب 

 دوالر للربميل.79.4وخام غرب تكساس   دوالر للربميل،  79.6للربميل، خام برنت 

دوالر للربميل ما عدا غرب تكساس الذي بلغ حنو  100ارتفاعا لألسعار، ليفوق سقف  2011شهدت سنة  -
 دوالر للربميل.  94.6

دوالر للربميل على  111.9دوالر للربميل و 109.5استمر االرتفاع يف سلة خامات أوبك وخام برنت ليصل إىل  -
اخنفض بشكل طفيف كل من خام غرب تكساس واخلام اجلزائري واخلام الليب ليصل إىل  ا، بينم2012التوايل سنة 

 دوالر للربميل على التوايل.  111.9دوالر للربميل و  111.9دوالر للربميل و  94.7

اخنفاض عام يف مستوى أسعار نفط بشكل طفيف ماعدا خام غرب تكساس الذي ارتفع إىل  2013شهدت سنة  -
 ميل.دوالر للرب   97.7

وزادت حدة احندارها منذ إعالن منظمة األوبك اإلبقاء على سقف  2014األسعار يف االخنفاض منتصف  عادت -
دوالر للربميل حيث أتثر كثريا كل  96.3إىل لتصل سلة خامات أوبك  مليون برميل يف اليوم 30إنتاجها عند مستوى 

دوالر للربميل، كما  98.5دوالر للربميل والسدرة الليب  95.3دوالر للربميل واخلام الكوييت  99.7من اخلام اجلزائري 
دوالر للربميل، خام  99.1دوالر للربميل وخام برنت  96.7سجلت اخلامات األخرى اخنفاضا يف األسعار خام ديب 

 دوالر للربميل.  93.3تكساس  

ليحقق أقصى اخنفاض لتصل سلة خامات أوبك إىل  2016و 2015استمر مسلسل اهنيار أسعار النفط سنة  -
 دوالر للربميل.  43.3دوالر للربميل، خام غرب تكساس   41.4ميل، خام برنت رب دوالر لل  40.8

دوالر  52.5تعايف نسب يف مستوي األسعار حيث شهدت سلة خامات أوبك ارتفاع مببلغ  2017عرفت سنة  -
دوالر للربميل ليحقق اثين أعلى سعر  54.2دوالر للربميل يليه اخلام اجلزائري  54.9صدرها مورابن االمرات للربميل وت

 مع خام برنت.
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 ( 2017-2000)  يف األسواق العاملية  اخلام  أسعار النفط  تطورات  (:1-2الشكل رقم )

 )الوحدة:دوالر/برميل(                                                                                                                                                  

 
 (.2-2و) (1-2من إعداد الطلبة ابإلعتماد على معطيات اجلدول رقم ) املصدر:

أعاله تغريات أسعار النفط الرئيسية يف األسواق العاملية خالل الفرتة املدروسة حيث نالحظ أن يبني الشكل 
(، كما شهدت WTIالنفوط العاملية يف مطلع األلفينية بدأت يف االرتفاع تدرجييا متصدرا هلا خام غرب تكساس )

دوالر للربميل، إىل أن األسعار سرعان ما عرفت  100خام غرب تكساس عتبة حيث وصل  2007سريعا سنة  ارتفاعا
( إىل حدود  OPEC) نتيجة أزمة الرهن العقاري اليت مست أمريكا لتصل سلة خامات أوبك 2008كبريا سنة   اهنيار
 هشهدت فاعارتمستمرة لتحقق أقصى  2009دوالر للربميل حمققتا أقصى اخنفاض، عاودت األسعار االرتفاع سنة  60

، مث رجع 2012سنة  دوالر للربميل 112( رقم قياسي BRNTأسعار النفط يف التاريخ حيث حقق خام برنت )
    .   2017. لتعرف ارتفاع نسب سنة  2016إىل غاية سنة   2014مسلسل االخنفاضات سنة  
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 ( 2017-2000)خالل الفرتة  املطلب الثاين: تطور أسعار النفط اجلزائري  

من أجود النفوط العاملية وأعالها سعرا وذلك راجع لطلب الكبري عليه  (sahara blend)يعترب النفط اجلزائري 
ولكنه كباقي النفوط العاملية األخرى يتأثر بعدة عوامل جعلته يشهد مستوايت خمتلفة من األسعار خالل العديد من 

     الفرتات.  

 ( 2008-2000)فط اجلزائري خالل الفرتة  الفرع األول: تطور أسعار الن

 عرف النفط اجلزائري يف هذه املرحلة املسار التايل:

 ( 2008-2000(: تطور أسعار النفط اخلام اجلزائري )3-2اجلدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
أسعار النفط اجلزائري  

 )دوالر/برميل( 
28.8 23.1 24.4 28.1 36.1 65.1 66.1 74.7 94.9 

نسبة تطور أسعار النفط  
 (%)اجلزائري

59.1 19.8- 5.62 15.2 28.5 80.3 1.5 13 27 

جملة  – 2010،2011،2012،2017منظمة األوابك،تقرير األمني العام السنوي                               -من إعداد الطلبة ابالعتماد على: املصدر:
 .   112،ص2011، اجمللد السابع                       والثالثون، 136النفط والتعاون العريب، العدد

 مايلي:تشري بياانت اجلدول إىل  

دوالر للربميل بنسبة  28.8حيث ارتفع إىل غاية ما يقارب  قفزة كبرية يف األسعار 2000سنة شهد اخلام اجلزائري  -
  .%59.1تقدر بـ  تطور  

وقدرت نسبة  دوالر للربميل 23.1لـ  تبشكل معترب إىل أن وصل 2001اخنفضت أسعار النفط اجلزائري سنة  -
  .2001سبتمرب    11بسبب التباطؤ االقتصادي وأحداث   %-19.8االخنفاض بـ

لكن  بنسبة ضئيلة    2002عادت أسعار النفط اخلام اجلزائري كباقي النفوط العاملية األخرى االرتفاع يف األسعار سنة    -
 .  %5.62دوالر للربميل بنسبة منو    24.4حيث سجلت األسعار  

دوالر للربميل بنسبة تطور بلغت  28.1الصحراء اجلزائري يف االرتفاع إىل  مزيجاستمرت أسعار  2003خالل سنة  -
  .%15.2حنو  
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زايدة دوالر للربميل ب 36.1استمر النفط اخلام اجلزائري ابالرتفاع وبقدر معترب حيث وصل السعر إىل  2004يف سنة  -
 . %28.5قدرها  

دوالر للربميل بزايدة ضخمة تعترب األكرب منذ مطلع  65.1مبلغ  2005الصحراء اجلزائري سنة  مزيجسجل سعر  -
 .%80.3األلفينيات قدرت بـ  

 .%1.5بنسبة تطور دوالر للربميل    66.1مقدار    2006سجل النفط اجلزائري سنة   -

 .%13  تطوردوالر للربميل الواحد بنسبة    74.7إىل    2007رتفع النفط اجلزائري سنة ا  -

وذلك نتيجة ارتفاع  %27بنسبة  2008دوالر للربميل سنة  98.9واصل سعر اخلام اجلزائري ارتفاعه ليسجل مبلغ  -
مع  األوروبية ابملقارنةأفضلية بسبب قرهبا من األسواق جليد للجزائر الذي يعطيها اإىل املوقع  إضافةحجم الطلب عليه 

 دول اخلليج.

 ( 2017-2009أسعار النفط اجلزائري خالل الفرتة )الفرع الثاين: تطور  

 متيزت أسعار اخلام اجلزائري يف هذه الفرتة ابلعديد من التغريات نلخصها يف التايل:

 ( 2017-2009(: تطور أسعار النفط اخلام اجلزائري )4-2اجلدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
اجلزائري  أسعار النفط 
 )دوالر/برميل( 

62.4 80.4 112.9 111.5 109.4 99.7 52.8 44.3 54.2 

نسبة تطور أسعار  
 (%)النفط اجلزائري

34.2- 28.8 40.4 1.2- 1.9- 8.9- 47- 16.1- 2.7 

جملة النفط والتعاون العريب،  – 2010،2011،2012،2017السنوي تقرير األمني العام  منظمة األوابك،-من إعداد الطلبة ابالعتماد على: املصدر:
 .   112ص ،2011، اجمللد السابع والثالثون، 136العدد

 تشري بياانت اجلدول إىل ما يلي:   

وذلك  %(-34.2دوالر للربميل وبنسبة ) 62.4اخنفاض كبري مببلغ  2009الصحراء اجلزائري سنة  مزيجشهد  -
 نتيجة تداعيات األزمة املالية العاملية اليت كان هلا أثر واضح على أسواق النفط العاملية من خالل اخنفاض أسعار النفط.
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دوالر  80.4عر اخلام اجلزائري إىل ماقيمته س حتسن ملحوظ يف أسعار النفط اخلام حيث ارتفع 2010شهد عام  -
 وذلك نتيجة اسرتداد االقتصاد العاملي لعافيته.  %28.8للربميل وبنسبة منو تقدر بـ

 112.9مببلغ  %40.4حيث زاد اخلام اجلزائري بنسبة كبرية بلغت حنو  2011تواصل سعر النفط يف االرتفاع سنة  -
 لك أعلى سعر له منذ بداية إنتاجه.دوالر للربميل مسجال بذ 

 .%(-1.2دوالر للربميل بنسبة اخنفاض )  111.5إىل   2012عادت أسعار النفط اجلزائري ابالخنفاض سنة   -

 .%(-1.9دوالر بنسبة )  109.4حيث وصل سعر الربميل الواحد بـ    2013استمر اخنفاض األسعار سنة    -

 .%(-8.9)دوالر للربميل بنسبة    99.7اخنفاض متواصل ليصل إىل   2014السعر سنة  سجل    -

مقارنة بسنة السابقة لتسجل  2015سنة  %(47مت تسجيل اخنفاض حاد يف أسعار النفط اجلزائري بنسبة قدرت بـ ) -
 دوالر للربميل.  52.8سنوات بلغ    10سعر مل تعهده منذ 

وذلك نتيجة اهنيار أسعار  %(-16.1دوالر للربميل بنسبة تطور ) 44.3استمرار اخنفاض السعر إىل ما قيمته  -
 النفوط العاملية يف األسواق.

 دوالر للربميل.  54.2مببلغ    %2.7ضئيل بنسبة منو    ابرتفاع  2014زائري سنة  انتعش سعر النفط اجل  -

 (2017-2000الصحراء( يف الفرتة )  مزيجو الشكل املوايل يوضح تطور أسعار اخلام اجلزائري )
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 ( 2017-2000تطور أسعار النفط اجلزائري خالل الفرتة )(:  2-2الشكل رقم )

 )الوحدة: دوالر/برميل(                                                                                                                               

  
 (.4-2)( و3-2على معطيات اجلدول رقم ) ابالعتمادمن إعداد الطلبة املصدر:   

حيث سجلت  ،الصحراء( خالل الفرتة حمل الدراسة مزيجأسعار اخلام اجلزائري )ه تقلبات يبني الشكل أعال
لكن سرعان  ،2001سبتمرب  11نتيجة أحداث  2001ارتفاع نسب يف األسعار لتنخفض سنة  2000األسعار سنة 

 2009. لتشهد تراجعا سنة 2008فبدأت يف االرتفاع ارتفاعا متواصال إىل غاية سنة  ما عادت األسعار إىل طبيعتها،
وذلك نتيجة تداعيات األزمة املالية العاملية لرهن العقاري، الذي كان له أثر مباشر على أسواق النفط من خالل اخنفاض 

األسعار إىل االخنفاض إىل أقل لتعود  2012و 2011، 2010النفط. غري أن السعر وصل إىل أعلى مستوايته أسعار 
 2017وذلك نتيجة اخنفاض الطلب عليه يف األسواق العاملية، إال أن عادت األسعار لتعايف سنة  2016مستوى سنة 

                                                                                                                                                      لتعرف ارتفاع ملموسا طوال هذا العام.
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 يف اجلزائر نفط على املوازنة العامة وعناصرهااملبحث الثاين: انعكاسات تقلبات أسعار ال

عناصر املوازنة العامة يف على أداء  أسعار النفط اخلامسنقوم يف هذا املبحث بتحليل كيفية انعكاس تغريات 
فيها اإليرادات والنفقات ورصيد املوازنة. حيث سنخصص كل مطلب بدراسة أمهية العالقة بني إيرادات النفط جلزائر، مبا ا

 وعنصر من عناصر امليزانية اجلزائرية. 

 يف اجلزائر املطلب األول: اثر تقلبات أسعار النفط على اإليرادات العامة

 يلي:  ما( في2017-2000زائر خالل الفرتة )على اإليرادات العامة يف اجليتجسد أثر تقلبات أسعار النفط  

 (2008-2000يف الفرتة )  الفرع األول: أثر تقلبات أسعار النفط على اإليرادات العامة

 على اإليرادات الكلية واجلباية البرتولية يف األت:  وأثرتمتثلت التقلبات اليت مست أسعار النفط خالل هذه الفرتة  

 ( 2008-2000يف اجلزائر يف الفرتة )واجلباية البرتولية   العامة(: تطور اإليرادات  5-2جدول رقم )

 السنوات  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

51
90

.5
 36

87
.8

 36
39

.8
 30

82
.6

 22
26
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66
.6

 16
03
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 15
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.5

 15
78

.1
 

اإلمجالية  اإليرادات 
 )مليار/ دينار( 

40
88

.6
 27

96
.8

 27
99

.0
 23

52
.7

 15
70

.7
 13

50
.0

 10
07

.9
 10

01
.4

 12
13

.2
 

اجلباية  
 )مليار/دينار( البرتولية

78
.8

 75
.8

 76
.9

 76
.3

 70
.6

 68
.6

 62
.7

 66
.5

 76
.9

 

اجلباية البرتولية من  نسبة 
     (%)اإليرادات الكلية 

 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 من خالل اجلدول ميكن مالحظة ما يلي:

مليار دينار  1213.2مليار دينار وبلغت اجلباية البرتولية  1578.1مبلغ  2000العامة سنة  بلغ إمجايل إيرادات -
 من اإليرادات الكلية. %76.9بنسبة  
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إىل مليار دينار كما اخنفضت اجلباية البرتولية  1505.5اخنفاض مبا قيمته  2001 سجلت اإليرادات العامة سنة -
 من هذه اإليرادات.   %66.5مليار دينار بنسبة  1001.4

مليار دينار وبعالقة طردية زادت اجلباية  1603.2لالرتفاع إىل مبلغ قدره  2002عادت حصيلة اإليرادات سنة  -
 .%62.7مليار دينار وبنسبة من اإليرادات الكلية هي   1009.7البرتولية إىل 

، ارتفعت اجلباية البرتولية أيضا بنسبة مليار دينار 1966.6بنسبة كبرية  2003استمرت اإليرادات ابالرتفاع سنة  -
 من اإليرادات اإلمجالية. %68.6مليار دينار لتغطي    1350.0عالية 

 %70.6مليار دينار بنسبة  1570.7مببلغ  2004سجلت اجلباية البرتولية ارتفاعا لسنة الثالثة على التوايل سنة  -
 دينار.  مليار  2226.2من اإليرادات العامة اليت بلغت  

منها من إيرادات  %76.3مليار دينار  3082.6شهدت اإليرادات يف اجلزائر ارتفاع كبري لتصل إىل  2005سنة  -
 مليار دينار. 2352.7اجلباية البرتولية اليت حققت 

مليار دينار حيث غطت منها اجلباية البرتولية   3639.8االرتفاع حمققة مبلغ  2006واصلت اإليرادات سنة  -
 مليار دينار.  2799.0مببلغ قدره   76.9%

من   %75.8مليار دينار نسبته  2796.8لتسجل مبلغ معترب  تراجع طفيف 2007عرفت اجلباية البرتولية سنة  -
 مليار دينار.  3687.8ت لـ  اليت وصل  إمجايل اإليرادات

من اإليرادات  %78.8مليار دينار مغطية  4088.6يف االرتفاع مببلغ  2008استمرت اإليرادات البرتولية سنة  -
مليار دينار يف نفس العام. مسجلة أعلى إيراد للجزائر منذ مطلع األلفية  5190.5الكلية اليت وصلت هي األخرى إىل 

 .بسبب النمو االقتصادي والطلب العاملي على النفط  اجلديدة
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 ( 2017-2009: أثر تقلبات أسعار النفط على اإليرادات العامة يف الفرتة )الثاينالفرع    

 تقلبات أسعار النفط يف هذه الفرتة واليت كان هلا أتثري يف اإليرادات الكلية واجلباية البرتولية هي كاألت:

 ( 2017-2009واجلباية البرتولية يف اجلزائر يف الفرتة )  العامة(: تطور اإليرادات  6-2جدول رقم )

 السنوات  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

61
82

.8
 51

10
.1

 51
03

.1
 57

19
.0

 59
57

.5
 63

39
.3

 57
90

.1
 43

92
.9

 36
72

.9
 

اإلمجالية  اإليرادات 
 )مليار/ دينار( 

23
72

.5
 17

81
.1

 23
73

.5
 33

88
.3

 36
78

.1
 41

84
.3

 39
79

.7
 29

05
.0

 24
12

.7
 

اجلباية  
 )مليار/دينار( البرتولية

38
.4

 34
.9

 46
.5

 59
.2

 61
.7

 

66 68
.7

 66
.1

 65
.7

 

البرتولية من  نسبة اجلباية 
     (%)اإليرادات الكلية 

 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 تشري معطيات اجلدول إىل:

واخنفضت معه مليار دينار،  3672.9يف اجلزائر اخنفاض كبري إىل حنو  2009سجلت اإليرادات العامة سنة  -
الكلي وقد حدث هذا االخنفاض نتيجة األزمة  اإليرادمن  %65.7مليار دينار ممثلة  2412.7احلصيلة اجلبائية إىل 

 املالية العاملية اليت تراجعت فيها أسعار النفط يف األسواق العاملية.

بعض التحسن بعد االخنفاض الكبري الذي حدث يف السنة السابقة حيث سجل  2010عرفت اإليرادات العامة سنة  -
 من هذه اإليرادات.   %66.1مليار دينار بـ    2905.0ت  مليار دينار، أما اجلباية البرتولية سجل  4392.9مبلغ 

منها إيرادات نفطية مببلغ  %68.7مليار دينار،  5790.1ارتفاع إىل حنو  2011سجلت اإليرادات العامة سنة  -
 مليار دينار وهذا راجع لوصول أسعار النفط إىل أعلى مستوايهتا. 3979.9

مليار دينار حصيلة اجلباية  4184.3مليار دينار، منها  6339.3ليبلغ  2012تواصل ارتفاع اإليرادات العامة سنة  -
 وهو أعلى مستوى هلا خالل فرتة الدراسة.  %66النفطية بنسبة  
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مليار دينار، بسبب اخنفاض اجلباية البرتولية اليت   5957.5بـ لالخنفاض    2013عادت حصيلة اإليرادات العامة سنة    -
 مليار دينار. 3678.1ره  منها ومببلغ قد   %61.7متثل  

من إمجايل اإليرادات اليت  %59.2بنسبة    مليار دينار  3388.3إىل حنو   2014استمر اخنفاض اجلباية البرتولية سنة   -
 مليار دينار. 5719.0اخنفضت أيضا إىل غاية 

اإليرادات العامة  مليار دينار، واخنفضت معها 2373.5إىل غاية  2015اخنفضت اجلباية البرتولية مرة أخرى سنة  -
 منها إيرادات نفطية. %46.5  مليار دينار  5103.1إىل 

مليار دينار، رغم ارتفاع  1781.1مببلغ  2016تواصل اخنفاض اجلباية البرتولية لسنة الرابعة على التوايل سنة  -
جلأت إىل صندوق ضبط  الدولةألن  من هذه اإليرادات نفطية. %34.9مليار دينار  5110.1اإليرادات الكلية بـ 

 برفع معدالت الضرائب واالعتماد على اجلباية العادية.    اإليرادات، وقامت أيضا

مليار دينار بنسبة   2372.5، وكذا اجلباية البرتولية بـ مليار دينار 6182.8بـ  2017ارتفعت اإليرادات العامة سنة  -
 ت العامة.من اإليرادا  38.4%

 (:2017-2000والشكل املوايل يبني تطور اإليرادات الكلية واجلباية البرتولية خالل الفرتة )

 

 

 

 

 

 

 

 



تحليليةالدراسة ال  :الفصل الثاني  
 

 
44 

 ( 2017-2000) واجلباية البرتولية يف اجلزائر يف الفرتة  العامةتطور اإليرادات    (:3-2الشكل رقم )

 )الوحدة: مليار/دينار(                                                                                                                                 

  
 (.5-2(و)4-2) من إعداد الطلبة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقماملصدر: 

يوضح الشكل أعاله التطورات اليت مست اإليرادات العامة اإلمجالية وحصيلة اجلباية البرتولية من ارتفاع واخنفاض 
. لتسجل مبالغ 2015و 2009حيث نالحظ تطور اإليرادات العامة يف الفرتة املدروسة إال يف سنة طيلة فرتة الدراسة، 

للجباية  أما ابلنسبة النفط يف األسواق العاملية خالل السنوات األخرية.  متدنية لعل أبرزها األزمة املالية واخنفاض أسعار
اعتماد الدولة على األزمة املالية و   ، بسبب2016سنة    إىل غاية  2013وكذا سنة   2009سنة   أيضا  فقد أتثرت  البرتولية

 .البرتوليةبني اإليرادات العامة واجلباية  لنستنتج وجود عالقة طردية  ،اجلباية العادية  
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 املطلب الثاين: أثر تقلبات أسعار النفط على النفقات العامة يف اجلزائر

 تتأثر النفقات العامة يف اجلزائر بشكل كبري بتقلبات أسعار النفط سواء عند االخنفاض أو االرتفاع.

 ( 2017-2000)تطور النفقات العامة اإلمجالية يف اجلزائر خالل الفرتة الفرع األول:  

 .2017إىل غاية    2000عرفت النفقات العامة اإلمجالية يف اجلزائر العديد من التطورات خالل الفرتة املمتدة من  

 ( 2008-2000تطور النفقات العامة اإلمجالية للجزائر يف الفرتة )  أوال:

 عرفت النفقات العامة اإلمجالية التطورات التالية خالل هذه املرحلة:

 (2008-2000(: تطور النفقات العامة اإلمجالية للجزائر يف الفرتة )7-2)  اجلدول رقم

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
  إمجايل النفقات العامة 

11 )مليار/دينار( 
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باية البرتولية  نسبة اجل
النفقات الكلية  من 

 نسبة إىل الواحد( ال)
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نسبة تطور إمجايل  
22 ( %النفقات العامة)
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 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 تشري بياانت اجلدول إىل:

مليار دينار بنسبة تطور من السنة املاضية وصلت إىل  1178.1بلغ إمجايل النفقات العامة يف اجلزائر  2000سنة  -
من هذه النفقات والفائض منها مت وضعه يف صندوق ضبط  2.05اليت مثلت  بفضل زايدة اإليرادات النفطية 22.5%

 .اإليرادات الذي أنشأ يف نفس العام

رغم  %11.4وبنسبة تطور بلغت  مليار دينار1312.0حنو 2001سجل إمجايل النفقات العامة يف اجلزائر سنة  -  
 العوائد النفطية.ابإليرادات العامة و تأثر كليا  اخنفاض اجلباية البرتولية وهذا يدل على أن النفقات العامة ال ت



تحليليةالدراسة ال  :الفصل الثاني  
 

 
46 

 .%18.2وبلغت نسبة التطور    مليار دينار1550.6إىل    2002ارتفعت النفقات العامة سنة    -

مليار دينار ونسبة تطور وصلت إىل  1766.2إىل غاية  2003استمر ارتفاع النفقات العامة اإلمجالية سنة  -
13.9%. 

 .%3.7مليار دينار وبنسبة تطور ضئيلة  1831.8إىل ما قيمته    2004سنة  وصل إمجايل النفقات العامة   -

حيث بلغت نسبة التطور  2005مليار دينار يف سنة  2052ارتفاع إمجايل النفقات العامة وبصورة كبرية ليبلغ حنو  -
 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية وكذا زايدة استثمارات احلكومة. 12%

م اخنفاض نسبة اجلباية البرتولية رغ مليار دينار 2453لتبلغ  2006سنة  %19.5ارتفعت النفقات العامة بنحو  -
  .0.97منها إىل 

مليار  3108.5أرقام جديدة،  2007تواصل ارتفاع النفقات العامة يف اجلزائر بدون اخنفاض حيث سجلت سنة  -
 .%26.7دينار ومبعدل تطور  

 4191.0الفرتة مببلغ ، وهي أعلى نسبة خالل هذه  %34.8يف الزايدة بنسبة   2008سنة    استمرت النفقات العامة  -
 دوالر للربميل.  98.9مليار دينار وهذا راجع لتواصل ارتفاع أسعار النفط إىل غاية 

 ( 2017-2009تطور النفقات العامة اإلمجالية للجزائر يف الفرتة )  اثنيا:

 :يف اجلزائر األحداث التالية يف هذه الفرتة  عرفت النفقات العامة اإلمجالية
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 (2017-2009(: تطور النفقات العامة اإلمجالية للجزائر يف الفرتة )8-2اجلدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
  إمجايل النفقات العامة 

42 )مليار/دينار( 
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نسبة اجلباية البرتولية  
النفقات الكلية  من 
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 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 من خالل بياانت اجلدول نالحظ أن:

مليار دينار غري أنه تراجع يف نسبة منوه إىل  4124.4سجل إمجايل النفقات العامة ارتفاعا بنحو  2009سنة  -
دوالر للربميل بفعل األزمة  62.4مقارنة ابلسنة السابقة، بعد تراجع أسعار النفط اخلام يف اجلزائر واليت بلغت  0.6%

 . وجلوء الدولة إىل صندوق ضبط اإليرادات  2008املالية العاملية لسنة  

عند سعر نفط  %6مليار دينار، بنسبة تطور  4466.9ليسجل  2010عاد إمجايل النفقات العامة لالرتفاع سنة  -
 دوالر للربميل.  80.4

، نتيجة وصول %31مليار دينار ومبعدل تطور بلغ  5853.6ارتفاعا بقيمة  2011شهدت النفقات العامة لسنة  -
 دوالر للربميل.  112.9أسعار النفط اخلام إىل أعلى مستوايهتا مسجلة بذلك حنو  

ء أسعار النفط ، لبقا%20.6مليار دينار بنسبة  7058.1ارتفاعا بنحو  2012شهد إمجايل النفقات العامة لسنة  -
وبسبب حركت االحتجاجات اليت شهدهتا اجلزائر واخلوف من الربيع العريب حيث كلف ميزانية اجلزائر  اخلام مرتفعة

، حيث مل متثل نسبة اجلباية البرتولية من النفقات العامة سوى عن طريق صندوق ضبط اإليرادات تغطيتها مت  كبرية  خسائر
 .دات اجلباية العاديةويرجع هذا إىل ارتفاع إيرا  0.59
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مليار دينار جراء   6024.1(، لتبلغ بذلك %-14.6تراجعا كبري يف النفقات العامة بنحو ) 2013سجلت سنة  -
 اخنفاض أسعار النفط.

 .%16.1مليار دينار بنسبة    6995.7ارتفاع حنو    2014سجلت النفقات العامة سنة    -

 .%9.4مليار دينار مبعدل منو   7656.3إىل    2015تواصل ارتفاع إمجايل النفقات العامة سنة    -

مليار دينار  7297.5(، لتبلغ حصيلتها حنو  %-4.7بنسبة تقدر بـ )  2016لالخنفاض سنة  النفقات العامة    تعاد  -
ومل تغطي اجلباية  دوالر للربميل وهو أقل مستوى خالل الدراسة 44.3نتيجة تراجع سعر النفط اخلام إىل ما قيمته 

 .من هذه النفقات وهو أيضا أقل مستوى يف هذه الدراسة 0.24ة سوى البرتولي

 مليار دينار.  7389.3، حمققتا مبلغ قدره 2017سنة    %1.3ارتفعت النفقات العامة ومبعدل ضئيل   -

 (2017-2000والشكل األت يوضح مراحل تطور إمجايل النفقات العامة يف اجلزائر خالل الفرتة )
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 ( 2017-2000(: تطور إمجايل النفقات لعامة يف اجلزائر خالل )4-2رقم )الشكل  

 )الوحدة: مليار/دينار(                                                                                                                               

 (.7-2(و)6-2) معطيات اجلدول رقممن إعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر: 

يوضح الشكل أعاله التطوارت اليت طرأت على حصيلة النفقات العامة من تقلبات خالل فرتة الدراسة، فنالحظ 
، وهذا لوجود صندوق رغم اخنفاض أسعار النفط 2015مسجلة أقصى ارتفاع هلا عام تزايد يف النفقات طيلة الفرتة 
حيث سجلت نسب تطور متدنية  2016و 2013عام عدا  . ماطيتها يف هذه احلاالتضبط اإليرادات الذي يقوم بتغ

واخنفاض رصيد  أسعار النفط يف األسواق العاملية وعدم استقرارها يف السنوات األخريةاحلاد يف  وذلك نتيجة تراجع 
   .صندوق ضبط اإليرادات
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 (2017-2000اجلزائر يف الفرتة )الفرع الثاين: التطور السنوي هليكل النفقات العامة يف  

 إن التطورات اليت عرفتها النفقات العامة يف اجلزائر مست مجيع البنود املشكلة لعناصر هذه النفقات.

 ( 2008-2000أوال: تطور نفقات التسيري والتجهيز يف اجلزائر خالل الفرتة )

 األت:شهدت نفقات التسيري والتجهيز يف هذه الفرتة تطورات متثلت يف  

 ( 2008-2000(: تطور نفقات التسيري والتجهيز يف اجلزائر من الفرتة )9-2اجلدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
نفقات  
التسيري  

 )مليار/دينار( 

 املبالغ 

83
8.

9
 79

8.
6

 97
5.

6
 11

38
.1

 12
23

.8
 12

45
.1

 14
37

.9
 16

73
.9

 22
17

.7
 

النسبة من  
النفقات  

 ( %)الكلية
71

.2
 60

.9
 62

.9
 64

.4
 66

.8
 60

.7
 58

.6
 54

.5
 52

.9
 

نفقات  
التجهيز  

 )مليار/دينار( 

 املبالغ
33

9.
2

 52
2.

4
 57

5.
0

 62
8.

1
 60

8.
0

 80
6.

9
 10

15
.1

 14
34

.6
 19

73
.3

 

النسبة من  
النفقات  

 ( %)الكلية

28
.8

 39
.1

 37
.1

 35
.6

 33
.2

 39
.3

 41
.4

 46
.5

 47
.1

 

 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 تظهر بياانت اجلدول ما يلي:

من إمجايل النفقات، والباقي نفقات  %71.2مليار دينار بنسبة  838.9حنو  2000بلغت نفقات التسيري سنة  -
 مليار دينار.  339.2التجهيز مببلغ  

من إمجايل  %60.9مليار دينار بنسبة  798.6إىل ما قيمته  2001خنفضت نفقات التسيري يف اجلزائر سنة ا -
 .%39.1مليار دينار وبنسبة   522.4النفقات، غري أن نفقات التجهيز ارتفعت إىل  
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من النفقات الكلية، كما  %62.9مليار دينار مغطية  975.6حنو  2002عادت نفقات التسيري إىل االرتفاع سنة  -
 .%37.1مليار دينار بنسبة    575.0إىل  ارتفعت معها نفقات التجهيز

من النفقات العامة،  %64.4مليار دينار وبـ  1138.1نفقات التسيري يف االرتفاع إىل غاية  2003استمرت سنة  -
 .%35.6مليار دينار نسبة   682.1هيز نفقات التجضا  وزادت أي

مليار دينار نسبتها من إمجايل النفقات  608.0اخنفاض معترب إىل مبلغ  2004نفقات التجهيز سنة عرفت  -
 .%66.8مليار دينار ممثلة األغلبية بـ   1223.8، إال أن نفقات التسيري عرفت العكس فارتفعت حنو  33.2%

مبلغ وهذا  %39.3يل النفقات هي مليار دينار بنسبة من إمجا 806.9إىل ما قيمته  يهزتواصل ارتفاع نفقات التج -
 1245.1راجع إلتباع احلكومة لسياسة التوسع يف حجم اإلنفاق احلكومي االستثماري أما نفقات التسيري ارتفعت إىل 

 .2005سنة   %60.7ونسبة    مليار دينار

الكلية، أما من النفقات  %58.6مليار دينار ممثلة  1437.9ارتفاع يف نفقات التسيري مببلغ  2006سجلت سنة  -
 من جمموع النفقات.  %41.4و  مليار دينار 1015.1نفقات التجهيز فارتفعت إىل 

مليار  1673.9عرفت ارتفاع الثالث على التوايل يف نفقات التسيري والتجهيز بنسب خمتلفة هي مبلغ  2007سنة  -
 على التوايل.  %46.5نسبته    1434.6، مبلغ %54.5دينار نسبته  

، %52.9مليار دينار مع اخنفاض نسبة تغطيته إىل  2217.7إىل ما قيمته  2008عام  ارتفاع نفقات التسيريازداد  -
 .مليار دينار  1973.3مببلغ قدره   %47.1عكس نفقات التجهيز اليت ارتفعت نسبتها إىل 

 ( 2017-2009اثنيا: تطور نفقات التسيري والتجهيز يف اجلزائر خالل الفرتة )  

 تطورات عديدة لنفقات التسيري والتجهيز يف هذه الفرتة وهي كاألت:طرأت  
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 ( 2017-2009(: تطور نفقات التسيري والتجهيز يف اجلزائر من الفرتة )10-2اجلدول رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
نفقات  
التسيري  

 )مليار/دينار( 

 املبالغ 

22
39

.5
 26

59
.0

 38
79

.2
 47

82
.6

 41
31

.5
 44

86
.3

 46
17

.0
 45

85
.6

 47
57

.8
 

النسبة من  
النفقات  

 ( %)الكلية

53
.8

 59
.5

 66
.6

 67
.8

 68
.6

 64
.3

 60
.3

 62
.8

 64
.4

 

نفقات  
التجهيز  

 )مليار/دينار( 

 املبالغ

19
20

.9
 18

07
.9

 19
47

.4
 22

75
.5

 18
92

.6
 24

93
.9

 30
39

.3
 27

11
.9

 26
31

.5
 

النسبة من  
النفقات  

 ( %)الكلية

46
.2

 40
.5

 33
.4

 32
.2

 31
.4

 35
.7

 39
.7

 37
.2

 35
.6

 

 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 تربز بياانت اجلدول ما يلي:

من إمجايل  %46.2مليار دينار بنسبة  1920.9إىل غاية  2009ستجيل اخنفاض يف نفقات التجهيز سنة  -
من النفقات الكلية وهذا   %53.8مليار دينار بـ  2239.5النفقات، بينما نالحظ زايدة نفقات التسيري بنسبة قليلة 

 نتيجة اخنفاض أسعار النفط جراء األزمة املالية.

مليار دينار كما ارتفعت نسبتها من جمموع النفقات إىل  2659.0حنو  2010 عام ارتفاع نفقات التسيري يف -
 .%40.5مليار دينار نسبتها    2659.0وزاد اخنفاض نفقات التجهيز إىل مبلغ ،  59.5%

مليار دينار  3879.2استمر ارتفاع نفقات التسيري إىل ما قيمته  2011ر النفط إىل أقصاها عام مع وصول أسعا -
مليار  1947.4ومبلغ  %33.4من النفقات اإلمجالية، وعادت نفقات التجهيز إىل االرتفاع بنسبة  %66.6مغطية 
 دينار.
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من إمجايل النفقات،  %68.6مليار دينار وبـ  4131.5لتبلغ حصيلتها  2013تراجعت نفقات التسيري هناية سنة  -
حيث كانت بداية اخنفاض أسعار  %31.4مليار دينار بـ  1892.6ونفس الشيء حدث لنفقات التجهيز مببلغ قدره 

 النفط اخلام.

  %64.3مليار دينار ونسبة  4486.3، األوىل بـ 2014ع سنة عادت النفقات بكلتا شقيها تسيري وجتهيز لالرتفا  -
   .%35.7مليار دينار ونسبة    2493.9والثانية مببلغ  

من حصيلة النفقات  %60.3و مليار دينار 4617.0 إىل مستوى 2015خالل  تواصل ارتفاع نفقات التسيري -
 .%39.7مليار دينار مع نسبة    3039.7العامة، وارتفعت نفقات التجهيز إىل  

مليار دينار مع نسبة  4585.6، مسجلة األوىل مبلغ 2016تراجعت مرة أخرى نفقات التسيري والتجهيز هناية  -
والسبب الرئيسي وراء هذه من جمموع النفقات،  %37.2مليار دينار و  2711.9أما الثانية فقد بلغت  62.8%

 التقلبات هو عدم استقرار أسعار النفط يف األسواق العاملية.

مليار دينار، وكذلك  2631.5ومبلغ  %35.6بنسبة ارتفاع ملحوظ يف نفقات التجهيز  2017عرفت سنة  -
 .%64.4مليار دينار ونسبة  4757.8نفقات التسيري سجلت مبلغ 

 (2017-2000)  والشكل املوايل يوضح كيفية تطور النفقات العامة وعناصرها )تسيري،جتهيز( يف اجلزائر يف الفرتة
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 ( 2017-2000يف اجلزائر يف الفرتة )  التسيري والتجهيز(: تطور النفقات  5-2الشكل رقم )

 )الوحدة: مليار/دينار(                                                                                                                             

 (.9-2و) (8-2) من إعداد الطلبة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقماملصدر: 

نالحظ  حيثيوضح الشكل البياين كل التطورات احلاصلة يف كل من نفقات التسيري والتجهيز يف مدة الدراسة، 
، فنفقات التسيري أعلى بكثري من نفقات التجهيز بسبب ارتفاع أعباء وجود فرق كبري بني نفقات التسيري والتجهيز
اخنفاضا يف كل  نفقات التسيري يلسجالحظنا ت أعباء الدين العمومي، كمااألجور والتحويالت االجتماعية وكذا ارتفاع 

 4782.6مببلغ قدره  2012و ارتفاعا يف ابقي فرتة الدراسة وكان أقصاها سنة  2016 ،2013 ،2001من عام 
كرب مبلغ اليت سجلت فيها أ 2015سنة مليار دينار. أما بنسبة لنفقات التجهيز فقد عرفت تغريات كثرية لعل أبرزها 

 مليار دينار.يعود هذا التغري يف النفقات إىل التقلب الشديد يف أسعار النفط اخلام.  3039.3قدر بـ 
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 املطلب الثالث: اثر تقلبات أسعار النفط على املوازنة العامة يف اجلزائر

 ( فيما يلي: 2017-2000أسعار النفط اخلام على رصيد املوازنة العامة يف الفرتة )  د أثر التقلبات املختلفةجسيت

 ( 2008-2000العامة يف الفرتة ) رصيد املوازنةالفرع األول: أثر تقلبات أسعار النفط على  

 متثلت التقلبات اليت مست رصيد املوازنة العامة يف األت: 

 (2008-2000العامة يف اجلزائر يف الفرتة )  املوازنةتطور رصيد  (:  11-2جدول رقم )

 السنوات  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

99
9.

5
 57

9.
3

 11
86

.8
 10

30
.6

 

39
4.

4
 20

0.
4

 

52
.6

 18
4.

5
 40

0.
0

 

 رصيد املوازنة العامة 
 )مليار/دينار( 

 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 من خالل اجلدول ميكن مالحظة ما يلي:

 مليار دينار. 400رصيد موازنة موجب مببلغ قدره    2000مت تسجيل سنة   -

 مليار دينار.  184.5إىل غاية   2001اخنفض رصيد املوازنة العامة سنة    -

 .2002مليار دينار عام  52.6حنو  امليزانية العامةتواصل اخنفاض رصيد    -

 مليار دينار.  200.4وبنسبة كبرية إىل ما قيمته    2003ارتفع رصيد املوازنة سنة    -

 .2004مليار دينار سنة    394.4املوازنة العامة بقيمة    فائضاستمر ارتفاع    -

مليار دينار، حيث يعود سبب هذا االرتفاع إىل  1030.6يف اجلزائر قيمة  امليزانية العامةبلغ رصيد  2005يف سنة  -
 زايدة مداخيل اجلباية البرتولية.

مببلغ ، كما سجل أكرب فائض له طيلة الدراسة 2006املوازنة يف االرتفاع للعام الرابع على التوايل سنة  فائضواصل  -
 مليار دينار، ويرجع هذا إىل ارتفاع اإليرادات الكلية للميزانية وخاصة إيرادات اجلباية البرتولية. 1186.8

 مليار دينار. 579.3إىل مبلغ  2007تراجع رصيد املوازنة العامة يف هناية عام   -
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 مقارنة ابلسنة املاضية.مليار دينار  999.5حيث بلغ ما قيمته   2008عاد رصيد املوازنة العامة لالرتفاع عام   -

 ( 2017-2009: أثر تقلبات أسعار النفط على رصيد املوازنة العامة يف الفرتة )الثاينالفرع  

  هذه التغريات فيما يلي:متثلت  

 (2017-2009تطور رصيد املوازنة العامة يف اجلزائر يف الفرتة )(:  12-2جدول رقم )

 السنوات  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(
12

06
.5

- ) 

(
21

78
.4

- ) 

(
25

53
.2

- ) 

(
12

57
.3

- ) 

(
66

.6
- ) 

(
71

8.
8

- ) 

(
63

.5
- ) 

(
74

.0
- ) 

(
51

4.
5

- ) 

 رصيد املوازنة العامة
 )مليار/دينار( 

 .les rapports annuels de la Bank d Algérie 2004,2009,2014,2017من إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 

 من خالل معطيات اجلدول يتضح ما يلي:

مببلغ  2009سجلت اجلزائر أول حالة عجز يف امليزانية منذ مطلع القرن الواحد والعشرون، وكان ذلك سنة  -
سبب األزمة املالية العاملية، وقد استمر هذا العجز رغم ارتفاع قيمة إيرادات اجلباية ( مليار دينار، وذلك ب-514.4)

وهذا راجع لتفوق قيمة النفقات العامة على قيمة اإليرادات العامة أي أن العجز هذه املرة من جانب النفقات البرتولية 
 اجلزائر من خالل الرفع يف نفقات العمومية.  وليس اإليرادات، وكل هذا يعود إىل سياسة اإلنفاق العام اليت اتبعتها

دينار، وهو ( مليار -74.0ما قيمته ) 2010استمر العجز يف امليزانية العامة للجزائر، حيث بلغ العجز املوازين لسنة  -
. نتيجة االرتفاع الشديد يف اإليرادات النفطية مقارنة ابالرتفاع يف النفقات 2009عجز يقل عن ذلك املسجل سنة 

 لعمومية.ا

( مليار -63.5سجل عجزا لسنة الثالثة على التوايل. لكن بشكل طفيف قدره )سجل رصيد املوازنة    2011أما سنة   -
 دينار.

 ( مليار دينار.-718.8وبلغ )،  2012سنة  استمر اخنفاض رصيد املوازنة لسنة الرابعة على التوايل    -

مليار دينار، وجنم هذا العجز الخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية نتيجة ( -66.6قيمة ) 2013بلغ العجز املوازين سنة  -
 االخنفاض املسجل يف أسعار النفط اخلام، وكذلك رغم االخنفاض املعترب يف نفقات العامة.
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( مليار دينار، ويرجع هذا إىل -1257.3عجز أكرب من السنة املاضية، بقيمة ) 2014سجل رصيد امليزانية سنة  -
 ن زايدة اإليرادات العامة.مالنفقات العمومية بقيمة أكرب    زايدة

ملواصلة  ، و هو أقصى اخنفاض سجلناه طيلة الدراسة2015( مليار دينار سنة -2553.2وصل العجز إىل غاية ) -
 .اخنفاض أسعار النفط وزايدة النفقات العامة

( مليار 1206.5( مليار دينار،)-2178.4على التوايل ) 2017و 2016املوازنة العامة سنة عجز يف اخنفض ال -
 دينار.

 (2017-2000الشكل التايل يوضح التطورات اليت مرت هبا رصيد املوازنة العامة يف الفرتة )
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 (2017-2000)(: تطور رصيد املوازنة العامة يف اجلزائر يف الفرتة  6-2رقم )الشكل  

 )الوحدة: مليار/دينار(                                                                                                                               

   (.11-2و) (10-2) من إعداد الطلبة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقماملصدر: 

اليت سجلت تقلبات متباينة خالل سنوات حمل  طور الذي حصل لرصيد املوازنة العامة يف اجلزائر،تيبني الشكل ال       
بـ     2006امليزانية العمومية فائض أعاله كان سنة أن يف املرحلة األوىل سجل رصيد  حيث نالحظ ،الدراسة

 مبلغ قدرهبـ 2015امليزانية أقصاه سنة دينار، أما املرحلة الثانية فكانت عبارة عن عجز يف مليار  1186.8
الزايدة ، بسبب عدة عوامل أمهها نتيجة زايدة النفقات العمومية بنسبة أكرب من اإليرادات العامة ذلكو  (-2553.2)

       .معدالت التضخم خاصة مع سياسة التمويل غري التقليدي الذي اتبعته احلكومة يف اآلونة األخرية  السريعة يف  
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 يف اجلزائر  للتخفيف من أاثر تقلبات أسعار النفط  املتخذةاملبحث الثالث: التدابري  

يف ظروف التقلبات احلادة يف أسعار النفط وإيراداته اليت يصعب التنبؤ هبا. من انحية يتطلب على الدول املصدرة 
واستقرار اإلنفاق العام، ومن انحية أخرى جيب للنفط تبين سياسات هتدف إىل ختفيف حدة تقلبات اإليرادات النفطية، 

اصيتني سارعت الدول يف إنشاء ما يسمى ابلصناديق السيادية اليت على ضوء هاتني اخل مراعاة حقوق األجيال القادمة.
 يتمثل دورها يف إدارة فوائض اإليرادات. 

 املطلب األول: الصناديق السيادية

املية مهما تنوعت وتباينت درجة منوها نظرا لألمهية اليت تلعب صناديق السيادية دورا هاما يف االقتصادايت الع
 .االقتصادايت  هالنهوض هبذتتسم هبا يف  

 الفرع األول: تعريف الصناديق السيادية وأنواعها

صناديق الثروة السيادية هي صناديق أو ترتيبات لالستثمار ذات غرض خاص متلكها الدولة، وتنشئ  التعريف: -أوال
هتا لتحقيق أهداف مالية، كلية، وهي صناديق حتتفظ ابألصول أو تتوىل توظيفها أو إدار   هذه األخرية ألغراض اقتصادية

يف العادة مستخدمة يف ذلك اسرتاتيجيات استثمارية تتضمن االستثمار يف األصول املالية األجنبية. تنشأ هذه الصناديق 
معتمدة على الفوائض يف ميزان املدفوعات، أو عمليات النقد األجنب الرمسية، أو عوائد اخلصخصة، أو فوائض املالية 

ه املوارد جمتمعة.  أما األصول املستبعدة من صناديق ، أو كل هذ ادات املتحققة من الصادرات السلعيةالعامة، أو اإلير 
الثروة السيادية فهي تتضمن احتياطات النقد األجنب اليت حتتفظ هبا السلطات النقدية لألغراض التقليدية املتعلقة مبيزان 

كومة أو األصول املدفوعات والسياسة النقدية أو أصول املؤسسات اململوكة للدولة،       أو صناديق تقاعد موظفي احل
، أما البلدان اليت متتلك هذه الصناديق فإن لديها مدخرات فوق االستثمارات تصب يف أيدي 1اليت تدار لصاحل األفراد

                           ثروة السلع )خصوصا الغاز والنفط(.                                            ملكية  -                         احلكومات وحيدث ذلك لسببني:
 .وسنغافورةمدخرات بسبب االقتصاد التصنيعي الذي يركز على التصدير، كما هي احلال يف الصني   -

 
1 - International Working Group of Sovereing Wealth Funds , report, N 08/06, P4, sur le site web:  
http://www.iwg-swf.org/index.htm . Consulté le 18/08/2018/10:23. 

http://www.iwg-swf.org/index.htm
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مبا أن احلكومات تنشئ الصناديق الثروة السيادية ألسباب عديدة فتحليالت صندوق  أنواع الصناديق السيادية: -اثنيا
  :1النقد الدويل تشري إىل وجود مخس أنواع من هذه الصناديق واليت يتم التمييز بينها عموما وفق هلدفها األساسي كالتايل

قتصاد ككل من تذبذابت أسعار السلع )النفط اليت يتمثل هدفها األساسي يف محاية امليزانية واالصناديق االستقرار:  -أ
 يف العادة(.

 اليت هتدف إىل حتويل األصول غري املتجددة إىل حافظة أصول أكثر تنوع.صناديق االدخار لألجيال القادمة:   -ب

 أصوهلا تدرج يف الغالب ضمن فئة األصول االحتياطية ويتم إنشائها اليت ال تزال شركات استثمار االحتياطات:  -ج
 لزايدة العائد على االحتياطات.

اليت تساعد يف العادة على متويل املشاريع االجتماعية واالقتصادية أو تشجيع السياسات املتبعة يف صناديق التنمية:  -د
 قطاعات النشاط واليت ميكن أن تعزز منو الناتج احمللي يف البلد املعين.

اليت تغطي )من مصادر خبالف اشرتاكات األفراد يف معاشات التقاعد(  صناديق احتياطات طوارئ التقاعد: -ه
 للحكومة.التزامات التقاعد الطارئة غري احملددة يف امليزانية العمومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  صندوق النقد الدولي يكثف عمله المعني بصناديق الثروة السيادية، نشرة صندوق النقد الدولي، 4مارس2008. 1 
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 :2017يف العامل سنة    عشر صناديق سيادية(: تصنيف أكرب  13-2جدول )

 املرتبة   الصندوق السيادي الدولة )مليار دوالر(   حجم األصول
 1 صندوق التقاعد احلكومي  النرويج     998.9
 2 شركة الصني لالستثمار  الصني   900.0
 3 جهاز أبو ظب لالستثمار  اإلمارات  828.0
 4 اهليئة العامة لالستثمار  الكويت  524.0
األصول األجنبية ملؤسسة   السعودية  494.0

 النقد العريب السعودي)ساما( 
5 

حمفظة االستثمار التابعة   الصني  465.6
 ملؤسسة النقد هبونغ كونغ 

6 

 7 شركة سيف لالستثمار  الصني  441.0
مؤسسة حكومة سنغفورة  سنغافورة  359.0

 لالستثمار 
8 

 9 هيئة قطر لالستثمار  قطر  320.0
الصندوق الوطين للضمان   الصني  295.0

 االجتماعي
10 

   consulté, https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/523290 من إعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر:   
le :20-08-2019-09 :17.  

 الفرع الثاين: أهداف الصناديق السيادية

يق عدة أهداف ختتلف من صندوق ألخر، لكن يف جممل أسباب إنشائها أهداف مشرتكة، وتتمثل هلذه الصناد
أساسا يف نقل الثروة لألجيال القادمة واحملافظة عليها وغالبا ما جتتمع هذه األهداف لغاية واحدة تتمثل يف )دخل 

ت التقاعدية، األداء األمثل، التنوع االقتصادي( لتحقيق االستقرار، تراكم املدخرات لصاحل األجيال القادمة، متويل املعاشا
توسعت أهدافه  صندوق حتقيق استقرار لكن مع مرور الزمن وكما نالحظ أبن هناك صناديق أنشئت لغرض واحد مثال

أهداف متباينة وذلك ابختالف  إىل صندوق ادخار أو تقاعد، ابإلضافة إىل ما سبق ذكره من أهداف عامة جند أن هناك
          :                                 1أنواعها ومربرات إنشائها ورغم ذلك ميكن إبراز أهم األهداف فيما يلي

 محاية االقتصاد واملوازنة العامة من خطر الصدمات اخلارجية الناجتة عن تقلبات احلادة يف مداخيل الصادرات.  -
 

     ، الملتقى الدولي حول صناديق الثروة               صناديق الثروة السيادية ومساهمتها في رسم المشهد المالي العالميشعبان فرج، مريم دباغي،  1  

، الجزائر. استشير يوم 8، ص30و29، يومي 2005السيادية ضمن النظام المالي العالمي ودورها في تحقيق االستقرار، جامعة خميس مليانة أفريل 

19/08/2019/20:38 . 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/523290
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 توزيع الثروة بني األجيال عن طريق تعظيم االدخار املوجه لألجيال القادمة.  حتقيق مبدأ عدالة -

 تنويع مداخيل البلد وابلتايل التقليل من االعتماد على صادرات السلع غري املتجددة.  -

 تعظيم عوائد احتياطات الصرف األجنبية.  -

لضعف الطاقات االستيعابية لبعض مساعدة السلطات النقدية على امتصاص السيولة الغري مرغوبة وذلك  -
 االقتصادايت.

 توفري أداة لتمويل برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية.  -  

 تصادية والسياسية.حتقيق النمو املستدام "طويل األجل" لرأس املال يف البلدان املالكة لصناديق، وكذا األهداف االق -

 املطلب الثاين: صندوق ضبط اإليرادات

قد كان السبب يف عدم  1999-1986إن عدم االستقرار الذي شهدته إيرادات اجلباية البرتولية يف الفرتة 
وحالة اإلرابك الذي مس االقتصاد الوطين، ولكن التحسن الذي عرفته هذه  التوازن الذي عرفه رصيد امليزانية العامة،

صندوق بـ "     وحتقيق امليزانية العامة فائض، قامت الدولة اجلزائرية بتأسيس صندوق يعرف  2000منذ سنة  يراداتاإل
 ضبط اإليرادات" من أجل امتصاص الفائض الذي يفوق تقديرات قانون املالية.

 الفرع األول: ماهية الصندوق ومهامه  

 10اخلاصة للخزينة العمومية يف اجلزائر، وقد أنشأ مبوجب املادة ينتمي صندوق ضبط اإليرادات إىل احلساابت 
واليت تنص على:  يفتح  27/06/2000املؤرخ يف  2000-02، قانون رقم 2000من قانون امليزانية التكميلية لسنة 

بعنوان صندوق ضبط املوارد ويقيد يف هذا احلساب من جانب  302-103 يف كتاابت اخلزينة حساب خاص رقم
كل اإليرادات  دوالر، كما يضمن   37احملروقات أعلى من يرادات: فوائض اجلباية البرتولية الناجتة عن مستوى أسعار اإل

 األخرى املتعلقة بسري الصندوق ونقصد هبا اإليرادات املتعلقة ابلثروات الطبيعية كالذهب والفوسفات... إخل.
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زانية احملددة عن طريق قانون املالية السنوي واحلد من أما جانب النفقات فتشمل كل من ضبط نفقات وتوازن املي
،  1ةاملديونية العمومية، ختفيض الدين العام، ويعطي القانون لوزير املالية احلق يف التصرف هبذا احلساب ضمن قانون املالي

 :2من خالل النص املادة أعاله نستنتج بعض املالحظات اهلامة حول هذا الصندوق

 اإليرادات هو صندوق ينتمي إىل احلساابت اخلاصة ابخلزينة العمومية.إن صندوق ضبط   ✓
 إن وظائف الصندوق حددت أساسا يف: ✓

 امتصاص الفائض من اإليرادات اجلباية البرتولية والذي يفوق توقعات وتقديرات قانون املالية.  -

رادات اجلباية البرتولية واليت ميكن أن تكون تسوية وسد العجز يف امليزانية العامة للدولة والذي قد ينتج عن اخنفاض إي -
 أقل من تقديرات وتوقعات قانون املالية.

 تسديد وتسوية املديونية العمومية الداخلية واخلارجية واليت حان وقت سدادها.  -

   التسديد املسبق للمديونية العمومية.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اجستير في العلوم االقتصادية، تخصص "، مذكرة نيل شهادة الم2010-2000أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر داود سعد هللا، "   1

  .150-149، ص2011-2010التحليل االقتصادي، جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، دفعة 
 . 242"، مجلة اقتصاديات إفريقيا، العدد األول،     ص صندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائربوفليح نبيل، "   2
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 ( 2017-2000الفرتة )الفرع الثاين: تطور وضعية صندوق ضبط اإليرادات خالل  

العديد من التغريات يف  2017إىل غاية سنة  2000عرف صندوق ضبط اإليرادات يف اجلزائر منذ نشأته سنة 
 رصيده.

 ( 2008-2000يف الفرتة )  وضعية صندوق ضبط اإليراداتتطور    أوال:

 وضعية صندوق ضبط اإليرادات يف هذه املرحلة عدة تطورات هي كاألت:عرفت  

 ( 2008-2000يف الفرتة )  وضعية صندوق ضبط اإليرادات(: تطور  14-2اجلدول رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
رصيد صندوق ضبط  

23 دينار( / ار)ملي اإليرادات 
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 le rapport de présentation  du projet de la loi de finance pourمن إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 
2009,2012,2014,2017. 

 اجلدول إىل:  تشري معطيات

 .دينار  ارملي 232.14 مبلغ    وهو العام الذي أتسس فيه  2000سجل رصيد صندوق ضبط اإليرادات سنة    -

(، نتيجة اخنفاض %-26.1دينار بنسبة تطور ) ارملي 171.53إىل  2001سنة  الصندوقاخنفض رصيد  -
 اإليرادات اجلباية البرتولية.

 دينار.  ارملي 27.98، ومبلغ مقداره 2002( سنة  %-83.7رصيد الصندوق يف االخنفاض مبعدل ) تواصل    -

دينار، نسبة تطوره  ارملي 320.89بصفة كبرية إىل ما قيمته  2003ارتفع رصيد صندوق ضبط اإليرادات عام  -
 .الرتفاع أسعار النفط 1046.9%

 .%124.9دينار، ومعدل منو   ارملي 721.69واصل رصيد الصندوق يف االرتفاع حنو    2004عام    -
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 .%155.3دينار، ونسبة    ارملي  1842.68قدره مبلغ    2005استمرت وضعية الصندوق يف الزايدة مسجلة سنة   -

 .%59.1دينار، نسبة تطور   ارملي 2931.04، رصيد قدره 2006سجل الصندوق رقم جديد سنة    -

دينار على التوايل، ونسبة تطور  ارملي 4362.84 ،3215.53ارتفاع أخر حنو  2007،2008عرفت سنة  -
9.7%،35.7%  .    

 ( 2017-2009اثنيا: تطور وضعية صندوق ضبط اإليرادات يف الفرتة )

 ( 2017-2009(: تطور وضعية صندوق ضبط اإليرادات يف الفرتة )15-2رقم )اجلدول  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
رصيد صندوق ضبط  

 دينار( / يار)ملاإليرادات 
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 le rapport de présentation  du projet de la loi de finance pourمن إعداد الطلبة ابالعتماد على    املصدر: 
2009,2012,2014,2017. 

 :ما يليمعطيات اجلدول    نالحظ من

وهذا راجع  (%-1.1دينار، مبعدل ) ارملي 4316.46إىل حنو  2009اخنفض صندوق ضبط اإليرادات سنة  -
 .2008لألزمة املالية العاملية سنة 

 .%12.2دينار، بنسبة    ارملي  4842.84 إىل غاية   2010عاد ارتفاع رصيد الصندوق سنة    -

 .%11.1دينار، نسبة تطور قدرها   ارملي 5381.71إىل   2011واصل رصيد الصندوق يف االرتفاع سنة    -

وذلك راجع  %4.7دينار، ومعدل منو  ارملي 5633.75مببلغ  ىسجلت وضعية الصندوق زايدة أخر  2012سنة  -
 لوصول أسعار النفط اخلام ألعلى مستوايهتا.
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دينار، مبعدل منو قدره  ارملي 7005.17 للمرة الرابعة على التوايل، إىل ما قيمته  2013ارتفع رصيد الصندوق سنة  -
24.3%. 

وهو أقصى مبلغ سجل يف هذه  دينار، ارملي 7226.36إىل غاية  2014وصل صندوق ضبط اإليرادات سنة  -
 .%3.2الدراسة. وبنسبة تطور هي  

( ويعود هذا الخنفاض اإليرادات  -39.1دينار، بنسبة ) ارملي 4408.1إىل  2015اخنفض رصيد الصندوق سنة  -
 اجلباية البرتولية .

دينار على التوايل. ونسبة  ارملي 1009 ،2072.2 مببلغ  2017، 2016اخنفاض رصيد الصندوق سنة  استمر -
 .وهذا يعود الخنفاض أسعار النفط وزايدة النفقات العامة  (-95.1)  (،-53.1تطور هي )

 (2017-2000الشكل التايل يوضح التطورات اليت مرت هبا رصيد صندوق ضبط اإليرادات يف الفرتة )
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 (2017-2000ة )(: تطور وضعية صندوق ضبط اإليرادات يف الفرت 7-2الشكل رقم )

 )الوحدة: مليون/دينار(                                                                                                                              

 
 ( 14-2( و)13-2من إعداد الطلبة ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم )املصدر: 

يبني البيان التطور الذي حصل لرصيد صندوق ضبط اإليرادات يف اجلزائر، الذي سجل عدة تغريات متباينة يف   
 مث ارتفاع حيت 2002 ،2001فرتة حمل الدراسة، حيث نالحظ أن يف بداية املرحلة سجل رصيد صندوق اخنفاض سنة 

 7226364حمققة أقصى مبلغ  2014بسبب األزمة املالية، مث ارتفع مرة أخرى إىل غاية سنة  2009سنة  تراجع 
بسبب قيامه ابلتغطية املستمرة للنفقات العامة اليت هي يف تزايد  ليعود لالخنفاض يف ابقي الفرتة املتبقية مليون دينار،

بقطاع املفرط  االرتباطأن تقوم بتنويع اقتصادها وجتاوز  مستمر مع تراجع اإليرادات النفطية، لكن جيب على الدولة
أجال جيعل أمر تغطية النفقات العمومية  همع نفاذ احتياطاتفاحملروقات، ألن صندوق ضبط اإليرادات جمرد حل مؤقت 

 .وقد نلجأ لالستدانة اخلارجيةصعب جدا  
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 الثاين  خالصة الفصل

إىل  2000يف األسواق العاملية عدة تقلبات هبوطا وارتفاعا خالل الفرتة املمتدة من سنة  شهدت أسعار النفط اخلام
لتقلبات أسعار النفط اخلام انعكاسات كبرية على اإليرادات العامة يف اجلزائر لكوهنا تعتمد على  .2017غاية سنة 

عار النفط له أثر كبري على النفقات العمومية، ألهنا إن تغريات أس اجلباية البرتولية اليت متثل األغلبية الساحقة يف جمملها.
أتثري وأتثر بني النفقات تغطى من اإليرادات العامة اليت أيت معظمها من اجلباية البرتولية، وهبذا نستنتج وجود عالقة 

ة، نستنتج بعالقة من خالل أتثري تقلبات أسعار النفط على النفقات العامة واإليرادات العام العامة واإليرادات العامة.
 منها خاصة النفطيةالعامة  المتصاص فائض اإليرادات متعدية أهنا أتثر على رصيد املوازنة العامة اليت هي الفرق بينهما.

أو لتغطية النفقات العامة يف حالة عدم   يف الواقع  اليت حتدث عندما يكون التقدير هلذه اإليرادات أقل من املتحصل عليه
الصناديق السيادية لتقوم هبذا الدور، وكما يعرف يف  تدرج ضمن. قامت الدول إبنشاء صناديق اإليراداتهذه كفاية 

         اجلزائر بصندوق ضبط اإليرادات.  
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 :خامتة
 الذي يلعب النفطسلطت هذه الدراسة الضوء على إحدى القضااي الراهنة واملهمة يف االقتصاد العاملي،أال وهي 

دورا اسرتاتيجيا سواء من الناحية االقتصادية أو السياسية وذلك نظر ألمهيته يف جمال الطاقة اليت تقوم عليها كل 
قلبات اليت تشهدها أسعار النفط هي نتيجة طبيعية خلصائص اقتصادايت العامل، ولكن ابلرغم من أمهيته إال أن الت

وتعقيدات السوق النفطية وهلاته التقلبات أاثر واضحة ووخيمة على اقتصادايت الدول املنتجة واملصدرة له وابلتحديد 
ن جهة، ومن جهة ابالرتفاع أو االخنفاض م ميزانيتها اليت تشكل عائدات احملروقات أغلب إيراداهتا سواء كان هذا التغيري

أخرى كون أن النفقات العامة هي األخرى تتأثر بتقلبات أسعار النفط، واجلزائر تعترب من بني هذه الدول لذلك فهي 
 أفضل مثال على ذلك.

 وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج واملقرتحات نعرضها كما يلي:
 نتائج البحث:

 تلخيصها يف النقاط التالية:توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ميكن  
النفطي يتحدد سعر النفط ابلعديد من العوامل االقتصادية والغري االقتصادية اليت تؤثر يف حجم الطلب والعرض  ▪

 العاملي.
 تؤثر تقلبات أسعار النفط على حجم النفقات العامة سواء ابالرتفاع أو االخنفاض. ▪
 العامة للجزائر ومن مث زايدة اإلنفاق العام.  يؤدي ارتفاع أسعار النفط  إىل زايدة اإليرادات ▪
 يكمن دور اجلباية النفطية يف املسامهة يف تغطية النفقات العامة وكذا الربامج التنموية واالستثمارية. ▪
تعترب الصناديق الثروة السيادية من أجنع السبل يف احتواء الصدمات النفطية من خالل الدور الذي تلعبه يف  ▪

 امليزانية العمومية أثناء االخنفاضات احلادة يف أسعار النفط.تغطية عجز  
 التوصيات:

 على ضوء النتائج املستوحات من الدراسة والفرضيات ميكن اخلروج مبجموعة من االقرتاحات:
ضرورة سعي الدول املصدرة للنفط منفردة وجمتمعة لتحقيق االستقرار يف أسعار النفط، والعمل على تفعيل أكثر  ▪

 . يف سوق النفط العاملية  OPECلدور  
ضرورة البحث عن مصادر بديلة للنفط وهو الطاقات املتجددة ابعتبارها مورد دائم متجدد وله بعد مهم وحتقيق  ▪

التنويع االقتصادي إضافة إىل أهنا مصدر مكمل للنفط يف املدى القصري ومصدر بديال يف املدى إسرتاتيجية 
 البعيد.

 ضرورة االستغالل العقالين لعوائد الثروة النفطية إلقامة اقتصاد قائم على التنويع. ▪
 ترشيد وعقلنة اإلنفاق العام. ▪
ل تلك العائدات حتسبا ألزمات االقتصادية قد حيث يودع فيها قسطا من جمم إنشاء صناديق للعائدات النفطية ▪

  تتعرض هلا الدولة يف املستقبل.
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 آفاق الدراسة:
ا ميكن أن تشكل و يف األخري من خالل التطرق إىل حيثيات البحث ميكن طرح جمموعة من املواضيع اليت نرى أهن

 حبوث مستقبلية.
 الثروة النفطية.  مستقبل النفط يف اجلزائر واآلفاق املستقبلية لالقتصاد بعد ▪
 .نفطيةدراسة مقارنة بني حمددات اإلنفاق العام بني الدول ال ▪
 دور الصناديق السيادية عند األزمات النفطية. ▪
 غري اليت استعملت يف هذه الدراسة.أو أساليب إحصائية أخرى    إجراء هذه الدراسة ابستعمال متغريات أخرى ▪
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 امللخص:
اعتمدت أغلب الدول خاصة دول العامل الثالث ومن بينها اجلزائر على ما حتوز من ثروات طاقوية واعتربهتا 
األساس الذي تقوم عليه خططها املالية على سبيل حتقيق هنضتها االقتصادية، وقد حظي النفط منذ مطلع القرن العشرين  

 .ينلها أي منتج آخر طوال القرن كمصدر للطاقة أبمهية ابلغة مل 
يشمل إن مجيع الدول احلديثة على اختالف أنظمتها متفقة على أن يسري نشاطها املايل وفقا لربانمج حمدد، 

والدولة تسعى جاهدة جمموع النفقات الدولة وإيراداهتا اليت تقررها مسبقا، ويطلق على هذا الربانمج امليزانية العامة للدولة، 
ية نفقاهتا من خالل إيراداهتا، وتسلط هذه الدراسة الضوء على الدولة اجلزائرية اليت تسعى إىل متويل ميزانيتها حملاولة تغط

أمهها اجلباية النفطية، اليت تتأثر بصورة كبرية ابالضطراابت السوق و  إيراداهتا العامة العامة لتغطية نفقاهتا وذلك عن طريق
أثناء   اليت تعمل على امتصاص الفائض من اإليرادات الدول الريعية إنشاء صناديق سياديةكل النفطية، لذلك وجب على  
 .اإلنفاق العاموابلتايل ضمان استمرار تغطية    به العجز من اإليرادات أثناء اخنفاض األسعار ارتفاع أسعار النفط لتغطي

 ، امليزانية العامة، الصناديق السيادية.أسعار النفط، النفقات العامة، اإليرادات العامةالكلمات املفتاحية:  
Abstract: 

Most of the countries, particularly indeveloping ones, rely basically on 

energy resources and consider them as the basis upon wich they set their 

financial plans in order to achieve economic progress. Since the beginning 

of the twenty century, oil has been regarded as the best and most favoured 

source of energy. 

 All the developed countries, regardless of their systems, tend to 

managed their financial activities according to a meticulously elaborated 

plan covering the whole expenditures and incomes. The programme is 

called the public budget of the government. In fact, the state is always 

striving to cover all the public spending by means of its revenues. Algeria 

is among the countries which try seriously to finance their public budgets 

to cover the expenditures through public incomes, the most important of 

which is the oil collection, which are extremely affected by oil price 

fluctuation, Therefore, all rentier countries should establish sovereign 

wealth funds that absorb the surplus of revenues during the rise in oil 

prices to cover the deficit of revenues during the decline in prices, thus 

ensuring the continuation of covering public spending. 

Key words: Oil prices, Public spending, Public revenue, The state budget, 

Sovereign wealth funds.      


