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  عامة مقدمة

املقاالت  وذلك من خالل ،حول املأالت االقتصادية يف اجلزائرتتمحور االهتمامات يف الوقت الراهن     
اليت تعىن بوضعية االقتصاد اجلزائري احلالية وكذا املستقبلية أو ما يعرف مبرحلة ما  التصرحياتوالدراسات و

   .بعد نضوب منابع الثروة البتروليةة متسائلة حول ما ستكون عليه هذه الوضعي ،بعد البترول
استغالل الثروة  مبين على اجلزائريام االقتصاد قوإن ف ،فكما هو معلوم ومتداول بني اخلرباء االقتصاديني  

هذا له أثر مباشر على و ،يرادات الدولة بالعملة الصعبةإمن إمجايل  %97 حيث متثل ما يفوق نسبةالبترولية 
هذه املادة بوضعية وحالة االقتصاد العاملي مبا يعتريه من ما علمنا مدى ارتباط سوق  إذااالقتصاد احمللي وذلك 

 اخنفاض قيمة الدوالر :مثل ،تقلبات و تغريات خترج يف كثري من األحيان عن أن يتحكم فيها أو حىت يتنبأ ا
ائية األساسية يف السوق العاملية أسعار املواد الغذ التهابو ،وارتفاع سعر البترول ـ عملة املبادالت الدولية ـ

  . ، وممارسات االحتكاربسبب التضخم املايل
التقديرات الرمسية تعطي بعض التفاؤل ملستقبل اجلزائر على املدى القصري يف حدود الثالث إىل كانت ن او   

تتعلق  واليت لية،املربرات اليت تستند على املؤشرات االقتصادية الك ادمة، انطالقا من جمموعاخلمس سنوات الق
 وكذا. مليار دوالر  140الر، احتياطي الصرف الذي يصل إىلماليري دو 5بتراجع الديون اخلارجية إىل أقل من 

وبفائض بنكي وصل  ،ريالف مليار دينار جزائآ  4القيمة اهلائلة املخزنة يف صندوق ضبط املوارد اليت تصل إىل
دوالر  50ج، مع حساب متوسط أسعار النفط يف حدود .ر دمليا  (2.000)إىل ألفني  2008مع اية سنة

  .للربميل الواحد يف اخلمسة سنوات القادمة
ما بعد نضوب منابع أي مرحلة (نضرة استشرافية  الذين ينظرون إىل االقتصاد اجلزائري اخلرباء واملراقبني  إن  

دائل حقيقية وناجعة القتصاد ريعي خلق ب وإمكانيةصعوبة املرحلة مدى تكاد تتوحد رؤاهم حول  ،)البترول
تتوافر على  فاجلزائريعين هذا عدم امكانية العمل على تأهيل القطاع االقتصادي  أن دون ،يعاين سوء االستغالل

وكذا دعم القطاع  ،استغالل الطاقة الشمسية يف اال الطاقوي :هائلة وكذا بدائل ناجعة مثل طبيعيةمقدرات 
املؤسسات الصغرية وتطوير قطاع اخلدمات متاشيا مع توجيه العناية حنو  ،منهالفالحي خاصة الصحراوي 

      .الصناعات التحويلية عوتطوير قطا ،واملتوسطة
ستقبلية ؟ مث هو ما مدى وعيها خلطورة املرحلة الراهنة و امل الدولة اجلزائرية التحدي الذي تواجهه نفإ وعليه، 

العائدات خارج احملروقات ؟؟ و األهم من كل هذا ما هي استراتيجية ما مدى جدية الدولة يف توسيع دائرة 
 الدولة يف خلق و تطوير بدائل حقيقية لقطاع احملروقات؟؟؟
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  :البحثإشكالية  -1

  :هو رئيسييف ضوء ما سبق تتمحور إشكالية هذا البحث حول سؤال 

استخدام لالقتصاد الوطين و يسيممول رئما مدى استعداد اجلزائر للتخلي عن قطاع احملروقات كـ 

 ضمن إستراتيجية استخالف البترول؟ العوائد النفطية

  : ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية من خالل السؤال الرئيسي و 

  رئيسي؟ ت هيمنة العائدات النفطية كموردئري احلايل حتما هو الوضع االقتصادي اجلزا -

  عوائده على االقتصاد الوطين ؟ط بأسعاره ونعكاسات الفعلية للنفماهي اآلثار واال -

  للحلول كبدائل للنفط ؟ اخلدمات، الفالحة ومدى جاهزية قطاعات الصناعة ما -

 ؟للدفع بعجلة االقتصاد الوطين خارج احملروقاتهي اخلطط املتبعة لترشيد استخدام العوائد النفطية ما  -

  

 فرضيات البحث -2

  : الية املطروحة مت االعتماد على جمموعة من الفرضيات يف سياق البحث عن اإلجابة لإلشكو

   .االقتصاد اجلزائري واستقرارهإن ارتفاع واخنفاض أسعار النفط له أثر على وضعية  -

   .إن سعي اجلزائر حثيث من أجل االستثمار يف قطاعات بديلة خارج احملروقات -

لة للطاقة واألخذ مببادئ التنمية املستدامة ضمن سياسة اجلزائر متقدمة يف جمال البحث عن املصادر البدي -

 .إستراتيجية استخالف الثروة البترولية

  

  :أهداف البحث -3
  :دف من خالل الدراسة إىل

  حتديد وحتليل الوضع احلايل لالقتصاد اجلزائري وبالتايل التوصل إىل نقاط القوة والضعف؛ - 
لتعويض  هذه القطاعات لفالحة واخلدمات ومدى استعدادمن استثمارات يف الصناعة، ا موجودتقييم ماهو  - 

  العائدات النفطية؛ 
قوانني  خالل ما مت وضعه من من ، وذلكيف اجلزائر حول مرحلة ما بعد النفط السياسة العامةدراسة  - 

 مناسبة هلذه املرحلة؛ واستراتيجيات وإجراءات

  

وائد النفطية يف إطار إستراتيجية لعسياسات استخدام ا  :يكتسي موضوع حبثنا :البحثأمهية  -4

  :يليا مم اعتباراوذلك  بالغة،أمهية استخالف الثروة البترولية يف اجلزائر 
  ؛االعتماد شبه الكلي لالقتصاد اجلزائري على عائدات النفط وارتباط مصريه بتقلبات األسعار العاملية - 
 ؛ضروري للدراسةو نب كموضوع مهمكطاقة ناضبة مما يستوجب اختاذ هذا اجلاطبيعة احملروقات  - 

يوجب إبراز دور قطاعات الصناعة والفالحة توفر اجلزائر على املوارد البشرية والطبيعية خارج  احملروقات  - 
  ؛زائريات كركائز بديلة لالقتصاد اجلاخلدمو
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لمواصفات العاملية، من صاد اجلزائري لنية اجلزائر االنضمام ملنظمة التجارة العاملية مما يستوجب مطابقة االقت - 
  خالل تنويع إيراداته؛

 

    :البحثمنهجية  -5

وصف احلاالت املتعلقة حثية املتعلقة بتحديد املفاهيم وسوف نعتمد على املنهج الوصفي يف الفروع الب
املنهج التحليلي لتحليل املعطيات املتعلقة مبجال النفط ، وبالقطاعات االقتصادية واحملروقات كمورد ناضب

 الفالحةمن خالل الدراسات املختلفة اليت هلا صلة مباشرة بقطاعات الصناعة و ،وضعية االقتصاد الوطينو
جتميعها باستخدام األسلوب اإلحصائي يف شكل خيدم موضوع حني سيتم ترتيب املعطيات وواخلدمات يف 

  . د البتروللفترة ما بع أن نصل إىل مدى استعداد اجلزائر ذي نود من خاللهوأهداف البحث ال
كما سيتم  .جمالت اقتصادية وسياسية إىل، إضافة أجنبيةو مؤلفات حمليةعتماد على مراجع من كتب ووهذا باال

، ، وبعض الوزارات املعنيةONS)( لإلحصاءاالطالع على البيانات الصادرة عن اجلهات الرمسية كاملعهد الوطين 
 .صول على البياناترونية كمرجع للحزد على ذلك ستؤخذ املواقع االلكت

  

  :حدود الدراسة -6

  .الثروة البترولية وسياسة استخدامها ضمن استراتيجية استخالف العوائد النفطية -

  .انصب موضوع البحث حول قطاع البترول يف اجلزائر ومدى االستفادة من عوائده: احلدود املكانية -أ

إىل الفائض الكبري الذي  بالنظروذلك  2010إىل  2000 مت حتديد فترة الدراسة من سنة: احلدود الزمانية -ب
حققه االقتصاد اجلزائري نتيجة لالرتفاع غري املسبوق يف أسعار النفط، وهذا ما مسح للجزائر بالتسديد املسبق 

 .  للديون اخلارجية، كل هذه املعطيات جعلت من هذه املرحلة جماال لدراستنا

  

 دوافع اختيار املوضوع -7

  :اب اختيار هذا املوضوع تكمن فيما يليإن دوافع وأسب
  رغبة الباحث التعمق أكثر يف هذا اال؛ - 
كثرة املواضيع اليت تناولت بالدراسة قطاع احملروقات يف فترات ارتفاع كال من اإلنتاج واألسعار، وقلة  - 

  املواضيع اليت تتطرق لفترة ما بعد النفط؛
نتاج مما سيسرع حتما من وترية استهالك االحتياطيات العاملية زيادة أسعار النفط القياسية ومعدالت اإل - 

واجلزائرية بشكل خاص، حيث بات من الضروري التطرق إىل مرحلة نضوب موارد الطاقة والتفكري يف بدائلها 
 .وهذا ما حاولنا أن نطرحه يف هذه الدراسة

 
     

  صعوبات الدراسة -8
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متثلت أمهها يف تباين األرقام املصرح ا من جهات رمسية اعترضتنا عدة صعوبات عند إجناز هذا البحث 
 .قدمية جدا خاصة يف قطاع الزراعةمتعددة، وكذلك اعتماد املعهد الوطين لإلحصاء على معطيات 

  دراسات سابقة -9

إلثراء املوضوع  وحتديد نقطة بداية البحث انطالقا من ما هو موجود  على الساحة الوطنية من دراسات سابقة  
 :مت االطالع على بعض هذه الدراسات وتلخيص مفادها كالاليت

 

االقتصادي الدويل  دور ومكانة قطاع احملروقات اجلزائري يف ضوء الواقع :مذكرة ماجستري بعنوان •

لصاحبها الطالب بالقاسم سرايري من جامعة باتنة   اجلديد ويف أفق االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة
ية تأثري تغريات البيئة االقتصادية الدولية بصفة عامة وقطاع احملروقات يف العامل بصفة خاصة حيث طرح إشكال

على تطور قطاع احملروقات يف اجلزائر، ومتت دراسة هذه اإلشكالية من خالل وضع فرضيات متثلت يف أن 
زائري وهي اليت فرضت التغريات االقتصادية الدولية يف قطاع احملروقات قد أثرت على قطاع احملروقات اجل

اإلصالحات االقتصادية فيه، وأن هذا التأثري كان وقعه إجيابيا نظرا إىل الضغط الذي فرضه على القطاع مما 
وميكن املالحظة أخريا كاستنتاج للدراسة توجه التركيز إىل الدور اهلام  .دفعه إىل حتصني نفسه و حتسني أدائه

يف ظل تراجع احتياطات النفط، وكذلك لفت النظر إىل التطورات  الذي بات يلعبه الغاز كمورد طاقة هام
وعليه فان املذكرة . الل والنقلاهلامة اليت حدثت على صعيد التطور التكنولوجي يف جمال االستكشاف واالستغ

 :تتقاطع مع حبثنا يف النقاط التالية

  .عرض وصفي لواقع االقتصاد اجلزائري - 
 .و ما يفرض ذلك من تبعات املتغريات الدولية على سوق احملروقاتمدى تأثري  - 

من إعداد الطالب عيسى مقيلد اجلزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية  قطاع احملروقات: مذكرة ماجستري •
من جامعة باتنة حيث طرح الطالب إشكالية حول مدى سيطرة الدولة اجلزائرية على ثرواا النفطية ورقابتها 

يف ظل التحوالت االقتصادية وفتح جمال احملروقات للشركات العاملية مما قد جيعل مستقبل قطاع النفط  عليها
اجلزائري معرضا ملشاكل حقيقية يف ظل هذا التوجه، ويف عرض للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة كإجابة 

الصناعات  إستراتيجيةاملعتمد على وج التنمية الذي اتبعته اجلزائر لإلشكالية وفرضيات الدراسة جند أن منوذ
وأوضحت دراسة اإلمكانيات . املصنعة قد أثبت هشاشته خاصة بعد اخنفاض أسعار النفط يف الثمانينات

سنة للغاز مما يضع على عاتق جيلني  60سنة و 25 ـالنفطية للجزائر أن مدة االستهالك للبترول قدرت ب
تمد على عوائد النفط، وكل هذا جيعل من قطاع البترول ثروة قادمني مهمة النهوض باالقتصاد الوطين املع

و عليه فان املذكرة . وطنية وفرصة تارخيية إذا ما مت تبين إستراتيجية شاملة من أجل النهوض باالقتصاد الوطين
 :تتقاطع مع حبثنا يف النقاط التالية

م ذلك من عمل للنهوض جبميع زيستلالتنويه بأمهية الفوائض احملققة من عائدات قطاع احملروقات و ما  - 
 .القطاعات البديلة
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للطالب نذير مياح من جامعة السياسة الصناعية يف قطاع احملروقات يف اجلزائر : مذكرة ماجستري بعنوان •
وهدفت هذه الدراسة إىل معاجلة إشكالية السياسة الصناعية املنتهجة من قبل اجلزائر يف قطاع  بسكرة 

لبات الدولية، حيث طرح الباحث فرضيات حول إعطاء السياسة الصناعية يف قطاع احملروقات يف ظل التق
احملروقات البعد االستراتيجي إلعداد اندماجها االقتصادي حبيث تتعامل مع مستجدات الظرف االقتصادي 

ذي ال والعلمي الفكري لإلطار احملروقات نظرا الفتقادها لقطاع الصناعية السياسة فعالية ضعفالدويل، و
 األخذ دونوأن كل حماولة إلصالح السياسة الصناعية لقطاع احملروقات   يسمح هلا باإلحاطة بكل الظروف

حيد من فعالية هذا اإلصالح، وبعد الدراسة مت التوصل إىل نتائج يصب جمملها يف  سوف القطاع بإمكانات
جيعله عرضة للتقلبات اخلارجية، و أن  خانة اعتماد االقتصاد اجلزائري شبه املطلق على العائدات النفطية مما

 تؤثر اليت الدولية الظروف مستجدات مع متاشياً حمتواها  تعديل أو تغيري على الصناعة البترولية يف اجلزائر تقوم

يف إطار ربط الصناعة يف قطاع احملروقات مع ويتماشى هذا الطرح مع موضوع حبثنا . القطاع هذا على
 .ذا القطاع سواء بعالقة قبلية أو بعديةالصناعة التحويلية خارج ه

انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر : مذكرة ماجستري بعنوان •

للطالب قويدري قوشيح بومجعة من جامعة الشلف، وعاجلت هذه الدراسة إشكالية التأثري الفعلي لتقلبات 
تصادية الكلية يف اجلزائر، حيث مت طرح فرضيات تتعلق مبقارنة االرتباط الكبري أسعار النفط على التوازنات االق

لالقتصاد اجلزائري بعوائد النفط مع قدرته على استيعاب هذه العوائد، وبعد الدراسة مت التوصل إىل نتائج عدة 
ن ارتفاع أسعار البترول الثراء البترويل هو ثراء ظاهري ال ينبئ عن تطور اقتصادي أو تكنولوجي، أل: نربز منها

زيادة الناتج احمللي اإلمجايل، حتسن وضعية ( وزيادة الفوائض املالية تؤدي إىل منو املؤشرات االقتصادية الكلية 
أي أا مؤشرات إحصائية توحي بتحسن األوضاع االقتصادية، مع ) امليزان التجاري، ختفيض املديونية اخلارجية

ا إحداث تغيريات جذرية يف هيكل االقتصاد الوطين للخروج من حالة االعتماد أن التنمية الشاملة باعتباره
الكبري على القطاع البترويل تبقى بعيدة، وأن مشكلة الطاقة االستيعابية يف اجلزائر ال تكمن فقط يف ضيق أفق 

توزيع الثروة، ولكن جمال استثمار الفوائض املالية املتراكمة وحتسني املؤشرات االقتصادية وحتقيق العدالة يف 
املشكلة احلقيقية تكمن يف العجز يف حتويلها إىل رأمسال عيين ووسائل إنتاج قادرة على خلق مناصب شغل 
وقيمة مضافة، تؤدي يف النهاية ويف إطار سياسة تنموية واضحة إىل حتوالت هيكلية اقتصادية واجتماعية تقلل 

لتحديد مدى تأثري تقلبات أثر سعر البترول على املتغريات وحماولة منا  .من االعتماد الكلي على البترول
االقتصادية الكلية، لشرح واقع قطاع النفط ومدى اعتماد االقتصاد اجلزائري عليه، كانت طريقة التحليل يف 

 .هذه الدراسة منوذجا اتبعناه يف ذلك

 

   :البحثتقسيمات  -10
حياول كل فصل معاجلة األسئلة املطروحة يف  ،يسيةقسمت الدراسة إىل ثالثة فصول رئ ،بناء على ما تقدم

  :اإلشكالية
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  قطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصاد اجلزائري على عائدات البترول :الفصل األول 

االقتصادي، األسعار، اإلنفاق معدل النمو ( ية لالقتصاد الوطين وهذا من خالل التطرق ألهم املعامل الرئيس  
تغطية االدخار احمللي لالستثمار، أوضاع امليزانية احلكومية، حالة ميزان املدفوعات، ري، نسبة االستثما

) تدفقات االستثمارية اخلارجية احمللية، املديونية اخلارجية، ال االحتياطات اخلارجية الرمسية، سعر صرف العملة
  .ة بالعائدات النفطيةدرجة ارتباط هذه املؤشرات االقتصاديو

  مكانة قطاع احملروقات يف االقتصاد العاملي :األول املبحث
يستعرض املبحث األول ماهية املوارد الناضجة، مربزا أمهيتها يف املنشأة االقتصادية خاصة احملروقات منها،   

  . وتطور قطاع احملروقات يف العامل، مبا يف ذلك أهم العوامل النضرية املؤثرة يف حتديد أسعار النفط

  مفاهيم عامة حول النفط اجلزائري وبيان واقعه احلايل  :ينثااملبحث ال
يتضمن هذا املبحث حملة تارخيية عن النفط اجلزائري كمقدمة للموضوع، كما يعرض أيضا الواقع احلايل   

  .لعوائدها من احملروقات بشكل عام للقطاع، وأخريا يتطرق إىل كيفية استعماالت وإدارة احلكومة

  تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائرأثر  :لثاملبحث الثا
يتناول املبحث دراسة حتليلية للمتغريات االقتصادية الكلية يف االقتصاد اجلزائري بداللة أسعار البترول وذلك    

  .فيما خيص التوازنات سواء كانت داخلية أو خارجية

 من زاوية املنظمات الدوليةاالقتصاد اجلزائري ورؤية  :رابعاملبحث ال

يتم يف املبحث الثالث طرح رؤية أو وجهة نظر عن واقع االقتصاد اجلزائري وذلك من خالل بعض تقارير   
  .ودراسات ملنظمات دولية وذلك إلعطاء فكرة عن املكانة االقتصادية للجزائر على الصعيد الدويل

  . ركائز بديلة لالقتصاد اجلزائري وأمهية تطويرهاك قطاعات الصناعة، الفالحة واخلدمات: ين لفصل الثاا
سبل تطوير كل قطاع منها زائر ويف اجل الصناعة، الفالحة واخلدماتيف هذا الفصل سنعرض حالة قطاعات   
ار سنعمد إىل إىل إبراز الربامج اليت وضعتها اجلزائر لالستثم، وول مكان قطاع احملروقاتمدى استعدادها للحلو

 .النهوض اعات ويف هذه القطا

  إستراتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر :املبحث األول
ونقدم يف هذا املبحث عرضا عن واقع الصناعة يف اجلزائر، مث تشخيصا إلستراتيجية إنعاش الصناعة وخنتم   

  .بأهم ما مت وضعه من سياسات للنهوض بقطاع الصناعة

  تصاد الزراعي كبديل لالقتصاد البترويلاالستثمار الفالحي يف دعم االق :املبحث الثاين
ويتناول املبحث أهم ما وصل إليه القطاع بعد اإلصالحات اليت أجريت فيه ومدى جناعة الربنامج الوطين   

  .للتنمية الفالحية يف االستغالل التام للموارد الطبيعية الزراعية الكبرية للجزائر

  ستغالل الثروة النفطية الناضبةترقية القطاع السياحي كبديل ال :الثالثاملبحث 



 مقدمة عامة

 

 ز 

 

نعرض يف هذا املبحث أهم ما تتوفر عليه اجلزائر من موارد ومؤهالت سياحية جتعل من قطاع السياحة قطاعا   
 .استراتيجيا هاما للحلول كبديل للمحروقات

خارج إستراتيجية اجلزائر يف استخدام العوائد النفطية للدفع بعجلة االقتصاد الوطين : الفصل الثالث

  احملروقات
 خططاختاذه من تدابري وووسنخصص هذا الفصل إلبراز أهم ما مت اختاذه أو ما جيب إجراؤه من دراسات   

واجز تنمية من أجل تنمية مصادر الطاقة البديلة وتنمية الصادرات خارج قطاع احملروقات من خالل إزالة ح
  .الصادرات غري النفطية

  الستغالل الثروة البترولية يف إطار قواعد التنمية املستدامة ديلةالباإلستراتيجية  :األول املبحث

إنفاق عوائد النفط من قبل احلكومة اجلزائرية يف سبيل حتقيق التنمية  أوجه وجماالت املبحث إىليتطرق   
  .املستدامة املرجوة لإلعداد لفترة ما بعد البترول

  اجلزائر لالستثمار فيها وتوجهات وأنواعها املتجددة الطاقات: املبحث الثاين

يطرح هذا املبحث اجتاه اجلزائر حنو استثمار عوائد البترول لضمان مصادر طاقة بديلة للنفط ومتجددة وذلك   
  .باعتبار حتول اجلزائر إىل مستهلك بعض وضع قاعدة صناعية كبرية

املستدامة من خالل وظيفة حالة شركة سوناطراك يف األخذ مببدأ االبتكار لتحقيق التنمية :املبحث الثالث
HSE    

نعرض يف هذا املبحث جتربة سوناطراك يف جمال استثمار العائدات النفطية يف جمال التنمية املستدامة، وحماولة   
 .إسقاط ذلك على االقتصاد اجلزائري
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  الفصل األول

  قطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصاد اجلزائري على عائدات البترول

  مقدمة

يف تغذية االزدهار االقتصادي للدول النفطية على مدى األربعني سنة األخرية، لكنه مع  يرجع الفضل إىل النفط   
وهناك ثالث صدمات عنيفة على مدى سبعة عشرة سنة  ،ةذلك مل يعد مصدرا يعتمد عليه يف احلصول على الطاق

إذا كانت القيود ف .االعتماد على النفطتعد إنذارا واضحا بأن العامل ال ميكنه أن يستمر على غري هدى يف طريق 
لثي ما يقرب من ث(النهائية حتددها العوامل الفيزيائية ألن خمزون النفط غري متجدد، فإن القيود الفورية هي جغرافية 

 .واقتصادية أي حسب هيكل اقتصاد البلد املنتج للنفط) احتياطي العامل الثابت من النفط يقع داخل منطقة اخلليج
تغيري بنية  إىل ،منذ بداية تسعينات القرن العشرين ،االقتصادية يف اجلزائر اإلصالحاتهدفت فقد  ،وبالتايل

 األساسيالبترول عليه، حبيث مازال قطاع البترول احملرك  من هيمنة مل تستطع حتريره أا إالاالقتصاد الكلي، 
خاصة القطاع الصناعي والزراعي  ،الضعف املسجل يف مستويات منو القطاعات غري البترولية إىللالقتصاد بالنظر 

نتيجة غاية اليوم،  إىلالتسعينات  أواخروترية النمو اليت يسجلها قطاع احملروقات منذ  إىلمن جهة، ومن جهة ثانية 
  .اجلزائرية اإلنتاجيةتزايد الطلب العاملي على البترول وتدعيم القدرات 

مدى ارتباط مؤشراته الكلية  وإبرازعرض حال لالقتصاد الوطين  إىل ،األولمن خالل الفصل  ،وسنتطرق  
ر البترول من خالل التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر بتقلبات أسعا تأثرمدى  ببيانوذلك  ،بالعوائد النفطية

  : مباحث أربع
يعرض املبحث نبذة عن تاريخ قطاع  ،يف االقتصاد العاملي) قطاع احملروقات(مكانة املوارد الناضجة  ،األول املبحث

على املستوى العاملي، كما يتضمن أيضا تعاريف لالقتصاد الريعي عند خمتلف  احملروقات وأهم مراحل تطوره
يتضمن و ،مفاهيم عامة حول النفط اجلزائري وبيان واقعه احلايل فسنقدم فيه الثايناملبحث أما . املدارس االقتصادية

يتطرق إىل كيفية ، كما يعرض أيضا الواقع احلايل للقطاع، وأخريا حملة تارخيية عن النفط اجلزائري هذا املبحث
أثر تقلبات إىل  فسنتعرض فيه الثالثاملبحث أما  .استعماالت وإدارة احلكومة لعوائدها من احملروقات بشكل عام
يتناول املبحث دراسة حتليلية للمتغريات  ، حيثأسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر
وذلك فيما خيص التوازنات سواء كانت داخلية أو  ،االقتصادية الكلية يف االقتصاد اجلزائري بداللة أسعار البترول

 ، والذي سيتم التطرق فيه إىلاالقتصاد اجلزائري ورؤية من زاوية املنظمات الدوليةب الرابعث املبح، ويتعلق خارجية
وذلك من خالل بعض تقارير ودراسات ملنظمات دولية  ،طرح رؤية أو وجهة نظر عن واقع االقتصاد اجلزائري

 .إلعطاء فكرة عن املكانة االقتصادية للجزائر على الصعيد الدويل هذاو
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 مكانة احملروقات يف االقتصاد العاملي :األول املبحث

 على وقد اصطلح الكلي، االقتصاد يف احملددة األربعة اإلنتاج عوامل أهم أحد عام بشكل الطبيعية املوارد تعد  

 إعطاء املبحث هذا سيحاول لذا .ةبالناض املوارد أوجه أحد احملروقاتية املوارد تعد حيث األرض، بعنصر تسميتها

  :نقاط ةمن خالل مخس التمهيدي االقتصادي اإلطار سطة ضمنمب صيغة

 ة؛بالناض املوارد ماهية - 

 االقتصادي؛ بالنمو ةالناضب املوارد ارتباط - 

 حاليا؛ الطاقة موارد أهم احملروقات - 

 البترول؛ أسعار يف فعال املؤثرة العوامل - 

 .الريعي اجلزائري االقتصاد - 
  

 الناضجة املوارد ماهية :األول املطلب

 املعدنية والثروات واملصايد والغابات الطبيعية واملراعي الشرب ومياه الزراعية األراضي تشمل الناضجة املواردن إ  

 الطبيعية املوارد مفهوم يتسع كما .وغريها والرياح كالشمس املتجددة الطبيعية ومصادرها احلفرية الطاقة ومصادر

 يف يدخل ما كل تشكل بذلك فهي. اخل … ،الطبيعية واملناظر املعتدل واملناخ املتميز اجلغرايف املوقع ليشمل

 . 1وجوده تفعيل يف احلاسم الدور - لإلنسان ال  -للطبيعة ويكون مباشرة منفعة ويدر ،اإلنتاجية العملية

 من املورد تصنيف ويتم، للنضوب قابل وسط ونوع ناضبة وموارد متجددة موارد إىل الطبيعية املوارد وتنقسم  

  :2الستغالله احملتمل باملعدل جتدده معدل مبقارنة للنضوب قابليته ىمد حيث

الطاقة (تنفذ  أناملستمدة من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ال ميكن  الطاقة هي املتجددة فاملوارد -
، والغاز الطبيعي وفحم بترول من الوقود األحفوري ومصادر الطاقة املتجددة، ختتلف جوهريا عن ،)املستدامة

وال تنشأ عن الطاقة املتجددة يف العادة خملفات كثاين  ،وويةاملفاعالت الن الذي يستخدم يف الوقود النووي أو
الوقود  كما حيدث عند احتراق ،ضارة أو تعمل على زيادة االحنباس احلراري غازات أكسيد الكربون أو

سنفصل يف املوارد املتجددة يف  -  3الضارة الناجتة من مفاعالت القوي النووية املخلفات الذرية أو األحفوري
 . - الفصل الثالث

 معدل عن استغالهلا معدل فاق فإذا، حمدودة مبعدالت ولكن تتجدد اليت تلك فهي، للنضوب القابلة املوارد أما -

 القابل املورد استغالل معدل يتقيد مل فإذا، واملصايد راعيوامل الغابات أمثلتها ومن واضمحلت، نفذت جتددها

 ذلك ويكون، الفناء أو االضمحالل إىل املورد ينتهي أن و فالبد جتدده، مبعدل تربطه معينة مبعادلة للنضوب

 والصيد الغابات أشجار قطع يف اإلسراف ذلك، أمثلة ومن املعادلة، بتلك اإلخالل مدى على تتوقف بسرعة

                                                           

  .46، ص 2010علوم االقتصادية، جامعة بسكرة، نذير مياح، السياسة الصناعية يف قطاع احملروقات يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف ال1- 

  .11، ص 2004 توش عاشور، الغاز الطبيعي يف اجلزائر وأثره على االقتصاد الوطين، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،ك - 2
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 بيولوجية معامالت إطار يف للنضوب القابلة املوارد تلك الستغالل املثلى املعدالت حتديد ويتم، املبالغان والرعي

 صيد واقتصاديات الغابات كاقتصاديات للنضوب القابلة املوارد اقتصاديات قواعد وباستخدام خمتلفة، وبيئية

 . الناضبة املوارد باقتصاديات الصلة وثيقة وهي ،األمساك

 معدل على استغالهلا معدل زاد إذا للنضوب قابلة موارد حنو املتجددة املوارد من كثري يتحول أن املمكن نوم -

 استغالل معدل يزيد أن :ذلك أمثلة ومن االقتصادية، قيمتها من خيفض أو لعمرها، زمنياً حداً يضع بشكل جتددها

 مما ملوثة األار ومياه محضية األمطار تصبح حبيث ةالبيئ تلوث معدل يزيد وأن جتددها، معدل على اجلوفية املياه

 . االقتصادية خبصائصها يضر

 لفترات التكوين هذا حيتاج أو منها جديدة أرصدة وتكوين تشكيل يستحيل اليت تلك فهي الناضبة املوارد أما -

 والثروات الطبيعي والغاز والبترول الفحم أمثلتها ومن ،أكثر أو اآلالف من السنني مئات إىل تصل قد طويلة زمنية

 املمكن من كان وإذا .النادرة اخلالبة الطبيعية واملناظر واآلثار املتجددة غري اجلوفية املياه وخزانات املختلفة املعدنية

 حاولنا ومهما ،أنه غري .باهظة تكون قد تكلفة يتضمن ذلك فإن استعماهلا، بعد املوارد تلك بعض تدوير إعادة

 .باستمرار يتناقص رصيدها فإن وبالتايل ،كلها املستخدمة الكمية تسترجع أن ميكن فال ،املوارد تلك تدوير إعادة

 مع خبدماته يشارك بل ،)اهتالكه أو (تناقصه إىل اإلنتاجية العملية يف املورد دخول يؤدي ال ،احلاالت بعض ويف  

 ال فإنه ،الزمن مرور مع اخلدمة نفس تقدمي ىعل قدرته يف املورد استمر طاملا احلالة هذه ويف، حالته على بقائه
 اخلدمة تقدمي على قدرا تفقد ال حيث ،ناضب غري مورداً مثالً الزراعية األرض تعترب وهكذا .ناضباً مورداً يعترب

 1.للنضوب قابال مورداً تصبح احلالة هذه ويف استغالهلا، أسيء إذا إال اإلنتاجية

لذلك توجد  ،(H)واهليدروجني  (c)حيتوي حصرا على ذرات الكربون  هي مركب عضوي ،احملروقات ومادة  
 على تكون احملروقات فمادة  ،2مها عددين صحيحني mو n حيث CnHm: للمحروقات صيغة جتريبية من نوع

 :3تكون أن إما املادة فهذه خمتلفة، صور أو أشكال

   (Pétrole Brut).اخلام البترول مادة عليها سائلة ويطلق - 

 الذي الصناعي الغاز وبني بينه للتفرقة بالطبيعي وصف ، وقد(Gaz Naturel)الطبيعي  الغاز عليه ويطلق زيةغا - 

 .الفحم بتسخني عليه احلصول يتم والذي تقريباً، واخلواص التركيب يف مياثله

 اخلام البترول نم :املنتجات لكل اختصاراً التسمية ذه نعين فإننا ،البحث هذا يف احملروقات عن نتكلم عندما

 اخلاصة التسمية نستعمل فإننا ،األنواع أحد ختصيص نريد وعندما ...واملكثفات، البترول، وغاز الطبيعي، والغاز

 .اخل... البترول مشتقات أو الطبيعي الغاز أو اخلام كالبترول به

  

                                                           

.12 توش عاشور، مرجع سابق، صك - 1  

environnement.com/ae/dictionnaire-http://www.actu- - 2  
.9 وعات اجلامعية، اجلزائر، صحممد أمحد الدوري، حماضرات يف االقتصاد البترويل، ديوان املطب - 3
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 االقتصادي بالنمو الناضجة املوارد ارتباط: الثاين املطلب

 االقتصادية املنشأة وىمست على :الفرع األول

 أغفل إال أنه وكتابات، حبوث من التنافسية للميزة (Michaël Porter)ميكائل بورتر  االقتصادي قدمه ما رغم

 أطلق جديدة نظرية ظهرت وغريها االنتقادات هلذه ونتيجة التنافسي، للتفوق كمصدر للمنشأة الكامنة الطاقات

 تكنولوجية بشرية، مالية، طبيعية، هذه أكانت سواء املنشأة، داخل من تنطلق واليت واملهارات املوارد نظرية عليها

  .وتنظيميةأ

 ويف اليت متتلكها، )الناضجة املوارد منها (املوارد من أي للمنشأة، الداخلية املعطيات من املوارد نظرية تنطلق  

 أداء ربط فكرة 1959عام  طرح يالذ (Penrose) بونروز  االقتصادي إىل ترجع النظرية هذه أصول أن احلقيقة

 Dierickx ‚Barney الثمانينات مبنشورات خالل تطورت اليت الفكرة متتلكها، اليت باملوارد ومنوها املنشأة

‚Wernerfelt بالشكل نستعني االقتصادية املنشأة منو يف املوارد مسامهة حول أكثر الفكرة ولتوضيح ،وغريهم 

 :أدناه

 التنافسية امليزة جذور) :  01( رقم الشكل

التمييز التمييز:
الكفاءة

خلق قيمة الجودة
التجديد الكفاءات المتميزة

تخفيض ا�ستجابة
التكاليف القدرات الخاصة للزبائن

 أرباح
عالية

نمو 
المنشأة

الموارد

 .2001 السعودية، للنشر، املريخ دار ،)متكامل مدخل( االستراتيجية االدارة وآخرون، شارلز: املصدر 

 
 ،ومتفردة قيمة ذات املنشأة هذه موارد تكون أن جيب الصناعة داخل املنشآت مع باملقارنة املنشأة تنمو ولكي  

 االقتصاد منو يف خمتلفة صناعات يف أو واحدة صناعة يف سواء االقتصادية املنشآت منو اهميس أخرى ناحية ومن

 .1الدويل
 

 الدويل االقتصاد مستوى على :الفرع الثاين

 منوها على ذلك دل الطاقة، من دولة استهالك زاد فكلما االقتصادي، بالنمو الطاقة استهالك منو يرتبط  

 استهالكها يف الزيادة ألن االقتصادي، النمو دالة دائما ليس الطاقة استهالك نأ غري واالجتماعي، االقتصادي

 من وتطرح الرفاهية، يف بالزيادة مرتبطة املتقدمة الدول لدى الطاقة فمشكلة، املتزايد الدميغرايف بالنمو أيضا مرتبط

                                                           

.49نذير مياح، مرجع سابق، ص  - 1
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 تقدير يف الصعوبة بعض تأيت قد هنا ومن متزايد، سكاين منو من تعاين اليت املتخلفة الدول لدى عنها ختتلف زاوية

 .1الدول خمتلف لدى القومي الدخل منو مبعدل الطاقة استهالك معدل مؤشر ارتباط: املتغريين هذين بني العالقة

 ومن الصناعية، للسياسات بالنسبة للتنمية اإلستراتيجية اخليارات على كبري أثر هلا فاملوارد، أخرى ناحية ومن  

  :ذلك على لواضحةا الدولية األمثلة
 الكامل اعتمادها رغم للطاقة االستهالك كثيفة الصناعات من كثري يف الثانية العاملية احلرب بعد اليابان دخول -

 واخلامات؛ الطاقة استرياد على

 ذات صادرات على تنمية التركيز ومت الصناعية، سياساا تغيري يف اليابان بدأت ،)الطاقة أزمة( 1973  عام بعد -

   .املاهرة والعمالة التكنولوجيا على أساساً تعتمد عالية يمةق

 هي الصناعي التكنولوجي التطور خالل من التنمية تصبح ،احملدودة الطبيعية الثروات ذات الدول ففي وعليه  

 .التنمية هلذه جمز عائد على باحلصول للتجارة تسمح اليت التنمية معدالت لتحقيق األساسي السبيل

 هذه فعالية وتقاس متطلبام حتقيق يف املتاحة املوارد استغالل على األفراد قدرة تنمية ،األساس يف هي التنميةف

 استغالل على القدرة ليكون التنمية تعريف تطور فقد وعليه، سنوياً للفرد القومي الدخل ارتفاع مبعدل التنمية

 .2يالعامل املستوى على األفراد متطلبات لتحقيق العاملية املوارد
  

 احالي الطاقة موارد أهم احملروقات :الثالث املطلب

 احملروقات أمهية :الفرع األول

 وأعطت أكسبت ،معينة خصائص أو مبميزات األخرى الطاقوية املوارد من غريها عن تتميز احملروقات  

 عن ومؤثرة فاعلة ةوبصور التنافسية قدرا تعاظم استمرار جانب إىل، منفعتها سعة يف كبرية أمهية للمحروقات

 .هلا البديلة املوارد بقية

 بكيفية مرتبط اآلخر والبعض ذاا، احملروقات بطبيعة ومرتبط ناجم خصائص أو املميزات هذه من فالبعض

  :3كالتايل هي املميزات تلك واهم أبرز ومن ،استغالهلا

 ومعدات أساليب وتكنولوجيات فنيات روتطو تقدم مبستوى املرتبطة امليزة وهي :الفنية التكنولوجية امليزة -1

 .عليها الطلب جانب يف أو عرضها جانب يف أكان سواء احملروقات، استغالل

 بصورة وتزايدها إنتاجيتها بارتفاع تتميز عموماً احملروقات إن: العالية العمل إنتاجية أو اإلنتاجية امليزة -2

 حوايل تعادل البترول إنتاجية فمثالً( هلا والبديلة املنافسة وخاصة ،األخرى املوارد بقية مع مقارنة وكبرية مستمرة
 احلرارية الطاقة ضخامة حيث من الطاقة املصادر باقي على يتفوق ألنه وهذا، )اللجنيت فحم إنتاجية أضعاف 5

 :التايل اجلدول أرقام تتبع من احلقيقة هذه تتضح املولدة،
                                                           

.26 ص، 2008، عيسى مقيلد، قطاع احملروقات اجلزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة باتنة - 1  

.   50 نذير مياح، مرجع سابق، ص - 2  

.61 ، صحممد أمحد الدوري، مرجع سابق - 3  
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 مستوى عند الطاقة مصادر بعض دهاتول اليت احلرارية الطاقة حجم): 01( رقم جدول

 منها كل من واحد كيلوغرام استغالل

  

  .143 ص الطاقة، بدائل و البترول شركات إدارة النجار، فريد: املصدر                          

 أي ،الصناعة هذه نشاطات خالل من بالعمل تتعلق إنتاجية ميزة هناك احملروقات، إنتاجية ارتفاع مليزة باإلضافة  

 امليزة هلذه و، )البلدان حسب ختتلف(نسبيا  ضعيفة للصناعة الثابت املال رأس مع مقارنة العمل تكاليف آخر مبعىن

 فائض وتزايد متدنية حدود إىل اإلنتاجية للكلفة متزايد كتخفيض اجلانب اقتصادية مقدمتها يف ومهمة كبرية أثار

 .االقتصادي والعائد اإلنتاج

 حركتها مبرونة ،األخرى الطاقوية املوارد من غريها عن احملروقات تتميز :احملروقات كةحر مرونة ميزة -3

 هذه تنعكس حيث العامل، يف منطقة أية يف واستهالكها استعماهلا ومناطق مراكز إىل إنتاجها مراكز من وتنقلها

 .هلا االقتصادية اجلوانب من العديد على امليزة

 واالستعماالت املتنوعة املنافع ذو ةخاص البترول مادة ومنة عام احملروقات من :الواسع االستعمال ميزة -4

، كلها تكن مل إن اإلنسان حياة جوانب خمتلف تشمل واليت، االستعماالت تلك وتعدد سعة رغم ،املتزايدة

 .االقتصادية والقطاعات النشاطات وجمموع

 على ذلك يف امتفوق العشرين القرن بداية منذ عاملال يف املستغلة للطاقة مصدر وأكرب كأهم احملروقات وظهرت 

 أسواق أكرب(أوروبا  غريب ودول األمريكية املتحدة الواليات من واخلربات األموال رؤوس خرجت لذلك الفحم،

 تطور خالل من وهذا وسريعة كبرية قفزات حقق حيث العامل، من متفرقة جهات يف البترول عن للبحث) البترول

   ).02و  01أنظر امللحق النفطية العاملية لإلطالع على مستويات اإلنتاج واالحتياطات ( .1الدولية تاحملروقا صناعة
  

   العامل يف النفط قطاع تطور :الفرع الثاين

 منها واحدة لكل رئيسية، مراحل أربع يف إمجاال حصرها ميكن عديدة، مبراحل تطوره مسار يف النفط قطاع مر

2اخلاصة اميزا :  

                                                           

.  116 ص، 2006،فريد النجار، إدارة شركات البترول وبدائل الطاقة، الدار اجلامعية باالسكندرية، مصر - 1
  

 اتنةبلقاسم سرايري، دور ومكانة قطاع احملروقات اجلزائري يف ضوء الواقع االقتصادي اجلديد، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة ب -2

. 8 ص ،2008  

عدد الوحدات احلرارية الناجتة  مصدر الطاقة 

10000 البترول 

7700 الغاز الطبيعي 

7000 فحم االنثراسيت

2000 فحم اللجنيت 

2800 كيلووات ساعي من الكهرباء 
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 ؛السبعة الشقيقات باسم املعروفة الكبرية النفطية الشركات هيمنة مرحلة :أوال

 ؛األوبك دور بروز مرحلة :ثانيا

 ؛احلرة السوق ظهور و األوبك دور تراجع مرحلة :ثالثا

 إىل يسعى الذي املنتجني فريق بني القوى بتجاذب تتميز إذ املعامل، واضحة غري تزال ال واليت احلالية املرحلة :رابعا

 نظام إىل للعودة جهته من يضغط الذي املستهلكني فريق وبني النفطية، السوق يف السابق األوبك دور بعث

  .االمتياز

كان العامل حتت  احلرب العاملية األوىل، عند اية :)السبع الشقيقات( العمالقة الشركات هيمنة مرحلة -1
أدرك هذان البلدان، يف السنوات األخرية من . منازعسيطرة فرنسا وبريطانيا العظمى، املنتصرتني عسكريا بال 

ا يف االرتباط بالواليات املتحدة، إال أن استهالك النزاع، ضرورة ضمان متوينهما بالبترول، مل يكن أي منهما راغب
ر النفط لألغراض املدنية والسيارات والطائرات، وكذلك استهالك املازوت من قبل البحرية، كانا يتزايدان باستمرا

  .1وسرعة
، واليت كونت فيما بعد الكارتل العاملي  The Seven Majors الشركات السبع الكبار  يف هذا الوقت كانت 

للبترول، تسيطر فعال على السوق العاملية للبترول وهذه الشركات اليت تعرف باسم السبعة الكبار، ويطلق عليها 
  :هيو   The Seven Sistersوأحيانا   The International Majorsأيضا

 Jersy Standard   جرسي ستاندرد -

 British Petroeumبريتيش بتروليوم    -

 Royal Dutch-Shell Groupشل   /جمموعة رويال دتش -

 Gulf Oil Corporationجلف أويل    -

 Texaco Corporationتكساكو    -

  Mobil Oil Companyموبايل أويل    -

 Companie Fransaise de Petroleرنسية للبترول   وتضاف أحيانا الشركة الف -

وعلى الرغم من أن العشرينات قد متيزت بسيطرة هذه . فيصبح جمموع الشركات مثان شركات كربى   
الشركات على العرض العاملي للبترول، إال أن هذه الفترة قد متيزت أيضا يف مرحلة أوىل بالصراع العنيف بني هذه 

      . 2مكامن البترول، وعلى اقتسام سوقه الشركات للسيطرة على
 بعيد حد إىل اليت تشبه السوق وهي )Marché spot( -احلرة  السوق يف املتداولة البترول كمية اخنفاض أدى  

 مستعدا عنده البائع يكون الذي األدىن السعر التقاء عند الصفقات أسعار تتحدد حيث احلقيقية، املالية البورصة

 وقاصرا هامشيا السوق هذه دور بقاء إىل - لدفعه مستعدا املشتري يكون الذي األعلى السعر مع طالنف شحنة لبيع

                                                           

.35،ص 1987اجلانب اخلفي من تاريخ البترول، جان ميشيل شارلييه، جاك دولوناي، ترمجة حممد مسيح السيد، دار طالس للدراسات والنشر، دمشق،  - 1  
.62ص  ،2008مىن الربادعي، مذكرات يف اقتصاديات البترول، القاهرة، / د -  2  
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 الشروط هذه فسحت وقد ،1)ظريف عجز أو فائض( الظرفية االختالل فترات يف واالستقرار التوازن إحداث على

 البلدان ملصاحل اعتبار دون تامة حبرية باألسعار اخلاصة بالقرارات لالنفراد العمالقة النفطية الشركات أمام اال

 هذه به تتفضل ما سوى لالمتياز املاحنة املنتجة الدول حظ يكن ومل، املالية العوائد جبل وباالستئثار املنتجة،

 البترول من للطن حمدد رسم شكل يف أو مستخرج، نفط برميل كل عن ثابت ريع أو إتاوة شكل يف الشركات

 اليت النفطية الشركات الوضعية هذه خدمت وقد الربميل، هذا به يباع الذي السعر عن النظر بصرف للدولة يدفع

 .السعر يف احلاصلة الزيادات من الوحيد املستفيد هي أصبحت

 وقع حتت التصدع يف التقليدية االمتيازات نظام بدأ وبعدها اخلمسينيات، مطلع حىت الوضع هذا استمر

 الصدمة بعد تقريبا النظام هذا ليختفي النفطية، قطاعاا تأميم على الدول هذه إقدام مث املنتجة، الدول احتجاجات

  1973. عام األوىل النفطية

استمر السعر العاملي للبترول اخلام يف االخنفاض بني عامي : األوبك وصعود املنتجة الدول دور بروز مرحلة -2
الشركات اجلديدة يف السوق البترولية، إىل تزايد ، فلقد أدى تناقص النفقات باإلضافة إىل دخول 1960و  1945

  .مصلحة الشركات الكربى يف زيادة مبيعاا يف األسواق
وعلى الرغم من اخنفاض السعر العاملي، واخنفاض إيرادات الدول املنتجة نتيجة لذلك، فلقد عمدت الشركات يف   

وعلى الرغم من احتجاج الدول ، %18سبة ، إىل ختفيض األسعار املعلنة لبترول الشرق األوسط بن1959عام 
  .أخرى %18بنسبة  1960املنتجة، إال أن الشركات عمدت إىل ختفيض جديد للسعر يف أغسطس سنة 

وكان هذا هو السبب املباشر وراء إنشاء منظمة األوبك، فلكي حتمي الدول املصدرة نفسها ضد إجراءات   
إيراداا من البترول، اتفقت كل من اململكة العربية السعودية  الشركات جتاه األسعار املعلنة وحتمي بالتايل

على إنشاء منظمة الدول املصدرة  1960سنة والكويت والعراق وإيران وفنزويال يف اجتماع مت يف بغداد يف سبتمرب 
    .Organization Of The Petroleum Exporting Countless 2 (Opec) للبترول

 يف جديد منعطف بداية عن املعلنة األوىل املؤشرات ظهرت عندما الثمانينيات، بداية يف املرحلة هذه أفول بدأ  
 اإلنتاج يف األوبك مسامهة وتراجع املنظمة بلدان خارج من اإلنتاج منو املؤشرات هذه ومن، النفطية السوق

 على احلصص ظامن فرض إىل املنظمة مبادرة ورغم28.5%.  إىل 1985 سنة يف النسبة وصلت حىت العاملي،

 تراجع مينع مل ذلك أن إال دوالرا، 29 إىل 34 من الرمسي للسعر ختفيضها مث االنضباط قواعد تعزيز دف أعضائها

 لألسعار، الكبري االيار وقف يف املنظمة فشل بعد ، 1986أزمة يف ائيا خيتفي كاد حىت نفوذها وتقلص دورها

 .3ثقيال املنظمة وزن افيه نكا مرحلة انتهاء أكدت اليت األزمة وهي

                                                           

.9بلقاسم سرايري، مرجع سابق، ص  - 1  

.112 مرجع سابق، صمىن الربادعي، / د   -
2
  

2 - Jean-Pierre FAVENNEC, Le raffinage du pétrole : Exploitation et gestion de la raffinerie (Paris : 
     Editions Technip, 1998), p.10. 
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 احلرة السوق مرحلة بذور السبعينيات يف النفطية السوق عاشته الذي املخاض محل: احلرة السوق مرحلة  -3

 الطريق مهدت اليت األوىل املبادرات الفترة هذه يف انطلقت فقد، األوبك سيطرة مرحلة بعد مباشرة جاءت اليت

 :جهتني من صدرت مبادرات وهي الثمانينيات، يف احلرة السوق لظهور

 املناطق غري أخرى مناطق يف باالستكشاف تبادر مل ما أنه الحظت اليت الكبرية، النفطية الشركات جهة من  

 منكفئة حمالة ال نفسها وستجد االحنصار يف سيبدأ دورها فإن مكلفا، االستكشاف هذا كان وإن حىت التقليدية،

 . واإلنتاج االستكشاف قطاعي يف أوراقها كل وتفقد البترويل املصب قطاع على

 التموين انقطاع ختشى بدأت حيث السوق، ضغوط ختفيف أجل من حتركت اليت املستهلكة الدول جهة ومن  

 1% من أقل متثل كانت الفاتورة هذه فإن املثال سبيل وعلى ،البترولية الفاتورة بثقل حتس أيضا وبدأت النفطي،

1.سنة يف 4% متثل وأصبحت ، 1970سنة بفرنسا اخلام الوطين الناتج من
1980  

 األسعار فيها تتحدد اخلام للبترول حرة سوق لظهور املناسبة الشروط توفري إىل العوامل هذه كل تفاعل أدى  

 وبني جهة من عارضني منتجني بني السوق يف واضح فرز يقع مرة ألول وأنه خاصة، والطلب العرض قوى وفق

 إىل البئر من"القطاع  يف التقليدية االندماج سلسلة انكسار بعد وذلك ثانية، جهة من مشترين مستهلكني

 ."املضخة

 إىل أخرى مرة القوى ميزان كفة مبيل تقريبا والتسعينيات الثمانينيات فترة كل غطت اليت املرحلة هذه متيزت

 وتراجع للمستهلكني، كنادي للطاقة يةالدول الوكالة دور وبرز ،املستهلكة الدول وإىل الكبرية النفطية الشركات

 ،املنظمة إنتاج األوبك يف األعضاء غري الدول إنتاج جتاوز أن بعد خصوصا كبري، بشكل األوبك منظمة دور
 اخنفض عندما ، 1986عام هلا مستوى أدىن بلغت حىت شديدا، تذبذبا لذلك نتيجة األسعار مستويات وعرفت

 .2الراتدو العشرة دون ما إىل الربميل سعر

 بترولية أزمة 1998 عام يف النفطية السوق شهدت :الصناعية والدول األوبك بني اجلديدة التجاذب مرحلة -4

 مداخيلها تراجعت حبيث األوبك، دول وخصوصا املنتجة الدول على كالصدمة األزمة هذه وقع ونزل، خانقة

 السوق إىل االستقرار إلعادة بينها فيما نالتعاو على جديد من الدول هذه حفز الذي األمر وهو كبري، بشكل

 .األسعار عن وللدفاع

 فيه تتحرك سعري نطاق عن الدفاع قرار ومنها األوبك، منظمة تبنتها اليت الالحقة القرارات مكنت فقد وفعال،  

 جناح اهمس. األعضاء الدول مداخيل رفع يف و السوق إىل التوازن إعادة يف للربميل، دوالر 28 و 22 بني األسعار

 ذلك ساهم كما دورها، تفعيل ويف نشاط املنظمة إىل احليوية إعادة يف األوبك ا قامت اليت واملبادرات القرارات

 الدول ورغبة والصمود العودة يف األوبك رغبة القوى بني بتجاذب تتميز جديدة مرحلة معامل رسم يف النجاح

                                                           

Jean-Pierre FAVENNEC, Op.cit, p.11 -1   

2 .12 بلقاسم سرايري، مرجع سابق، ص -
  



 د اجلزائري على عائدات البترولقطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصا :الفصل األول

 

11 

 

 بإعادة املطالبة دعوات تصاعد خالل من استنتاجه ميكن ما وهو ،التأثري مواقع عن إبعادها يف الكبرية املستهلكة

 .التقليدية االمتيازات نظام إىل العودة إىل املبطنة والدعوة املباشر األجنيب أمام االستثمار البترويل املنبع قطاع فتح

 يسود دوري طابع اكهن أن هو النفط، بقطاع اخلاص التارخيي السرد هذا من ا اخلروج ميكن اليت اخلالصة إن  

 متاما، عنها ختتلف أخرى بعدها تأيت مرحلة تنتهي كلما إذ ،"البترول دورة"ـ ب عنه التعبري ميكن النفطي، االقتصاد

 قبل مسبقا واستشرافها جيدا فهمها يستوجب خماطر ذاته يف حيمل النفطي االقتصاد أن يعين ما دواليك، وهكذا

  .هلا التصدي ميكن حىت حدوثها
 

 البترول أسعار يف فعال املؤثرة العوامل: الرابع طلبامل

 ففي ،)حرب أكتوبر1973 ( عام حىت البترول أسعار حتدد اليت هي) والطلب العرض( السوق آلية كانت لقد  

 السوق، قانون حسب طبيعي أمر وهو أسعارها يف زيادة إىل السلعة هلذه االستهالك وترية تزايد أدى الفترة هذه

 .1الطاقة سوق يف ظهرت اليت السبق ذات العوامل من والطلب العرض عاملي يعترب لذلك
  

 الطاقة على العرض و الطلب مرونة :الفرع األول

 ونقدمه الطاقة،  أسواق عمل كيفية لفهم اهلامة اخلصائص من والطلب العرض مرونيت باستعمال التحليل يعترب  

  :2التاليني الشقني يف

 استجابة أن تكون احملتمل من :القصري الزمن يف عنه الطويل الزمن يف مرونة أكثر يعترب الطلب أن -1

 ختفيض أن املستهلكون جيد سوف ،القصري املدى ففي، نسبيا ضعيفة الطاقة أسعار الرتفاع املستهلكني

 الطاقة منتجات أسعار ارتفعت لو حىت مكلفاً يعترب كبرية بكمية والبنزين الوقود وزيت الكهرباء من استهالكهم

 الكافية العناية مثالً تتخذ حيث احلال، يف ا واألخذ توفري الطاقة طرق بعض تبين ميكن وبالطبع حاداً، ارتفاعا

 البترول استخدام من بدالً الثقيلة املالبس إحالل ميكن كما املشغولة، غري احلجرات يف الكهربائية األنوار إلطفاء

 من وبالرغم ،الصيف فصل يف اهلواء مكيفات من بدالً املراوح استخدام كنومي الشتاء، فصل يف التدفئة يف والغاز

 احملتمل للتخفيض بالنسبة حمدوداً الطاقة استهالك يف الفوري أو العاجل التخفيض يكون أن احملتمل فمن ذلك

 .أطول زمنية فترة بعد حدوثه

 تكون حيث أسعارها،  الرتفاع كنتيجة الطاقة استهالك يف كبرياً ختفيضاً نتوقع أن ميكن الوقت مرور ومع  

 قليلة بنوافذ تشيد سوف اجلديدة املباين أن كما والقدمية، احلديثة املنزلية املباين من كل يف أفضل عوازل هناك

 السيارات يفضلون سوف اجلديدة السيارات مشتروا فان البنزين، سعر ارتفع وكلما ومتطورة، كثرية وبعوازل

 للطاقة، األكثر االستهالك ذات الفارهة السيارات تلك عن البنزين استهالك يف صاديةواالقت احلجم الصغرية

 إال الطاقة، استهالك يف أفضل كفاءة ذات لتصبح احلديثة املنزلية واألدوات التدفئة أنظمة وتتحسن تتطور وسوف

                                                           

- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=18979 -  1  
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 يف تقتصد اليت تعديالتال تلك مفعول يظهر أن قبل سنوات عدة متر فقد وقتاً، تستغرق سوف التغريات هذه أن

 .الطاقة أسعار لرفع كنتيجة نشأت واليت الطاقة استهالك

 

 

 الطاقة أسواق يف والطلب العرض): 2( رقم الشكل

سعر D الطلب S سعر  العرض S العرض

الطاقة الطاقة

املنتجة املنتجة

D الطلب

كمية الطاقة املنتجة

ب- العرض والطلب يف املدى الطويل 

كمية الطاقة املنتجة

أ- العرض والطلب يف املدى القصري

 .544 ص ،1987 السعودية، املريخ، دار اجلزئي، االقتصاد وآخرون، جوارتيين جيمس: املصدر

  

 عدم من عالية درجة ذا الغالب يف يكون الطاقة منتجات على الطلب فإن ،) أ - 2 رقم (الشكل يوضح وكما 

 الطاقة أسعار بني الضعيف االرتباط مظهر خيدعنا أال جيب ذلك من الرغم وعلى، القصرية الفترة يف املرونة

 توفري أجل من حمتملة متنوعة تعديالت هناك تكون الطويلة الفترة يف أنه ذلك، القصرية الفترة يف واستهالكها

 الفترة يف بكثري أكرب مرونة ذا سيكون الطاقة منتجات على الطلب بأن للطلب، الثاين القانون لتنبؤ وذلك الطاقة

 .القصرية الفترة من الطويلة

 جديدة مصادر تطوير حيتاج :اإلنتاجية الدورة طول النامجة عن القصرية الفترة بسبب العرض مرونة قلة -2

 جهداً الرئيسية البترول منشآت تبذل حيث اخلام، البترول حالة تأمل جداً، طويل وقت إىل  –العادة يف - للطاقة

 البحث يشمل أن جيب ذلك ومع املرتفعة، لألسعار كاستجابة اخلام البترول من إضايف خمزون عن البحث يف أكرب

 اإلنتاج معدات وتوضع ستكشافية،اال اآلبار فيها وحتفر املستقبل يف البترول بوجود تبشر اليت األراضي مساحات

 بني ما طويالً، وقتاً تستغرق العمليات هذه وكل جديدة، أنابيب خطوط مد جيب احلاالت بعض ويف أماكنها، يف

 وحىت السوق إىل املكرر البترول جلب ميكن فيه الذي الوقت حىت البحث وقت من بدءاً سنوات مخس إىل ثالث
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 على حمدود تأثري هلا يكون سوف للطاقة املرتفعة األسعار فإن الشيء، بعض ليموالتس بالتطوير التعجيل أمكن إذا

 .1القصرية الفترة يف اإلنتاج

الشكل  ذلك يوضح كما املعروضة الكمية يف كبرية زيادة حدوث إىل الوقت مرور مع املرتفعة األسعار وتؤدى  
 كما ،اإلنتاج يف التوسع إىل األمر آخر يف تؤدي سوف التطوير ونشاطات اإلضافية فاالكتشافات ،)ب - 2 رقم(

 الزيت كمية ثلث يترك كان حيث اخلام، احتياطي من أكرب كميات لضخ اهلمم حتفز سوف املرتفعة األسعار أن

 هذا مثل استرداد يف الرغبة تزايدت وقد. مكلفاً للغاية يعترب املتبقية الكمية هذه ضخ الن هجرها عند بالبئر اخلام

 هذا مثل ضخ استعادة جعلت املرتفعة األسعار أن ذلك البترول، أسعار ارتفاع بعد خاصة تدرجييا اخلام الزيت

 أو بالبخار البترول آبار حقن أو باملاء، البئر ملء مثل البترول استخدام طرق بتطوير وذلك جذابا، أمرا البترول

 .الكيميائية املواد
  

  ل من جانب العرض والطلب عليهالبترو سعر مؤثرة يفأخرى  عوامل :الفرع الثاين
 التامة املنافسة ظل يف تنتج ال احلجم، صغرية كانت مهما) الصناعة يف املؤسسة تناظر اليت (املنتجة الدولة أن -1

 أي عند ما دولة إنتاج على والطلب العرض يف كبريا توسعا التوسع ميكن ال ناحية فمن القلة، منافسة ظل يف بل

  يف سعر
 حدود يف إال األسعار ترتفع عندما العرض زيادة ميكن فال التامة، املنافسة ظل يف احلال هو كما القصري األجل 

 ترجع اليت اخلامات بني لالختالفات نظرا متاما متجانسة سلعة ليس البترول فإن أخرى ناحية اإلنتاج، ومن طاقة

 .الكربييت حمتواها و كثافتها إىل
 منحىن مع احلدي اإليراد منحىن تقاطع نقطة عند احلدي، إيراده و احلدية تكلفته مع اخلام سعر يتساوى ال -2

 :يلي ملا ذلك وتفسري احلدية، التكلفة
 تنسق أن حتاول حكومات من اهليكل هذا يتألف حيث الفارق هذا وجود يفرض البترول صناعة هيكل إن -3

 . اإلمكان بقدر بينها فيما

 خواص و مبرونة تتمتع و بسرعة تستنفذ و للتجدد قابلة غري سلعة أنه حيث للبترول اإلستراتيجية الطبيعة -4

 .الطاقة مصادر من آخر مصدر أي عن ختتلف

 اخلام البترول على فالطلب األوىل، للوهلة يعتقد مما أضعف هي البترول على والطلب بالعرض السعر عالقة -5

 و ناضب مورد أنه كما الطلب، على يؤثر ما اهذ و املكررة البترولية املنتجات على الطلب من مشتق طلب هو
  2. العرض على يؤثر ما هذا و للتجدد قابل غري

 

  للبترول العادل السعر حتديد على تساعد عوامل :الفرع الثالث

                                                           

  . 544 ص، 1987 حممد عبد الصبور حممد علي، دار املريخ، الرياض: جيمس جوارتيين، االقتصاد اجلزئي، ترمجة - 1

 
1 - http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=331005.  
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  :1التايل ميكن تلخيص هذه العوامل يف   
 عن النامجة الثابتة ليفالتكا من برميل كل حصة أي املتوسطة، التكلفة ويقصد ا :البترول إنتاج تكلفة -1

 .املتغرية التكاليف حصة إىل باإلضافة اإلنتاج، بداية حني إىل البترول حقول وتطوير استكشاف

 للبترول، احلالية االحتياطات استنفاذ مقابل إضافيا مبلغا اإلنتاج تكلفة إىل يضاف أن مبعىن :االستنفاذ مقابل -2

 للدول البترولية الثروات تباين ورغم ألخرى، حالة من يتغري كان وإن االستنفاذ عنصر أن بالذكر وجدير

 لو ما األوبك دول احتياطات اعتبار فيجب األسعار، حساب يف العنصر هذا اختاذ أريد ما إذا أنه إال األعضاء،

 لديها اليت اجلزائر اهتمام عن مثال السعودية يف القرار صانعي اهتمام يقل ال حىت وذلك واحدا، خزانا كانت

  .متواضعة احتياطات
 وتطوير الستكشاف كحافز يعترب عنصرا سبق ما إىل باإلضافة للبترول العادل السعر يتضمن أن يتعني :احلافز -3

 ورفع ناحية من االحتياطات زيادة دف االستثمارات لزيادة مربرا يعترب احلافز فهذا للبترول، جديدة حقول

 .أخرى ناحية من املوجودة احلقول من االستعادة مستوى

 تربر البديلة، الطاقة مبصادر قورنت ما إذا البترول، استخدامات مدى فاتساع :للبترول اخلاصة الصفقات -4

 على اإلمكان بقدر وحيافظ كوقود البترول استهالك ختفيض يف نسبيا يساعد السعر إىل إضايف عنصرا إدخال
 .الكفاءة من القدر فيها بنفس األخرى الطاقة مصادر داماستخ ميكن ال اليت لالستخدامات البترولية االحتياطات

 الدول كلف قد العمالت أسعار تقلب و التضخم إن :العمالت أسعار وتقلب املايل التضخم عن التعويض -5

 يف للتوسع داعيا ترى ال الدول فهذه ذلك وعلى الحتياطاا، الشرائية القوة تأكل مبعيار كثريا للبترول املصدرة
 احلقيقية قيمتها اخنفضت قد الفوائض هذه أن جتد ذلك بعد مث البترولية املالية الفوائض تراكم حد إىل اإنتاجه

 ومصدري منتجي نظر يف يربر البترول أسعار يف التمييز إىل باإلضافة الدوالر، قيمة واخنفاض التضخم بسبب

 OCDE . منظمة دول من واردام أسعار مع البترول أسعار تتوازى أن البترول

 إليها حتتاج اليت املالية العوائد السعر هذا يؤمن أن للبترول العادل السعر يتطلب :التنمية احتياجات تأمني -6

 املوارد تتجاوز ال زمنية فترة خالل التنمية هذه حتقيق يكون أن على للبترول، املصدرة الدول يف االقتصادية التنمية

 بتراكم تسمح حبيث مرتفعة من تكون أن جيب البترول أسعار أن ذلك عىنوم الدول، هذه يف املتاحة البترولية

 الدول معظم واعتماد البترول، عمر وحمدودية التنمية عملية طول االعتبار يف مأخوذ للتنمية، املطلوبة العوائد

 البحث تيحي أن للبترول العادل السعر شأن من إن .التنمية لعملية كمحرك العوائد هذه على للبترول املصدرة

 كما الطاقة، يف أزمة لتجنب العامل، دول معظم مشاركة يستوجب ما تطويرها و البديلة الطاقة مصادر عن اجلدي

 نوعا حتقيقه إىل باإلضافة هذا االستنفاذ، تباطؤ بالتايل و البترول، يف استهالك إىل االنضباط يؤدي السعر هذا أن

  .الصناعية الدول على املفرط االعتماد مغبة اوجينبه املصدرة للدول االقتصادي األمن من

                                                           

.30 ص، 1986 حممود يونس، العوامل احملددة ملستقبل أسعار البترول اخلام، الدار اجلامعية، بريوت - 1  



 د اجلزائري على عائدات البترولقطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصا :الفصل األول

 

15 

 

 %2.5 ـب األسعار ارتفاع مبدأ 1971 يف العاملية البترول وشركات أوبك بني أبرمت اليت طهران اتفاقية أقرت - 

 انضو يتسارع ناضبة ثروة البترول كون خاصة كعالوة سنتات 5 زيادة مبدأ أقرت كما التضخم، ملواجهة سنويا

 الذي البترويل السعر من% 2.5 تعادل طهران اتفاقية يف اخلمسة السنتات وكانت عليها، الطلب بازدياد

 سنويا،% 5طهران  اتفاقية ااعتمد اليت السنوية الزيادة معدل يصبح وبذلك للربميل، دوالرين حول يراوح كان

 مازاال البترول، على الطلب منو و مالتضخ ملواجهة السنوية الزيادة مبدأ أن إال سارية تعد مل طهران اتفاقية أن ومع

 . احلقيقية قيمته على حفاظا السعر لتدرج أساسا يصلحان
 لتسعري يستخدم الذي الدوالر قيمة على يطرأ ملا طبقا البترول سعر تصحيح مبدأ األوىل جنيف اتفاقية أقرت - 

 من اعتبارا% 8.5 بنحو سعاراأل زيدت ومبقتضاها الرئيسية، العمالت من عدد مواجهة يف تغريات من البترول

 يف رمسيا قيمته يف ختفيض من تبعه وما 1971 أوت يف الدوالر تعومي قرار صدور عقب 1972جانفي 

 .1971ديسمرب
 زيدت حيث ، 1973فيفري يف الدوالر لقيمة الثاين التخفيض بعد 1973 جوان يف الثانية جنيف اتفاقية أبرمت - 

  .1العمالت لتقلب  تبعا شهريا تصحيحها مع% 11.9 بنحو األسعار مبقتضاها
  

 الريعي اجلزائري االقتصاد: اخلامس املطلب

 تصنيفها يف االقتصاديني أغلب فيها خيتلف اليت أساساً الطاقوية الريوع على اجلزائري االقتصاد يعتمد  

 الذي الوقائع تاريخ خالل من أهدافها خاصة اجلزائر حتقق قد ،الدولية احملروقات صناعة خالل ومن االقتصادي،

 الطاقوية، الريوع :الثنائية إىل التطرق سنحاول لذا. العامل يشهدها ومازال شهدها اليت التحوالت ظّل يف شهدته

  .اجلزائرية للمحروقات التارخيية املرجعية
  

 االقتصادية النظرية يف الطاقوية الريوع :الفرع األول

 الذين االقتصاديني وبعض املدارس آراء خمتلف على ،النقطة هذه خالل من وموجزة شاملة نظرة إلقاء سنحاول  

 :2الطاقوي الريع خصائص على تكلموا

يف  املوارد الطبيعية جمال يف التفكري، العقاري الريع نظرية بفضل الكالسيك طور :الكالسيكية املدرسة عند -1
 القيمة ميثل املنجمية املوارد سعر وأن ،جاإلنتا تكلفة على القائمة القيمة حول(Adam Smith)  مسيث آدم نظرية

 .هلا النقدية

 وأكد ،إنتاجها يعاد ال واليت إنتاجها يعاد اليت السلع بني فرقت فقد )David Ricardo( ريكاردو دافيد نظرية وأما

 .األراضي واختالف تنوع نتيجة كان الريع وجود أن

                                                           

.127 مىن الربادعي، مرجع سابق، ص - 1  
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 توضح اليت هي ) العمل – القيمة ( نظرية كنول نقدي، وليس تفاضلي ريع هو الريع أن ريكاردو واعترب

 لتلبية والضرورية اجتماعيا منتجة كمية أخر إنتاج تكلفة يساوي الذي ،الريع هلذا نقدية قيمة وتعطي األسعار

 .الطلب

 يتم الطاقوية املوارد نوعية مسألة ماركس جملدات يف (Carl Marx) : ماركسكارل  االقتصادي عند -2

 فالطاقة املاء، منبع كمثال وأخذ املنجمية، املوارد مشكل إىل حتليالته يف يتطرق مل إذ رض،األ مثل اعتبارها

 واستنتج، األرض بندرة مرتبطة الطاقوية املوارد فندرة وهلذا األرض، مالك قبل من احتكارها يتم املستخرجة

 .الزراعية املواد بأسعار أساسا مرتبطة املنجمي، األصل ذات الطاقة أسعار تكوين قوانني أن بذلك ماركس

 اموجود واعتربه ،التفاضلي للريع تعريفه يف ريكاردو ميكانيزم ماركس اتبع فقد الريع، بتعريف يتعلق فيما وأما  
 باستغالل يتعلق فيما الريع خاصة ذا املتعلقة للشروط ريكاردو حتليل عن ابتعد أنه إال واملناجم، األرض يف

 .العمل

 املفسر بامللكية العقاري الريع عن أيضا يتحدث بل فحسب، التفاضلي الريع تعريف لىع ماركس يقتصر وال

 .الزراعيني للعمال املالك استغالل مع ولكن امللكية، حقوق بسبب العقارية

 الطاقة يف أن صالحيته إال املال، رأس بتنظيم الزراعة يف يفسر والذي ،املطلق الريع هو آخر ريعا ملاركس ويوجد  

 أكرب األموال رؤوس توظيفات على حتتوي االستخراجية الصناعات فإن األساس هذا وعلى منها، التأكد تمي مل

 .للطاقة بالنسبة مهمة النقطة وهذه املتوسط من

 الشرائية والقدرة الطلب حيدد ولكنه السلع، قيمة وال اإلنتاج سعر هو ليس الريع أن ماركس دكويؤ  

 اليت األسواق يف اإلنتاج سعر فوق ما إىل السوق سعر برفع االحتكاري الربح هذا بذلك فيسمح للمستهلكني،

 املوارد على واملطبق املطلق الريع ملفهوم إعطائه عند فماركس وعليه، للموارد والدول الشركات باحتكار تتميز

 .السلع بعض سعر حتديد يف للطلب كربى أمهية بإعطاء يسمح ،الطبيعية

-املنفعة-القيمة(نظرية  رواد أكرب )J-B SAY(ساي جون باتيست  يعترب: السيكيةالنيوك املدرسة عند -3

 .النيوكالسيكية املدرسة ملنطلق أساس كانت أفكاره أن إال الكالسيك، من وهو )الندرة

 باخلدمة عليه يطلق عمال وتؤدي اإلنتاج، عملية يف تدخل طبيعية عناصر هناك أن  (Say)اعترب ساي لقد  

 )الناضبة الطاقة(وغري املتجددة  املتجددة الطاقة مصادر إدخال ذلك خالل من وأمكن الطبيعية، للعناصر اإلنتاجية
  .الطبيعية العناصر تعريف يف

الناضبة،  املصادر حتليل فائدة اإلنتاج عوامل وكل السلع كل على النيوكالسيك عند املطبق الندرة مفهوم وقد أفقر
 امللكية دخل له إنتاجي رأمسال تشبه األرض أن اعتبار إىل )Leon Walras( ولراسليون  ـب أدت الوضعية هذه

 ."العقاري بالريع"يسمى 

 وهو) Alfred Marshall( مارشال ألفريد وخصوصا ،النيوكالسيك ا أخذ فكرة املال برأس األرض تشبيه إن  

 إن ،املنجمية للمصادر الفيزيائي اإلنتاج جتديد عدم فكرة االقتصادي للتحليل أدخل الذي الوحيد االقتصادي
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 ال املنجم كراء فسعر ذلك ونتيجة السطح، على يؤثر منجم استغالل بينما العمق، على يؤثر ال أرض أي استغالل

 .األرض كراء سعر مثل حسابه ميكن

 سعر طفق ليس وتعطي الناضبة املوارد تفسر اليت اإلتاوة وبني )األرض كراء سعر (الريع بني مارشال ومييز  

 البعيد، واملدى القصري املدى يف املال رأس تكوين بني أيضا ومييز احلقل، استغالل تكلفة أيضا ولكن اإلنتاج،

 هذا أمهية بذلك دعمت واليت الكالسيك والنيوكالسيك، مفاهيم بني الربط مارشال استطاع التميز هذا وبفضل

 .الطاقة أسعار مفهوم حتديد يف الكاتب

 (P.Sraffa) سرافه عند بالتحديد وتظهر ملحوظا، تطورا جهته من والريع لألرض ريكاردو حتليل عرف كما  

 ليست إنتاج عوامل هي اإلنتاج يف املستعملة املنجمية واملوارد فاألرض املنجمية، باملصادر تتعلق أساسية أفكار

 حتديدها ميكن ال عارهاأس فإن واستنتاجا أخرى سلع تشكيل يف تدخل فهي األساس هذا وعلى عنده، أساسية

 .)للريع (خاصا شيئا تكون ولكنها األخرى، السلع بقية مثل

 :وهنا ميكن التعرض هلذا املفهوم من قبل بعض املفكرين ):مرحلة االنفتاح االقتصادي( احلديث العصر يف  4-

 :وهي احلاضر الوقت حىت صاحلة تبقى تساؤالت عدة طرح لقد :وأتباعه Hottellingمفهوم  حسب -أ

 املناجم؟ أحد قيمة حتديد يتم كيف •

 االحتكار؟ يف أو الكاملة املنافسة حالة يف األفضل املستوى هو وما •

تكاليف االستخراج،  االعتبار بعني يأخذ ال فهو وهلذا إنتاج، عوامل وليست سلعا الطبيعية املوارد أن يعترب وهو
 .هوتلينج عليه منوذج يطلق ما وحدد

 قاعدة بوضع له مسح ما وهذا ،االعتبار بعني االستخراج تكاليف األخري هذا أخذ لقد O.de la Gradville: -ب

 اليت األرض يف وسعر املوارد تكاليف االستخراج جمموعة يساوي املناجم سعر وهي ،السابقة القاعدة من أقرب

 . Hottellingقاعدة  حسب تقيم

 متغري أدخلوا الذين املفكرين من جمموعة وهم: Fourgean, Nordhous, G.Heal: من كل حسب -ج

 مرتبط بتغريات األسعار يف تسلسل وجود أن املفكرين هؤالء اعترب حيث الطاقة، أسعار حتديد يف التكنولوجيا

 .تكنولوجية

 أسعار فتحديد أسعار احملروقات، أخص وبصفة الطاقة القتصاديات أمهية 1973 البترولية األزمة أعطت ولقد  

 أن نفرض أن فإما املختلفة، األسعار تكوين يف أساسية فرضيات وجود يفترض والطلب العرض طريق عن الطاقة

 تسمح ال إستراتيجية سلعة البترول وإما األسعار، لتحديد العادية القواعد املفكرين بعض يطبق حيث سلعة البترول

 تبقى الثانية احلالة يف بينما حبتاً، اقتصاديا األوىل احلالة يف التفكري ويبقى، عادية بطريقة العمل السوق مليكانزم

  1.سالحا البترول يصبح و مسطرة اجليوسياسية املفاهيم
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 االقتصاد ريعية اجلزائر :الفرع الثاين

وهو مستوحى من كتابات كارل ماركس  ،استخدام مصطلح الدولة الريعية منذ بداية القرن العشرين ألقد بد    
والدولة الريعية ليست حباجة إىل أن تكون غنية باملصادر الطبيعية لتكون ريعية  ،ة الريعيةاليت تناولت مبدأ الرأمسالي

بادلت أو تنازلت ولو بشكل مؤقت عن ميزات موقعها اجلغرايف  أو أقرضتما  إذاتسمى دولة ريعية  أنبل ميكن 
 أوشكل مساعدات وهبات وعادة ما يأيت هذا الريع على  ،السياسي مقابل احلصول على ريع من دول أخرى أو

  .1فتتساوى بذلك يف الريعية مع تلك اليت باعت مواردها الطبيعية مقابل دخل، قروض ميسرة

 :عندما ما بلد على الغاز أو البترول من الريعية الدولة صفة تطلق حني يف

 على أولية مهيمنة ةكماد ،)الغاز أو اخلام البترول( احملروقات من هامة لكميات صرحيا ومصدراً منتجاً يكون -

 الصادرات؛

 ؛الغاز أو البترول ريع على أساسية بصفة القائم واالجتماعي االقتصادي اهليكل يعتمد -

 على كبرية بصفة ...)نقل و استخراج استكشاف،(مراحله  مجيع يف احملروقات استغالل أجل من يعتمد - 

 ؛ولوجيالتكن التطور إىل تفتقر دولة أي العاملية، الشركات تقنيات

 أو للبترول ومصدرة منتجة دوال هناك ألن ،"البترولية الدولة"صفة  يعطي ال وتصديره البترول إنتاج فعنصر  

 االقتصادية النشاطات تنوع على قائمة اقتصادياا ألن وروسيا، وهولندا النرويج مثل نفطية، دوال تعترب وال الغاز

 أحد أيضا وهي البترولية، الدول إحدى تعترب الصفات ذه ائرفاجلز االستغالل، ولذلك تكنولوجيا يف وتتحكم

 لالقتصاد قوية روافد تشكل أن ميكن طبيعية متنوعة ثروات متتلك اجلزائر أن مع النشطني، األوبك منظمة أعضاء

  .البترول ثروة جانب إىل الوطين
  

  مفاهيم عامة حول النفط اجلزائري وبيان واقعه احلايل: الثايناملبحث 

إبراز ألهم حيتاج بيان الواقع احلايل لقطاع النفط اجلزائري إىل إعطاء حملة تارخيية عنه ومراحل تطوراته مث   
أبرز ااالت اليت استثمرت فيها الدولة املؤشرات الدالة على أداء القطاع يف االقتصاد الوطين، وسوف يتم طرح 

 :ث يف ثالث نقاطى ذلك سيقدم املبحعوائد وفوائض احملروقات، وبناءا عل

 ؛مفاهيم عامة حول النفط اجلزائري  - 

 ؛الواقع احلايل لقطاع احملروقات يف اجلزائر - 

  .إدارة احلكومة لعوائد احملروقات - 
  

  )حملة تارخيية عن القطاع( مفاهيم عامة حول النفط اجلزائري :املطلب األول

روقات يف اجلزائر، وكشفت أنه كان متطابقا إىل كثرية قد تناولت مسار تطور قطاع احمل اقتصاديةإن دراسات   
وبينت أن العوامل اخلارجية كانت احملدد األساسي يف كل  حد بعيد مع التحوالت الدولية يف قطاع احملروقات،

                                                           
1
  . www.alarabalyawm.com: يوسف منصور، حول الدول الريعية، على املوقع - 
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كان دائما اهلدف وراء  ،التغريات اليت حدثت من قبل، وأن النية يف تكييف القطاع مع احمليط االقتصادي الدويل
  .السابقة اليت قامت ا اجلزائر واإلصالحلتغيري كل مشاريع ا

  

  البترول يف اجلزائر تاريخ :الفرع األول

يرجع اكتشاف البترول يف اجلزائر إىل البدايات األوىل من القرن العشرين، حيث بدأت حماوالت التنقيب عن   
مق بعد مالحظة مؤشرات بترولية على النفط يف اإلقليم الغريب من منطقة غيليزان ومت حفر بعض اآلبار القليلة الع

، هذه االكتشافات )جنوب سور الغزالن(، وواد قطرين )جنوب غرب غيليزان(سطح األرض، مثل بئر تليوانيت 
  .األولية كانت عرضية وال تدخل ضمن خمطط البحث والتنقيب

مث حقل برقة بالقرب  ،ينالفرنسيةٌ  أول حقل بترويل يف واد قطر بترولٌ الصوراكتشفت شركة ، 1946يف عام   
وحينئذ بدأ االستغالل البترويل واندفعت الشركات سعيا وراء احلصول على امتيازات  ،1952من عني صاحل عام 

 وشركة )السينريال( "اجلزائر الشركة الوطنية للبحث واستغالل بترول" ومن هذه الشركات .للبحث والتنقيب
رخصة تغطي مساحة  24ومها شركتان فرنسيتان منحت هلما  )بسالكراي( " أحباث واستغالل بترول الصحراء"

باإلضافة إىل شركات أمريكية وبريطانية وإيطالية ظلت تتابع أحباثها إىل أن عثرت على حقل ، 2ألف كلم 327
منذ اكتشاف هذه  البترويل يتزايد اإلنتاجبدأ  .وزارزتني 1956وحاسي مسعود وتيقنتورين يف  1954إجيلس عام 

مليون  20.7إىل  1958مليون طن سنة  0.4وبدأ اإلنتاج والتصدير والذي تطور من  ،ل مث توالت االكتشافاتاحلقو
1969طن سنة 

1.  
  

  لشركة سوناطراك دور االقتصاديال :الفرع الثاين

جة مصدر دخل الدولة من البترول هو ما ميثل رابطة مالية مباشرة أي ما حتصل عليه الدولة من عوائد ورسوم نتي  
وتوجد روابط مالية غري مباشرة تتمثل فيما تنفقه الشركات من أموال يف االستغالل املباشر للثروات البترولية، 

  .السوق احمللي على شكل مرتبات ومشتريات وعقود مقاوالت
31/12/1963 بتاريخ 63/491ولكسر االحتكارات األجنبية لألنشطة البترولية، صدر املرسوم   

يقضي بإنشاء  2
  :وقد حدد املرسوم أهدافها التالية "سوناطراك"وهي اختصارا  "هاشركة الوطنية لنقل احملروقات وتسويقال"
  ؛القيام بالدراسات التمهيدية املتعلقة ببناء وسائل النقل الربية والبحرية للمحروقات - 
  ؛بناء وسائل النقل - 
  ؛شراء وبيع احملروقات - 
  ؛وقيع االتفاقيات الجناز كافة املشروعات املتعلقة بالبترولاحلصول على التراخيص البترولية وت - 
  .تنفيذ العمليات العقارية وغري العقارية املتعلقة بالشركة - 

                                                           
  .436ار الفكر اجلامعي، ص ، دنظرية البتروليسري حممد أبو العال،  -1

.28/01/64الصادرة بتاريخ ، 83 اجلريدة الرمسية رقم ، 63/491 املرسوم رقم - 2  
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وحيول دورها  ،ليعدل من النظام األساسي لشركة سوناطراك 22/11/1966 بتاريخ 66/292وصدر املرسوم رقم   
 ،ولية الكاملة يف مباشرة النشاط البترويل باإلقليم اجلزائريمن جمرد الناقل والبائع للمنتجات إىل دور املسؤ

 .ونقلها وحتويلها وتسويقهاٌوأصبحت تدعى مبوجب هذا املرسومٌ الشركة الوطنية للتنقيب عن احملروقات وإنتاجها 
  :1ويشمل نشاط الشركة ما يلي

  ؛قاتن احملرومأي صناعة أخرى مشتقة  كذلكإنشاء املؤسسات الالزمة للتكرير و - 
  ؛توزيع احملروقات داخل وخارج اجلزائر - 
  ؛النيابة عن الدولة اجلزائرية فيما يتعلق بالقطاع البترويل - 
   .القيام بسائر العمليات سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة طاملا تتعلق بنشاط الشركة البترويل - 
من أربعني  برفع ميزانية الشركة يقضي قرار للحكومة اجلزائريةصدر  ،وعلى إثر هذا التوسع بنشاط الشركة  

  .دينارمليون دينار إىل أربعمائة مليون 
حتتل املرتبة األوىل من بني الشركات الوطنية للبلدان املصدرة  هذه األخرية أصبحت ،وبفضل نشاط سوناطراك  

  .للبترول واملرتبة العاشرة من بني الشركات العاملية املنتجة للبترول
أصبحت الشركة الوطنية املسؤول الوطين الوحيد باجلزائر عن كافة عمليات  ،1971 سنة أميمومنذ قرارات الت  

  .2سواء على الصعيد الداخلي أو اخلارجي ،البترولإنتاج واستثمار 

  اجلزائريةاحملروقات تأميمات  :الفرع الثالث

وهلذه  ،اه االحتكارات البتروليةهي أول جتربة كربى خيوضها بلد عريب جت ،إن التجربة اجلزائرية يف التأميم  
التجربة أمهية خاصة للبلدان العربية وبلدان العامل الثالث لكسر أسطورة الكارتل العاملي والتشكيك يف إمكانية 

وإن قوة املثل الذي  ،وأصبح أكثر ما ختافه دول االستعمار هو سريان عدوى التأميم من بلد آلخر ،الوقوف أمامه
  .إىل فتح عيون وتوعية الكثري من شعوب البلدان النامية أعطته اجلزائر سيؤدي

 :حيث مرت عملية التأميم مبرحلتني ،ولقد عملت اجلزائر يف بداية السبعينات على تأميمات يف قطاع احملروقات  

مث بفرض رقابة  ،)BP( بدأت حركة التأميم بشبكة البيع التابعة لشركة بريتش بتروليوم :التأميمات اجلزئية -1
ماي  13ويف  .1967عام  (mobil oil,esso) إيسو وموبيل أويل الدولة على شركتني أمريكيتني للتوزيع والتكرير

ويف  ،صدر أمر يقضي بالتأميم الكامل للشركات األجنبية اليت تعمل يف جمال التسويق والتخزين والنقل ،1967
العاملة يف جمال  )باستثناء الفرنسية (جنبية صدرت قرارات تقضي بتأميم الشركات األ ،1970 عام جوان ونوفمرب
 ،التأميناتوذه  .ومل يستثىن من هذا القرار غري شركة جييت اليت وافقت على شروط اجلزائر ،إنتاج البترول

 .%31ارتفعت حصة سوناطراك من اإلنتاج البترويل إىل 

                                                           

.14/10/66 الصادرة بتاريخ، 88 اجلريدة الرمسية رقم، 66/292 املرسوم رقم - 1
  

 .49 ص ،1990 اجلزائر بوشان للنشر، دار ،والضالل احلكمة بني اجلزائري الغاز السالم، عبد بلعيد -2
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لشامل للصناعة البترولية بعد املفاوضات مل يبق يف الواقع غري صدور قرار بالتأميم ا :الشاملة اتمالتأمي -2
منح القانون قد و .عندئذ اختذ قرار بتأميم منابع الغاز الطبيعي وإلغاء عقود االمتياز ،املستمرة بني فرنسا واجلزائر

 يدور املنفذ الرئيسيكون هلا شركة سوناطراك الوطنية ، والذي ينص على أن 24/02/1971 بتاريخ الذي صدر
على األقل، وإلزام الشركات املختلطة على جعل مقرها  %51ورفع نسبة مشاركتها إىل  ،ت البتروليةجلميع العمليا

 .1الرئيسي باجلزائر

     الواقع احلايل لقطاع احملروقات يف اجلزائر: املطلب الثاين

التارخيي،  عة تطورهوهذه املكانة هي نتيجة منطقية لطبي ،حيتل القطاع النفطي موقعا متميزا يف االقتصاد اجلزائري  
  :من خالل املؤشرات التالية اك هذا الدورميكن إدر و وطبيعة نشاطه والدور املنوط به،

  

  اإلنتاجهيكل  :الفرع األول

إىل مجيع السلع و اخلدمات املنتجة حمليا سواء كان املنتج جزائري أو أجنيب، فهو يتضمن  اخلام يشري الناتج احمللي  
 PIBعتبارها منتوجات خارج الوطن، وبذلك ميثل إالواردات ب توجات حملية ويستبعدعتبارها منإالصادرات ب

، 2قتصادإلقتصاد اجلزائري ومعرفة الوضعية احلقيقية لإلقياس معدل منو ا همؤشر ذو أمهية كبرية ميكن من خالل
 :وميكن معرفة مدى مسامهة وارتباط الناتج احمللي اخلام بعائدات القطاع النفطي من خالل معطيات اجلدول التايل

  اخلام احمللي الناتج بنية يف النفطي القطاع موقع): 02( رقم جدول

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 القطاع (%)

34,70 31,00 45,10 43,70 46,30 44,70 37,94 35,68 32,55 33,89 39,20 حمروقات 

8,40 9,30 6,60 7,60 7,70 7,70 9,18 9,69 9,19 9,67 8,40 فالحة

5,00 5,70 4,70 5,10 5,10 5,30 6,05 6,55 7,18 7,34 7,05 صناعة معملية

13,50 12,20 9,80 8,50 8,30 8,50 10,39 10,51 11,00 11,08 10,30 إدارة معملية

38,40 41,80 33,80 35,10 32,60 33,80 36,44 37,57 40,08 38,02 35,05  أخرى
  2010 ،2006 لسنة السنوي التقرير اجلزائر، بنك: املصدر  

 ،خالل معطيات اجلدول أعاله املوقع الرئيسي الذي حيتله قطاع احملروقات يف بنية الناتج احمللي اخلام نرى من  
مما  %30ويف العموم هي ال تنزل حتت نسبة  ،2006سنة  %46.30إىل  حيث وصلت نسبة املسامهة كأعلى تقدير

 .يبني االعتماد الكبري لالقتصاد اجلزائري على عوائد النفط

 

 الصادرات :ثاينالفرع ال

  مليار دوالر، وهذا 55.04مببلغ قدره  2010من الصادرات اإلمجالية للجزائر لسنة  %97.14شكلت احملروقات 
                                                           

.475 يسري حممد أبو العال، مرجع سابق، ص - 1
  

ة يف زغيب شهرزاد، حليمي حكيمة، القطاع النفطي بني واقع االرتباط وحتمية الزوال يف االقتصاد اجلزائري، جملة االكادميية العربية املفتوح - 1
    .الدامنارك،  العدد التاسع
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 :1مليار دوالر موزعة على النحو التايل 0.969ـ بقيمة تقدر ب %2.86يعين أن باقي الصادرات ال متثل إال 

 

  2010 لسنة النفطية غري الصادرات هيكل): 03( رقم جدول

النسبة املبلغ (مليون دوالر) املواد

31,58% 306 التموين

17,03% 165 مواد أولية

44,79% 434 مواد نصف مصنعة

0,10% 1 معدات زراعية

2,79% 27 معدات صناعية

3,51% 34 سلع إستهالكية

0,21% 2 مواد أخرى

100,00% 969 اموع خارج احملروقات
 

 .2010بنك اجلزائر، التقرير السنوي : املصدر                 

وهذا ما انعكس على تكوين  ،تنافسيتهاتربز أرقام اجلدول عدم فعالية القطاعات غري النفطية وضعف    
فهي يف النهاية وليدة  ،يوم آلخر فبالرغم من مستواها الذي ما فتئ يتعزز من .االحتياطيات من العمالت األجنبية

القطاع النفطي، وهذا يعين أن أي اختالل على مستوى السوق النفطية جيد انعكاسا له على مستوى االحتياطي 
أحد العوامل اليت جتعل السلطات غري قادرة على االعتماد عليها يف دعم قيمة الدينار  ومن العمالت األجنبية، وه

ا ال تستند على عوامل مستقرة، وبالتايل بإمكاا أن تتدهور، ويعزز ذلك إمكانية أمام العمالت األخرى، كو
بفعل التحويالت العكسية لرؤوس األموال املترتبة عن االستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاعات استنزافها 

واجلدول املوايل يوضح  .2يف حني أن أرباحها قابلة للتحويل ،)قطاع االتصاالت(اخلدمات غري القابلة للتصدير 
 :ذلك

 اجلزائر يف األجنبية العمالت من االحتياطيات تطور): 04( رقم جدول

2010 2009 2008 2007 2006 205 2004 2003 2002 السنة

162,20 148,91 143,10 110,18 77,78 56,18 43,11 32,92 23,10  بالقيمة(مليار دوالر)

  .2010 السنوي التقرير اجلزائر، بنك: املصدر    

انتقل من السابق التطور الكبري الذي عرفه االحتياطي اجلزائري من العمالت االجنبية، حيث  يربز لنا اجلدول 
، وهذا راجع إىل ارتفاع أسعار النفط يف هذه 2010مليار دوالر سنة  162.2إىل  2002مليار دوالر سنة  23.1
  .الفترة

                                                           

.2010 التقرير السنوي لبنك اجلزائر - 1  
االستخدامية  دي عبد ايد، االقتصاد اجلزائري والنفط، فرص أم ديدات، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءةق -2

  .5ص، 2008، للموارد املتاحة، جامعة سطيف
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أن هناك جزء كبري من هذا  فمن املعلومدير بنك اجلزائر هذا االحتياطي من العملة الصعبة بطريقة مبهمة، ي    
ت أمريكية، وهو ما قد يعرض هذه األموال للخسائر، فاألداء احلقيقي املبلغ خارج النفط والغاز استثمر يف سندا

يف منتصف  %10(مع اخذ التضخم بعني االعتبار للخزانة األمريكية يسجل استمراره يف اجتاه االخنفاض 
كان سلبيا حىت يف أوج األزمة االقتصادية العاملية بني عامي  وقد ،)2000يف سنة  %4اخنفض إىل ، والثمانينات

هذا األداء اخذ يف ، )% 6(+ حىت وصل إىل 2009، مث اخذ يف االنتعاش سنة )%2-( حيث بلغ 2009و  2008
  .وهو اآلن يف حدود الصفر 2010عد سنة بالتراجع 

وعلى الرغم من حتذيرات اخلرباء، احلكومة اجلزائرية ترفض تغيري استراتيجيها االستثمارية خبصوص احتياطي   
، وهو اخلالف األول من فريقني يف احلكومة اجلزائريةكان هناك خالف علين بني  2010بداية  النقد األجنيب، ويف

نوعه، حيث يرى األول أنه جيب استثمار جزء من االحتياطي يف متويل االستثمارات داخل البالد، والثاين يدافع 
  .عن الوضع الراهن

ة لالستثمار يف األسهم يف الشركات باخلارج، كومة بإحداث صناديق سيادية للثروة اجلزائرياحلومل تقم   
مليار دوالر من احتياطي العملة  18.72وباملقارنة، جند أن دولة قطر وهي اكرب دولة مصدرة للغاز، ال تتجاوز 

األجنبية، غري أن البلد يستثمر هذه األموال يف صناديق سيادية، ولديها اآلن عشرات املليارات من الدوالرات يف 
  .1يا والواليات املتحدة األمريكيةأوربا واس

 

  التشغيل :الفرع الثالث

بالرغم من أمهية مسامهة احملروقات يف الناتج احمللي اخلام، فإن قطاع الطاقة واملناجم جمتمعا ال يساهم يف التشغيل   
ات كثيفة من جممل األيدي العاملة، وهذا راجع لكون القطاع يعتمد يف األساس على تكنولوجي %3إال يف حدود 

 :وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل .مما جيعل قدرته على استيعاب األيدي العاملة حمدودة ،رأس املال

 
  التشغيل يف واملناجم الطاقة قطاع مسامهة): 05( رقم جدول

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البيان

9736 9472 7002 6771 8869 6222 5976 5741 5462
السكان املشغولون  

باآلالف

231817 226549 221281 213288 210280 204717 197836 197836 192339
عمال قطاع الطاقة 

واملناجم

2,38 2,39 3,16 3,15 2,37 3,29 3,31 3,45 3,52 النسبة

  .واملناجم الطاقة وزارة موقع –.  2010 السنوي التقرير اجلزائر، بنك: املصدر

 2002عامل سنة  192339حظ من خالل معطيات اجلدول، ارتفاع عدد عمال قطاع الطاقة واملناجم من نال
، وهذا توازيا مع االرتفاع امللحوظ يف عدد السكان املشغولون، والذي بدوره 2010عامل سنة  231817إىل 

                                                           

  http://zenatanews.unblog.fr/2011/07/28/1610 -  1-/11. 60/04/12: تاريخ التصفح -
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ات نسبة عمال القطاع ، وهذا ما يفسر ثب2010عامل سنة  9736000إىل  2002عامل سنة  5462000ارتفع من 
  .تقريبا %3عند 

سنة  29,2%أما فيما خيص البطالة، فقد شهدت هذه السنوات حتسن ملحوظ يف معدالا اليت اخنفضت من   
، %10حوايل  2010على التوايل، يف حني بلغت اية سنة  2004و 2003سنيت  17,7% مث إىل 23,7%إىل  1999

النفط الذي أتاح للجزائر فرص كبرية لتمويل استثماراا احمللية من جهة، أو ويرجع ذلك أساسا إىل ارتفاع أسعار 
، يف حــني وصلت عملية التشغيل إىل 1استقطاب استثمارات أجنبية خاصة هلذا القطاع من جهة أخرى

2010منصب سنة  264000
أمام النمو الدميغرايف املتزايد وسلسلة اخلصخصة  هميكن اإلشارة إليه، أن ، وما2

والشراكة املتواصلة تبقى معدالت البطالة مهددة باالرتفاع، خاصة وأن الفوائض البترولية مل حيسن استغالهلا يف 
 .إحداث تنمية مستدمية

 
 
 
 

  اجلباية: الفرع الرابع

تشكل اجلباية النفطية املورد األساسي للميزانية العامة للدولة، وتتوقف وضعيتها على مستوى أسعار النفط وسعر   
تراجعت وضعية امليزانية العامة للدولة، وملا انتعشت  ،1998الدوالر األمريكي، فلما اخنفضت أسعار النفط يف سنة 

 :وميكن معرفة ذلك من خالل اجلدول املوايل .األسعار انتعشت امليزانية

  
  للدولة العامة اإليرادات يف البترولية اجلباية مسامهة): 06( رقم جدول

2005 2004 2003 2002 2001 السنة

2 352,70 1 570,70 1 350,00 1 007,90 1 001,40 اجلباية البترولية(مليار دج)

3 061,70 2 229,70 1 974,40 1 603,20 1 505,50 االيرادات العامة(مليار دج)

76,84 70,44 68,38 62,87 66,52 النسبة

2010 2009 2008 2007 2006 السنة

2 905,00 2 112,70 4 088,60 2 796,80 2 799,00 اجلباية البترولية(مليار دج)

4 379,60 3 676,00 5 190,50 3 687,80 3 639,80 االيرادات العامة(مليار دج)

66,33 57,47 78,77 75,84 76,90  النسبة
         . 2010 السنوي التقرير اجلزائر، بنك: املصدر          

  

                                                           

.22 زغيب شهرزاد، حليمي حكيمة، مرجع سابق، ص - 1
  

 - 2 www.ons.dz- -  
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، األمر الذي يعكس وضعية 2005من جمموع اإليرادات لسنة  %76لقد وصلت اجلباية البترولية إىل مستوى  
تغطية أجور عمال من الناتج احمللي اخلام، وهو ما يكفي بالكاد ل %10اجلباية العادية اليت ال متثل إال يف حدود 

  :ويعكس هذا الوضع .الوظيف العمومي
ضعف التشريع واإلدارة الضريبية، إذ يقوم التشريع الضرييب على جمموعة من القوانني اليت كتبت بصياغات  - 

ضعيفة ومفككة، تفسح اال لتفسريات وتأويالت متباينة، وتساعد على التهرب، مما جعلها تفقد فعاليتها 
  ؛حاجات واألغراض املالية احلديثةواستجابتها لل

  ؛عدم استقرار النظام الضرييب، والذي كثريا ما متيز بكثرة التغيريات - 
اإلنصاف يف وضع املعدالت ضعف العدالة الضريبية، حيث يتميز النظام الضرييب اجلزائري بابتعاده عن  - 

  .  1الضريبية، وقوانني اإلعفاء الضرييب
  

  كومة لعوائد احملروقاتإدارة احل: املطلب الثالث

إىل زيادة مقابلة يف اإلنتاجية أو يف حجم التراكم إن الزيادة الكبرية يف إيرادات الصادرات النفطية ال ترجع   
وإمنا هي نتيجة مباشرة للتحسن الكبري واملفاجئ الذي طرأ على معدالت التبادل التجاري اخلارجي  ، الرأمسايل

External Terms Of Trade ولكن هذا التحسن يف معدالت التبادل التجاري اخلارجي  . صادرات النفطلصاحل
من الدول الغربية املستوردة للنفط، وإمنا ظهر يف  Transfer Of Real Resourcesحقيقية مل يصاحبه متويل ملوارد 

أو أدوات  Financial Assetsيتم حتويلها أوال بأول إىل أصول مالية  ،ن املدفوعاتازيشكل تراكم فوائض يف م
  .2دين يف يد الغري

مما طرح مشكلة تطور الفوائض  ،عرفت اجلزائر منوا مطردا يف التدفقات املالية ،وخالل السبع سنوات األخرية  
ال  ،لالقتصاد الوطين، على أساس أن السوق الداخلية يف الوقت الراهن ويف املدى القريباملالية والطاقة االستيعابية 

باإلضافة إىل حمدودية  ،وتوظيف املدخرات النقدية املتراكمة يف مشاريع اقتصادية ناجعةتستطيع استيعاب 
  .3طلبه االقتصاد الوطين من شفافية يف استعمال عائدات احملروقاتتإلجناز املشاريع وما ي) املقاوالتية(اإلمكانيات 

  تطور العائدات البترولية يف اجلزائر :الفرع االول

فوائض النفطية يف فترات معينة وتراجعها يف فترات أخرى، وميكن من خالل اجلدول التايل عرفت اجلزائر منو لل
 :2010ىل إ 2000سنة من  ةتداملمفترة المراقبة تطور العائدات البترولية للجزائر خالل 

 
 

 2010-2000 اجلزائر يف البترولية العائدات تطور): 07( رقم جدول
                  دوالر مليون: وحدةال                              

                                                           

. 325، ص 5 ة إقتصاديات مشال إفريقيا، العددكمال رزيق، مسري عمور، تقييم عملية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البترولية يف اجلزائر، جمل - 1  
.85، ص 1990حممود عبد الفضيل، النفط واملشكالت املعاصرة للتنمية العربية، عامل املعرفة، الكويت،  - 2  
.7 قدي عبد ايد، مرجع سابق، ص -  3  
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النسبة املداخيل االمجالية املداخيل من احملروقات السنوات

97,22 22031 21419 2000

96,61 19132 18484 2001

96,10 18825 18091 2002

97,27 24612 23939 2003

97,57 32083 31302 2004

98,03 46001 45094 2005

97,83 54613 53429 2006

97,80 59518 58206 2007

98,22 78590 77195 2008

98,31 45180 44415 2009

98,30 57090 56122 2010 
 .واإلحصاء اآليل لإلعالم الوطين املركز: املصدر                  

   

عائدات اجلزائر على املداخيل البترولية حيث ليتبني االعتماد شبه الكامل  ،يف اجلدولالواردة لمعطيات لحتليال  
كأدناه، حيث يرتبط ارتفاع واخنفاض العوائد بالسعر السائد يف السوق العاملي  %93كأعلى حد و %98تصل إىل 

  .للبترول
أموال الريع النفطي يف اجلزائر مل تستغل بطريقة جيدة، حيث وجهت إلجناز منشآت  وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن  

البترول يف إجناز منشآت قاعدية لن  قاعدية لن تنتج شيئا ولن تفيد البلد يف املستقبل، فقرار الدولة صرف أموال
يأيت بالفائدة لالقتصاد يف املستقبل، حيث كان من األجدر صرف األموال يف قطاع اإلنتاج لضمان مردودية على 
املدى الطويل، وتوجيه أموال الريع النفطي واجلباية البترولية حنو قطاعات، كالفالحة والصناعات الصغرية 

فتطوير . الفصل الثاين، اليت ستسمح بإنتاج ثروة وضمان مردودية على املدى الطويلوالسياحة، كما سنطرحه يف 
 صناعات صغرية مثال يسمح بصناعة حاجيات اجلزائر االقتصادية خاصة الصغرية، وبالتايل تفادي استريادها وتوجيه

وهم، لذا البد من االستثمار  أموال االسترياد حنو احلاجيات التكنولوجية الكبرية، واحلديث عن حتويل التكنولوجيا
  .1يف توفري تكنولوجيا خاصة باجلزائر

، وذلك يف ظل 2000فهي يف ارتفاع مستمر منذ عام  ،أما فيما خيص االحتياطات اخلارجية الرمسية للجزائر  
إىل  2000لصرف منذ سنة التطورات االجيابية احلاصلة يف امليزان التجاري، حيث يبني املنحىن املوايل احتياطيات ا

2010: 

 2010 -2000احتياطات الصرف للجزائر خالل الفترة : )03(الشكل رقم                    

 

                                                           

  http://www.elkhabar.com/ar/economie/251219.html-  1.سفيان بوعياد، أموال النفط يف اجلزائر ال توظف بطريقة جيدة -



 د اجلزائري على عائدات البترولقطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصا :الفصل األول

 

27 

 

 
 .2010بنك اجلزائر، التقرير السنوي، : املصدر   

قد حتققت يف  ،لقصريةجتدر اإلشارة إىل أن الزيادة اليت حتققت يف احتياطات اجلزائر الدولية يف هذه الفترة ا  
احليازات الرمسية من الدوالر األمريكي نظرا الرتفاع أسعار البترول املسعر أساسا بالعملة األمريكية، أما باقي 

مركز االحتياطي لدى صندوق النقد الرصيد الذهيب، حقوق السحب اخلاصة وصايف : عناصر االحتياط وهي
  .1الدويل، فلم تطرأ عليها زيادة يعتد ا

  استخدام الفوائض البترولية :لفرع الثاينا
  :واملتمثلة يف لقد عمدت اجلزائر إىل استغالل الفوائض النفطية على عدة مستويات  

وهذا انطالقا من كون املديونية مثلت يف التسعينات من القرن العشرين عبئا كبريا  :التسديد املسبق للمديونية -1
لقد قررت السلطات  .متتص خدمات املديونية جممل عوائد الصادرات لى االقتصاد اجلزائري، فلقد كادت أنع

التسديد املسبق للديون اخلارجية، باإلضافة إىل الديون اليت بلغت آجال استحقاقها، إذ كان  2004اجلزائرية سنة 
دة جدولتها مع مليار متت إعا 12.2منها  ،مليار دوالر 23.4يف حدود  2003 سنة خمزون املديونية اخلارجية يف اية

مليار  3.3تسديد بشكل مسبق  2005-2004سنة واستطاعت السلطات العمومية ما بني  ،ناديي باريس ولندن
 %4.5إىل أقل من  2003يف اية  %34وهذا ما جعل نسبة الدين اخلارجي من الناتج احمللي اخلام تنتقل من . دوالر

 إىل اخنفاض وصوال، 2006من الصادرات لسنة  %4.16ى واخنفض معدل خدمة الدين إىل مستو، 2006يف اية 
2مليار دوالر سنة  4.4إمجايل الدين اخلارجي إىل أقل من 

2011.  
إال أنه طرح أكثر من عالمة استفهام خبصوص مدى قدرة السلطات العمومية على  ،ورغم أمهية هذا املسعى  

على استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة إىل فيه جاهدة يف الوقت الذي تعمل  ،توظيف ما لديها من أموال

                                                           
 اديةقويدري قوشيح بومجعة، انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتص -1

     .147 نقود ومالية، ص: ختصص

.ب سهيل، احتياطي الصرف يف اجلزائر -  http://www.elkhabar.com/ar/economie/281243.html - 2 
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واملفارقة الثانية أن مستوى االحتياطي من العمالت  .احلد الذي كادت أن جتعل منها رهان التنمية االقتصادية
يتم توظيفها مبعدالت فائدة  ،األجنبية الذي جعل اجلزائر يف املرتبة اخلامسة عشر دوليا من حيث االحتياطات

يف الوقت  ،سندات اخلزانة األمريكية، وهذا ما جيعل االقتصاد اجلزائري يف خدمة االقتصادات األخرى منخفضة يف
  .  الذي يشكو فيه من التمويل

نتائج قيمة نظرا  ،2005-2000عرف قطاع احملروقات يف اجلزائر خالل الفترة  :تطوير القطاع النفطي -2
عديل واستحداث قوانني ومؤسسات مكنتها من استرجاع صالحيتها لإلصالحات اهلامة اليت قامت ا الدولة يف ت

  .بصفتها مالكة للثروة الطبيعية وحمركة لالستثمارات
: يف القطاع، فكانت هناك إصالحات مؤسساتية يف شكل قوانني أمهها اإلصالحوجماالت  تعددت ميادين  

اخلاص برفع االحتكار يف استغالل منشآت  07-05املتعلق بالتحكم يف الطاقة، والقانون رقم  09-99القانون رقم 
: متثلت يف تطوير مصادر احملروقات عن طريق إصالحاتنقل احملروقات وكذا فتح اال لالستثمار، وكذلك 

 :وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل. 1املكامن إنتاجيةتطوير جهود البحث، زيادة االحتياطات املؤكدة وحتسني 

 

 

 

 

 

 

  اجلزائر يف النفطي القطاع وضعية طورت): 08( رقم جدول

2005 2004 2003 2002 2001 السنة

12,30 11,80 11,80 11,30 11,30 االحتياطي(مليار برميل)

2015 1946 1852 1680 1562 االنتاج(ألف برميل)

970,00 893,00 741,00 566,00 442,00 الصادرات(ألف برميل)

2010 2009 2008 2007 2006 السنة

12,20 12,20 12,20 12,30 12,30 االحتياطي(مليار برميل)

1809 1818 1993 2016 2003 االنتاج(ألف برميل)

314,50 232,50 456,70 451,30 435,10  الصادرات(ألف برميل)

  - www.bp.com. 2010 السنوي التقرير اجلزائر، بنك: املصدر     

ألف  300أعلنت عن بناء مصفاة تكرير متطورة للتصدير بطاقة إنتاج تبلغ  ،ويف إطار سعي اجلزائر لتطوير قدراا  
ألف برميل، ويتوقع هلذه املصفاة الشروع يف  450قة التكريرية احلالية والبالغة برميل كجزء من خطة ملضاعفة الطا

 08كما تعمل اجلزائر على توسيع األنبوب العابر لتونس حنو إيطاليا، وبناء خط غاز بطاقة . 2011العمل سنة 

                                                           

. 27 ص، 2006، مؤمتر الطاقة العريب الثامن، منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول، قطاع احملروقات باجلزائر - 1  
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  .سنويا حنو إسبانيا على أمل مضاعفة طاقته مستقبال/مليار متر مكعب
  :1مية لتطوير القطاع النفطي إىلودف السياسة احلكو

رفع االحتياطيات من احملروقات وحتسني شروط وظروف استغالهلا بإنعاش وتكثيف جهود البحث  - 
  ؛واالستكشاف

  ؛تطوير املكامن املكتشفة وغري املستغلة، وحتسني معدالت االسترجاع يف املكامن املستغلة - 

 %87مليار دوالر أمريكي منها  10حوايل ، 2005-2000بني سنة  ما ،لقد شكلت االستثمارات األجنبية املباشرة  
  .لتطوير املكامن البترولية

صندوق ضبط املوارد ينتمي إىل احلسابات اخلاصة للخزينة يف اجلزائر، وقد  :تكوين صندوق ضبط املوارد -3
2000من قانون املالية التكميلي لسنة  10أنشئ مبوجب املادة 

يفتح يف كتابات اخلزينة :" لي، واليت تنص على ما ي2
  :، ويقيد يف هذا احلساب" صندوق ضبط املوارد"بعنوان  302-103حساب ختصيص رقم 

  :يف باب اإليرادات -أ

 ؛فوائض القيمة اجلبائية الناجتة عن مستوى أعلى ألسعار احملروقات على تلك املتوقعة ضمن قانون املالية - 

 .ندوقكل اإليرادات األخرى املتعلقة بسري الص - 

  :يف باب النفقات -ب

 ؛ضبط نفقات وتوازن امليزانية احملددة عن طريق قانون املالية السنوي، واحلد من املديونية العمومية - 

 ؛ختفيض الدين العمومي - 

 ؛الوزير املكلف باملالية هو اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب - 

 ".حتدد كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة عن طريق التنظيم - 

  :الل حتليل نص املادة أعاله، ميكن استنتاج ما يلي حول هذا الصندوقمن خ  
صندوق ضبط املوارد هو صندوق ينتمي إىل احلسابات اخلاصة باخلزينة وبالضبط إىل حسابات التخصيص  - 

  ؛اخلاص
 امتصاص الفائض من إيرادات اجلباية البترولية والذي يفوق توقعات: إن وظائف الصندوق حددت أساسا بـ - 

وتقديرات قانون املالية، تسوية وسد العجز يف امليزانية العامة للدولة، تسديد وتسوية املديونية العمومية للدولة بغية 
  .احلد منها وختفيضها

ونشري هنا إىل أنه منذ إنشاء صندوق ضبط املوارد صدرت عدة مراسيم وتعليمات حددت مكونات الصندوق 

                                                           

. 8قدي عبد ايد، مرجع سبق ذكره، ص  -1 

 .2000 متضمنة قانون املالية التكميلي لسنة 28/06/2000 الصادرة بتاريخ، 37 اجلريدة الرمسية رقم، 27/06/2000 مؤرخ يف 02- 0200 قانون رقم 2-



 د اجلزائري على عائدات البترولقطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصا :الفصل األول

 

30 

 

    . 1وكيفية تسيريه

 :ل املوايل تطور رصيد الصندوقويوضح اجلدو  

  املوارد ضبط صندوق رصيد تطور): 09( رقم جدول

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة

4 843,00 4 316,50 4 280,00 4 537,00 1 798,00 1 368,80 623,50 448,50 26,50 ر.ص.ض.م

  .2010 السنوي التقرير اجلزائر، بنك: املصدر

دوالر، بل إن  19ال ميكنها أن تتراجع خاصة إىل مستوى  ،حسب تقدير اخلرباء ،وملا كانت أسعار النفط  
  :يد من ارتفاعها عرب الزمن لالعتبارات التاليةالتقديرات تذهب إىل مز

  ؛الطابع غري املتجدد للنفط - 
  ؛املوقع املتميز للنفط يف ميزان الطاقة العاملي - 
  ؛استمرار سيطرة النفط على قطاع املواصالت كوقود - 
  ؛ظهور قوى اقتصادية صاعدة جديدة على املستوى العاملي حتفز النمو االقتصادي - 
  .ألحباث اخلاصة باستغالل الطاقات البديلةضعف نتائج ا - 

 :ولقد قدرت الوكالة الدولية للطاقة أن االحتياجات العاملية من النفط تتطور على النحو التايل

  النفط على العاملي الطلب تطور توقعات): 10( رقم جدول                                    

2020 2010 2002 السنة

110 92 77 الطلب املتوقع (مليون برميل يوميا)
 

  www.iaea.com: دراملص         

فإن أحد استعماالت الصندوق احملددة قانونيا هي يف حكم امللغاة، كما أن املديونية اخلارجية هي ضعيفة جدا   
  .باملقارنة مع موارد الصندوق، وتبقى مسألة املديونية الداخلية تتوقف على مدى التحكم يف العوامل املسببة هلا

املوارد النفطية يف جماالت أخرى، إال أن هذه االستخدامات يغلب عليها  لقد مت استخدام :استعماالت أخرى -4
  :2اإلسراف واهلدر، وميكن أن نرصد ذلك من خالل

وعلى املؤسسات غري  ،)فالحني، شباب( كثرة اإللغاءات وإعادة شراء الديون املستحقة على بعض الفئات - 
إذ أن مصدرا مهما لنموها يكمن يف إعادة  ،ية الداخليةالناجعة، هذا الوضع هو الذي أثر على املديونية العموم

  .شراء بعض الديون لتتحملها اخلزينة العمومية بدال من أصحاا

                                                           
  . 240 ص، 1ة يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد بوفليح نبيل، صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر كأداة لضبط وتعديل امليزانية العام -1

. 10مرجع سبق ذكره، ص: قدي عبد ايد   -2 
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لقد أدت هذه املمارسات إىل ظهور سوء النية لدى الكثري من طاليب القروض، حبيث أصبحوا يتجهون إىل طلبها   
من جهة، والعتقادهم أحيانا أن احلكومة البد أن تتكفل ) هلالتعودهم على اإللغاء املستمر ( بقصد عدم التسديد

كما دفع هذا السلوك مبسريي املؤسسات العمومية إىل  .بغض النظر عن الكيفية اليت يتم فيها استخدامها ،بديوم
الة، فيكفي عدم األخذ بعني االعتبار لقواعد احلذر وأدوات التسيري إلدراكهم أن موجة من التطهري املايل آتية ال حم

ولقد أدت هذه الوضعية إىل  .أن تضغط النقابة قليال بدعوى احملافظة على مناصب الشغل لتتم االستجابة ملطالبها
قلل من حرصها على الترشيد وعلى  ،ألن زيادة قدرة احلكومة على اإلنفاق ،تراخي جهود اإلصالح االقتصادي

ط التضخمية من جديد، حىت وإن كانت ال تزال يف مستويات مر الذي أدى إىل بروز الضغواالنضباط املايل، األ
   .معقولة

  ؛منح القروض من دون فوائد لإلطارات القادرة على االقتراض لتمويل احلصول على السكنات والسيارات - 
كمؤشر على أن  ،إسقاط الفواتري والضرائب عن بعض املناطق اليت دخلت يف محالت من االحتجاجات - 

ولقد تركت هذه املمارسات حالة من خمالفي القانون يف الوقت الذي يعاقب فيه امللتزمون به، احلكومة تكافئ 
مالية للتكفل  فإنه يولد على األقل التزامات ،االستنساخ الذي إذا مل يسفر عن إلغاء لضرائب أو فواتري أو قروض

  ؛بنتائج التخريب
ذلك أن البترول يسعر  ،اليت يتم ا تسعري البترولعدم اختيار أسواق االسترياد بشكل متناسب مع العملة  - 

اليورو عملة بالدوالر، يف حني يتم االسترياد أساسا من األسواق األوروبية اليت تتعامل باليورو، واملشكلة هي أن 
يف  ،األوقاتيف وقت من  دوالر لليورو الواحد 1.5ما فتئت قيمته تتعزز أمام الدوالر حىت جتاوزت مستوى 

وهذا يعين أنه كلما حتسنت  .الذي كان يقدر لليورو أن يكون مكافئا للدوالر من حيث القيمة عند إطالقهالوقت 
كلما كان االقتصاد اجلزائري يف حاجة إىل دوالرات أكرب للمحافظة على نفس املستوى  ،قيمة اليورو أمام الدوالر

 :وائل لالقتصاد اجلزائريترتيب املوردين العشر األ اجلدول املوايل عرض، ويمن الواردات

 

           

  اجلزائري لالقتصاد األوائل العشر املوردون: )11( رقم جدول



 د اجلزائري على عائدات البترولقطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصا :الفصل األول

 

32 

 

النسبة % املوردون 2010 (مليار$)

15,07 6,09 فرنسا

10,97 4,44 الصني

10,01 4,05 إيطاليا

6,52 2,63 إسبانيا

5,79 2,34 أملانيا

5,16 2,08 الو.م.أ

4,88 1,97 كوريا

3,74 1,51 تركيا

3,73 1,50 اليابان

3,00 1,21 األرجنتني

68,88 27,82 جمموع أول 

100,00 40,47  جمموع منقول

 لإلحصائيات الوطين الديوان: املصدر                               

إذ كانت تتشكل يف جزء كبري منها  وهو يدير املديونية اخلارجية، لقد عاىن االقتصاد اجلزائري من نفس املشكلة  
يف الوقت الذي كان املصدر األساسي للعملة الصعبة يف اجلزائر هي صادرات النفط املسعرة  ،من عمالت أوروبية

 ،وإمنا يعود إىل دول األوبك ،صحيح أن خيار حتديد عملة تسعري البترول ليس يف يد اجلزائر. بالدوالر املتقلب
ا التحكم فيه هو حتديد أسواق االسترياد مبا يتالءم مع طبيعة خمزوا من العمالت ولكن اخليار الذي ميكنه

 . األجنبية

  

   أثر تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر: الثاملبحث الث

رغم أن  ،)2010- 2000( خالل الفترة موضوع الدراسة ،عرفت أسعار النفط يف األسواق العاملية ارتفاعا متواصال  
تعددت األسباب لقد و .لكن مل يدم طويال ،خالل هذه الفترة السوق شهدت بعض االرتياح بني احلني واآلخر

الكامنة وراء االرتفاع املتواصل ألسعار النفط خالل هذه الفترة، منها سياسية كاملشاكل احلاصلة يف العراق 
ال، ومنها مناخية كاخلوف من قدوم إعصار إيفان يف خليج ونيجرييا وشركة النفط العمالقة يوكوس وفنزوي

املستوى هذا فيما خيص ، وأخرى اقتصادية متثلت يف الزيادة غري املسبوقة يف الطلب العاملي على النفط املكسيك، 
مليزان مت االقتصار يف هذا املبحث على اأما فيما خيص أثر ارتفاعها على االقتصاد اجلزائري فقد  .العاملي لألسعار

وذلك لوضوح التأثري والدور الذي تلعبه التغريات يف  ،التجاري، الناتج الداخلي اإلمجايل وامليزانية العامة للدولة
 .1خاصة مع التراكمات األخرية للفوائض النفطية ،أسعار البترول فيها

 

  )امليزان التجاري( أثر تقلبات أسعار البترول على التوازن اخلارجي: املطلب األول

                                                           
  .9 ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر، ص، 2004 ثورة أسعار النفطضياء جميد املوسوي،  -1
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وذلك لتغطية  ،لعب االرتفاع الكبري يف أسعار البترول دورا كبريا يف توفري احتياجات الدولة من العملة الصعبة  
سوف نتناول بالدراسة أثر التغريات يف أسعار البترول على قيمة  ،وإلظهار ذلك .تعامالا مع العامل اخلارجي

  .يد امليزان التجاري اجلزائري مقارنة مع أسعار النفطصادرات وواردات اجلزائر، وبعد ذلك نتطرق إىل عرض رص
  

 أثر تقلبات أسعار البترول على الصادرات: الفرع األول

 عرتفاالصادرات اجلزائر يف السنوات األخرية  ال يرجع فقط االرتفاع الكبري الذي عرفته جتدر اإلشارة إىل أن    
نعاش االقتصادي و زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة برامج اإلصالح و االيرجع جانب منه أسعار النفط، بل 

 :ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل،و 1مليار أورو 6يف إطار برنامج ميدا األورو متوسطي بقيمة 

  
 2010-2000 الفترة خالل اجلزائرية الصادرات تطور): 12( رقم جدول

            دوالر ونملي: الوحدة                                  
أسعار البترول $/ب الصادرات خارج احملروقات الصادرات من احملروقات الصادرات االمجالية السنوات

27,60 612 21419 22031 2000

23,12 648 18484 19132 2001

24,36 734 18091 18825 2002

28,10 673 23939 24612 2003

36,05 781 31302 32083 2004

50,64 907 45094 46001 2005

61,08 1184 53429 54613 2006

69,08 1312 58206 59518 2007

99,97 1890 76343 78233 2008

62,10 1050 42630 43680 2009

80,15 1620 55040 56660 2010      
 .واإلحصاء اآليل لإلعالم الوطين املركز: املصدر 

  

فيما خيص هيكل الصادرات اجلزائرية أن الصادرات من احملروقات متثل احلصة  ،نالحظ من خالل اجلدول  
حيث ارتفعت  2010إىل  2000لفترة من األكرب، أما الصادرات خارج احملروقات فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا يف ا

وتفسري ذلك ما توجهت احلكومة حنوه من . 2010سنة  مليون دوالر 1620 إىل 2000مليون دوالر سنة  612من 
إال أن حجم هذه  ،سياسات لتنمية القطاعات غري النفطية متمثلة يف برامج اإلنعاش وبرامج دعم النمو االقتصادي

يف بلوغ اهلدف الذي وضعته واملتمثل يف وصول الصادرات خارج احملروقات  احلكومةالقيم تبقى بعيدة عن آمال 
  .2020مليار دوالر أمريكي سنة  2إىل عتبة 

يوازيها تزايد مستمر أيضا  ،فقد عرفت ارتفاعا مستمرا خالل عشرية الدراسة ،وفيما يتعلق بالصادرات اإلمجالية  
حيث انتقلت حصيلة  .الزيادة املستمرة ألسعار النفط خالل نفس الفترةبللصادرات النفطية واملرتبطة هي األخرى 

                                                           

   www. gucciaac. org lb  - 1.07/04/11: تاريخ التصفح -
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مليون  22031خالل فترة الدراسة من  ،%96واليت متثل الصادرات النفطية فيها أكثر من  ،الصادرات اإلمجالية
ملستمر وهذا التطور يف حصيلة الصادرات مرتبط بالتزايد ا ،2010سنة  مليون دوالر 56660إىل  2000دوالر سنة 

  .2010سنة  دوالر 80.15 إىل 2000دوالر للربميل سنة  27.60ألسعار احملروقات واليت انتقلت من 
من خالل ما سبق يتبني لنا أن حجم الصادرات اجلزائرية متعلق بشكل كلي بأسعار النفط، حيث أن التغريات   

، هذا ما دفع اجلزائر لرسم الكلية تنعكس بشكل كلي على التغريات اليت تصيب حصيلة الصادراتيف األسعار 
إستراتيجية شاملة لتنمية الصادرات خارج احملروقات منذ اية التسعينات، من خالل طرح عدد من اإلجراءات 

ختفيض سعر صرف العملة الوطنية، توفري تأمني وضمان : مبراحل تصب جلها يف بناء اقتصاد خارج النفط، أمهها
سنفصل يف ذلك يف  –ضع أطر تنظيمية مؤسساتية لتنظيم حركة التجارة اخلارجية للصادرات، متويل الصادرات، و

قابلت هذه اإلجراءات مشاكل عديدة منها ما هو على املستوى اجلزئي، ومنها ما هو على  .- الفصل الثالث 
ؤسسايت ، كما واجهتها أيضا مشاكل مرتبطة باحمليط امل)املتعاملني االقتصاديني(مستوى احمليط االقتصادي 

  .والتشريعي
إن جناح سياسة تشجيع الصادرات يف اجلزائر يقتضي رفع الكفاءة االقتصادية خبلق مزيد من مناخ التنافس بني   

املؤسسات االقتصادية داخل البلد على اعتبار أن السوق احمللي اآلن أصبح سوقا منفتحا على العامل، وإقامة 
تلك ميزة نسبية يف قطاعات هامة كالفالحة، الصناعة االستخراجية، حتالفات فيما بني املؤسسات، فاجلزائر مت

مما جيعل أمر ترقية الصادرات الوطنية ممكنا جدا  –كما سيعرض ذلك الفصل الثاين  –الصناعة التقليدية، السياحة 
 .1بتضافر جهود اجلميع ضمن استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد غري نفطي

  

  رول على الواردات اجلزائرية أثر سعر البت :الفرع الثاين

 :وميكن معرفة ذلك من خالل أرقام اجلدول املوايل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 -2000تطور الواردات اجلزائرية خالل الفترة : )13(جدول رقم 

                           دوالر مليون: الوحدة                              

                                                           

.6 ص ، 1/2002 دي، تنمية الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر، جملة الباحث، العددوصاف سعي - 1  
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أسعار البترول $/ب الواردات االمجالية السنوات

27,60 9173 2000

23,12 9940 2001

24,36 12009 2002

28,10 13534 2003

36,05 18308 2004

50,64 20357 2005

61,08 21456 2006

69,08 27439 2007

99,97 39156 2008

62,10 39100 2009

80,15 40210 2010
 

 .واإلحصاء اآليل لإلعالم الوطين املركز: املصدر                           

  

 2000مليون دوالر سنة  9173حيث زادت من  ،نالحظ ارتفاع يف قيمة الواردات ،بالنظر إىل معطيات اجلدول  
تزايد املستمر وهذا االرتفاع والتطور يف حجم الواردات مرتبط بال، 2010سنة  مليون دوالر 40210 إىل ما قيمته

  .2010سنة دوالر  80.15 إىل 2000دوالر للربميل سنة  27.60يف أسعار البترول واليت انتقلت أسعارها من 

يتبني لنا أيضا التعلق  ،اجلزائريةبني أسعار النفط وحصيلة الواردات ومن خالل التزامن امللحوظ يف االرتفاع  
  ،1واالرتباط الكبري بينهما

ضعف ب اهليكلي هلذه االرتفاعات إىل نقص بعض املواد الضرورية يف األسواق الوطنية نتيجة بينما يرجع السب  
سلع التجهيز : ، بالنسبة ألنواع السلع املستوردة خالل هذه الفترة تتمثل أساسا يفاإلنتاج احمللي الصناعي والزراعي

نتجات اخلام والطاقة والزيوت باإلضافة إىل السلع واملواد األولية وامل    الصناعية منها و الزراعية، املواد الغذائية 
االستهالكية، وعليه سعت السلطات العمومية إىل توفري املواد ذات االستهالك الواسع نظرا للطلبات امللحة عليها 
من جهة، ولتغطية نقص سلع التجهيز الصناعية خاصة الضرورية املوجهة لتدوير عجالت التنمية االقتصادية من 

 .2رىجهة أخ
  

  تقلبات أسعار البترول على رصيد امليزان التجاريأثر : الفرع الثالث

  :وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل
    

  2010 – 2000وضعية امليزان التجاري خالل الفترة : )14(جدول رقم   

                                                           

.www. Algeria Press On Line.com - 1
 

. 229 ص، 2001، بوطمني سامية، إنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر - 2  
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أسعار الب+ترول $ / ب الميزان التج+اري (مليون دو�ر) السنوات

27,60 12858 2000
23,12 9192 2001
24,36 6816 2002
28,10 11078 2003
36,05 13775 2004
50,64 25644 2005
61,08 33157 2006
69,08 32079 2007
99,97 39077 2008
62,10 4580 2009
80,15 16450 2010  

 .واإلحصاء اآليل لإلعالم الوطين املركز: املصدر                               

حيث  ،2010 – 2000يتبني لنا أن رصيد امليزان التجاري عرف قيم مرتفعة خالل الفترة  ،من خالل اجلدول  
وهذا توازيا مع  ،2010سنة مليون دوالر  16450 وارتفعت إىل، 2000مليون دوالر سنة  12858كانت قيمته 

، مما يظهر التعلق 2010سنة  دوالر 80.15إىل  2000دوالر سنة  27.60ارتفاع أسعار البترول واليت انتقلت من 
رغم االختالف يف درجة االرتباط بني امليزان و،    الكبري لرصيد امليزان التجاري بالتغريات يف أسعار البترول

يزان و عموما أكدت هذه السنوات أن تغطية العجز يف رصيد امل أنهالتجاري و أسعار النفط من فترة ألخرى، إال 
احتياجات االسترياد، فقد إعلى قدرة الصادرات املرتبطة أصال بأسعار البترول على مواجهة  يعتمد بالدرجة األوىل

مليار دوالر، و أيضا  39.07إىل  2008، وصل الفائض سنة 1ساهم االرتفاع يف األسعار يف حتقيق فوائض مستمرة
مليون  1,2مليون برميل يوميا مقابل  1,8إىل  2005لت سنة وص ارتفاعااعرفت الكمية املصدرة من البترول أيضا 

  .2000 برميل سنة

  

 أثر تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية الداخلية : املطلب الثاين

ة التغريات احلاصلة يف كل من الناتج الداخلي اإلمجايل وامليزانية العامبدراسة  ،من خالل هذا املطلب ،سنقوم  
 .وذلك بالنظر إىل االرتباط الكبري بني هذين املتغريين والعائدات النفطية ،مقارنة مع أسعار البترول ،للدولة

   

  أثر تقلبات أسعار البترول على الناتج الداخلي اإلمجايل: الفرع األول
  :ويتضح ذلك من بيانات اجلدول املوايل  

                                                           

.16 زاد، حليمي حكيمة، مرجع سابق، صزغيب شهر - 1  
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 – 2000الل الفترة تطور الناتج الداخلي اإلمجايل خ: )15(جدول رقم 

2010

سعر البترول($/ب) قيمة الناتج الداخلي االمجايل (مليار دوالر) السنوات

27,60 54,80 2000

23,12 54,70 2001

24,36 56,70 2002

28,10 67,80 2003

36,05 85,20 2004

50,64 102,80 2005

61,08 116,50 2006

69,08 135,09 2007

99,97 164,04 2008

62,10 148,45 2009

80,15 156,80 2010
 

 .واإلحصاء اآليل لإلعالم الوطين املركز: املصدر                   

نالحظ بوضوح شدة التأثري الذي متثله أسعار البترول على منو الناتج الداخلي اإلمجايل،  ،من خالل اجلدول أعاله  
 .تطورات الناتج وتطورات أسعار البترول مما يدل على وجود عالقة قوية تربط بني

إىل  ،ومنو الناتج الداخلي اإلمجايل بشكل خاص ،يف النمو االقتصادي بشكل عام ،ويرجع عدم االستقرار  
كوا عضو يف  ،ونظرا لكون حصة اجلزائر حمددة .التذبذب والتقلبات اليت تعرفها أسعار البترول يف السوق الدولية

ما دامت الدولة غري قادرة على طرح  ،أثر األسعار سيظهر بقوة على حصيلة الصادراتفإن  ،منظمة األوبك
 .1كميات إضافية لتعويض القيمة الناجتة عن اخنفاض األسعار

 أثر تقلبات أسعار البترول على امليزانية العامة للدولة: الفرع الثاين

مبا  ،البتروليةية العامة للدولة، خاصة وأن اإليرادات إن موارد احملروقات أصبحت تلعب دورا هاما يف توازن امليزان  
متثل أهم مصدر إليرادات امليزانية، وهذه النسبة يف ارتفاع مستمر طاملا أن القيمة احلقيقية  ،فيها اجلباية البترولية

 يراداتاإلندرس تطور كل من سولبيان ذلك   .نظرا الرتفاع أسعار البترول ،ملوارد احملروقات يف تزايد مستمر
 :2010إىل  2000والنفقات العامة للدولة توازيا مع أسعار البترول يف الفترة 

يبني اجلدول املوايل نسبة اجلباية البترولية إىل  :أثر تقلبات أسعار البترول على اإليرادات العامة للدولة -1
  :اإليرادات الكلية وتطورها مقارنة بأسعار البترول على النحو التايل

 

  

 

                                                           

.103 قويدري قوشيح بومجعة، مرجع سابق، ص -  1
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 2010 – 2000نسبة اجلباية البترولية إىل اإليرادات الكلية : )16(رقم  جدول 

  

سعر البترول($ / ب) نسبة الجباية البترولية إلى ا�ي+رادات الكلي++ة(% ) السنوات

27,60 74 2000
23,12 64 2001
24,36 63 2002
28,10 68 2003
36,05 70 2004
50,64 76 2005
61,08 78 2006
69,08 52 2007
99,97 77 2008
62,10 62 2009
80,15 65 2010 

 .2010 ،2006 ،2004 السنوي التقرير اجلزائر، بنك: املصدر                

   

مليار  1173ة إىل دوالر للربميل، ارتفعت اجلباية البترولي 27إىل أكثر من  2000مع ارتفاع أسعار البترول سنة   
من جمموع اإليرادات، إال أنه مت  %74، لتصل نسبتها إىل 1999عن سنة  %109مسجلة نسبة زيادة قدرها  ،دينار

بسبب اخنفاض  2002و  2001تسجيل اخنفاض طفيف يف قيمة ونسبة مسامهة اجلباية البترولية خالل السنتني 
بسبب ارتفاع أسعار البترول  ،ية البترولية منحىن تصاعديأخذت حصيلة اجلبا ،2004ومنذ سنة  .أسعار البترول

إىل مستويات قياسية وقيام الدولة بفرض الضريبة على األرباح االستثنائية على الشركات البترولية يف حالة ارتفاع 
ا ، وكل هذ%78 بلغتبنسبة مسامهة  2006عرفت أكرب نسبة هلا يف سنة كما  .دوالر أسعار البترول عن الثالثني

  .يبني الدور اهلام الذي تلعبه أسعار البترول يف حتديد توازن امليزانية
من خالل هذه املعطيات يتبني أنه البد من إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البترولية، ليس بضغط اإلنفاق العام   

يعين زيادة درجة اإلنتاجية لكل  وإمنا عن طريق ترشيد اإلنفاق العام، وهذا، )معدالا وأنواعها(أو زيادة الضرائب 
مورد عام ينفق على خمتلف األغراض، أو دعم الطاقة الضريبية، وذلك بتوصيل الضريبة إىل شىت أنواع الدخول 

  .1وااالت واملواقع املمكنة، مع عدم اإلضرار حبوافز االستثمار

 

 أثر تقلبات أسعار البترول على النفقات العامة -2

 :اجلدول املوايل وتبني ذلك معطيات

 

 

 

 

                                                           

.335 كمال رزيق، مسري عمور، مرجع سابق، ص - 1
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 2010 - 2000 يف اجلزائرتطور النفقات العامة : )17(جدول رقم 
سعر البترول($/ب) النفقات العامة(مليار دينار) السنوات

27,6 1178,12 2000

23,12 1321,03 2001

24,36 1550,65 2002

28,1 1690,2 2003

36,05 1891,8 2004

50,64 2052 2005

61,08 2428,5 2006

69,08 3143,4 2007

99,97 4882,2 2008

62,1 5474,2 2009

80,15 6468,7 2010
 

  .واإلحصاء اآليل لإلعالم الوطين املركز: املصدر                         

 

 ،نفقاا، ومن خالل معطيات اجلدولتعترب اجلباية البترولية من أهم اإليرادات اليت تعتمد عليها اجلزائر يف تغطية   
وبالتايل االرتباط الوثيق بني التقلبات يف أسعار  ،يتبني لنا التناسب الطردي للنفقات العامة مع أسعار البترول

 :1وهذا ما يدفع بالضرورة احلكومة اجلزائرية الختاذ عدة تدابري منها ،البترول على املستوى العاملي

، " مشروع مبشروع"طين لالستثمار العام، وينبغي أن ينأى نظام االستثمار العام عن ج إعادة هيكلة النظام الو - 
وذلك باعتماد سياسة قطاعية متتد على مدى عدة سنوات، وتقوم على انتقاء املشروعات بناء على إستراتيجية 

 ؛قطاعية حمدثة

ي، حبيث يتسىن احترام األولويات ينبغي أن يضطلع الصندوق الوطين للتجهيز من أجل التنمية بدور مركز - 
 القطاعية للمشروعات الرئيسية ومعايريها التقنية الدنيا؛

  .زنة االقتصادية وفق ما هو مرتقبتسريع عملية حتديث إدارة املوازنة، واستكمال عملية إعادة تصنيف املوا - 
  

 االقتصاد اجلزائري ورؤية من زاوية املنظمات الدولية: رابعاملبحث ال

وحتليل أثر تغريات أسعار البترول على املؤشرات  األولعرض حملة تارخيية عن االقتصاد اجلزائري يف املبحث  بعد  
بعضها (من تقارير بعض املنظمات الدولية  االقتصادية يف املبحث الثاين، نأيت هنا يف هذا املبحث الثالث مبجموعة

وما  ،على وجهة النظر العاملية خبصوص االقتصاد اجلزائريإللقاء نظرة ) يؤثر يف صناعة القرار على مستوى العامل
  .ومن مث مدى استعداد االقتصاد اجلزائري لالندماج يف االقتصاد العاملي ،مت اختاذه من إجراءات وإصالحات

                                                           

  http://web.worldbank.org/WBSITE - 1.  املوقع الرمسي للبنك الدويل
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  صندوق النقد الدويل: األولاملطلب 

ستكون  2011أن سنة كان، س لصندوق النقد الدويل دومينيك ستروالسابق املدير العام  تقاريرلقد ورد يف   
أن تقييم وأكد  ،إجيابية بالنسبة للجزائر على الصعيدين االقتصادي واملايل مضيفا أن تقييم الصندوق كان جيدا

وأن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيؤثر إجيابيا على منو االقتصاد  ،الوضعية االقتصادية يف اجلزائر يبعث على االرتياح
  .اجلزائري

ودعم املشاريع  ،تحدث على أمهية استغالل بعض املوارد املالية اجلزائرية إلنشاء اهلياكل والبىن التحتيةوشدد امل  
واستغالل البعض اآلخر يف تطوير حميط املؤسسات وجلب املزيد من االستثمارات  ،االستثمارية على املدى البعيد

ر مقارنة جبرياا املباشرين هو منوذج استعمال املوارد ويرى املدير العام للصندوق أن ما ختتص به اجلزائ. األجنبية
االقتصادي  لإلنعاشوالذي من شأنه أن يساعد على متويل املخطط اخلماسي اهلام  ،اهلائلة الناجتة عن قطاع النفط

، كما الحظ أن احتياطات بنك اجلزائر هامة وتسمح حبماية اجلزائر من أي صدمة مالية أو اقتصادية 2010-2014
  .ارجيةخ
االقتصادي للجزائر، واملتزامن مع القرارات اليت اختذها رئيس اجلمهورية يف اآلونة  وضعويف تقييمه الدوري لل  

األخرية حول رفع أجور العمال ومسح ديون الفالحني والزيادة يف خمتلف املنح املوجهة للفئات اهلشة واملعوزة، 
الصادرات النفطية للجزائر در الدخل، يف ظل توقعاته بتراجع حث صندوق النقد الدويل اجلزائر على تنويع مصا
، يف %2.5سيدفع النمو لالخنفاض إىل حنو  الشيء الذي، 2009واخنفاض عائداا بسبب األوضاع يف أوربا خالل 

 %20، وذلك إىل جانب انقالب وضع احلسابات العامة من فائض يعادل %4حني سيستقر التضخم دون حاجز 
حذر من تأثري استمرار تراجع أسعار النفط على املالية العامة كما . 2009خالل  %3عجز حبدود  إىل 2008يف 

 .وبرنامج االستثمار العمومي اجلاري تطبيقه

وحسب التقرير، فإن اجلزائر تبدو معزولة عن األزمة املالية العاملية نوعا ما، وذلك بسبب سيطرة القطاع العام   
الدولية يف البالد، لكنها ويف حال استمرار االخنفاض احلاصل  الحتياطياتعلى اارة احلريصة على النظام املايل واإلد

يف أسعار النفط أشار األفامي أنه يوجد جمال أمام اجلزائر خلفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة للمساعدة يف 
  .دعم الطلب احمللي

تشكل أكثر من نصف االقتصاد اجلزائري ومنت  ،اقةأن القطاعات خبالف الط ،الصندوق كما ورد يف تقرير  
اجلزائري والذي  لالقتصادفهي الوضع اخلارجي  ،، أما عن أهم خصائص االقتصاد اجلزائري2008عام  %6بنسبة 

مليار دوالر، وهو  157بلغ إمجايل االحتياطات الرمسية من النقد األجنيب ، 2010ففي اية سبتمرب  .يعد قويا جدا
التعايف االقتصادي سنوات من الواردات من السلع واخلدمات، ويتوقع الصندوق أن يسهم  3أكثر من ما يعادل 

، وهو ما سيساعد )نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز( العاملي يف حتسني أوضاع قطاع اهليدروكربوين يف اجلزائر
ى تبين إنفاق أكرب، وعجز ميزانية احلكومة على استمرار حتسن احلساب اجلاري اجلزائري، ويساعد احلكومة عل

لالطالع على أهم األرقام الواردة يف تقرير صندوق (  .أكرب، ومن مث منو القطاع غري الكربوين على حنو أفضل
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  ).03النقد الدويل أنظر امللحق رقم 

صة يف القطاع بالنسبة لالستثمارات األجنبية املباشرة يف حاجة إىل التحسن، بصفة خا ،غري أن مناخ االستثمار  
جعلت مناخ األعمال غري جذاب  إجراءاتمن  2008غري اهليدروكربوين، وذلك تبعا ملا اختذته احلكومة سنة 

، وإعادة التأكيد %49 بـاألعمال  وضع سقف أقصى على املشاركة األجنبية يف رؤوس أموال شركات :  وأمهها
االستثمار رات األجنبية، األمر الذي أدى إىل خفض على حق السلطات يف اختاذ إجراءات وقائية ببيع االستثما

، ويرى الصندوق أن السلطات حتتاج إىل إعادة تقييم آثار مثل %60بنسبة  2009األجنيب املباشر يف اجلزائر سنة 
  .األجنيبهذه القرارات وإدخال التعديالت املناسبة لرفع درجة جاذبية اجلزائر لالستثمار 

وهشا، بصفة خاصة يف القطاع الصناعي، وحتتاج اجلزائر  خلاص اجلزائري ظل ضعيفاكذلك يالحظ أن القطاع ا  
إىل تسريع برامج دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم، ودعم املبادرات اخلاصة حملاولة حتسني بيئة األعمال 

 التحديات اليت يواجههاوتتمثل أهم  .وذلك دف احلد من الضغوط على امليزانية العامة للدولة ،للقطاع اخلاص
  :االقتصاد اجلزائري يف املستقبل يف اآليت

العام، لرفع قدرة اجلزائر على مواجهة أي صدمات سلبية يف  اإلنفاقـ ضرورة توقف االجتاه املايل حنو زيادة 
  ؛من القطاع اهليدروكربوين اإليرادات

  ؛الحات مالية لدعم آفاق النمو يف اجلزائرالعام والقيام بإص اإلنفاقبرفع كفاءة ـ ضرورة اهتمام احلكومة 

ـ على الرغم من أن السلطات النقدية كانت قادرة على احتواء الضغوط التضخمية يف الفترة املاضية، فإن عليها 
سياسات نقدية أكثر تضييقا يف املستقبل إذا تزايدت الضغوط التضخمية يف املستقبل،  إلتباعأن تكون مستعدة 
الالزمة للحد من احنراف معدل صرف الدينار اجلزائري عن قيمته  اإلجراءاتبنك املركزي اختاذ كما ينبغي على ال

  ؛التوازنية

وذلك  ،لتحسني بيئة األعمال بصفة خاصة لالستثمار األجنيب املباشر إجراءاتـ ضرورة اختاذ اجلزائر ما يلزم من 
  .1اجلزائريلضمان استمرار نقل التكنولوجيا احلديثة واملعرفة لالقتصاد 

  البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية واملنتدى االقتصادي العاملي: املطلب الثاين

اجلزائر ضمن أربع  ،للتنمية واملنتدى االقتصادي العاملي اإلفريقيللبنك الدويل والبنك  ،صنف تقرير مشترك  
هي  األربعوأكد أن البلدان  .نيجرييا ومصرو إفريقياإىل جانب جنوب  اإلفريقيةإقتصادات حتتل الصدارة يف القارة 

اليت اعتمدا منذ بداية التسعينات وأنظمة  اإلصالحاتاملالية بالنظر إىل  األزمةقدرة على التخلص من آثار  األكثر
  .الضبط املالية املتوفرة لديها
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كبريا من ضمن مخسني  بنكا 30و اإلفريقيةوجاء يف التقرير أيضا أن تلك البلدان تضم ثلثي كربيات الشركات 
وحتدث  .املباشرة يف إفريقيا األجنبيةمن نصف االستثمارات  إضافة إىل أا تستقطب أكثر ،بنكا توجد يف القارة

ليؤكد أن إصالح  ،وقطاع التأمينات األموالعن مؤشرات أداء البنوك يف اجلزائر وسياستها النقدية وسوق رؤوس 
  .ار إجيابية على القطاع املايل واالقتصاد على حد سواءالقطاع املايل اجلزائري كانت له آث

بسبب  ،وذهب التقرير إىل أن النظام املصريف اجلزائري ال يشكل خطرا على استقرار االقتصاد الكلي يف البالد  
ائر للبنوك والتطور احلاصل يف إدارة البنوك وتسيريها، وحث اجلز األساسيموارد الدولة املالية باعتبارها املالك 

  .1اليت ال تزال ضعيفة األموالاملالية خاصة ما يتعلق بسوق رؤوس  اإلصالحاتعلى مواصلة 

 Oxford Business Groupبيزنيس جروب   أكسفورد: املطلب الثالث

الصادر عن اموعة الربيطانية للدراسات واالستشارات االقتصادية تقييما للوضع ٌ  2010كشف تقرير ًٌاجلزائر 
إىل املنحىن العام الذي  باإلضافة .املسجلة خالل السنة املاضيةخالل التطورات واملراحل  ،العام للجزائراالقتصادي 

مع العهدات املتتالية للرئيس بوتفليقة، فقد جاء التقرير  املتزامنة ،األخريةاختذه االقتصاد اجلزائري خالل العشرية 
صاد اجلزائري، حيث أشار التقرير إىل االستقرار العام خالل ليؤكد على املنحىن الليبريايل الذي بات يطبع االقت

مع التركيز على السعي لتنويع مصادر الثروة االقتصادية اليت تظل تعتمد بشكل شبه كلي على  ،السنوات املاضية
املقدمة  إال أن االرقام ،للتأكيد على استقرار االقتصاد الوطينوبالرغم من سعي التقرير  .قطاعي احملروقات والطاقة

  .تؤكد على ما ميكن تسميته بالفشل يف إحداث االنطالقة التنموية املرجوة، سيما يف القطاعات خارج احملروقات
لكل استثمار أجنيب  األسهممن  %49وتطرق التقرير لتبعات إقرار قانون املالية التكميلي القاضي بفرض حصة   

من جهة أخرى شدد التقرير على . تراجع االستثمارات اخلارجيةالذي اعتربه التقرير سببا يف  األمريف اجلزائر، 
إال أا تضع  ،وإن مل تكن مشاريع ذات إنتاجية ،املشاريع العمومية الكربى اليت تشهدها اجلزائر، يف إشارة إىل أا

  .2فعال اقتصاديالالزمة والبنيات التحتية خللق فضاء  األرضية
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  الفصل الصةخ

ه العوائد النفطية يف إخراج اجلزائر بالدور الذي يلعبه البترول يف اجلزائر ال ميكن جتاهله بالنظر ملا سامهت إن        
النفط باالقتصاد اجلزائري حياول أن يظهر املفارقات املتعلقة ـذا   هأن احلديث عما فعل يف كل مرة من أزماا، إالّ

  .ان الدول اليت ال متلكه على حساب الدول النفطيةاملورد الذي أفادت عوائده يف الكثري من األحي
من خالل العرض السابق، يتبني لنا أن االقتصاد اجلزائري يتمتع بنمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات تقريبا ف  

بعد األزمة اليت واجهها يف التسعينات من القرن املاضي، وعلى الرغم من حماوالت تنويع هيكل االقتصـاد، إال أن  
الضعف األساسية لالقتصاد اجلزائري هي اعتماده الكثيف على اإليرادات من املصـادر اهليدروكربونيـة يف    نقطة

فاإليرادات . متويل إنفاقه العام، وهي خاصية تشترك فيها اجلزائر مع كثري من الدول النفطية، خاصة اخلليجية منها
اإليرادات العامة يف امليزانية اجلزائرية، وكما هو احلال من إمجايل صادرات اجلزائر، وحوايل ثلثي  %98النفطية متثل 

أي ال يسـتهدف  ( يف الدول النفطية، فإن القطاع غري اهليدروكربوين يف اجلزائر هو قطاع موجه حنـو الـداخل  
، ويعتمد على اإلنفاق احلكومي العام، وهو ما سنأيت للحديث عنه يف الفصل املوايل، حماولـة  )التصدير إىل اخلارج

) صناعة، فالحة، خدمات(براز أهم ما تتوفر عليه اجلزائر من إمكانات وبىن حتتية يف القطاعات خارج احملروقات إل
  .   ومدى قدرة هذه القطاعات على أخذ مكانة النفط كركيزة لالقتصاد اجلزائري
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 الفصل الثاين

قطاعات الصناعة، الفالحة واخلدمات كركائز بديلة لالقتصاد اجلزائري وأمهية  

  .تطويرها

 مقدمة

رهني تذبذب أسعار النفط يف األسواق الدولية أصبح من الضروري على حىت ال يكون االقتصاد اجلزائري    

خالل االعتماد على اقتصاد املعرفة والتوجه سريعا لتحضري اجلزائر تبين وسائل أخرى للتنمية االقتصادية، من 

السيما الفالحة، السياحة والصناعة وهذا  األخرىمرحلة ما بعد البترول بتحصيل موارد إضافية من القطاعات 

  :ما سنتطرق إليه من خالل الفصل الثاين يف ثالث مباحث كاآليت

ونقدم يف هذا املبحث عرضا عن واقع الصناعة يف ، ائرإنعاش الصناعة يف اجلز إستراتيجية ،األولاملبحث 

إنعاش الصناعة وخنتم بأهم ما مت وضعه من سياسات للنهوض بقطاع  إلستراتيجيةاجلزائر، مث تشخيصا 

، ترقية القطاع السياحي كبديل الستغالل الثروة النفطية الناضبة فسنتطرق فيه إىل املبحث الثاينأما  .الصناعة

أهم ما تتوفر عليه اجلزائر من موارد ومؤهالت سياحية جتعل من قطاع السياحة  األخريهذا نعرض يف وعليه 

  .قطاعا استراتيجيا هاما للحلول كبديل للمحروقات

الستثمار الفالحي يف دعم االقتصاد الزراعي كبديل لالقتصاد ل أما يف املبحث الثالث واألخري، فسنتعرض فيه

ومدى جناعة  ،اليت أجريت فيه اإلصالحاتبعد  ،أهم ما وصل إليه القطاعاملبحث هذا ويتناول ، البترويل

  .الربنامج الوطين للتنمية الفالحية يف االستغالل التام للموارد الطبيعية الزراعية الكبرية للجزائر
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  إستراتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر: املبحث األول

تصنيعية من العدم، وبذلت جهودا معتربة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من لقد انطلقت اجلزائر يف مسريا ال     

خالل األولوية اليت أولتها للصناعة الثقيلة اليت تسمح برفع اإلنتاجية يف القطاعات األخرى وتؤدي إىل تنميتها 

و بنح )1967/1977(االستثمارات الصناعية خالل الفترة  توتزويدها باملدخالت الضرورية، حيث قدر

مليار دينار جزائري، ومنذ  174.2مليار دينار جزائري، لترتفع مع اية املخطط اخلماسي الثاين إىل  52.794

ه الصناعة أساسا حنو تلبية احتياجات السوق الداخلي، وخلق مناصب الشغل وتوفري منتجات يالبداية مت توج

  .1التوجه الداخلي تراتيجيةإسبأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إىل االسترياد، أي أا كانت 

ت فشل إستراتيجية الصناعاو ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج اجلزائر اقتصاد السوق بدل االقتصاد املخطط   

اجلزائر  وعيتوعدم قدرا على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة، ، التصنيعية اليت تبنتها اجلزائر

الصناعة الوطنية ختتلف يف أهدافها ومضموا عن منوذج  إلنعاشجديدة  يةإستراتيجبضرورة وضع وتطبيق 

الظروف االقتصادية اجلديدة واملتميزة بتحديات هامة كالعوملة اليت أبرزت  إىلويعود هذا االختالف . دوبرنيس

ة املنافسة التصنيع دف استمرار النمو ومشاريع البناء االقتصادي يف مواجه إستراتيجيةمن جديد البحث يف 

االقتصاد الوطين  إخراجالصناعات التصنيعية اليت طبقت دف  فاستراتيجيه. احلادة اليت تواجه االقتصاد الوطين

من ختلفه وحتقيق االستقالل االقتصادي مل تستطع يف الواقع كسر الوضع أو التقليل منه، بل بالعكس أدت إىل 

صادي املنشود، بل عملت على تكريس التبعية حنو اخلارج، حيث مل حتقق االستقالل االقت. تفاقمه وزيادته

عن قطاع احملروقات بالنسبة  وبالتايل توليد صناعة قاصرة عن قيادة احلركة التنموية واحللول كركيزة بديلة

  .لالقتصاد اجلزائري

لتعليب فتشخيص الصناعة الوطنية اليوم يربز على أا أصبحت سلسلة من عمليات التركيب والتجميع وا  

احلقيقي، كما أا غري قادرة على استجالب واستيعاب وتطوير التقانة  اإلنتاجدون اخلوض يف غمار عملية 

 .احلديثة واالستفادة منها االستفادة االجيابية

على تنويع هيكل صادراتنا  األوىلاجلديدة يكمن يف تنمية صناعية وطنية قادرة بالدرجة  اإلستراتيجيةفهدف   

القتصاد الوطين من تبعيته للمحروقات، ألن تصدير احملروقات أو املوارد الطبيعية مل تعد تشكل عامال لتخليص ا

حامسا يف كسب القدرة التنافسية على الصعيد الدويل، بل برزت بشكل متزايد عناصر أخرى ترتبط بالقدرة 

، وكذلك مستوى اإلنتاجليات اجلديدة يف عم التكنولوجية وجتديدها واالستعداد للتكيف مع التكنولوجيات

  .املهارات الفنية وتطور املوارد البشرية
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  واقع الصناعة اجلزائرية : املطلب األول

يف اجلزائر وعلى الرغم من اجلهود االستثمارية اليت بذلت، مل تصبح الصناعة بعد قوة حمركة لالقتصاد فهي ال   

لي واخلارجي، فقيمة الصادرات من الصناعات التحويلية تزال ناشئة تواجه منافسة شديدة على الصعيدين احمل

مازالت حمدودة جدا بل ال تكاد تذكر، يف الوقت الذي تتزايد فيه الواردات الصناعية مبعدالت عالية ومن سنة 

  .  1إىل أخرى وهو ما يعكس ضعفا واضحا يف قدرا التنافسية

بصلب العملية التصنيعية، ومنها بعض الصفات اليت  و يتسم التصنيع يف اجلزائر جبملة من اخلصائص تتعلق  

رافقت عملية التصنيع منذ بدايتها، فأصبحت وكأا من ضمن اخلصائص اليت تتميز ا الصناعة يف اجلزائر، 

 :2وتتجلى هذه اخلصائص يف النقاط التالية

حيث مل اج احمللي اإلمجايل، ما تزال مسامهة الصناعة التحويلية متواضعة يف اإلنت :ضعف اإلنتاج الصناعي -1

وتأيت يف املرتبة الثالثة أو الرابعة بعد الزراعة والصناعات االستخراجية وقطاع اخلدمات  ،3 2010سنة  %5تتعد 

والتجارة، إضافة إىل هذا الضعف الكمي، مل تستطع هذه الصناعة أن تصنع سلعا إستراتيجية تسمح هلا أن حتتل 

ة، حىت يف تلك الصناعات اليت زاولتها منذ فترة طويلة يف بداية انطالق العملية مركزا خاصا يف السوق الدولي

التنموية، إذ مل تستطع التخصص ا وإنتاجها بكميات كبرية وأذواق متطورة وجودة متميزة، بل احنصر تطور 

طرت الصناعة وهكذا اض. هذه الصناعات بتطور االستهالك السائد يف السوق احمللية، أي التوجه إىل الداخل

التحويلية احمللية إىل أن تكون سجينة السوق الذي تعمل له وحمدودة حسب الطلب املتيسر داخل حدوده، 

حماولة فرض نفسها على املستهلك يف ظل الدعاية اليت تتمتع ا، حىت يف بعض الصناعات التصديرية بقيت 

قيت تنتج بناء على الطلب املتوفر فيه، غري رهينة السوق الذي تعمل له وتصارع فيه ألجل بقائها، ألا ب

متجرئة على الذهاب ابعد من ذلك، مستفيدة غالبا من بعض االتفاقيات الثنائية أو الدخول إىل األسواق 

  .السهلة، وبالتايل مل يتكون لديها احلافز لزيادة إنتاجها وتطويره كما ونوعا

أمهية قياس اإلنتاجية كوا دعامة أساسية لقياس نتائج تتجلى : ضعف األداء واخنفاض اإلنتاجية الصناعية -2

االقتصاد الوطين  ، وأداة هامة لترشيد القرارات على مستوى...)كميات اإلنتاج، القيمة املضافة، الربح(األداء 

ككل، وهي تعرب عن النسبة بني كمية املخرجات اليت أنتجت خالل فترة زمنية معينة وكمية املدخالت اليت 

  .ت يف حتقيق هذه املخرجات، سواء أكانت كمية اإلنتاج أم القيمة املضافة املتأتية من هذا اإلنتاجاستخدم

ا يف ذلك شان كثري من البلدان النامية، بضعف األداء واخنفاض تتصف الصناعة اجلزائرية عموما، شأو  

  .اإلنتاجية جلميع عناصر اإلنتاج، أي بضعف اإلنتاجية الكلية

                                                           

افية، القدرة التنافسية للصناعة التحويلية، حالة الجزائر، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة وا�ستراتيجيات التنافسية خياري زھية، شاوي ش -1
            .02للمؤسسات الصناعية، جامعة عنابة، ص 

   .161، ص 45 عبود زرقين، ا+ستراتيجية الم*ئمة للتنمية الصناعية في الجزائر، بحوث إقتصادية عربية، العدد -2
   .2010التقرير السنوي لبنك الجزائر  -3
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لقد نشأت الصناعة اجلزائرية ضمن أسوار من احلماية املطلقة أو : ضعف القدرة على املنافسةاحلماية و -3

وعملها  شبه املطلقة، واحنصر عملها بشكل أساسي يف تلبية الطلب احمللي ضمن السياسات الصناعية السابقة،

عية اإلنتاج وأذواق يف ظل هذه الظروف لفترة طويلة نسبيا جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية من حيث نو

املستهلكني، باإلضافة إىل االطمئنان إىل عدم منافستها من أي منتج آخر داخل السوق، مما دفعها الحقا إىل 

عدم االهتمام بتطوير املنتج وحتسني نوعيته، ففقدت القدرة على التعامل مع األسواق اخلارجية والتعرف إىل 

دقيق للقدرة التنافسية ملنتجات الصناعة التحويلية اجلزائرية يف طبيعتها، لذلك ليس من السهل إعطاء تقومي 

السوق احمللية، بسبب املستوى املرتفع من احلماية، فحىت السلع اليت يتم استريادها يتم تبادهلا من خالل اتفاقيات 

ملنتج حكومية، تفرض عليها يف الغالب رسوم مجركية مرتفعة أو ضرائب أخرى حتد من قدرا على منافسة ا

احمللي، حبيث يصعب يف مناخ كهذا تقومي القدرة احلقيقية للمنتج احمللي على منافستها، إن أسوار احلماية اليت 

متتع ا القطاع العام الصناعي مل حتقق اهلدف والغاية اليت وجدت من اجلهما، بل كانت النتائج عكس ما 

العمومي حبيث وصل إىل مرحلة يعاين فيها مشاكل  أريد، وكانت نتائجها السلبية اكرب على القطاع الصناعي

 :1نتيجة لـعديدة 

 15.2، مقابل 2003مليار دج سنة  18.1( 2004سنة  %16ضعف االستثمارات واليت عرفت تراجعا بنسبة  - 

سنة ) خارج احملروقات(، كما مثلت االستثمارات املسجلة يف القطاع الصناعي العمومي )2004مليار دج سنة 

 ؛من رقم األعمال احملقق يف القطاع %4.3بة نس 2004

الصناعات : املشاكل املالية الناجتة عن رفض البنوك متويل مدخالت بعض الصناعات العمومية وخنص بالذكر - 

 ؛اخل، إضافة إىل قدرات اإلنتاج أصبحت تستعمل بشكل ضعيف....احلديدية وامليكانيكية وصناعة اخلشب

مسارات اإلنتاج اليت نتج عنها منتجات رديئة غري قادرة على منافسة املواد تآكل جتهيزات اإلنتاج ويف  - 

 .املستوردة، حيث كشف االنفتاح التجاري النقاب عن ضعف التنافسية اليت تعانيها الصناعة الوطنية العمومية

 .تدين مستوى الكفاءة واخلربة يف التعامل مع السوق بقوانينه ومتغرياته - 

املشاكل وغريها، تزايد مستوردات القطاع العام الصناعي، واخنفاض حجم صادراته،  وخري ما يعكس هذه  

إىل أن بدأت الدولة بتشجيع القطاع الصناعي اخلاص وإعطائه دورا كبريا أدى إىل كسر احتكار القطاع 

 البداية، العمومي للسوق، وادخله يف منافسة مل يكن مهيأ هلا مع القطاع اخلاص احمللي، مما فاقم مشاكله يف

وبدأ حياول حتسني قدرته على املنافسة، وتطوير آليات عمله مبا يتناسب وظروف املنافسة املستجدة، لكن هذا 

ال خيفي حقيقة أن القطاع العام الصناعي مازال يعاين املشاكل السابقة، كما أن الوضع خيتلف من قطاع إىل 

وتراكمها مازال واقعا يدل عليه، ورمبا كانت بعض آخر ومن مؤسسة إىل أخرى، إال أن وجود هذه املشاكل 

                                                           

        كمال عايشي، دور نظرية اإلوز الطائر اآلسيوية يف السياسة الصناعية اجلديدة يف اجلزائر للتحول إىل اهليكل التصديري، أحباث إقتصادية -1

        .227 ، ص2009 وإدارية، العدد السادس ديسمرب
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مؤشرات األداء االقتصادي للقطاع اخلاص أفضل نسبيا من مؤشرات القطاع العام املشاة، إال أن زيادة حدة 

 :املنافسة يف السوق احمللية والعاملية أظهرت بعض السلبيات غري املشجعة، مثل

 فيض إرادي ملستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية املتاحة؛توقف بعض املؤسسات عن اإلنتاج وإجراء خت - 

  . املطالبة باستمرار احلماية لإلنتاج احمللي من قبل بعض املنتجني - 

كل ذلك يؤكد ضعف القدرة التنافسية ملنتجات الصناعة التحويلية اجلزائرية، وعدم قدرا على الصمود   

  .1واالستمرار يف مواجهة املنافسة اخلارجية

إن التوسع يف السياسة الصناعية اليت تبنتها اجلزائر منذ انطالقة العملية : العالقة مع السوق اخلارجية -4

التنموية وخاصة ما يتعلق منها بالصناعات املقامة، قد زاد من حجم املستوردات، كما زاد من اعتماد هذه 

والتجهيزات واملساعدة األجنبية، وكذلك يف  الصناعة على السوق العاملية لتامني مستلزماا من املواد األولية

جمال جتديد وتطوير تكنولوجيا اإلنتاج اخلاصة ا، مما فاقم من مشاكل التعامل مع هذه السوق بتقلبات 

  .أسعارها، وشروطها احفة يف كثري من األحيان

عام بارتفاع كلفة منتجاا  تتميز الصناعة اجلزائرية بشكل: ارتفاع كلفة اإلنتاج وعدم االهتمام بالنوعية -5

عن مثيالا يف السوق العاملية وحىت املنتجات املشاة هلا يف الدول النامية، ومنها الدول العربية، وهذا ما يشكل 

  .عقبة صعبة أمام وصوهلا إىل األسواق اخلارجية، بل وحىت املنافسة يف السوق الداخلية

 :2اجلزائرية إىل عدة أسباب، منها وتعود التكلفة املرتفعة للمنتجات الصناعية

عدم التمكن من استخدام كامل الطاقات اإلنتاجية املتاحة، حيث تصل نسبة االستخدام إىل اقل من النصف  - 

 يف بعض املؤسسات الصناعية؛

 اختيار أحجام غري مالئمة للمؤسسات الصناعية خاصة يف القطاع العام؛ - 

 اإلنتاجية الضعيفة للعمالة؛ - 

 .تفاع املصطنع يف أسعار بعض املواد األولية الداخلة يف العملية الصناعية نتيجة السياسة السعريةاالر - 

إضافة إىل ذلك تعترب العملية الصناعية عملية كمية، وليست عملية نوعية، أي أا تركز اهتمامها على اإلنتاج   

عمل على تطويره مبا يتفق مع تطور أذواق الكمي مع إمهال النوعية أو على اهتمام ضعيف بنوعية املنتج، وال

املستهلكني، فالعامل يشهد تغيريا هائال ومتسارعا يف تطوير اإلنتاج ومواصفاته، وما تزال مسألة التكلفة والنوعية 

  .قائمة وتشكل احد أهم التحديات اليت تقف أمامها الصناعة اجلزائرية

الثورة التكنولوجية تغيريا جذريا يف عامل الصناعة،  لقد أجرت :االعتماد على التكنولوجيا املستوردة -6

  .فأدخلت عليها أساليب حديثة يف عملية اإلنتاج واإلدارة والتسويق، وخاصة يف خلق سلع وخدمات جديدة
                                                           

.177  ص، 08/2010 الصناعات املصنعة والصناعة احمللية، جملة الباحث، العدد زوزي حممد، إستراتيجية  -
1
  

. 165 عبود زرقني، مرجع سابق، ص - 2  
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وال يقتصر اثر التكنولوجيا يف إحداث تغريات بنيوية واجتماعية فحسب، بل تغيريات أخرى متس األفراد   

ة وأسلوب عملهم، وما يهمنا هو ما أحدثته وحتدثه التكنولوجيا يف عامل الصناعة من تغريات وعالقام اإلنساني

1ـجذرية عديدة تتعلق ب
: 

 ؛االهتمام ببحوث التطور التكنولوجي والدراسات اإلمنائية املتخصصة  - 

 ؛االهتمام باالستثمار يف املوارد البشرية والنظام التعليمي - 

 ؛يع القطاعات لتحقيق التنميةإجياد تكامل قوي بني مج - 

  .خلق صناعات جديدة تنتج سلعا وخدمات عديدة مل تعرف من قبل - 

ونشري إىل أن املؤسسات الصناعية يف اجلزائر أبعد ما تكون عن السكون وإن أي مؤسسة مهما كانت   

ذات األساليب  إمكانياا أو قدرا ال تستطيع احملافظة على موقعها التنافسي يف السوق بالركون إىل

لكي  - حىت ولو كانت ناجحة بل ال بد للمؤسسات التكنولوجية  واالستراتيجيات التقليدية على عصر الثورة

يف ساحة التنافس أن تتميز باإلبداع التكنولوجي الذي يعترب أحد أهم الركائز لبناء وتعزيز القدرة  -تبقى

 : 2ي ميكن املؤسسات منالتنافسية هلذه املؤسسات ، إذ أن اإلبداع التكنولوج

  تقدمي تيارات مستمرة ومتدفقة من املنتجات اجلديدة؛ - 

  إنتاج منتجات عالية اجلودة وبتكاليف منخفضة، وتسليمها يف اآلجال احملددة؛ - 

تطوير وسائل وآليات ونظم لإلنتاج تتسم بالسرعة واملرونة ووفرة اإلنتاج وارتفاع اجلودة، مما يتيح إلدارة  - 

فرصا وإمكانيات غري مسبوقة يف تنويع اإلنتاج وتطوير خطوط املنتجات وإدخال التنويعات  املؤسسات

  الالائية يف مواصفات املنتوج اليت تتقدم ا للسوق يف أوقات قياسية؛

  تطوير وسائل ومنافذ جديدة لتوزيع املنتجات والوصول ا إىل املستهلكني أينما كانوا ويف كل وقت؛ - 

امالت االقتصادية يف البيع والشراء وتبادل املعلومات وتكامل اخلدمات وهذا كله من خالل شبكة تسيري املع - 

  االنترنت؛

 .)  just-in-time(التوسع يف نظم الشراء واإلنتاج يف الوقت احملدد  - 

ة على زيادة جيب أن يتمتع اجلهاز اإلنتاجي باملرونة الكافية اليت تكسبه القدر :عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي -7

اإلنتاج يف حالة زيادة الطلب، وكذلك القدرة على التكيف مع التغريات والتطورات احلاصلة، سواء يف 

أسلوب اإلنتاج أو يف بنية ونوعية املنتوج، وذلك بإجراء تعديالت بسيطة وغري مكلفة يف عملية اإلنتاج، وهذا 

يف إنتاج أكثر من منتوج بنوعيات ومناذج خمتلفة، يتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة ومرنة ميكن استخدامها 

من خالل تعديالت معينة يف طريقة عمل هذه التكنولوجيا، وهذا ما ال جنده يف الصناعة اجلزائرية حيث 

تستخدم تكنولوجيا متقادمة بطيئة ال تتوفر فيها املرونة إلجراء أية تعديالت يف عملية اإلنتاج، وإن حدث 

                                                           

. 225 كمال عايشي، مرجع سابق، ص - 1
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تغيريات كبرية ومكلفة، وهذا ما يشكل عقبة كبرية أمام الصناعة احمللية يف حتوهلا إىل  وحصل ذلك فانه يتطلب

اإلستراتيجية الصناعية من اجل التصدير، الن هذا التحول يف اإلستراتيجية الصناعية يتطلب جهازا إنتاجيا مرنا 

  .ونوعيتها وجودا وقادرا على التعامل مع هذا التحول، وتوفري متطلباته من حيث طبيعة املنتجات

1إن العملية الصناعية بطبيعتها عملية متكاملة متشبعة، تشمل جوانب عديدة: العملية الصناعية املتجزئة -8
: 

عملية اإلنتاج نفسها مبا فيها من زيادة اإلنتاج وخفض تكاليفه، واألخذ بعني االعتبار الدور الذي يلعبه يف  - 

 ؛)التراكم الرأمسايل(لك الدور التنموي ، وكذ)االستهالك(الدورة االقتصادية 

 عملية نوعية تستوجب حتسني نوعية وجودة اإلنتاج وتطويره باستمرار؛ - 

عملية حمرضة لعمليات أخرى تكون مشتقة منها ومكملة هلا، تدعم العملية األساسية، فتخضع هلا خمرجات  - 

 يسي يف مضاعفة وخلق صناعات جديدة؛خمتلفة وتزودها مبدخالت صناعية عديدة، ومتكنها من لعب دور رئ

نفسها،  عملية اإلنتاجعملية مرتبطة بعملية اإلعالم والتسويق اليت أصبحت من األمهية مبكان، حىت أا فاقت  - 

 .ألن املهمة األساسية والشاقة أصبحت تصريف اإلنتاج وبيعه

أا عملية إنتاجية فقط، مهها حتقيق كمية بينما نرى أن العملية الصناعية يف اجلزائر ما زال ينظر إليها على   

معينة من اإلنتاج دون االهتمام بنوعية اإلنتاج وتكاليفه أو حىت الكيفية واألسلوب املتبعان يف تصريفه، 

باإلضافة إىل كوا عملية منفصلة عما حوهلا حيث نالحظ ضعف الترابط والتكامل بني الصناعات القائمة، 

   .إلعالم والتسويق اليت أصبحت اجنازا متمما ومالزما لعملية اإلنتاجومنفصلة أيضا عن عملية ا

   إنعاش الصناعة إلستراتيجيةالعام  اإلطار: املطلب الثاين

حيث بلغ  ،2010وباألخص سنة  ،إن النتائج اليت سجلها القطاع الصناعي العمومي خالل السنوات األخرية  

-%2.6معدل النمو 
املؤشرات الصناعية للقطاع العمومي حسب قطاع النشاط،  للتفصيل أكثر يف تغريات(،2

مدى ركود القطاع الصناعي، فاملؤسسات الصناعية الوطنية مل تستطع أن عن تكشف  ،)04أنظر امللحق رقم 

ومل تصل بعد إىل املستوى املرغوب، فمشكلة معظم املؤسسات الوطنية  ،تتكيف حلد اآلن مع التغريات احلاصلة

تكمن يف كوا ال تستطيع يف حالتها الراهنة أن تواجه التحديات اجلديدة واملنافسة األجنبية  ،صةالعمومية واخلا

إىل  باإلضافةاحملتدمة من جانب الشركات الكربى ذات القدرة التنظيمية واإلدارية والتسويقية واملالية العالية، 

يا وخارجيا يف ظل التغريات اليت يعرفها عدم قدرا على نقل التكنولوجيا املتطورة وفتح أسواق جديدة حمل

االقتصاد اجلزائري، وأن اخلطر من املنافسة األجنبية بدأ يتزايد بعد التحرير التجاري املتزايد وتدفق االستثمارات 

  .برامج للتأهيل، وكذلك على الرغم من تطبيق عدة األجنبية

والذي يرجع إىل اخنفاض فعاليتها يف  ،ملاضيةوهذا يدل على أن هناك قصور على مستوى السياسة الصناعية ا  

الصناعة الوطنية واليت أصبحت أمرا  إلنعاشجديدة  إستراتيجيةحتقيق آثارها، لذا فإن الدولة تسعى إىل تطبيق 
                                                           

.167 عبود زرقني، مرجع سابق، ص - 1  

.2010، التقرير السنوي لبنك اجلزائر - 2  
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لكي يستطيع هذا القطاع القيام بدوره يف املشاركة  ،حتميا يف ظل مستجدات النظام االقتصادي العاملي اجلديد

  .يف قيادة مسرية التنمية االقتصادية يف اجلزائر يف املستقبل املنظور ألخرىامع القطاعات 

 

  اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائر اإلستراتيجيةتوجهات : الفرع األول

 26إن املشروع اخلاص بإستراتيجية وسياسات إنعاش وتنمية الصناعة الوطنية نتاج عدة جلسات وطنية أيام 

  ،2007فيفري  28و 27و

مبشاركة واسعة مل األطراف املعنية باملوضوع، وقد مسح احلوار واملناقشات اليت متت بشأن وضع 

  اإلستراتيجية بتحديد التوجهات

  :1األربعة اهلامة التالية

 ؛تبين إطار مرجعي ونظرة جديدة للتنمية الصناعية - 

 ؛وتشكيل السياسات الصناعية اإلستراتيجيةحتديد مبادئ  - 

 ؛املباشرة األجنبيةاسة حتفيز االستثمارات ضرورة سي - 

اهليكلي اليت مت الشروع فيها منذ بداية  اإلصالحضرورة تغيري النظام االقتصادي ومواصلة تطبيق سياسات  - 

، إنشاء سوق للعقار االقتصادي، تعزيز األموالالبنكي، بروز سوق رؤوس  اإلصالحالتسعينات، وباخلصوص 

 .ى سوق السلع واخلدمات وقواعد املنافسة لصاحل املستهلكوتقوية الشفافية على مستو

االقتصادية الشاملة اليت تقوم على تصور  اإلستراتيجيةالصناعة وتطويرها ضمن  إنعاش إستراتيجيةلذا تندرج   

على حرية املبادرة وعلى ترشيد االقتصاد وتعزيز  اإلستراتيجيةجديد ونظرة جديدة لالقتصاد، وترتكز هذه 

إىل التطوير املكثف لنشاطات صناعية مرتبطة  اإلستراتيجيةودف هذه  .التضامن والتكافل االجتماعي منظومة

لالقتصاد الوطين ملا  األساسيةوتشكل الصناعة الركيزة ، ضمن اهلدف املتمثل يف السري حنو السلم واالزدهار

  .تتوفر عليه البلد من موارد طبيعية وهامة يف جمال التصنيع

  :2اد إستراتيجية مالئمة للتنمية الصناعية مستقبال يتطلب حتديد أربع توجهات أساسيةإن إجي  

إعادة هيكلة الصناعة الوطنية وخاصة اليت تعود للقطاع العام إذ جيب أن يتم ذلك على أساس مبدأ التخلي  -1

 ؛التدرجيي للدولة عن النشاطات التنافسية لصاحل املبادرة اخلاصة

الصناعي املتوفر، والصناعة الوطنية حباجة إىل اللجوء للتحالفات والشراكات مع  حتسني أداء رأس املال -2

  ؛الشركات الصناعية الناجحة عامليا للوصول إىل التكنولوجيا واخلربة التسيريية واقتحام األسواق اخلارجية

يب، حيث تتكفل استثمار املنتج، واستثمار القدرات سيفعل أكثر فأكثر نتيجة للرأس املال الوطين واألجن -3

 الدولة بتطوير جاذبية الوجهة اجلزائرية، رغم أن التأخر املسجل يف هذا اال معترب جدا؛

                                                           

.، من املوقع االلكتروين لرئاسة احلكومة 2007 جويلية 24اجتماع جملس احلكومة يف  - 1  

.230 ص، كمال عايشي، مرجع سابق - 2  
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طريقة متويل االقتصاد، حيث من الواضح أن حالة الوساطة البنكية واملالية القتصادنا هي إحدى العوامل  -4

جود هلا، إىل جانب عدم كفاية املنتجات املعرقلة، فالبنوك يف اجلزائر غري ناجعة، وسوق رؤوس األموال ال و

        . البنكية واملالية املطروحة للتداول

 الصناعة يف اجلزائر إلنعاشاجلديدة  اإلستراتيجيةأبعاد : الفرع الثاين

مع مطلع التسعينات دخل القطاع الصناعي اجلزائري مرحلة إصالحات حقيقية، خاصة أنه يشتمل على     

  مؤسسات

الباقية متثل مؤسسات صغرية ومتوسطة تابعة  %20من النسيج الصناعي، يف حني  %80نسبة عمومية متثل 

  .للقطاع اخلاص

لمدخالت املستوردة ل، وباندماج عمودي وتبعية كبرية 1تميز الصناعة اجلزائرية بكثافة يف رأس املالتو

  .والضرورية للدورة اإلنتاجية

ات املصنعة، ما عدى احملروقات واملناجم يف الفروع اإلنتاجية ويغطي القطاع الصناعي اجلزائري جممل الصناع

  :اآلتية

  ).والصناعات امليكانيكية ناحلديد والصلب والتعدي(الصناعة القاعدية  - 

 .الصناعة اإللكترونية والكهربائية واالتصاالت - 

 .الصناعة الغذائية - 

 .صناعة النسيج واجللود - 

 ).اإلمسنت واآلجر(مواد البناء  - 

 .حتويل اخلشب والورق - 

 .الصناعة الكيماوية والصيدالنية واألمسدة - 

  .2من العمال اهام اويتشكل كل فرع من هذه الفروع من جمموعة من الشركات العمومية، وتشغل عدد

املتعلقة  اإلنتاجيةتتمركز يف حدود السلسة  اإلنتاجيةإن تشخيص اهليكل الصناعي الوطين يربز أن النشاطات   

 ،الصناعي اإلنتاجولتغيري هذا الواقع وبعث  .ات استخراج املواد اخلام أو صناعات التركيب والتعليببصناع

الصناعية اجلديدة برنامج إعادة اهليكلة الصناعية مرتكزة على ترقية بعض الفروع الصناعية  اإلستراتيجيةتقترح 

وتلك اليت تساهم يف دمج النشاطات  ،لصناعياليت تساهم يف تثمني املوارد الثانوية من خالل عمليات التحول ا

للتحول الصناعي، وترقية فروع جديدة، كما تسعى إىل إعادة انتشار الصناعات  األخريةاملوجودة يف املراحل 

 .على مستوى التراب الوطين

                                                           
1 -  BENBITOUR AHMED : l'Algérie au Troisième Millénaire (défis et potentialités) ed. Marinoor, Alger 1998, 
P198. 

قتصادية، الصادق بوشنافة، اآلثار احملتملة النضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة على قطاع صناعة األدوية، أطروحة دكتوراه يف العلوم اال - 2

.  237 ص، 2007، جامعة املدية  
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 تتمثل إعادة هيكلة القطاع الصناعي على مستوى الفروع يف تلك التغريات اليت دف: اختيار الفروع -1

جديدة لتحسني  ملنتجاتوحدات جديدة خالقة للقيمة، ووضع خطط عمل  بإنشاءإعادة تكوين شعب إىل 

  .اجلهوية والعاملية األسواقتغطية السوق احمللي واقتحام 

  :1وقد مت يف إطار هذا التوجه اجلديد حتديد ثالثة أمناط من الفروع الصناعية اليت متتلك قدرات للتنمية وهي

 :مثل األوليةالعاملية ذات الطلب القوي، واليت ترتكز على حتويل املواد  األسواقوجهة إىل الصناعات امل - 

 ؛، والنسيج الكيماوي ومنتوجات الكيمياء العضوية واملعدنيةاألمسدةالبتروكيمياء فرع  •

 ؛الصناعات الصيدالنية والبيطرية •

 ؛صناعات احلديد والصلب •

 ؛)يوماألملن(الصناعة املعدنية غري احلديدية  •

 ؛صناعة مواد البناء •

 :الصناعات اليت ترتبط تنميتها بوجود صناعات أخرى خاصة مثل - 

 ؛الصناعات الغذائية •

 ؛)ISMME( الصناعات املعدنية امليكانيكية الكهربائية وااللكترونية •

الصناعات : ترقية الصناعات اجلديدة أو تلك اليت يسجل فيها البلد تأخرا واليت تؤثر سلبا على االقتصاد مثل - 

 .واخلدمات املرتبطة بالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وصناعة السيارات

اجلديدة على رؤية جديدة  اإلستراتيجيةيعتمد انتشار الصناعات يف ظل : على مستوى االنتشار الفضائي -2

" التنمية الصناعية املدجمة مناطق"خمالفة للماضي، حيث ترتكز التنمية الصناعية على مناطق صناعية معينة تدعى 

وشبكات املؤسسات وعناقيد صناعية لالستفادة  لإلنتاجوذلك من خالل حتديد مقاطعات صناعية ونظام حملي 

املباشرة، مع  األجنبيةمن االقتصادات اخلارجية والتناغم الذي ميكن أن ينجر عن ذلك، وجلب االستثمارات 

، التكوين واملؤسسة، ولكون التقسيم احلايل تكنولوجيا والبحثضرورة االعتماد على عالقة ثالثية بني ال

 إنشاءللمناطق الصناعية ال يستجيب لتزايد طلب املتعاملني ومتطلبات تنمية متجانسة ومندجمة، مت اقتراح 

لذا من املقرر إنشاء مناطق صناعية مندجمة تستغل متركز النشاطات االقتصادية  .دف التدريب" أقطاب منو"

 :يم املؤسسات وهياكل الضبط العمومية وهياكل البحث على ثالثة مراحلوتنظ

ويشمل إنشاء  2009وتتمثل يف برنامج تطوير مناطق التنمية الصناعية املندجمة املقرر يف أفق : املرحلة األوىل -

 :2ما يلي

                                                           

.مرجع سابق، 2007 جويلية 24 اجتماع جملس احلكومة بتاريخ  -
1  

.2007، 5العدد  ،جملة إقتصاديات مشال إفريقيا،  ،قوريش نصرية  أبعاد وتوجهات إستراتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر  - 
2  
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ف، برج بوعريريج، اجلزائر، البليدة، وهران، مستغامن، سطي: بواليات: مناطق التنمية الصناعية املندجمة •

 ؛غرداية، حاسي الرمل، عنابة، بومرداس، وتيزي وزو

 ؛، جباية وسيدي بلعباس)سيدي عبداهللا(اجلزائر: أقطاب تكنولوجية •

 .أرزيو، حاسي مسعود، سكيكدة ووهران: مناطق متخصصة •

قسنطينة،  :بكل من" مناطق نشاط متعددة امليادين"أما هذه املرحلة فستشهد إنشاء : املرحلة الثانية -

 .سكيكدة، تلمسان وعني تيموشنت

باتنة، الشلف، : أخرى بكل من" أقطاب تكنولوجية"سيتم إنشاء  األخريةيف املرحلة  أما: املرحلة الثالثة -

 .تلمسان وقسنطينة

اقترح إنشاء إطار مؤسسايت يتضمن مديريات االقتصاد والتكنولوجيا  ،وفيما يتعلق بتسيري مناطق النشاط املدجمة

  :االعتبارات التالية أساس ويتم اختيار هذه املواقع على. يئةوالب

 ؛اإلنتاجالدخول يف مناطق  وإمكانيةتوفر اهلياكل القاعدية  - 

 ؛وسط حمفز حبكم قربه للمؤسسات اجلامعية ووحدات البحث - 

  .توفر اخلدمات اجلماعية ذات النوعية - 
 

    الصناعة إلنعاشاجلديدة  تراتيجيةاإلطار املؤسسايت والتنظيمي لإلس: الفرع الثالث

االقتصادية على املديني  األهدافإن السياسة اجلديدة تتطلب تدخل الدولة باستعادة دورها كمسؤول عن   

املتوسط والبعيد ودورها كمبادر بربنامج حتويل وتطوير االقتصاد الوطين وكافل له، فإن إرادة الدولة يف 

كما أن  .واليت أثبتت فشلها يف مراحل سابقة ،تكون يف شكل منتج ومسري التدخل يف احلياة االقتصادية ال

الصناعية  اإلستراتيجيةاالبتعاد ال يعين ترك أو التخلي عن التسيري االقتصادي للبلد، بل دور الدولة، يف إطار 

يل املشاريع الذي يظهر من خالل حتديد الفروع الواجب تنميتها، متو  1"التخطيط والتسهيل"اجلديدة هو دور 

بني دور الدولة املسرية  ،، فالفرق إذن...وتوفري املناخ املناسب لالستثمار، دفع عمليات البحث والتكوين

يكمن يف أن الدولة لن تقوم بعمليات التسيري وفق قواعد االقتصاد املوجه، بل  ،واملوجهة ودور الدولة املسهل

مثال للفروع الصناعية للقطاع الصناعي لترفع من مسامهته  ستتم عملية التوجيه بطريقة غري مباشرة كتحديدها

  .اإلمجايليف الناتج احمللي 

، فعملية ابتعاد الدولة إىل أنه ال ميكن ترك مجيع الشؤون االقتصادية آلليات السوق وحدها اإلشارةكما جتدر   

  .واخلوصصة مل تكتمل بعد

                                                           

. من خطاب السيد رئيس اجلمهورية مبناسبة جلسة لقطاع الصناعة وترقية االستثمارات، املوقع الرمسي للحكومة اجلزائرية    -1  
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 . زارة الصناعة بوزارة املسامهات وترقية االستثماراتمت ربط و ،وبغية توحيد تسيري القطاعات االقتصادية  

لوزارة الصناعة وترقية االستثمارات، هذه اهليئة اليت زودت بكافة  اإلستراتيجيةوقد أوكلت مهام تنفيذ 

 .اإلستراتيجيةالصالحيات اليت تسمح هلا بتنفيذ 

 Capitaux»التجارية التابعة للدولة  األموالالبد أن مير بإعادة تنظيم وتسيري  ،كما أن إنعاش الصناعة  

marchands de l’état» 1 ، متس كل اليت اخلاصة  اإلجراءاتويف هذا اإلطار تعمل احلكومة على أخذ بعض

  .من شركات تسيري املسامهات وإعادة تنظيم النسيج الصناعي العمومي

كل واحدة  ،شركة 12عددها إىل مت اختاذ قرار تقليص أو ختفيض  ،ففيما يتعلق بشركات تسيري املسامهات  

   .منها ستكون حتت إدارة مدير عام وهذا لتلعب دور وكاالت حقيقية للخوصصة

جمموعات صناعية  10وعلى مستوى تنظيم املؤسسات العمومية، فاهليكل التنظيمي اجلديد يقترح إنشاء   

املالءة املالية وهذا وفق الفروع كربى، وهذه اموعات تتشكل من الشركات العمومية الكربى اليت مل تفقد 

مديريات جديدة تسهل عملية  بإنشاءكما تعمل الوزارة املعنية على وضع تنظيم هيكلي يسمح  .الصناعية

  .ومات وتسيري فعال للملفات اخلاصة بالصناعةتبادل املعل
  

  سياسات إنعاش الصناعة يف اجلزائر: املطلب الثالث

  تثمارسياسة ترقية االس: الفرع األول 

مكانة بارزة ضمن أولويات صانعي  ،خاصة األجنبيةاخلاصة عامة واالستثمارات  ،قضية االستثمارات حتتل  

 األمدالصناعي والتنمية يف  اإلنعاشأحد املنافذ الرئيسية إلجناح سياسة  األجنيبالسياسات، إذ يعترب االستثمار 

كل من الدول املتقدمة والدول حديثة التصنيع على  الطويل، بعد أن لعبت هذه االستثمارات دورا متميزا يف

، إىل وضع السياسات اليت تساعد على األخرىحد سواء، لذا تسعى اجلزائر منذ فترة كبقية الدول النامية 

 .املباشر األجنيبجذب االستثمار 

ملبذولة لتحسني مناخ يبقى حمدودا للغاية بالنظر إىل اجلهود ا ،بصفة عامة األجنبيةغري أن حجم االستثمارات   

االستيعابية اليت تتوفر عليها البالد، فمعظم التقارير اليت تعدها اهليئات املختلفة حول  واإلمكانياتاالستثمار 

تقدير مناخ االستثمار يف اجلزائر تبقى بعيدة كل البعد عن الطموحات الواعدة لالقتصاد اجلزائري، حيث يشري 

دولة عرب  175يف  األعمالوالذي خيص وضع " باألعمالالقيام "ي حتت عنوان الصادر عن البنك العامل 2التقرير

 إلنشاءالعامل، أن مؤشرات مناخ االستثمار يف اجلزائر مل تعرف حتسنا، ابتداءا من التسهيالت املقدمة 

شف وقد ك .املؤسسات إىل غاية فعالية القضاء يف املنازعات ومحاية امللكية وحل الشركات وقوانني العمل

التقرير عن الصعوبات اليت تواجه املستثمر منذ قراره إنشاء مؤسسة أو الشروع يف جتسيد مشروعه االستثماري 

الفعلية ميدانيا، إذا مل تتغري  اإلصالحاتإىل غاية تصفية الشركة، حيث ركز التقرير على البطئ يف جتسيد 
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دة اليت تستغرقها كل مرحلة أو كلفة كل خطوة بالنسبة للجزائر، خاصة بالنسبة لطول امل األساسيةاملؤشرات 

فمثال يتطلب على أي مستثمر يرغب يف إقامة مشروع  .من اخلطوات أو عدد الوثائق اليت تطلب من املستثمر

إجراء وتوفري عدد مماثل من الوثائق، وإن املدة اليت تتطلبها كل مرحلة للمشروع يف جتسيد املشروع  14 اجتياز

للمشروع، ويف ظل  األويلمن قيمة الدخل  %5.21بكلفة ميكن أن تصل إىل ابة الشهر يوما، أي قر 24هي 

  .يف توفري شروط االستثمار 125وجود هذه العوائق تتقهقر اجلزائر إىل الرتبة 

نظام مايل مالئم وتوفر (لذا يستدعي تطوير االستثمار حميطا فعاال يوفر للمستثمرين إطارا مؤسساتيا مالئما   

ونظاما حتفيزيا للحماية من شأنه متكني املستثمر من القيام خبياره لصاحل االستثمار، ) وطبيعة املنافسةالعقار 

حتويل النظام االقتصادي يف  إستراتيجيةترقية االستثمار يعد جزءا ال ميكن فصله عن  إستراتيجيةوبالتايل فإن 

النظام املايل عرب تفعيل سوق العقار وضمان  اهليكلية سيما تطوير اإلصالحاتفهي بذلك معنية بتقدم . جممله

  .شفافية سوق السلع واخلدمات

 أنإنعاش النمو االقتصادي  إستراتيجيةوينتظر من تطبيق سياسة ترقية االستثمارات اخلارجية املباشرة يف إطار   

  :تساهم يف

 ؛األموالمتويل االستثمارات يف النشاطات اليت جتلب نسب كبرية من رؤوس  - 

 .وولوج السوق العاملية وتنويع الصادرات اإلداريةميم التكنولوجيات احلديثة وحتسني القدرات تع - 

 األمر، قد مت اختاذ عدة تدابري من خالل التعديالت املدرجة يف واألجنيبونذكر أنه لتحفيز االستثمار احمللي   

  :1على األمرجراءات تطبيق هذا من أجل حتسني النظام القائم، وتنص إ 2006جويلية  15املؤرخ يف  06-08

 ؛نظام جديد لالستفادة من املزايا أكثر شفافية - 

 ؛إعادة يئة مسار منح املزايا وتسيريها ملطابقته واملمارسات الدولية يف اال - 

 ؛تقليص هام ملدة معاجلة ملفات االستثمار - 

 .املتخصصة هلذا الغرضمحاية حقوق املستثمرين الذين لديهم احلق يف الطعن لدى اللجنة  - 

كما مت اعتماد أعمال أخرى دف إىل حتسني مناخ االستثمارات من أجل تقليص اآلجال وختفيض تكاليف   

مت اقتراح مجلة من  ،املباشرة األجنبيةوجللب االستثمارات . العمليات وتسهيل االستثمار وإنشاء املؤسسات

  :2اط التاليةنلخصها يف النق األعماللتحسني بيئة  اإلجراءات

 ؛ اخلارج من جلبها على والعمل احلديثة والتقنيات التكنولوجيا استعمال تشجيع -

 فروع؛ أو مؤسسات خلق نتيجة اجلزائر إىل أجنبية أموال رؤوس بدخول املدفوعات ميزان حتسني -

  ؛السوق القتصاد ديداجل الوضع مع والتأقلم املردودية، لزيادة احمللية املؤسسات على والضغط املنافسة خلق - 
                                                           

.98قوريش نصرية، مرجع سابق، ص  - 1
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 حتديد جانب إىل هلا، التابعة اهليئات أو للدولة املخصصة القطاعات باستثناء اجلزائر يف االستثمار حرية - 

 اخلاص؛ الرأمسال تدخل شروط

 الطلب؛ تقدمي من شهرين مدة يف اجلزائر بنك تأشرية بعد األموال رؤوس حتويل حرية - 

 ليبث يف والقرض النقد جملس إىل طلب يقدم حيث باملطابقة، للرأي ضعاخلا االستثمار قبول عملية تبسيط - 

  اإلدارية؛ الغرفة أمام الرفض حالة يف الطعن إمكانية مع شهرين، خالل امللف

 الصرف؛ سوق توازن - 

 الشغل؛ وترقية إحداث -

 اجلزائريني؛ واملستخدمني اإلطارات مستوى حتسني - 

 املطلوبة؛ املستندات وتسليم اإلدارية اإلجراءات تسهيل - 

 املشاريع؛ ملفات تكوين يف والتوجيه االستشارة -

 والشراكة؛ التمويل عن البحث -

 املتبادلة؛ االلتزامات متابعة -

 املتخصص؛ اإلعالم مركز خدمات -

 االستثمار؛ بفرص املتعلقة واملطويات واملطبوعات الدالئل إصدار -

 متخصصة؛ ودراسات منوذجية ملفات إصدار -

 واخلاصة؛ احلرة املناطق حتديد يف املشاركة -

 املشاريع؛ إلقامة واملنشآت املواقع ترقية -

  .واملالية التقنية يف التعاون فرص واستغالل حبث -
  

  سياسة التأهيل: الفرع الثاين

عية لوزارة املتحصل عليها من تطبيق إجراءات التأهيل يف إطار الربناجمني، برنامج التنافسية الصناإن النتائج   

املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  األممالصناعة املدعم من طرف منظمة 

تربز أن عملية التأهيل مل تتقدم بشكل قوي ومل تعطي النتائج املنتظرة وذلك لبعض  .األوريبمبساعدة االحتاد 

لواجب توافرها يف املؤسسة لالستفادة من الربنامج، آجال العراقيل والشروط اليت حالت دون ذلك كالشروط ا

واملصرفية كالشهادات  اإلداريةتكوين امللفات واليت تبدو أا طويلة خاصة فيما يتعلق باستخراج الوثائق 

 .اخل...... ،املصرفية

الدولية وما يكتسبه من ونظرا ألمهية تأهيل املؤسسات االقتصادية يف حتسني القدرة التنافسية ملواجهة املنافسة   

  :1أمهية بالغة يف حتقيق التنمية االقتصادية، فقد مت اقتراح سياسة جديدة للتأهيل تتمحور أساسا حول

 ؛خمطط أعمال لتطوير تنافسية املؤسسات الصناعية اجلزائريةوضع  - 
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 ؛إعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتأهيل املؤسسات الصناعية وحتسني تنافسيتها - 

  ؛حول خمططات ومصادر متويل الربنامج التفاوض - 

  حتضري وتنفيذ ومتابعة برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية اجلزائرية؛ - 

  .وضع بنك للمعلومات خيص املؤسسات الصناعية من أجل حتسني تنافسيتها - 
  

  التقييس والقياسة: الفرع الثالث

ف املشاركة يف األنشطة االقتصادية اليت حتتاج إىل من أهم ااالت الالزمة جلميع األطرا التقييس حاليا يعترب  

أما اآلن فأصبح  ،يقتصر على املختصني فقط  التقييس منذ عشرين عاما كان، املشاركة يف نشاطاته ونتائجه

وعي الشركات بضرورة لعب دور فعال  ىعنصرا أساسيا من العناصر التجارية والتقنية للمؤسسات، حيث تنام

مصاحل  االعتباراالستعداد لتقبل مواصفات قياسية مل تكن طرفا يف إعدادها أو ال تأخذ بعني أو  ،يف هذا اال

  .هذه الشركات

وتتكون هذه  ،جلان تقييس تساندها جمموعات من اخلرباء التقييس على املستوى الوطين تتويل القيام بأعمال  

، ومن السلطة احلكومية، ومن مجعيات اللجان من ممثلني مؤهلني من القطاع الصناعي، ومن معاهد البحوث

 .املستهلكني ومن املنظمات املهنية

تشكل ، القيام باألعمال جلان فنية حتت أمانة املنظمات الوطنية للتقييس تتوىل ،على املستوى اإلقليمي والدويل  

ع األعضاء الوطنيني احلق جلمي، اللجان الفنية بواسطة مكاتب اإلدارة الفنية للمنظمة اإلقليمية أو الدولية املعنية

    .1يف متثيلهم على مستوى اللجنة اإلقليمية أو الدولية املهتمة مبوضوع معني

يهدف إىل تنمية أو تطوير  2000بوضع برنامج ملرافقة املؤسسات سنة  ،وزارة الصناعة وإعادة اهليكلةقامت   

وقد رصد لتطبيق  ،ول على شهادات اإليزومنظومة وطنية للتقييس لتدعيم ومرافقة املؤسسات الراغبة يف احلص

نتائج اهودات اليت تبذل هلذا  2005مليون دج، وتبني احلصيلة التالية لسنة  500: ـهذا الربنامج مبلغ يقدر ب

450فقد حتصلت  ،الغرض
مؤسسات على االيزو  6و 9000مؤسسة عمومية وخاصة على شهادات االيزو  2

، املتعلقة بضمان املنتجات الغذائية 22000طريقها للحصول على االيزو مؤسسات يف  5 ، بينما يوجد14000

والتنمية الصناعية ببومرداس الذي هو حتت وصاية  لإلنتاجيةمدققا للجودة باملعهد الوطين  30كما مت تكوين 

  .واملتخصص يف تكوين ورسكلة اإلطاراتوزارة الصناعة 

دة كل سنة ألحسن مؤسسة تطبق توجيهات منظومة ضمان إىل أنه تقرر منح جائزة اجلو اإلشارةوجتدر   

" صيدال"وهذا من باب التشجيع والتحفيز، وأول مؤسسة حتصلت على اجلائزة، متثلت يف جممع  ،اجلودة

، كما تعمل وزارة 2004، تلتها فيما بعد شركة االمسنت لعني توتة سنة 2003للصناعات الصيدالنية سنة 

  .لوطنية لالعتماد وتقييم مطابقة املنتجات الصناعيةالصناعة على تنصيب اهليئة ا
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 ،غري أن هذه النتائج تظل حمدودة للغاية، فاجلزائر التتعدى ملكيتها لعدد حمدود جدا من الشهادات للنوعني  

يف حني متلك الدول املتقدمة عشرات اآلالف منها، وهذا ما جيعل اجلزائر جمربة على بذل جمهودات استثمارية 

االستفادة من سياساا اخلاصة باالنفتاح  أرادتإذا  ،سلع ذات جودة وفقا للمواصفات الدولية نتاجإلأكرب 

  .االقتصادي

من طرف الدول املفاوضة أثناء إجراء املفاوضات طلب من اجلزائر  ،ففي جمال حقوق امللكية الفكرية مثال  

ا وتقدمي ضمانات الحترام هذه االلتزامات من اخلاصة باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية محاية عالما

الناحية القانونية، لكن ما نالحظه يف الواقع هو حدوث العديد من التجاوزات يف شكل تقليد للمنتجات 

الالزمة حملاربة  اإلجراءاتمما يستدعي أخذ  ،فأصبح اليوم من الصعب التمييز بني املنتج املقلد واملنتج األصلي

  .مثل هذه الظواهر

تقرر حتسني الترتيبات التنظيمية اليت تستند عليها نشاطات التقييس  ،ويف ظل السياسات الصناعية اجلديدة  

والقياسة واالعتماد والتصديق وامللكية الصناعية وكذا اهليئات اليت تتكفل ا وهي املعهد اجلزائري للتقييس 

 .عتماد واملعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعيةوالديوان الوطين للقياسة القانونية واهليئة اجلزائرية لال

  

الصناعية تعترب تطوير العامل البشري أساس جناح كل  اإلستراتيجيةإن : تطوير العنصر البشري: الفرع الرابع

فلطاملا عانت الصناعة  ،سياسة صناعية باعتباره عامال مشجعا المتصاص التكنولوجيات وعصرنة الصناعات

 :1اجلزائرية من

 ؛سواء على مستوى التسيري أو التحكم يف التكنولوجيات ،عجز يف جمال التأطري الصناعي - 

 .نظام تكوين ليس بإمكانه االستجابة بفعالية الحتياجات العمال املؤهلني يف الصناعة - 

  :وقصد التكفل مبتطلبات القطاع يتعني

مدارس تكوين املهندسني والتقنيني  تكثيف العرض يف جمال التكوين املؤهل السيما من خالل استحداث - 

 ؛القطاعات الصناعية الكربىالساميني يف 

 ؛)إشراك كافة الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني( تنويع قنوات التكوين  - 

 ؛)مساعدات وقروض الضرائب( وضع نظام جديد خاص باملساعدات العمومية لعروض التكوين  - 

 ؛قمطابقة التأهيالت مع احتياجات السو - 

 ؛)املعيشي واإلطاروالظروف االجتماعية للعمل  األجورسياسة ( تثمني رأس املال البشري - 

ال مناص منه، ويتطلب  أمراضمن منظور داخلي باعتباره عنصرا أساسيا لتطوير الصناعة يعترب  اإلبداعإدراج  - 

خل السلطات العمومية اليت التحكم يف هذا املسار الذي ال ميكن لقوى السوق ضمانه لوحدها بل البد من تد

  يتعني عليها دعم وترقية سياسة موجهة حنو ترقية التقنيات استنادا إىل نظام وطين لإلبداع مثل ما تقوم به

                                                           

. 101 قوريش نصرية، مرجع سابق، ص - 1  
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الناتج الداخلي اخلام للبحث والتنمية من  %46أ ما نسبته .م.العديد من الدول، فعلى سبيل املثال ختصص الو

 ؛1يدالنيةمليار دوالر للمنتجات الص 52منها 

إىل إنشاء  باإلضافةإنشاء مراكز التعليم والتمهني التكنولوجي من أجل تعليم مهين موجه حنو املهن اخلاصة  - 

جلنة دولة من أجل العلم والتكنولوجيا ووكالة لترقية التجديد الصناعي ووزارة منتدبة مكلفة بالعلوم 

ددة وتروجيها يف السوق وجتنيد الوسائل العمومية ا األفكاروالتكنولوجيا ووضع جهاز تشريعي ينظم تثمني 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وتقدمي مساعدات للقطاعات العمومية واخلاصة بدعم مايل مباشر لكل مشروع 

تنموي منوذجي من خالل إقامة صندوق مستقل لتمويل النماذج وإجراءات حتفيزية أخرى ووضع سياسة 

 .تسيري ومجع املعلومة وحتليلها وتفسريها قبل اختاذ القراراتبصيغة ال" الذكاء االقتصادي"

كما يتم يف جمال البحث والتنمية متويل املخابر وقدرات البحث لدى املؤسسات يف القطاعات الصناعية ذات   

 .وترقية تنقل الباحثني واملهندسني من ويف اجتاه عامل املؤسسة األولوية

ئرية للخروج من النظم االقتصادية اليت اعتمدت بشكل أساسي على على الرغم من سعي احلكومة اجلزا  

وهذا يضع  ،أن هذا التغري ال يزال بطيئا جدا إال، حتضري االقتصاد إىل ما بعد النفط ،الزيادة يف عائدات النفط

 غري قادرهي  ،من جهةف ،القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعة التحويلية بشكل خاص يف معادلة صعبة

 هي غري قادرة أيضا على ومن جهة أخرى ،بعد على مواجهة التحديات اليت تفرضها التغريات احلاصلة يف العامل

  .لالستمرار يف االقتصاد ااتنمية قدر
  

  االستثمار الفالحي يف دعم االقتصاد الزراعي كبديل لالقتصاد البترويل: يناملبحث الثا

الشأن الزراعي من تدهور القطاع الزراعي الذي يعد من أكرب حذر عدد من االقتصاديني واملعنيني ب   

االقتصادية بعد القطاع النفطي ملا ميتلكه من ثروات طبيعية من تربة صاحلة للزراعة ومياه وتقنيات  القطاعات

وأكدوا حول الزراعة يف اجلزائر على أمهية االستثمار الفالحي يف دعم االقتصاد الزراعي وعلى ضرورة . حديثة

إعادة النظر يف أمهية االستثمار الفالحي ودعم االقتصاد الزراعي وجذب االستثمار اخلارجي املباشر حنو القطاع 

الزراعي لتحقيق النمو االقتصادي، سواء كان هذا االستثمار حمليا أم خارجيا، وحتديث تقنيات اإلنتاج الزراعي 

  . 2تكتالت االقتصادية العاملية واإلقليميةاليت كانت اجلزائر بعيدة عنها فضال عن املشاركة يف ال

، فمنذ 3منها %11.7ويلعب القطاع الفالحي دورا كبريا يف تشغيل اليد العاملة حيث يشغل أكثر من   

الثمانينات والقطاع الفالحي يشهد تغريات وجتديدات خاصة بعد حترير املنتجات الفالحية، وكذا حترير 

                                                           

    العلوم  مشال إفريقيا، كلية عياش قويدر، براهيمي عبد اهللا، آثار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة بني التفاؤل والتشاؤم، جملة اقتصاديات - 1

  . 2005 سنة 2 االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد

   فاءةشعيب شنوف، رمضاين لعال، األفاق املستقبلية لالقتصاد اجلزائري، مداخلة مقدمة يف املؤمتر الدويل العلمي حول التنمية املستدامة والك - 2 

  . 21ص، 2008، وارد املتاحة، جامعة سطيفاالستخدامية للم
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أولت احلكومة اجلزائرية أمهية كبرية للقطاع الفالحي، حيث رمست خطة  لقد. التجارة الداخلية واخلارجية

عملية ترمي من خالهلا إىل حتقيق التوازن واالستقرار الغذائي الذي مير عرب تشجيع الفالحة وتوفري التسهيالت 

 .الالزمة للفالحني حىت يتمكنوا من ختطي الصعوبات اليت يواجهوا

 احلالية االقتصادية التحوالت ظل يف يالفالح القطاع: املطلب األول

 الثاين اإلصالح جاء ،الفالحية املستثمرات ظل يف الزراعي القطاع منها عاىن اليت العديدة للمشاكل نتيجة  

 ويتضمن .الفالحي القطاع فيه مبا العقاري الوعاء لكل التشريعية لإلجراءات أكرب مرونة والذي مينح 1990عام 

 مالكها إىل اتهإعاد مت واليت الزراعية الثورة إطار يف املؤممة األراضي لصراعات حولا بكل مرتبطة أحكاما

 وتسويق الزراعي التعامل يف التامة احلرية منح مع ألعضائها، الفالحية املستثمرات ملكية ومنح األصليني

 والتخزين تموينال وحتسني الفالحي بالبحث يهتم حميط وخلق التجهيزات بتوفري التكفل وضرورة املنتجات

 حتسني يف فعال بشكل ويساهم الفالحية، السياسة حتديد يف يشارك الفالح جتعل الالمركزية وحتقيق والتسويق

 تكثيف على والعمل الفالحي، اإلنتاج وسائل عن مسؤول املنتج وجعل الفالحي القطاع وحميط هياكل

 ويشغل اخلام الداخلي الناتج من %18 ميثل كان 1991    يف عام الزراعي فالقطاع .احملدودة الطبيعية القدرات

 للزارعة الصاحلة الزراعية املساحة إن .البلد يف السكان النشيطني من %25 يعادل ما أي شخص، 1.200.000

  1962    سنة نسمة /هكتار 0.82 من انتقلت حيث االخنفاض، عن تتوقف مل األخرية السنة وخالل ثالثني

 : 1يتطلب وهذا 1991 يف نسمة /هكتار 0,1 إىل

  تطهري القطاع الفالحي من السلبيات املسجلة؛ -

  إعادة تنظيم عقاري األراضي الفالحية التابعة؛ -

استصالح املوارد الفالحية الوطنية ويئة احمليط الريفي يف القطاع االشتراكي، وكذلك تشـجيع مبـادرات    -

  الفالحني؛

  ؛عرقل نقل وتداول السلع وإعادة تقومي الدخول الزراعيةرفع احلواجز البريوقراطية اليت كانت ت -

  . طري والرياج باالهتمام جبودة البذور والتقوضع سياسة لتكثيف اإلنت - 

 تقييد جانب إىل نفسها تفرض االقتصادية اإلصالحات ضرورة جيعل مما البريوقراطية مظاهر انتشار جانب إىل  

 اليت اإلجراءات واختاذ واملنتج للمستهلك ونشر املعلومات بتوفري بطةمرت إجراءات إىل واللجوء العامة النفقات

 األوضاع حتسني على الزراعي القطاع يف تتركز شاملة اقتصادية وحتقيق تنمية املنافسة، خلق انهشأ من

 استغالل جانب إىل .الزراعي اإلنتاج زيادة إىل تؤدي أن انهشأ من اليت للريف واالجتماعية االقتصادية

 اإلنتاج مدخالت املكملة كصناعات االتلمجا ويف الزراعي، امليدان يف املستغلة غري الزراعية مكانياتاإل

 اهليكلية ببناء القاعدة األمر االهتمام يتطلب كما إخل، ...املبيدات، األمسدة، املعدات، كنات،اامل مثل الزراعي

                                                           

.25/11/11 ، تاريخ التصفح http://agricul.yoo7.com/t146-topic : موقع -  1
 

 



 ي وأمهية تطويرها كركائز بديلة لالقتصاد اجلزائرقطاعات الصناعة، الفالحة واخلدمات : الفصل الثاين

  

62 

 

التخطيط  اعتماد أن ذلك .الفالحية ستثماراتاال إلنعاش املالئمة الظروف توفري انهشأ من اليت واألساسية

 إستراتيجية أهداف على يقوم وال للشمولية يفتقد الغالب يف كان التنموية السياسة لترشيد كأسلوب املركزي

 إستراتيجية يف القصور هذا .لتحقيقها املتاحة اإلمكانيات من تنطلق ال جممعة مشروعات جمرد فهو .واضحة

 االقتصادي النمو بني التناسق عدم جانب إىل القطاعات بني والتشابك غياب الترابط ىلإ أدى املخططة التنمية

  .االجتماعي والنمو
  

  اإلنتاج الزراعي النبايت واحليواين يف اجلزائر: الفرع األول

  ةسن ففي االنسجام، عدم من به ملا تتصف نظرا باستمرار، اجلزائرية الزراعة تطبع املتذبذبة الوضعية الزالت  

 بالنسبة %1 يعادل باخنفاض وذلك اخلام الداخلي الناتج من %8.4 متثل الزراعي القطاع مسامهة كانت 2010

 يعادل ما منها املساحة اإلمجالية، من %3 تعادل للزراعة الصاحلة املساحة فإن التقديرات وحسب ،2009 لسنة

 إمجايل من %41 يعادل ما الريفيون نوميثل السكا هكتارات، 5 عن مساحتها تقل االستغالالت من 63.3%

 اال يف اجلزائر أن خاف، وغري ،1السكان إمجايل من %23بـ  تقدر الزراعية العمالة ونسبة السكان،

 .احتياجاا من %75 يعادل ما تستورد حيث سنة، كل مهما عجزا تسجل وهي مكتفية ذاتيا، ليست الزراعي

 الريفية للتنمية الوطين املخطط باعتمادها للزراعة، معتربا اهتماما زائريةاجل الدولة أولت الوضعية هذه ولتغيري  

 فالري :التقنية الوسائل يف ندرة من الزراعي يعاين اإلنتاج الواقع، يف، والقطاع لعصرنة مالية موارد وختصيص

 من احلليب نتاجإ يعاين الصدد هذا ويف ،للبذور الرديئة النوعية بسبب ضعيفة اإلنتاجية أن كما كاف، غري

 هذه من املزيد بتوفري أكثر والعناية الوضع تدارك جيب وهلذا البطاطس، إنتاج مثل مثله مشاكل عويصة،

 من احملصود تلتهم حرائق اندالع يف تساعد واليت باستمرار اجلفاف مشكلة من اجلزائر تعاين كما .املنتوجات

 .اإلنتاج

 مثل أساسي إنتاج حمصول خالل من أخرى دول مع ومقارنته قراءته ميكن اهلزيل اجلزائرية الزراعة أداء إن  

 ،1991-1988الفترة  خالل مرعبا كان قد للقمح بالنسبة التبعية معدل أن اإلطار هذا يف يالحظ إذ القمح،

 لسنة وبالنسبة التوايل، على اللني والقمح الصلب القمح لكل من  %85.6و %80.9 بني ما يتراوح كان حيث

دوالر  مليار 1.25 حبوايل يقدر مببلغ املستوردة، الغذائية املواد ضمن األوىل القمح املرتبة احتل قدف 2010

 للخارج، التبعية من مزيد دليل على وهذا ،مليون طن 5.2 عن بقليل يزيد حجما ميثل ما وهو ،2أمريكي

 االستهالك وذات الغذاء تأمنيل األساسية منها وخباصة األخرى، الزراعية السلع أغلب تتقامسه الوضع ونفس

  ).05وللتفصيل أكثر يف وضعية واردات اجلزائر يف القطاع الزراعي أنظر امللحق رقم ( .الواسع

                                                           

http://www.fao.org/corp/statistics/fr/   1 .9/04/11 :، تاريخ التصفح
- 
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 القطاع بني مدخالت االنسجام غياب يف يتمثل النبايت اإلنتاج كفاءة حمدودية لفهم املفاتيح أحد ولعل  

 وإن الكفاية، فيه مبا الزراعة تقنية ملتابعة وسائل ودوج عدم يالحظ حيث معا، وتضافرمها اإلنتاج ووسائل

  .فيها تعمل اليت الطبيعية للظروف مناسبة وغري جمهزة غري فهي وجدت

 النباتية، الزراعة جمال التدهور، ففي من حبالة خصوصا الغذاء جمال يف اجلزائرية الزراعة تتميز العموم، وعلى  

 بني من الكميات املنتجة يف واضحا نقصا اجلزائري للمواطن ساسياأل الغذاء تشكل باعتبارها تعرف احلبوب

 يف العجز لسد كبرية كميات خالل استرياد من جتلت كبرية اقتصادية مشكلة شكل مما احملاصيل، تلك أهم

  لسنة القمح استرياد فاتورة قدرت فقد الصدد هذا ويف القمح ودقيقه، من وخباصة احلبوب من الغذائية الفجوة

 األمهية من كبرية درجة على فإا البقوليات أما ،)أشرنا كما( أمريكي دوالر مليار 1.25يعادل  ما 2010

 أي إنتاج نقص كما أن له، ماسة حاجة يف اجلزائر الغذائي األمن من مزيدا حيقق منها أي إنتاج زيادة حيث أن

 واحليوان اإلنسان من كال متد كوا يف هذه احملاصيل وفائدة أمهية وتتجلى حرجة، حالة شك بدون ميثل منها

 عرف قد البقوليات إنتاج أن غري، الصحية للحياة جدا الضروري ،)العدس الفول، احلمص،(النبايت  بالربوتني

 عن طريق سكاا غذاء توفري يف عجزها تسد اجلزائر بقيت حبيث احلبوب، عرفته التذبذب الذي نفس

 وصلت كما أمريكي، مليون دوالر 390.9يعادل  ما 2011 سنة املادة هذه داستريا فاتورة بلغت فقد االسترياد،

  .السنة بالنسبة لنفس أمريكي دوالر مليون 950 إىل الذرة استرياد فاتورة

 لبعض بالنسبة يف اإلنتاج مطردة زيادة تسجيل عدم أو االستقرار بعدم جهته من احليواين اإلنتاج اتصف كما  

 مبعدالت االسترياد على اعتمادها اجلزائر حيث تواصل واحلليب، احلمراء اللحوم مع احلال هو كما املكونات،

 الغذائية املواد ضمن القمح بعد الثانية املرتبة حتتل اليت احلليب ملادة فمثال بالنسبة ،%50 إىل تصل قد كبرية

 مقابل 2010 سنة أمريكي الردو مليون 712 بنحو وارداا فاتورة قدرت فقد اجلزائر، تستوردها األساسية اليت

 ،عامليا احلليب مسحوق الرتفاع نظرا السنة هلذه بالنسبة أكثر ترتفع أن ويتوقع ، 2005سنة دوالر مليون 374

 يف اإلنتاجية قدراا لزيادة إمكانيات من اجلزائر عليه تتوفر ما االعتبار يف أخذنا ما إذا غري طبيعية وضعية وهذه

 فإن والبيض، البيضاء باللحوم ويتعلق األمر احليواين، القطاع مكونات باقي خبصوص أما ،املواد هذه خمتلف

 يف ذاتيا اكتفاء اجلزائر تعرف حيث املنتظم، النسيب للتزايد مستقرة ومتيل اعتبارها ميكن الفرعية اموعة هذه

الغذائية  املواد كل تبقىو التصدير، أجل من اإلنتاج معدالت من للرفع السعي من ال مينع ذلك أن غري ذلك،

 االقتصاد كاهل اليت ترهق الغذائية، للتبعية األمحر اخلط عن لالبتعاد تطوير، إىل حاجة يف األخرى الزراعية

 .للزوال اآليلة احملروقات عائدات "سريوم"من  يعيش والذي أصال، الضعيف الوطين

 مستويات تستقر ال تكاد حبيث دائما، تذبذبا فتعر واحليواين النبايت بنوعيه اإلنتاج مستويات فإن وعموما  

 هو األكرب املشترك القاسم وإمنا تصاعدي منتظم، اجتاه يف وترية تعرف أا أو سنتني، من ألكثر اإلنتاج

 النبايت بنوعيه الغذائي الزراعي اإلنتاج وتدهور تدين دليل على وهذا واالخنفاض، االرتفاع بني التأرجح

 .واحليواين
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 لبعض وفعلية مبتابعة دائمة وذلك اجلزائر يف الزراعة لترقية فنية إجراءات اختاذ الضروري من كان وهلذا  

 وهذه، املرجوة الزراعية التنمية إعاقة إىل تؤدي ال وحىت سلبيات، من عنها يترتب قد ما لتدارك الفنية اجلوانب

 رقعة اتساع احتمال من التحذير حيث من حقيقيا، تقييما تتطلب  يف الترتيب ألمهيتها مراعاة دون  اجلوانب

 :1التايل يف حصرها ميكن واليت ،معاجلتها عن تنجم اليت الفائدة حتديد حيث أومن املشاكل،

 ؛األراضي استصالح سياسة تدعيم -

 ؛منها املياه وصرف األرض ملوحة أسباب تدارك - 

 ؛الري أداء وحتسني املاء على احلفاظ تقنيات إتباع - 

 ؛التربة خصوبة وحتسني حلماية اسةسي تطبيق -

 ؛واحليوانية النباتية النوعيات وحتسني الختيار املدى بعيدة إستراتيجية وضع -

 زيادة وحمليا األبقار، من اجلودة عالية أصناف السترياد برنامج وضع على العمل ينبغي احليواين اال يف - 

 ؛األبقار تربية جماالت

 بالبيئة الصلة ذات الطبيعية املعطيات مع متاشيا البور األراضي وتقليل اإلنتاج نظم لتكثيف إستراتيجية وضع - 

  .الكربى

 العائق ميثل ذاته يف حد وهذا ضبطها، املستحيل ومن دقيقة، ليست الذكر اآلنفة القائمة هذه أن خاف، وغري  

 بقيت لكوا هو فقط لالعوام هذه على التركيز ولعل جدي، بشكل اجلزائر يف الزراعة تفعيل يعطل الذي

  .مدة منذ دائمة بصفة تتكرر
 

  الفالحي القطاع لتنمية توافرها الواجب العوامل: الفرع الثاين

 اليت العوامل من جمموعة توفر يتطلب به املنوطة باملهام االضطالع من ومتكنه الزراعي القطاع تطور إن  

 : 2التالية العناصر يف نلخصها

 موردا يصبح أن له ميكن إذ االقتصادية، التنمية حتقيق يف اهلامة القطاعات بني من يالزراع القطاع يعترب -1

 حتقيق لكن الذايت، االكتفاء حتقيق على العمل خالل من االقتصادي النمو لتحقيق األموال الضرورية لرؤوس

 طاراتواإل الفالحني تكوين خالل من الزراعي القطاع يف إنتاجية فعالية خلق يتطلب اهلدف هذا

 القطاع يف احلديثة الوسائل واستخدام الفالحي القطاع يف العمل على الشباب وتشجيع واالختصاصيني

 اإلنتاجية على كبرية آثار هلا هذه األخرية ألن العقارات، تنظم اليت بالقوانني االهتمام ضرورة مع هذا. الزراعي

 وبالتايل املتزايد اإلنتاج هي جهوده مثرة نأ مسبقا يعلم أرض قطعة ميلك الذي الشخص أن ذلك الفالحية،

 ملكا األرض هذه كانت لو مما أكثر باألرض واالهتمام االرتباط روح لديه خيلق أن شأنه من وهذا دخله زيادة

 .معنويا أو طبيعيا شخصا الغري هذا كان سواء لغريه

                                                           

. 194 ص، 2008، فوزية غريب، الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة قسنطينة - 1  

. 109 ص، 02/2003 ني الواقع ومتطلبات اإلصالح، جملة الباحث، العددباشي أمحد، القطاع الفالحي ب - 2  
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 :ميزتني قحتق أن انهشأ من القرض وتعاونيات الريفية البنوك وتوسيع خلق ضرورة  -2

 واليت الفالحيني وإمكانيات ظروف عن القرض وتعاونيات للبنوك الضرورية املعلومات توفري : األوىل امليزة -أ

 .الفالحني مدخرات جلب يف مسامهتها جانب إىل للقروض كضمان تعترب

 عن وبعيد وعقالين مبسط وبشكل القروض على للحصول مصادر الفالحي للقطاع توفري : الثانية امليزة  -ب

 .واإلدارية البريوقراطية اإلجراءات كل

 االهتمام ضرورة مع إنتاجهم فائض تسويق من الفالحني لتمكني الريفية األسواق وتوسيع خلق ضرورة -3

 ترفع أن انهشأ من مجيعها العوامل وهذه .االحتكار وإلغاء والتخزين والتسويق النقل تكاليف وختفيض بتحسني

 .الفالحية اإلنتاجية

 حتديد من وما عرفته املركزي التخطيط مرحلة ألن وذلك الفالحية املنتجات أسعار حترير على العمل  -4

 هلا الفالحية املنتجات أسعار أن باعتبار األخرية هذه على سلبا أثر قد الفالحية املنتجات ألسعار املستوى دون

 :نواحي عدة من تأثريات

 تؤثر اإلنتاجية متهمستلزما الفالحون ابه يشتري اليت واألسعار الفالحية املنتجات أسعار بني ما فالعالقة  -أ

 .إنتاجه هؤالء يستطيع ما وحجم ونوعية طبيعة على مباشر بشكل

 اإلنتاج على كبري بشكل تؤثر انهأل الزراعي القطاع تكاليف حيدد عامل هي الفالحية املنتجات بيع أسعار -ب

 .الفالحي

 الصحراوية الفالحة أسلوب حتديث جانب إىل الرأمسايل التراكم خلق أجل من دخاراال حتفيز على العمل -5

 أسعار وحترير مائي احتياطي وخلق السدود بناء خالل من وذلك منها، املسقية األراضي نسبة رفع على والعمل

 على والعمل هاستهالك من بدال توظيفه إعادة من ميكنهم دخل حتقيق من ليتمكن الفالحون الفالحية املنتجات

 املالية االستثمارات زيادة على والعمل الفالحي بالواقع التكوين وربط مراكز االجتماعي بالواقع اإلنتاج ربط

 .للزراعة واخلدمي املادي اإلنتاج مستلزمات توفري ألغراض املوجهة الزراعة يف

 وتنويعه الزراعي القطاع تطوير خالل من هذا ويتأتى احملروقات خارج الصادرات ترقية على العمل -6

 التنسيق يف دوره اخلدمات قطاع يلعب أن يستلزم وهذا الفائض وتصدير الداخلية تأمني احلاجات من ليتمكن

 سلع إىل حتويلها ليتم للمصنع الزراعي اإلنتاج إليصال ضرورية مثال املواصالت فوسائل ".القطاعات بني

  .احمللي للمستهلك االستهالكية املواد إليصال ضروري وأيضا مصنعة استهالكية
  

 الفالحي القطاع يف اإلصالحات لنجاح توافرها الواجب العوامل: الفرع الثالث

 العوامل يف حصرها ميكن اليت اإلجراءات من مبجموعة القيام يتطلب الفالحي القطاع يف اإلصالحات جناح إن

  :1التالية

                                                           

.110 باشي أمحد، مرجع سابق، ص - 1
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اإلصالحات  هلذه ما ورغم الزراعي، للقطاع ليةشبه ك خوصصة من عنها جنم وما احلالية اإلصالحات إن -1

مرهون  الزراعي القطاع يف حقيقية تنمية لبعث جناحها أن إال الزراعي القطاع على إجيابية أمهية وآثارها من

 :بـ

 القطاع إىل احلكومية للهيئات االحتكارية السلطات حتويل وكذا اإلنتاج وسائل وتوزيع شراء عملية حتويل -أ

 اإلنتاج مستلزمات لتمويل الصعبة وبالعملة املالية املوارد على للحصول املالئمة الظروف فريوتو اخلاص،

 ميكانيزمات وفق يسري وجعله الزراعي باالئتمان االهتمام ضرورة مع اخلارج من استريادها يتم اليت الزراعي

 ؛الفائدة أسعار أو القروض منح بشروط األمر تعلق سواء السوق

 السوق ظهور إىل أدت اليت التسويق دواوين خالل من عرفتها اليت القيود من الزراعية تجاتاملن حترير -ب

 ؛واملستهلك املنتج حساب على أرباحا حتقق كانت واليت املوازية

 عليها، على احلفاظ شروط وتوفر لألرض اخلاصة امللكية تبيح وشفافة واضحة عقارية قوانني توفري ضرورة - ج

 يكون ال الزراعية للملكية الرمسي فالتغيري .إخل ...واملواصالت، كالنقل األساسية بالبنية لتكفلبا الدولة تقوم أن

 .ملستغليها تأجريها أو متليكها ميكن وحدات يف واألصول األراضي جتميع إعادة خالل من إال حقيقي معىن له

 املالية املوارد توفري خالل من اوتشجيعه الزراعي امليدان يف والبحث للتكوين مالئمة سياسة وضع ضرورة -2

 الالزمة باألمهية حيضى ال امليدان هذا أن يبني النامية، الدول من غريها يف كما اجلزائر، يف أن الواقع ذلك .هلا

 على تنفق دوالر مليار5 يقارب  ما أن نالحظ فبينما الفالحي، القطاع تنمية وتطوير يف أمهية من ماله رغم

 التنمية إن. دوالر مليار 1,3 يتجاوز ال منها النامية الدول نصيب أن جند العامل مستوى ىعل الزراعية األحباث

 وسائل بقلة أساسا ارتبطت مشاكل الذكر السابقة املصاعب إىل إضافة واجهت واليت اجلزائر يف الزراعية

 والتقليل األراضي تصالحاس مايستلزم وهذا اإلنتاجية، الطاقة محاية قلة جانب إىل ابه التموين ونقص اإلنتاج

 على العمل تتطلب يف اجلزائر الزراعية التنمية أن كما .واجلبلية الصحراوية بالفالحة واالهتمام بورا تركها من

 هذه تطوير أن إذ والصناعة، الزراعة بني التنسيق ضرورة الزراعي، مع بالقطاع اخلاصة اإلنتاج وسائل حتديث

 الصادرات حجم زيادة أن ذلك .الزراعة وخاصة األخرى القطاعات نع مبعزل يتم أن ميكن ال األخرية

 للصناعة الضرورية واالستهالكية والوسيطية اإلنتاجية السلع من الواردات تكاليف تغطي أن انهشأ من الزراعية

 أن جيب الزراعية التنمية فإن آخر، وبتعبري .الصناعي االستخدام ذات الزراعية باخلامات تزويدها جانب إىل

 .السلع أي اتهمنتجا لتصريف والسوق واخلامات الغذائية واملواد بالتراكم الرأمسايل الصناعة تزويد يف تساهم

 ومن الغذائية، واملواد الفائضة للعمالة وسوق واآلالت األمسدة واملعدات للزراعة توفر الصناعية التنمية أن كما

 توجه سلع إىل الزراعية املنتجات لتحويل الداخلية سوقال وتوسيع الريف يف النقدية القاعدة توسيع يتم مت

 .للسوق

 اإلجراءات وخمتلف اجلزائر، يف الزراعي القطاع ا مر اليت املراحل إىل واستنادا التجربة، خالل من -3

 يكن مل إذا يكفي ال وحدها اإلجراءات هذه طريق عن التفسري أن يتضح اهليكلية، القانونية، التنظيمية،

 إىل الزراعية الثورة إىل الذايت التسيري من االنتقال وما .فيها مشاركا طرفا الزراعي القطاع يف ونالعامل
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 وبني بينها العام بالتمفصل ترتبط الزراعة تنظيم مسألة جيعل مما .ذلك على دليل خري إال الفالحية املستثمرات

 الزراعية القاعدة إن هشاشة .الزراعية تلإلستغالال القانوين بالوضع ارتباطها من أكثر األخرى القطاعات

 حد توضع أن انهشأ من اليت السليمة الزراعية والسياسة اإلرادة غياب نتيجة الزراعية اإلنتاجية وضعف

 .الفالحي العمل لتثمني الضرورية الوسائل وتوفري الزراعي القطاع عرفها اليت للمضاربات

 تعيد أن انهشأ من وفعالة شفافة زراعية سياسة خالل نم الزراعي القطاع وتشجيع تطوير على العمل -4

 تكون أن جيب السياسة هذه الريفية، للهجرة حد وتوضع العاملة اليد استقرار يضمن مبا القطاع هلذا االعتبار

 والعمل التقليدية البدائية للطرق حد ووضع الزراعة مبكننة االهتمام مع حديثة أساليب وتقنيات بإتباع مدعمة

 الرئيسية بالطرق واالهتمام واجلسور والسدود والصرف الري شبكات توفري خالل من الري مياه ستغاللا على

 التكوين بربط االهتمام مع التخزين توفري وسائل على والعمل الزراعي للقطاع بالنسبة ألمهيتها نظرا والفرعية

 صناعة إجياد مع الفالحي شاد والبحثاإلر وتعميم التسويق جهاز تطوير جانب إىل الزراعي القطاع مبتطلبات

 التنمية يف اإلستراتيجية القطاعات ضمن من الزراعة "جعل إن .الزراعي اإلنتاج لدعم وغذائية حتويلية

 خارج الصادرات وتنويع تطوير هدف إىل والوصول الغذائية التبعية حدة من بتخفيف يسمح "االقتصادية

 التخطيط ظل يف الزراعي القطاع كان بعدما وهذا احلقيقي، ودوره يتهأمه الزراعي للقطاع يعيد مما احملروقات

  .املخططة التنمية إستراتيجية يف متأخرا ومهمشا قطاعا املركزي
  

 مشاكل ومعوقات الزراعة يف اجلزائر :املطلب الثاين

 واستقرار الغذاء توفري ويعترب للسكان، الغذاء توفري يف تتمثل بلد، أي يف الزراعي للقطاع الرئيسية املهمة لعل  

 االقتصادية التنمية معدالت لتحسني جاهدة تسعى واجلزائر ،الغذائي األمن لتحقيق الرئيسية العناصر من عرضه

 كان وملا ،الغذائي العجز أو النقص أوجه على التدرجيي والقضاء الغذائية، إمداداا بتحسني عادة تقترن اليت

 توفري على اجلزائر مقدرة فإن الغذاء، إلنتاج األساسي واملصدر الرئيسي دياالقتصا القطاع هو الزراعي القطاع

 من الكثري شأن ذلك يف شأا مشاكل، وواجهتها وعراقيل، مبحددات كثريا تأثرت قد عرضه واستقرار الغذاء

، ابعةوت عاجزة أا به توصف ما أقل متدهورة وضعية تعيش أصبحت حبيث خصوصا، والعربية النامية البلدان

  :1ونورد فيما يلي أهم مشاكل القطاع الزراعي يف اجلزائر حسب جمال تأثريها
  

  مشاكل ومعوقات تتعلق باملوارد األرضية والطبيعية: الفرع األول

 529000:  تتوزع املوارد األرضية يف اجلزائر حسب تقرير املنظمة العربية للتنمية الزراعية حسب القيم التالية  

هكتار  306000هكتار مطرية و 3870000هكتار حماصيل مومسية منها  4176000ستدمية، هكتار حماصيل م

  مروية،

                                                           

.247 فوزية غريب، مرجع سابق، ص - 1  
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وميكن إجياز بعض  .2مراعي 2984000هكتار غابات،  4223000، 1هكتار مساحة متروكة 3521000 

  :معوقات املوارد األرضية فيما يلي

ة للموارد األرضية يف اجلزائر حول التغريات نوعية املوارد األرضية، حيث تتمحور املشاكل الكمية والنوعي -

  .اليت حتدث لألراضي الزراعية، وتؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشرة على قدرا واستدامة عطائها

باجلزائر واليت تعاين من عدة مشاكل، لعل أمهها تناقص الرقعة الزراعية كميا  طبيعة األراضي الزراعية -

  .واحليازات إىل جانب اختالل العالقة بني األرض واملوارد املائية وكيفيا، وتفتت وتبعثر امللكيات

طبيعة احليازات اليت يطغى على توزيعها يف اجلزائر احليازات الصغرية ذات الزراعات اخلفيفة واملتنوعة، أي  - 

بصعوبة املخصصة بالدرجة األوىل لالستهالك العائلي أكثر مما هي للسوق، مع ما يرافق ذلك من مشاكل تتعلق 

  .حصر احليازات وحتديدها

املوارد املائية باعتبار املياه من املوارد األكثر ندرة من بني املوارد الزراعية الطبيعية، بالنسبة للجزائر وكذلك  - 

بالنسبة لدول املنطقة عموما، ومن مث فإن ما يلحق ا من مظاهر التدهور الكمي والنوعي إمنا ميثل خطرا 

  ع القطاع الزراعي وإمكانيات إضافيا يتهدد أوضا

  :3، حيث يتجلى وجوب استعمال تقنيات منهاتطوره ومنوه املنشود

 طريقة السقي بالقطرة؛ •

 طريقة التدفق املائي حتت الضغط الطاقوي الضعيف؛ •

  .إعادة استعمال املياه القذرة للمدن •

املعوقات الطبيعية البنائية املتضمنة أصال يف جمال العمل الزراعي، فمثل هذه العوامل تتضمن خصائص األرض  - 

واحمليط الطبيعي ملنطقة مشال إفريقيا عموما، حيث تلعب هذه اخلصائص دورها يف التأثري على نوعية األرض 

معوقات مناخية، متلح التربة، : يما يليالزراعية وعلى مردوديتها بصورة مباشرة، وهذه اخلصائص تنحصر ف

  ).التعرية املائية، التعرية عن طريق الرياح، التصحر، عوامل إنسانية
  

  مشاكل ومعوقات تكنولوجية : الفرع الثاين

مستلزمات اإلنتاج، فاإلنتاج الزراعي احلايل يستخدم كميات قليلة من األمسدة الكيميائية واملبيدات والبذور  -

  ؛رارات واآلالت الزراعية، فضال عن أنه يستخدمها استخداما سيئااحملسنة واجل

اإلرشاد والبحث الزراعي، حيث ميثل اإلرشاد الزراعي حلقة الوصل بني مراكز البحوث الزراعية واملصادر  -

 األخرى واملنتجني الزراعيني، فتتخذ مؤسسات اإلرشاد الزراعي على عاتقها مسؤولية تدريب املزارعني التقنية

  .النماذج والتقنيات الزراعية احلديثة من أجل ختفيض الكلفة وحتسني اإلنتاجية والنوعية وإقناعهم بتبين

                                                           

  .أخرى ألسباب أو قدرا، أو الستعادة الري مياه كفاية لعدم املواسم، بعض أو أحد يف استغالهلا يتم ال اليت األراضي من املساحات تشمل - 2

.2003تقرير املنظمة العربية للتنمية الزراعية  - 2  

.مرجع سابق - http://agricul.yoo7.com/t146-topic : موقع - 3  
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ومن شأن  ،الفرص لتاليف ضعف األمن الغذائي والتدهور البيئي تتيح التكنولوجيا احليويةوميكن كذلك أن   

عد على ختفيف املعوقات اليت تواجه أن تسا (DNA) تكنولوجيات زراعة األنسجة وأحباث املادة الوراثية

وذلك، مثال، بتوفري أصول ألشتال غراس خالية من الفريوس وأصناف حمسنة مقاومة  اجلزائرالزراعة يف 

1لإلجهاد احليوي والالحيوي، أو تتميز بقيمة غذائية عالية
. 

  

 
  مشاكل تتعلق باملوارد البشرية واملادية والتنظيمية: الفرع الثالث

البشرية واملؤسسية، ونعين ا خصائص القوى العاملة الزراعية ومتطلباا العملية، حيث يعاين القطاع املوارد  -

  الزراعي من مشكلة عدم

التوازن بني العرض والطلب يف سوق العمالة الزراعية، أين تربز مشكلة الفائض يف هذه القوى، مما يؤدي إىل 

  بطالة مقنعة، كما أن هذا

  ؛مما جيعل اإلقبال عليه ضعيفاالقطاع غري مغري، 

واملادية، وهي كثرية ميكن حصر معضمها يف مشاكل التسويق، مشاكل التسيري اإلداري  املعوقات التنظيمية -

  .اخل...للزراعة، التمويل الزراعي
  

  :مشاكل ومعوقات عامة: الفرع الرابع

  ؛الغ األمهية إلقامة االستثماراتالصناعي، فالتصنيع الزراعي يعترب جماال ب - غياب التكامل الزراعي -

التطورات السياسية واالقتصادية، ففي حقيقة األمر التنمية الزراعية ال تعمل مبعزل عن االعتبارات السياسية،  -

حيث أن حتديد أهداف التنمية هو يف الغالب من اختصاص القيادة السياسية باعتبار أن االنشغال الرئيسي هلذه 

  ؛ري الغذاء للمواطن بأسعار مناسبةاألخرية ينصب حول توف

الضعيف للنمو،  حتديات أخرى تواجه القطاع الزراعي يف اجلزائر، تظهر آثارها جليا من خالل املستوى -

والذي ظل سنوات دون املتطلبات املرتبطة بزيادة السكان واحلاجات اجلديدة النامجة عن حتول أمناط 

            .2االستهالك
  

   (PNDA) الفالحي للتنمية الوطين املخطط: املطلب الثالث

 بتمكني وذلك األوىل، بالدرجة الغذائي األمن مستوى حتسني يف املخطط هذا يتمحور اهلدف األساسي من  

 باإلنتاج تغطية االستهالك مستوى وحتسني عليها، املتفق الدولية املعايري حسب الغذائية املواد اقتناء السكان من

 وترقية الطبيعية، للموارد العقالين وأيضا االستعمال الفالحية للمدخالت بالنسبة اإلنتاج اتقدر وتنمية الوطين،

 املستدامة التنمية تشجيع سياق ويف، مستدامة زراعية تنمية أجل من وذلك النسبية، املزايا ذات املنتجات

                                                           

.2002 مارساألغذية والزراعة لألمم املتحدة، املؤمتر االقليمي السادس والعشرون للشرق األدىن، إيران، منظمة  - 1
  

.292 فوزية غريب، مرجع سابق، ص - 2  
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 والقبول اإليكولوجية تدامةاالس االقتصادية، اجلدوى :وهي مستويات، ثالثة يف تنفيذ املخطط معايري تتلخص

 من الزراعي، اال يف املستثمرين وتدعيم حتفيز يف أساسا املخطط يتمحور ذلك حتقيق أجل ومن ،االجتماعي

1خالل
: 

 احلبوب،(الفروع  حسب الغذائية الصناعات وإدماج تكثيف دف الطبيعية للمناطق املالئمة املنتجات تنمية - 

 .)والبيضاء احلمراء اللحوم ملثمرة،ا األشجار البطاطس، احلليب،

 حاليا املخصصة(باجلفاف  املهددة وتلك اجلافة، وشبه اجلافة املناطق يف األراضي استغالل أنظمة تكييف - 

 الكروم،  وزراعة املثمرة، األشجار لصاحل زراعة بتحويلها )بالتدهور مهددة وهي بورا أو متروكة للحبوب،

  .العالية بقدراا املعروفة املناطق يف احلبوب إنتاج تركيز مع الئمة،م أخرى وأنشطة املواشي وتربية

 الصاحلة مساحة األراضي توسيع إىل ذكره سبق ملا باإلضافة الفالحية، للتنمية الوطين املخطط يهدف كما  

 وقتال نفس يف يسمح الذي طريق االمتياز، عن باستصالحها،  )هكتار مليون 8 بـ حاليا واملقدرة( للزراعة

 وتوسيع الفالحي القطاع لصاحل والتشغيل االستثمار، عليها وترقية واحملافظة املتاحة الطبيعية املوارد بتثمني

وجتدر  .2هكتار 600000 بـ الربنامج من األوىل املرحلة يف املعنية األراضي وتقدر مساحة ،باجلنوب الواحات

 ذلك من خاصة من صناديق بدعم يتم باملخطط، الصلة تذا املختلفة واألنشطة املشاريع تنفيذ أن إىل اإلشارة

 جانب إىل االمتياز، طريق عن األراضي وصندوق استصالح الفالحية، والتنمية للضبط الوطين الصندوق :مثال

. فرعي برنامج كل وخصوصية احملددة التقنية األنشطة وطبيعة يتالءم والذي األشكال، متعدد التقين التأطري

 قانوين نظام عن طريق تعزيزها سيتم اخلاصة، الدولة ألمالك التابعة األراضي على احملافظة إنف جهة أخرى ومن

 تكن مل التنفيذ إجراءات لكن للدولة، ستبقى ملكا األراضي هذه بأن علما للقطاع، االقتصادية للمقاربة مالئم

 ،املسرية تعثر إىل أدى مما ،اتالصعوب بعض املايل التسيري جوانب عرفت حبيث متصورة، كانت اليت بالسهولة

يتعلق  فيما الفالحة ووزارة الريفية والتنمية الفالحة بنك بني مطروحا كان الذي تسوية اإلشكال متت فمثال

 عامني قرابة بعد بشكل مرحلي تسويته متت قد املخطط لتمويالت املوجه اخلاص احلساب ختصيصات بتسيري

 ، 2002أكتوبر منذ الفالحية لالستثمارات التمويالت املمنوحة تسديد تأخر عن النامجة واملعاناة التوقف من

 الدعم لربنامج املخصصة االعتمادات بتمويل سياسي وبقرار البنك الطرفني أهلت بني موقعة اتفاقية على بناء

 دعمال برنامج من تقتطع املسبقة البنك متويالت عن املترتبة الفوائد وأن خاصة التنمية الفالحية، وخمطط

 مساعد مدير( ذات املصدر وحسب ،االستثمارات من األول العام خالل الفالحني على مستحقة وليست

 ديسمرب غاية إىل قدرت الفالحية خمتلف االستثمارات لفائدة ضخمة مسبقة متويالت قدم البنك فإن ،)بالبنك

 كما احمللية، الفالحة مصاحل يهاعل تؤشر استثمار ملفات على جزائري، بناء دينار مليار 32 من بأكثر  2005

منها  يسترجع مل دينار، مليار 43 بلغ الدعم برنامج خارج التمويل عمليات يف لديون الفالحني تراكما سجل

                                                           

.71ص، 2000، املخطط الوطين للتنمية الفالحية، وزارة الفالحة - 1  

.72املخطط الوطين للتنمية الفالحية، ص - 2
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 املستحقة الديون الفالحني من إعفاء إطار يف الباقية املبالغ تسوية جتري حني يف فقط، مليارا 15 سوى البنك

 برنامج عن النامجة كاملة مستحقاا لتسديد الفالحة وزارة مع تسوية اتفاق إىل البنك توصل وقت يف عليهم،

 من مشاريع العديد بأن املتحدث أفاد العملية، جتميد وراء كانت اليت االعتبارات هذه جانب وإىل ،الدعم

 أغراض إىل حتويلها تتعلق بشبهات الوطين الدرك مصاحل قبل من حتقيقات موضوع كانت املمولة االستثمار

 واليت االستثمارات، حقيقة تثبت اليت املعاينة منح شهادات يف تعطلت الفالحية املصاحل أن إىل باإلضافة أخرى،

 بإعادة الفالحني طمأن أنه غري مشاريعهم، الستكمال إضافية متويالت من طلب الفالحون يتمكن بواسطتها

 ، 2007السنة اجلارية اية قبل والريفية الفالحية ميةللتن الوطين املخطط إطار يف الفالحية متويل االستثمارات

 إىل املتحدث وأشار. املعاينة شهادات تقدمي يف الفالحة مصاحل وشروع تسوية، إىل والوزارة البنك توصل بعد

 تدليل عقب فقط عام بعد تنشيطها أعاد مث األسباب لذات 2003 سنة يف العملية جتميد إىل جلأ الذي البنك أن

 على تعمل وواضحة جديدة مقاييس على تعتمد جديدة اتفاقية املالية وزارة مع قد وقع املطروحة، لاملشاك

 مالية املستثمرين مبشاركة الفالحني مطالبة تعميم مقدمتها ويف السابقة، العمليات عرفتها اليت جتنب املشاكل

 على الفالحية املصاحل قبل ر مناالستثما معاينة شهادة وتقدمي املشروع، قيمة من %10 عن تقل ال ذاتية

 وتوزيعه تقرييب سنوي سقف وحتديد التمويل ضبط برنامج جانب إىل واحد، عام مهلة يف احمللي املستوى

 وتسيريها مراقبتها يصعب طائلة متويالت على الوقوف جينب والية، مما كل وقدرات حاجيات حسب

 املخطط متويل عملية توقيف على الفالحون احتج وأن سبق وقد هذا .السابق يف حدث كما وتسديدها

 الفالحة حمملني وزارة إضافية، متويالت إىل حتتاج استثمارام وأن خاصة سنتني، منذ الفالحية الوطين للتنمية

 بناء مسبقا، املدفوعة ألمواله الريفية الفالحة والتنمية بنك استرداد عرقلة يف املتسبب باعتبارها املسؤولية، كامل

بعض  اجلزائرية الزراعة عرفت آنفا، إليها التطرق مت اليت السياسات هذه جانب إىل ،مشتركة فاقيةات على

 ترمي حيث حتديدا، النبايت واحليواين اإلنتاج جمال يف الزراعية املوارد استغالل خيص فيما اخلاصة السياسات

 املزروعة املساحات توسيع طريق عن وذلك اإلنتاج وحتسينه، رفع إىل احلبوب جمال يف الزراعية السياسات

املوارد  توفري خالل من املردودية حتسني على العمل ذلك مع وبالتوازي األراضي املتروكة، مساحة وتقليص

 إلنتاج املتبعة السياسات ودف احلديثة، والتقنيات التقنية املسارات يف والتحكم التكميلي، للري املائية

 :إىل احلبوب،

 ؛العالية اإلنتاجية القدرات ذات املناطق مستوى على كثيفالت عملية تركيز - 
 ؛اجلفاف ظاهرة عن الناتج لإلنتاج املتذبذب الطابع تقليص من متكن اليت التقنيات استعمال تشجيع - 
 للقدرات العقالين االستعمال عرب والغذائية، الزراعية السياسات يف وتعديالت تغيريات إلحداث السعي - 

 من مستوردة معظمها تبقى اليت للمنتجات واملايل واالقتصادي والعلمي الفين الدعم سياسات وعرب الطبيعية،

 .اخلارج
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 الطريقة تسعى :عرب طريقتني وحتسينه اإلنتاج رفع إىل املطبقة السياسة ترمي بالتحديد، احلبوب جمال ويف  

 إىل الثانية الطريقة ودف ،بورا ةاملتروك األراضي ختفيض وبالتايل املزروعة، املساحات توسيع إىل األوىل

 استعمال على احلرص مع املتاحة، والتكنولوجية الفنية األساليب كل اهلكتار باستعمال يف اإلنتاجية حتسني

 وحسب املعاجلة املناسبة عرب التكثيف خطوات إتباع مع العاليتني، واملردودية اجلودة وذات األصناف املالئمة

 اليت احملاصيل، هذه إنتاجية من للرفع مزارعي احلبوب وحتفيز اخلاص، الفين التأطري لخال من املالئمة الفضاءات

 .الدولة خزينة كاهل تثقل تبقى

 أطر تصاحبها مل النظرية، إذا والكفاءة الدقة من بلغت مهما كافية غري تعترب سياسة أية فإن السياق، هذا ويف  

 تساعد وتشريعية مؤسسية أطر وجود يستلزم األمر إذ هدافها،أ لتحقيق كافية غري وحدها فالسياسة تشريعية،

 الزراعية األراضي استخدامات تنظم اليت التشريعات لسن ذلك سياسات يف اجلزائر اتبعت لذا تنفيذها، على

 له مما إىل ذلك وما االستثمار، على تشجع اليت األخرى والقوانني التشريعات إىل إضافة واملدخالت الزراعية،

 إحداث إىل اجلزائر تسعى هذا األساس وعلى عموما، واالقتصادي خصوصا، الزراعي القطاع بعمل ةعالق

 الطبيعية، للقدرات الرشيد االستعمال خالل من والغذائية اجلارية، الزراعية السياسات يف وتعديالت تغيريات

 من مستوردة معظمها بقىت اليت للمنتجات واملايل واالقتصادي الفين والعلمي الدعم سياسات عرب وذلك

 املرونة واملوضوعية، من السياسات تلك به تتميز أن ينبغي ما إطار يف والتعديل التطوير هذا ويأيت كل ،اخلارج

 واالستفادة معها التعامل يف كفاءة واملتغريات، وأكثر العوامل من ا وحييط يكتنفها ما مع مواءمة أكثر لتكون

1سلبية آثار من عليه تنطوي قد ملا وتقليال جيابية،اإل ومضامينها انعكاساا من
. 

 الدولة تتخذها اليت والقوانني اإلجراءات والتشريعات جمموعة يف اختصارها ميكن الزراعية السياسات إن  

 أهدافه حيقق أن أجل من الزراعي للقطاع الدولة إدارة أسلوب عبارة عن أا كما الزراعي، بالقطاع للنهوض

 بلد لكل واخلارجية الداخلية والعامة اخلاصة للظروف تبعا تتنوع وإمنا واحدة، ليست وهي بذلك هلا، املخطط

 اليت التارخيية املراحل مع متاشيا خمتلفة سياسات اجلزائر عرفت فقد هذه االختالف خلاصية ونظرا ،مرحلة وكل

 اإلصالح برامج خالل نم فتتجلى التسعينيات، مرحلة خبصوص سياسات أما، مرحلة كل وظروف ا مرت

يف  أخرى تدابري من حتمله وما حتديدا الفالحية للتنمية الوطين املخطط الحقا مث والتكيف اهليكلي الزراعي

 غذائي أمن حتقيق من مبا يسمح الزراعية، اإلنتاجية وحتسني الزراعي اإلنتاج زيادة منها ينتظر الزراعي اال

  .تعيشه الذي الغذائي الزراعي اال يف التبعية للخارج وضع من اجلزائر وإبعاد اخلصوص، وجه على
  

  متويل الفالحة يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية: املطلب الرابع

إن اآللية املالية املتوفرة ألجل متويل الفالحة يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية متعددة ومتكاملة لضمان   

، ولقد تكفل بعملية التمويل يف البداية الصندوق الوطين للتعاون الفالحي وصناديقه متويل مالئم للربنامج

                                                           

.112 فوزية غريب، مرجع سابق، ص - 1
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اجلهوية، مث بنك الفالحة والتنمية الريفية ليقوما بتسيري الصناديق العمومية وكذا املهام املتعلقة بالقروض 

  .والتأمينات الفالحية

واالستثمارات ذات العالقة، تستدعي عدم اعتبار  إن ضرورة إعادة االعتبار للبعد االقتصادي للعمل الفالحي  

  األموال العمومية املورد

الوحيد لتمويل برنامج التنمية الفالحية، ولكن كمسامهة من السلطات العمومية جلهود التمويل الذايت الواجب 

  بذهلا من طرف الفالحني

  .واملتعاملني االقتصاديني املعنيني

  :1الحية أجهزة مالية متخصصة حيث يقوم املخطط أساسا علىويؤطر املخطط الوطين للتنمية الف

  :  FNRDAالصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية  -1

، وهو يدعم االستثمارات يف إطار تطوير الفروع 2000هذا األخري الذي أنشئ مبوجب قانون املالية لسنة   

فاملساعدات املالية املقدمة من طرف الصندوق ومحاية مداخيل الفالحني ومتويل االنشطة ذات االولوية للدولة، 

من قيمة االستثمار، وهذا حسب طبيعة العمليات، فهي  %70إىل  %10للضبط والتنمية الفالحية، تتغري من 

  .تعترب كمساعدة للموارد اخلاصة للمزارعني

  :ديدولقد مت إعداد جمموعة من النصوص التنفيذية، حىت يصبح هذا الصندوق عملي يف شكله اجل  

 احملدد لكيفيات تسيري الصندوق؛ 2000ماي  30املؤرخ يف  2000/118املرسوم التنفيذي رقم  - 

 احملدد لقائمة االيرادات والنفقات للصندوق؛ 2000جوان  25املؤرخ يف  586املنشور الوزاري املشترك رقم  - 

الستفادة من الصندوق وطرق واحملدد من جهة شروط ا 2000جويلية  08املؤرخ يف  599مقرر وزاري رقم  - 

 .دفع املساعدات وكذا نسب الدعم حسب نوع النشاط

 

 :FMVTCصندوق االستصالح عن طريق االمتياز  -2

لتدعيم تطبيق برنامج استصالح االراضي عن طريق االمتياز،  1998صدر هذا األخري عن قانون املالية لسنة   

ولقد . ، خلق مناصب شغل وخلق مراكز حيويةSAU والذي يهدف إىل توسيع املساحات الزراعية املستغلة

ركة العامة الش"كان هذا الصندوق حمل تدابري خاصة دف إىل تنشيط استعماله عرب الشركة املعروفة باسم 

  ."لالمتيازات الفالحية
  

 :القرض الفالحي والتأمينات االقتصادية -3

                                                           

   - www.minagri.dz. املوقع الرمسي لوزارة الفالحة اجلزائرية -1
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انطلق عمليا مع بداية املوسم الفالحي  إن القرض الفالحي، الذي كان غيابه يعد من معوقات االستثمار،

مبهام أساسية إلجناح الربامج،   BADRيتكفل الصندوق الفالحي وبنك الفالحة والتنمية الريفية . 2000/2001

  هيئة لإلقراض: وذلك حسب ثالثة أبعاد وهي

  .والتأمني االقتصادي وحماسب الصناديق العمومية

البنك الوطين اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري، واليت : رية وهيونسجل أيضا، أن هناك مؤسسات مالية كب  

أمضت عقود مع وزارة الفالحة والتنمية الريفية لكي متول املستثمرات التابعة للقطاع الفالحي، هذه البنوك 

  .تسري يف طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي خاض شوطا كبريا يف هذا امليدان
  

  نتاج العلمي يف القطاع الزراعي يف اجلزائراإل: املطلب اخلامس

إذ ميكن لنتائج البحث  ،يتماشى البحث العلمي مع احتياجات اإلنسان من أجل معرفة وفهم العامل واتمع  

تساعد يف اقتناء املعلومات اجلديدة للحوادث والوقائع املبصرة، كما ميكن هلا أن تقدم نتائج البحث على  أن

  .حبيث متكن هذه احلالة من حتسني وزيادة اإلنتاج يف جمتمع ما ،ة أو حتّوهلا إىل ابتكاراتأعمال تطبيقي شكل

 

  البحث الزراعي يف اجلزائر: الفرع األول

 تم كل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة الفالحة والتنمية الريفية بالبحث الزراعي، حيث أن  

عن طريق عدة معاهد، من أمهها املعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية هذه األخرية تدير برامج البحث 

يف إعداد   واملعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية مكلف باملسامهة ،واملعهد الوطين للبحث يف الغابات

اآلليات  البحث وحتديد فهو مهتم باملشاركة يف إعداد برامج، السياسة الوطنية لألحباث الزراعية وتنفيذها

  :1وتتمثل هذه املهام بامليادين التالية ،والتدابري اليت من شاا حتقيق ذلك

  ؛معرفة التحكم يف الوسط الفيزيائي - 

  ؛حتسني وتطوير كل من اإلنتاج النبايت واحليواين - 

  ؛حفظ وحتويل املنتجات الفالحية ودراسة نوعيتها - 

  ؛التكنولوجيات احليوية املطبقة يف الفالحة - 

  ؛العامل الفالحي والريفي اقتصاديا واجتماعيا - 

  .علم البيئة واحمليط املرتبط باهتماماا - 

  أما وزارة التعليم العايل والبحث العلمي فهي تشرف على حوايل ثالثني معهدا متخصصا يف التكوين  

ويعتمد هذا ، 1905 سنة من أمهها املعهد الوطين الزراعي باجلزائر الذي مت تأسيسه ،واإلعداد والبحث العلمي

  : األخري على

                                                           

  http://www.journal.cybrarians.info : على املوقع راضية برناوي، تقييم االنتاج العلمي يف القطاع الزراعي يف اجلزائر،/ د  -1 
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  حتسني التراث الوراثي والتقنيات الزراعية؛ - 

  ؛علم األمراض احمليطة بالبذور والشتائل - 

  احلفاظ على دميومة الغابات والسهول والسهوب أيضا يف اهلضاب العليا؛ - 

  تطوير التربة يف املناطق اجلافة؛ - 

  حتسني اإلنتاج الغذائي؛ - 

  ؛)السقي بالتقطري(ياه اقتصاديا استعمال امل - 

  .تثمني وتقييم املنتجات الصناعية - 
  

  العالقات املتبادلة بني املؤسسات والبحث الزراعي:الفرع الثاين

اإلعداد ( ر التابع ملديرية التكوينييتم تنسيق نشاطات البحث الزراعي عن طريق الس العلمي للبحث والتطو

الزراعية فإنه  أما املعهد الوطين اجلزائري لألحباث ،ارة الزراعة والفالحةوالبحث والتعميم بوز) والتدريب

  :وذلك عن طريق ،مكلف بإعداد السياسة الوطنية للبحث الزراعي

  تنفيذ برامج البحث والتجارب املتعلقة مبجال نشاطاته؛ - 

نشاطات بني ) بني القطاعاتبالتعاون مع اهلياكل املعنية القطاعية وما (ضمان التنسيق على الصعيد الوطين  - 

  كاملعهد الوطين الزراعي مبنطقة احلراش باجلزائر؛ ،البحث الزراعي هلياكل البحث التابعة لوزارة التعليم العايل

  والتحسني لتلبية حاجيات البحث العلمي؛) اإلعداد والتدريب(املسامهة يف إعداد خمططات التكوين  - 

  .ا واستعماهلا بالتعاون مع املؤسسات املعنيةتثمني نتائج البحث والسهر على نشره - 

 ،ن برامج البحث حتدد حسب االحتياجات والصعوبات واملصادفات املناخية لكل منطقة طبيعيةإ ،لإلشارة  

لكن رغم  ،هلذا مت تأسيس حمطات وخمابر متخصصة يف ميدان البحث للزراعة اإلقليمية على مستوى كل منطقة

فان النتائج اإلجيابية تبقى دائما  ،يمت يف صاحل هذا القطاع عن طريق البحث العلميكل هذه التعديالت اليت أق

  :1العوامل النقائص التالية  نستخلص من هذه و ،مرجوة

 التقنيات املوجودة هلا تأثري سليب وغري متطابق مع املتطلبات االقتصادية واالجتماعية للمزارعني والزراعة -  

  ؛خية املختلفةاإلقليمية يف املناطق املنا

اجلزائري  تقدير عدد الباحثني الدائمني الذين ينجزون املشاريع والربامج القطاعية الوطنية يف املعهد الوطين - 

 258 اليت متثل واملعهد الوطين للبحث يف الغابات وكل املراكز واحملطات ووحدات األحباث ،لألحباث الزراعية

  ؛باحثا 548 يتجاوز عني لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي فهو الأما بالنسبة لعدد الباحثني التاب ،باحثا

 للزراعة  اخلام إذ ال يقدر املنتوج الداخلي ،نقص الوسائل املالية لوضع سياسة البحث العلمي - 

(PIBA)   عسوالفرق شا، %2 بينما املعدل على املستوى العاملي ميثل %0.7  بـ إال.   
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  )ختطيط البحث العلمي( ثيالتخطيط البح: الفرع الثالث

 جيب أن حيدد جمموعـة  ،لكي يتمكن البحث الزراعي من االندماج يف التنمية الزراعية من أجل إنتاج أفضل  

  :من الربامج املنظمة واملخططة، نذكر البعض منها

رنامج البحث حتديد احملاور ذات األولوية اليت تصدر مباشرة عن الربنامج الوطين للتنمية الزراعية؛ أي أن ب - 

  ؛متطابق مع برنامج التطور االقتصادي

  ؛وضع الشروط الالزمة لتحقيق األهداف احملددة - 

  .التنسيق بني كل متطلبات مؤسسات البحث اليت تشكل النظام وطين للبحث الزراعي - 

ا نذكر أن لالستجابة لالحتياجات املالية أعطت وزارة الزراعة األولوية حملاور البحث التطبيقي، كما أنن  

  :وهي كالتايل ،مستوى التبعية الغذائية أدى بالدولة إىل وضع عدة برامج متتالية ختتص بالتطور الزراعي

 1995هذه احملاضرة اليت أقيمت يف شهر جوان من سنة  :الوطنية للتنمية الزراعية) الندوة(احملاضرة  -1

الذي يدور حول أربعة ، )2002-1996(ماسي باجلزائر العاصمة واليت مكنت من تقدمي برنامج التطوير اخل

  :حماور

  اإلمكانيات الزراعية -أ

  ؛اتساع وتثمني اإلمكانيات - 

  ؛)احلبوب، البطاطس، الطماطم الصناعية(وضع برنامج التكثيف  - 

  ؛والسهوب أيضا) الغابات، السهول، اجلنوب(إنشاء األعمال الكربى  - 

  .)ية آليااملسق(إعادة االعتبار للمساحات املروية  - 

  الرعاية التقنية/ب

  .تدعيم دور املعهد الوطين اجلزائري لألحباث الزراعية لقيادة البحث على أحسن ما يرام - 

  الرعاية االقتصادية/ج

  .تأسيس صندوق التضامن الفالحي و بنك التنمية الريفية - 

  التقييم املهين/د

  ؛تأسيس جمالس ما بني املهن لعدة أسالك وقطاعات - 

  ؛تأطري الغرف الزراعية تقوية - 

  .اختاذ سياسة املسامهة - 

  : 1يهدف هذا الربنامج إىل: الربنامج الوطين للتنمية الزراعية -2
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  ؛حتسني مستوى األمن الغذائي - 

  ؛حتسني تغطية االستهالك عن طريق اإلنتاج الوطين - 

  ؛تنمية مقدور اإلنتاج - 

  ؛تطور الدائماالستعمال العقالين للموارد الطبيعية من أجل ال - 

وذلك للحفاظ على املوارد  ،اتساع املساحة الزراعية املستعملة عن طريق األراضي املمتلكة باالمتياز - 

  ؛الطبيعية

  .اتساع الواحات يف اجلنوب تنميتها - 

إن برامج البحث الوطنية اليت صودق عليها أثناء ندوات البحث املنعقدة يف شهر  :برامج البحث -3

الزراعة وصناعة األغذية الزراعية باملفهوم الواسع، تتعلق أساسا بربنامج الزراعة والتغذية  حول، 1995  جوان

ستدعم هذه الربامج بوسائل القانون التوجيهي حيث  ،واملوارد املائية والتهيئة العمرانية والتقنيات املتقدمة

ميكن حصر مرامي القانون يف و، 2002-1998والربنامج اخلماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

  :األهداف التالية

إن األهداف األساسية اليت يرمي إليها قطاع الزراعة ختص زيادة : األهداف االقتصادية واالجتماعية -أ

السيما فيما يتعلق باحلبوب واحلليب والبطاطس واللحوم عن  ،الطلب الزراعي واستقراره يف مستويات مقبولة

اج وتكييفها، كما يهدف هذا القطاع أيضا إىل تنويع اإلنتاج واملسامهة يف الصادرات طريق تكثيف أنظمة اإلنت

 السلع الغذائية األساسية والعمل تدرجييا على تكييف وتنسيق األنظمة ريوتوف واإلستراتيجية،غري البترولية 

تنمية الفمن املقرر السعي إىل وزيادة على ذلك  ،وصناعة األغذية الزراعية واألمناط االستهالكية والتنمية الريفية

ال سيما فيما خيص املناطق اجلبلية والسهلية والصحراوية واستصالح األراضي عن  ،ستدمية واحلفاظ على البيئةامل

  .طريق الري وتنمية الصيد البحري وتربية األمساك والنباتات املائية

معرفة املوارد الطبيعية  :الزراعة ختص األهداف العلمية أهداف البحث يف ميدان: األهداف العلمية -ب

وحتسني إنتاجية أنظمة اإلنتاج وتنمية  ،واألنواع النباتية واحليوانية ومحايتها وتثمينها) األراضي واملياه(

وحتسني  ،التكنولوجيات املالئمة قصد تكثيف أنظمة اإلنتاج وخمتلف مستويات صناعة األغذية الزراعية

ية واحليوانية وتطور اإلنتاج وعوامله وحماربة اجلفاف عن طريق ترشيد طرق السالالت و محاية الصحة النبات

  .الري وتطوير وسائله وحتديثه

املؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي متكن  :التدابري واإلجراءات التنظيمية واملؤسسات -ج

 ،ذلك يف إطار أقلمة البحث الزراعيو ،يف كل منطقة بيئية زراعية) وحدات، خمابر(من إقامة وحدات البحث 

بصفة   1385و ،باحثا يعملون بصفة دائمة 555 ولتحقيق هذه الربامج قدر عدد الباحثني الواجب تعبئتهم بـ

  .2002 دورية لسنة
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ولكي يربهن العلم على فعاليته جيب على البحث  ،البحث الزراعي له دور خاص يف تنمية القطاع اإلنتاجي  

يف  ،هكذا حتول أهداف التطور إىل أهداف أولية ،على قاعدة سليمة تتمثل يف التخطيط والربجمة العلمي أن يبىن

هذا امليدان تأيت عملية تقييم البحث الزراعي يف اجلزائر واليت تأخذ معناها يف نظام اقتصادي جد صعب يدور 

  .حول التبعية الغذائية للدولة

السياسة الزراعية اجلزائرية، لكن إذا كان التحديث يعين زيادة إن حتديث القطاع الزراعي كان أهم أهداف   

فإن اجلزائر قد حققت تقدما ولو نوعيا يف هذا اال، أما إذا استعمال اجلرارات واستخدام األمسدة الكيماوية 

    .نظرنا إىل هذا التحديث من زاوية تأثريه على اإلنتاجية الزراعية، فإنه مل يعط النتائج املرجوة منه
 

  ترقية القطاع السياحي كبديل الستغالل الثروة النفطية الناضبة: الثاملبحث الث

اجلزائر اليت تصبو لالرتقاء بالسياحة إىل مصاف القطاعات الدارة للثروة وبناء قطب سياحي جذاب    

ي، وإدماجه للسياح، سارعت إىل بعث سياسة سياحية جديدة دف إىل تنمية وترقية املنتوج السياحي اجلزائر

يف السوق السياحية العاملية يف إطار شروط التنمية السياحية املستدامة، من خالل مجلة القوانني والتشريعات 

اخلاصة بالتنمية السياحية، اليت متثل اإلطار الكامل لسياسة سياحية متواصلة، دف إىل حتقيق مجلة من 

رفع : ، منها)2013-2004(احة املستدامة للعشرية األهداف الكمية والنوعية جاءت ضمن تصور تطوير السي

طاقات اإليواء، زيادة حجم االستثمارات السياحية، زيادة التدفقات واإليرادات السياحية بالعملة الصعبة، 

إحداث مناصب شغل جديدة، تنويع العرض السياحي، تلبية حاجات املواطنني وحتسني نوعية اخلدمات، 

نة كان البد من مجلة من اإلجراءات منها تدابري دعم االستثمار السياحي، دعم ولتحقيق هذه األهداف املعل

التكوين، دعم النوعية، دعم الترويج السياحي، ومع ضرورة وجود خمطط توجيهي للتهيئة السياحية يتماشى 

  .2008املرجو حتقيقها، بادرت اجلزائر إىل إجناز ذلك وكان موضع تنفيذ بداية  واألهداف
  

  املوارد السياحية يف اجلزائر ومتطلبات ترقيتها: ألولاملطلب ا

السياحة دورا كبريا يف كثري من الدول ملا يدره من إيرادات مالية كبرية وملا يوفره من فرص يلعب قطاع    

خللق الثروة والقضاء على كثري من املشاكل االقتصادية، وقد وجدت الكثري من الدول يف هذه الصناعة بديال 

يا الستغالل مواردها السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن االعتماد على مصادر الثروة استراتيج

العربية املتحدة مثاال عربيا رائدا يف هذا اال، ملا  اإلماراتوتعترب دولة  .الناضبة، وعلى رأسها احتياطات النفط

جمال استقطاب أعداد كبرية ومتزايدة من  حققته من تطور كبري يف جمال اخلدمات السياحية وما وصلت إليه يف

  .السياح سنويا

وتشري إحصائيات املنظمة العاملية للسياحة أن عدد السياح الوافدين على املستوى العاملي يتزايد سنويا   

 935، مث إىل 2002مليون سنة  695إىل  1995مليون سنة  528 ومبعدالت كبرية، حيث قفز عدد السياح من
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2010مليون سنة 
الدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه السياحة يف اقتصاديات الدول  األرقاموتربز هذه  ،1

 2010 - 1995ويوضح الشكل املوايل تزايد عدد السياح الوافدين على املستوى العاملي يف الفترة .املستقبلة

  :حسب إحصائيات املنظمة العاملية للسياحة

  

  ى العامليتوافد السياح على املستو: )04(الشكل رقم 
مليون : الوحدة       

.سائح

  

  . WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO): املصدر

طور الذي تشهده السياحة يف كل وتتفاوت مناطق العامل من حيث حصتها من السياح الوافدين حسب الت  

كما هو مبني يف اجلدول  ،)OMT(عاملية للسياحة منطقة من هذه املناطق، وهذا ما تظهره إحصائيات املنظمة ال

     :املوايل
                                2020توقعات عدد السياح الوافدين يف آفاق   : )18(اجلدول رقم  

                                                                                                

  مليون سائح وافد: الوحدة                                                                                                                                                            

                                                           

   - /http://unwto.org.املوقع الرمسي للمنظمة العاملية للسياحة -1
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2020 2010 2001 2000 1999 1995
1561,1 1006,4 688,6 698,8 650,5 565,5 العالم

77,3 47 28,5 27,6 26,5 20,2 إفريقيا

282,3 190,4 119,3 129 122,2 108,9 أمريكا

397,2 195,2 114,9 111,9 97,6 81,4 شرق آسيا/ الباسيفيك

717 527,3 400,5 403,3 380,2 338,2 أوربا

68,5 35,6 19,4 20,6 18,2 12,4 الشرق ا5وسط

18,8 10,6 6 6,4 5,8 4,2  جنوب آسيا

 www.geotourweb.com:املصدر         

إال أن حصة اجلزائر مازالت جد  ،يف عدد السياح الوافدين على املستوى العامليورغم هذا التزايد الكبري     

سياحية ، بالرغم مما تتوفر عليه اجلزائر من مقومات )تونس واملغرب(مقارنة مبا وصلت إليه دول اجلوار  ،ضئيلة

  .طبيعية ومناطق سياحية وتنوع جغرايف ال تتوفر عليه دول اجلوار

القطاع السياحي دورا بارزا يف االقتصاد إذ تظهر بيانات البنك املركزي املصري أن ففي مصر مثال، يلعب   

مليون دوالر وأصبح  1028مليون دوالر وكانت املدفوعات  4314كانت  99/2000السياحية عام  اإليرادات

كانت  2000/2001يرادات، ويف السنة املالية من مجلة اإل %76.3مليون دوالر مبا ميثل نسبة  3286الفائض 

من إمجايل  %75.6بنسبة  3263مليون دوالر والفائض  1054مليون دوالر واملدفوعات  4317 اإليرادات

  .1اإليرادات

الطبيعية واملادية والصناعية اليت يتوفر عليها أي بلد،  اإلمكاناتفإن املقومات السياحية متثل تلك  ،ويف الواقع  

ويعترب التمييز بني الدول يف مدى توافر هذه املوارد واملقومات  .ياحيللعرض الس األساسيةوهي مبثابة الركائز 

السياحية  األمناط، أو أحد العوامل الرئيسية احملددة للطلب السياحي يف أغلب األحيان ولبعض شرطا ضروريا

بشكل خاص مثل السياحة التارخيية والدينية، أما اخلدمات السياحية فتعترب شرط كفاية لتحقيق اجلذب 

  .2السياحي املطلوب
  

  مقومات اجلذب السياحي يف اجلزائر: الفرع األول

: الكبرية اليت تتوفر عليها اجلزائر يف جمال السياحة، تتيح هلا توفري أنواع عديدة من السياحة اإلمكانياتإن   

كما هو  ،فاجلزائر تقع يف مشال إفريقيا .اخل...،سياحة ساحلية، سياحة صحراوية، جبلية، عالجية، ثقافية

 6000 ـ، وهلا حدود طويلة حتاذي سبعة بلدان إفريقية تقدر ب2كلم 2 741 381: ـتقدر مساحتها بو ،معلوم

، من هذه البلدان من وضع أسسا متينة وقاعدة هيكلية صلبة، فيما يتعلق بإحداث تنمية سياحية متواصلة 2كلم

ذان يساهم القطاع السياحي فيهما بنسبة ومستقرة، نذكر على وجه اخلصوص تونس واملغرب، البلدان الل

                                                           

  . w.alex4all.comww: ممدوح البلتاجي، وزير السياحة املصري السابق، التنمية السياحية وارتباطها بالتنمية االقتصادية الكاملة، على املوقع - 1

. 13ص، 1999، أمحد ماهر، عبد السالم أبو قحف، تنظيم إدارة املنشآت السياحية والفندقية، اإلسكندرية، املكتب العريب احلديث - 2  
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السياحية للجزائر فإننا  اإلمكانياتوإذا أردنا تفصيال أكثر يف إبراز  .مرتفعة يف تكوين الناتج الداخلي اخلام

  :1نقسم اجلزائر سياحيا إىل

ن مليو 2كلم، وجنوب يتميز هو اآلخر بصحراء تقدر مساحتها مبا يقارب  1200مشال يتميز بساحل طوله  -

، كما تتشكل تضاريسها من أربع جمموعات ميكن تصنيفها إىل سلسلة اجلبال الساحلية، سلسلة اهلضاب 2كلم

مبرتفعاا  منطقة الصحراء األخريالعليا، وسلسلة اجلبال الوسطى اليت تشكل امتدادا للجبال املغربية، ويف 

 .اجلبلية

مما جيعل فصل الشتاء فيها  ،يفارقها طيلة السنةتتمتع اجلزائر أيضا مبناخ متوسطي، حيث سطوع الشمس ال  -

 .يتميز بنوع من الدفء الطبيعي

تشكل اخلصائص الطبيعية للجزائر وتراثها الثقايف والتارخيي واحلضاري أرضية صلبة جلملة من النشاطات  -

مية عالجية، السياحة الساحلية، السياحة اجلبلية، سياحة استجما :السياحية، ميكن حتديدها على النحو التايل

 .سياحة ثقافية ورياضية، سياحة صحراوية، سياحة الصيد مبختلف أنواعه

تتيح القدرات السياحية للجزائر، عديدا من الفرص ملزاولة النشاط السياحي طيلة أيام السنة، وفقا لألقطاب  -

" طق توسع سياحيمنا"السياحية على  األقطابالسياحية وحسب املناطق اجلغرافية املذكورة، حيث تتوفر هذه 

هكتار  47.073: ـب اإلمجاليةتقدر مساحتها  1988نوفمرب  5الصادر بتاريخ  232-88مصنفة حسب املرسوم 

 :موزعة على كل التراب الوطين كما يلي

: ـوالية ساحلية تغطي مساحة تقدر ب 14موجودة يف " منطقة توسع سياحي "  )140(مائة وأربعون  ••••

 ؛هكتار 34852.86

موجودة بالواليات الداخلية واهلضاب العليا وتغطي مساحة " منطقة توسع سياحي "  )13( ثالثة عشرة ••••

 ؛هكتار 3480.6: ـتقدر ب

 9501.09: توجد بثماين واليات جنوبية تغطي مساحة تقدر ب" منطقة توسع سياحي "  )20(عشرون  •

 .هكتار

االستجمامية الصحية املتمثلة يف احلمامات يضاف إىل هذه املناطق السياحية املصنفة قانونيا، مواقع السياحة  -

مورد مياه حراري، صنفت حسب طبيعتها الفيزيائية والكيميائية على  202: ـاملعدنية واليت يقدر عددها ب

 :النحو التايل

 ؛مورد ملياه حرارية ذات أمهية حملية 136 ••••

 ؛مورد ملياه معدنية حرارية ذات أمهية جهوية 55 ••••

 .ارية ذات أمهية وطنيةمورد ملياه معدنية حر 11 •

                                                           

-
مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي    نور الدين شارف، نصر الدين بوعمامة، ترقية القطاع السياحي كبديل للثروة النفطية الناضبة يف اجلزائر، 1

  .5ص، 2008، الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف
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بقسنطينة والذي " املتحف الوطين سريتا"كما حتتوي اجلزائر على عدد ال بأس به من املتاحف الكبرية مثل   

  :1يعترب من أقدم املتاحف يف اجلزائر، باإلضافة إىل املتاحف التالية

خرى ترجع لعصر ما موجود بالعاصمة، به حفريات تبني تاريخ وأصل الشعوب، وأ: متحف باردو الوطين -

 قبل التاريخ، باإلضافة إىل قطع أثرية إفريقية؛

يوجد يف وهران، وبه حفريات عن عصور ما قبل التاريخ وعن العلوم الطبيعية وعن : املتحف الوطين زبانة -

 أصل الشعوب؛

ات ويضم معروضات عن التقاليد والصناع ،العاصمةبويقع يف القصبة : املتحف الوطين للفنون الشعبية  -

 التقليدية والفنون الشعبية؛

 مبدينة عنابة، ويعرض به اآلثار القدمية الدالة على تاريخ هذه املدينة النوميدية الرومانية؛: متحف هيبون -

 وبه قطع فسيفساء وآثار قدمية منها نقود وأسلحة قدمية ومتاثيل؛ ،باتنةبمبدينة تيمقاد : متحف تيمقاد -

التحرير اجلزائرية، والثورات ، ويضم كل اآلثار والتماثيل املتصلة بثورة بالعاصمة: املتحف الوطين للمجاهد -

 الشعبية العديدة اليت سبقتها؛

تعرض به منتجات الفن العصري كالرسم، النحت،  - العاصمة–باحلامة : املتحف الوطين للفنون اجلميلة -

 .اخل......النقش، التصوير،

ملا تتمتع به من قدرات وإمكانيات إقتصادية، وموقع جغرايف  واعتبارا ،ونؤكد يف هذا اال أن اجلزائر  

السياحية  األقطابميكن أن تصبح قطبا سياحيا عامليا على غرار إستراتيجي، وخصائص طبيعية أخرى، 

جتسيد  أنغري . املتوسطية، وبذلك توفر دفعا قويا لقطاعات النشاط االقتصادي املختلفة وإنتاج القيمة املضافة

سياحية بعيدة املدى، تتحقق من خالل  إستراتيجيةية التنموية لن يتأتى إال بتوفر شروط حمددة ضمن هذه احلرك

التذكري بتوفر بعض العوامل اليت تدركها السلطات العمومية يف اجلزائر، خصوصا تلك اليت تشرف على إدارة 

 .هذا القطاع، واليت وضعتها كشروط للنهوض بالسياحة يف اجلزائر

 

  اإليواءطاقات : ثاينالفرع ال

أو القدرة االستيعابية للوحدات الفندقية وباقي املؤسسات ذات العالقة املسخرة الستقبال  اإليواءمتثل طاقات    

السياح القادمني إىل الدولة السياحية املضيفة، وهي أحدث املؤشرات اليت بواسطتها ميكن قياس مدى تقدم 

السياحي تطورا معتربا خالل الفترة  اإليواءزائر فقد عرفت طاقات ، وبالنسبة للج2القطاع السياحي للبلد

سرير،  85000حوايل  2007سريرا لتبلغ مع اية  66902حيث انتقلت طاقات االستقبال من  ،)2007- 1999(

 :من خالل اجلدول التايل) الدرجات(حسب التصنيف ، وذلك اإليواءوسوف حناول حتليل وضعية طاقات 

                                                           

. 339 ص، 1989 الدليل االقتصادي واالجتماعي، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، طبعة - 1  

.95ص، 2009/2010 ة السياحة املستدامة، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة باتنة،عامر عيساين، األمهية االقتصادية لتنمي - 2  



 ي وأمهية تطويرها كركائز بديلة لالقتصاد اجلزائرقطاعات الصناعة، الفالحة واخلدمات : الفصل الثاين

  

83 

 

 

  )الدرجات( التصنيف حسب اجلزائر يف االيواء طاقة): 19( رقم اجلدول

  
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
5 455 5 455 4 590 4 590 4 959 4 832 4 506 4 604 5
3 743 3 743 3 383 3 383 3 757 3 592 3 187 3 222 4

11 225 11 225 14 807 14 857 14 740 14 659 19 272 21 310 3

5 843 5 843 5 800 5 415 5 424 5 454 4 882 5 519 2

2 378 2 378 2 315 2 315 4 212 2 084 2 563 2 541 1

56 356 56 225 53 000 51 474 44 381 41 946 32 113 29 891 غري مصنفة

85 000 84 869 83 895 82 034 77 473 72 567 66 523 67 087 اموع
 

  .وزارة يئة االقليم، البيئة والسياحة: املصدر  

واليت استحوذت  ،أي الوحدات غري املصنفة 6نالحظ من خالل اجلدول أن توزيع الطاقات متركز يف الدرجة   

، 2004سنة  %62.75، لتصل النسبة إىل 1999يف سنة  اإليواءطاقات  من إمجايل %51.86 األكربعلى النسبة 

، فإن الوزارة الوصية ومالكي املؤسسات الفندقية باشروا عملية إعادة يئة 2007-2005أما يف باقي السنوات 

 املنجزة ال تليب احتياجات الطلب احمللي اإليواءومن مث إعادة تصنيف للكثري من الفنادق، وتبقى طاقات 

  . والدويل

  التدفقات السياحية: الفرع الثالث

 )2008- 2000( الفترة سوف نتطرق فيما يلي إىل تطور التدفقات السياحية يف شكلها البشري والنقدي خالل  

  .لتحديد أمهية هذه التدفقات ووزا االقتصادي

- 2000(خالل الفترة  )دخول السياح إىل اجلزائر(لقد شهدت التدفقات البشرية : التدفقات البشرية -1

عرفت  )2008- 2003( األخريةحيث أن التدفقات خالل السنوات الست  ،مستوى تطور متزايد )2008

%51.31مستوى منو يقارب 
بالنسبة  %82.51 ـونسبة تطور ب ،القادمني إىل اجلزائر السياح إمجايلمن  1

  .األجانبللسواح 

 %1.64سائحا، أي مبعدل منو سنوي  1771749 ـجلزائر بالذين زاروا ا السياح، قدر عدد 2008ويف اية   

كان  2006ويف سنة  %6.44، 2006مقارنة بسنة  2007، يف حني كان معدل النمو سنة 2007مقارنة بسنة 

، أي أننا نسجل مستوى منو منخفضا مقارنة مبستوى منو التدفقات مع 2005مقارنة بسنة  %13.5معدل النمو 

 %68.58 أما، األجانبميثلون السياح  2008خالل سنة  السياحمن إمجايل  %31.42، ما يعادل 2007اية 

  ):2008- 2000(فتمثل اجلزائريني املقيمني باخلارج واجلدول املوايل يوضح حجم تدفقات السياح خالل الفترة 
 

                                                           

.وزارة يئة االقليم، البيئة والسياحة - 1  
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  )2008-2000( الفترة خالل اجلزائر إىل السياح توافد): 20( رقم اجلدول

اموع اجلزائريون املقيمون باخلارج السياح االجانب السنوات

865984 690446 175538 2000

901416 705187 196229 2001

988060 736915 251145 2002

1166287 861373 304914 2003

1233719 865157 368562 2004

1443090 1001884 441206 2005

1637582 1159224 478358 206

1743084 1231896 511188 2007

1771749 1215052 556697 2008  

  .والسياحة البيئة االقليم، يئة وزارة: املصدر   

  :1، فقد جاءت على النحو التايلاألمهيةوحسب ترتيب  األجانببلدان منشأ السياح  أما

  .%30.63أي بنسبة قدرها  170538فرنسا  - 

  .%26.61أي بنسبة قدرها  148157تونس  - 

  .%3.68أي بنسبة  20488الصني  - 

  .%3.59ي بنسبة أ 20000اسبانيا  - 

  .%3.25أي بنسبة  18100مايل  - 

  .سائح 15477إيطاليا  - 

  .سائح 14852املغرب  - 

  .سائح 13940ليبيا  - 

  ).سائح 11664مصر (، 30636الشرق االوسط مع مصر ب  - 

  .سائح 11323تركيا  - 

  .سائح مل يتم التطرق هلا 10000أما باقي التدفقات االقل من 

  :السياحية من خالل اجلدول املوايل باإليراداتكن توضيح التطورات املتعلقة مي :التدفقات النقدية -2

 

  )2008- 2000( الفترة خالل السياحي وامليزان النقدية التدفقات): 21( رقم اجلدول

       )دوالر مليون( الوحدة

                                                           

.102عامر عيساين، مرجع سابق، ص  - 1  
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2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

300 218,9 215,3 184,3 178,5 112 111 100 102 االيرادات السياحية

394 376,7 380,7 370 340,9 255 248 194 193 النفقات السياحية

-94 -152 -165 -186 -162 -143 -137 -94 -91   الرصيد

  .اجلزائر بنك: املصدر       

عرف منوا  2008إىل  2000السياحية من سنة  اإليراداتحظ أن تطور نال ،من خالل اجلدول السابق  

 اإليراداتغري أن تطور  ،إىل أن جتاوز الضعف يف اية الفترة 2001 سنة مث تطور متزايد بعد ،متذبذبا يف البداية

ية العكسية، أي وحدها ال يكفي لقياس أمهية القطاع السياحي يف التنمية إذا مل تتم املقارنة مع التدفقات السياح

السياحية خالل  اإليراداتويف هذا الصدد نالحظ أن  ،حتديد رصيد امليزان التجاري السياحي لنفس الفترة

بنسبة    يف حني سجلت النفقات السياحية تطورا منتظما  ،%275الفترة املدروسة سجلت تطورا بنسبة 

سالبا طيلة الفترة املدروسة، أي أن املبالغ ويبقى رصيد امليزان السياحي  ،)2008- 2000(يف الفترة  51.6%

  .القادمني إىل اجلزائر األجانباملنفقة يف اخلارج أكثر من تلك احملصل عليها كإيرادات من السياح 

  :1احملصلة مرده إىل عدة أسباب أمهها اإليراداتإن ارتفاع النفقات السياحية وضعف   

  ؛ة االستقبال وميش املستلزمات األخرىتركيز السياسات على هدف رئيسي هو زيادة قدر - 

االعتماد على املخططات التنموية قصرية املدى، الشيء الذي يتناىف مع حتقيق التنمية املستدامة الواجب  - 

  ؛بلوغها

  ؛وهذا معناه استنزاف إمكانيات الدولة دون نتيجة )يف أحسن األحوال %41(ضعف نسب االجناز  - 

  ؛عملية التنمية سواء من حيث التكوين، التشغيل أو التحفيز  ميش العنصر اإلنساين يف - 

  ؛نقص يف تأهيل ومهنية املستخدمني يف املؤسسات السياحية - 

  .السياحي دفع باملواطن اجلزائري للسفر إىل بلدان أخرى األمنغياب  - 

ن املدفوعات مما يؤثر على ميزا ،كل هذه العوامل سامهت يف حتقيق ميزان جتاري سياحي برصيد سالب  

ملعرفة تطور مسامهة عائدات القطاع ( .للدولة سواء بتعميق العجز أو التقليل من فائض ميزان املدفوعات

  ).06السياحي اجلزائري يف الناتج اإلمجايل ويف قطاع التشغيل أنظر امللحق رقم 
  

 

  زائرترقية السياحة كبديل إستراتيجي خللق التنمية املستدامة يف اجل: املطلب الثاين

دراسة ملنظمة (صناعة وخدمة مغذية ومكملة  70السياحة صناعة كثيفة العمل وذات أثر مضاعف على إن    

وهي توفر فرص عمالة يف أنشطة ومهن متعددة بشكل مباشر وغري مباشر، كما أن السياحة ) السياحة العاملية

                                                           

.49 ص، 2003، حيياوي هادية، السياحة والتنمية باجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة باتنة - 1  
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على البيئة ألنه يسوقها باعتبارها أحد مكونات صداقة للبيئة، فاملستثمر يلتزم ذاتيا باحلفاظ   األنشطةهي أكثر 

املنتج السياحي، وحيافظ عليها ألا تشكل اخللفية اليت ال يستطيع بدوا أن يبيع منتجا سياحيا يف احلاضر أو 

  .1املستقبل
  

  :تأثري القطاع السياحي يف املستويات الثالثة للتنمية املستدامة: الفرع االول

الثالثة ياحي وتطويره على خلق تنمية مستدامة من خالل تأثريها االجيايب يف املستويات وتعمل تنمية القطاع الس

  :للتنمية املستدامة كما يلي

تكتسب التنمية السياحية أمهية متزايدة نظرا لدورها اهلام والبارز الذي تلعبه يف : على املستوى االقتصادي -1

الية إضافية للسكان وتعمل على حتسني ميزان املدفوعات، منو اقتصادات معظم دول العامل، كوا تؤمن موارد م

فهي متثل إحدى الصادرات اهلامة غري املنظورة وعنصرا أساسيا من عناصر النشاط االقتصادي، وترتبط التنمية 

ارتباطا كبريا، وتعمل على حل بعض املشكالت االقتصادية اليت تواجهها تلك الدول ومنها على سبيل املثال 

وذلك بقدرا على خلق فرص عمل بطالة اليت تعمل التنمية السياحية على ختفيف حدة نسب تفاقمها مشكلة ال

جديدة، عالوة على دورها يف تطوير املناطق واملدن اليت تتمتع بإمكانات سياحية من خالل توفري مرافق البىن 

ترتب على التنمية السياحية جمموعة وي .والتسهيالت الالزمة خلدمة السائحني واملواطنني على السواء األساسية

الدول (من التأثريات التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية يف املقصد السياحي 

 ).املستقبلة

حيث يؤثر رواج صناعة السياحة بشكل مباشر  ،إن التنمية السياحية تلعب دورا أساسيا يف التنمية االقتصادية  

على اخلدمات والسلع املرتبطة  فاإلنفاقاملرتبطة بصناعة السياحة،  واألنشطةورواج الصناعات على اقتصاد 

بصناعة السياحة يؤدي إىل انتقال أموال من جيوب السائحني إىل أصحاب هذه اخلدمات والسلع املشتغلني ا، 

  .حقة ذه السلععلى اخلدمات املل اإلنفاقكما يتفرع عن هذا االنتقال لألموال سلسلة أخرى من 

حول  واألمريكية األوروبيةالسياحية ومن خالل نتائج عدد من الدراسات اليت أجريت يف كثري من الدول   

مدى تأثري التنمية السياحية على العمالة، تأكدت قدرة التنمية السياحية على امتصاص العمالة، فقد أوضحت 

 منطقة الكارييب أن العمالة املتولدة عن وحدة من يف )ARCHER(دراسة أجراها اخلبري االستشاري الدويل 

يف أي قطاع آخر،  اإلنفاقيف التنمية السياحية تؤدي إىل خلق ضعف العمالة املتولدة عن وحدة من  اإلنفاق

يف املكسيك، أن االستثمار يف الفنادق يؤدي إىل توفري فرص  )JUDE(كما أكدت دراسة أخرى أجراها اخلبري 

  . من االستثمار يف أي قطاع آخر يف االقتصاد املكسيكيعمالة مبعدل أكرب

فإن زيادة ختصيص املوارد الالزمة لتطوير املناطق السياحية اليت تتمتع مبزايا طبيعية ومناخية مثل  ،لذلك  

فيز إضافة إىل حت ،احملميات الطبيعية والشواطئ واجلزر واملناطق الصحراوية واجلبلية ومناطق ينابيع املياه احلارة
                                                           

.بلتاجي، مرجع سابقممدوح ال - 1  
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سوف يضاعف من فرص  ،على االستثمار السياحي يف هذه املناطق واألجنيبالقطاع اخلاص احمللي والعريب 

  .العمالة اجلديدة وستتحول هذه املناطق النائية إىل مناطق جاذبة للعمالة لسكان اتمعات احمللية يف هذه املناطق

ية كبرية على املستوى االجتماعي من خالل حتقق تنمية القطاع السياحي تنم: على املستوى االجتماعي -2

 :ما يلي

 ؛تعمل على رفع مستوى معيشة اتمعات والشعوب وحتسني منط حيام -

 تعمل على خلق وإجياد تسهيالت ترفيهية وثقافية خلدمات املواطنني إىل جانب الزائرين؛ -

 واخلدمات العامة بدولة املقصد السياحي؛ األماكنتساعد على تطوير  -

لدى املواطن شعوره باالنتماء إىل وطنه وتزيد من فرص التبادل الثقايف واحلضاري بني كل من اتمع تنمي  -

 املضيف والسائحني؛

إن التأثريات البيئية اليت تتولد عن التنمية السياحية حتدث تطورا كبريا يف العناصر : على املستوى البيئي -3

عي واحلضاري نتيجة االهتمام ا ومحايتها واحملافظة عليها ضد البيئية املختلفة كالتربة واملاء والتراث الطبي

السياحية على حتقيق التنمية املستدامة من  األنشطةالتلوث، وذلك لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، كما تعمل 

 :خالل

 املنتزهات وتعمل على احملافظة على البيئة ومحايتها؛تساعد على إنشاء  -

 للتخلص منها بشكل علمي سليم؛حتقيق إدارة جيدة للنفايات  -

 تزيد من الوعي البيئي لدى أفراد اتمع املضيف؛ -

ويرجع االهتمام الكبري بالبيئة واحملافظة عليها يف ميدان صناعة السياحة إىل اعتبار عناصر البيئة الطبيعية جزء   

ة املستدامة كمنهج يرتكز مما يتطلب احملافظة عليه وصيانته، ولذلك برز مفهوم السياح ،من العرض السياحي

املوارد الطبيعية ملا على جعل كل املتعاملني يف حقل اخلدمات السياحية أكثر حمافظة على البيئة وعلى استدامة 

االجيابية للقطاع السياحي  اإلسهاماتفالسياحة املستدامة تقتضي زيادة . متثله من أمهية بالغة للقطاع السياحي

السياحية  األنشطةذلك أن  .االجتماعية، الثقافية والبيئية، مع تقليص اآلثار السلبية االقتصادية، :يف كل النواحي

، األنشطةهلذه  األساسيةهلا تأثريات مزدوجة، إذ ميكن هلا أن دد املوارد الطبيعية ذاا اليت تشكل القاعدة 

، كما أن إنتاجهاايتها وإعادة وذلك يف حالة إتباع سياسات خاطئة، فاستغالل املوارد الطبيعية يتطلب دمج مح

 إستراتيجيةتثمني التراث الثقايف يتطلب صيانة هذا التراث، مما يعين تطوير قطاع اقتصادي بأكمله وتكييف 

يرتبطان ويواجه العامل اليوم ديدين كبريين . الوطنية للتنمية السياحية املستدامة اإلستراتيجيةتطوير السياحة مع 

فإن تغري املناخ يعترب قضية جد حساسة  ،وبالنسبة للقطاع السياحي .التغري املناخي والفقرببعضهما كثريا، ومها 

الالزمة  اإلجراءاتذلك أنه ميس هذا القطاع كثريا وخاصة بالنسبة لبعض الوجهات السياحية، مما يتطلب اختاذ 

بني السياحة والتغري املناخي  للتقليل من هذه املخاطر، وقد عاجلت املنظمة العاملية للسياحة موضوع العالقة



 ي وأمهية تطويرها كركائز بديلة لالقتصاد اجلزائرقطاعات الصناعة، الفالحة واخلدمات : الفصل الثاين

  

88 

 

مبدينة جربة بتونس، وقد خرجت الندوة بالكثري من  2003واآلثار االقتصادية الناجتة عنه يف ندوة خاصة سنة 

  .1السياحية األنشطةالتوصيات اليت من شأا محاية البيئة من اآلثار اليت قد تسببها 

 SDAT (2025() س.ت.ت.م(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : الفرع الثاين

اإلطار االستراتيجي املرجعي للسياسة السياحية  ،)SDAT 2025(يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية   

 يف

على  :اآلفاقجانبه، إذ يعلن نظرا للتنمية السياحية الوطنية يف خمتلف  إىلوهو خمطط تقف الدولة  ،اجلزائر

ملخطط ، يف إطار التنمية املستدامة، وا)2025(، واملدى الطويل )2015( ، املدى املتوسط)2009(املدى القصري 

إلقليم، الذي يربز الكيفية اليت اجزء من املخطط الوطين لتهيئة  )SDAT 2025( التوجيهي للتهيئة السياحية

االيكولوجي يف العدالة االجتماعية، الفعالية االقتصادية، والدعم : تزعم الدولة من خالهلا ضمان التوازن الثالثي

  .اطر التنمية املستدامة على مستوى البالد بالنسبة للعشرين سنة املقبلة

املخطط التوجيهي للهيئة السياحية ميثل الوثيقة اليت تعلن الدولة من خالهلا جلميع الفاعلني ومجيع القطاعات     

القدرات  تأمنيإرادة الدولة يف  ، وهو أداة تترجم2025آلفاق  اإلقليميومجيع املناطق عن مشروعها السياحي 

ولتحقيق القفزة املطلوبة وجعل . الطبيعية، الثقافية والتارخيية للبالد، ووضعها يف خدمة السياحة يف اجلزائر

مل تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة ألا تشكل موردا  أاعلى  إليهاالسياحة أولوية وطنية للدولة، جيب النظر 

  .مصدرا آيال للنضوببديال للمحروقات لكوا 

   األحباثاحية، هو التتويج الناضج ملسار طويل من ياملخطط التوجيهي للهيئة الس )SDAT(س .ت.ت.كان م  

والتحقيقات والدراسات واخلربات، والتشاور الواسع مع الفاعلني الوطنيني واحملليني العموميني واخلواص،       

اجلوهري  األساسمتثل  أولويةبد من برنامج أعمال سياحية ذات ولتحقيق أهداف املخطط االستراتيجي كان ال

2025اجلديدة للتهيئة السياحية آلفاق  لإلستراتيجية
2.  

  :2025أهداف املخطط االستراتيجي  -1

  :3العامة وهي األهدافتستهدف السياحة اجلديدة ضمن هذا املخطط مجلة من : األهداف العامة -أ

 .لتشغيل، النمو، امليزان التجاري واملايل واالستثمارا: حتسني التوازنات الكلية - 

الصناعة التقليدية، النقل، اخلدمات، الصناعة، (  أخرىقطاعات  إىلاملترتبة عن هذه السياسة  اآلثارتوسيع  - 

 ).الشغل

                                                           

.07 نور الدين شارف، نصر الدين بوعمامة، مرجع سابق، ص - 1
  

. 127 عامر عيساين، مرجع سابق، ص - 2
  

. 17 وزارة يئة االقليم، البيئة والسياحة، املخطط االستراتيجي، برنامج األعمال السياحية ذات األولوية، ص - 3  
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 . الدويلأو املساعدة على جممعة املبادالت واالنفتاح سواء على الصعيد الوطين  - 

ة السياحية والبيئية، ويتعلق األمر بإدماج مفهوم الدميومة من جممل حلقة التنمية السياحية   التوفيق بني الترقي - 

 ).إقران االجتماعي باالقتصادي وبالبيئة(

تثمني التراث التارخيي، الثقايف، والشعائري، فتكون هذه العناصر متثل عوامل جذب هامة، فاستراتيجيات  - 

 . يها احترام التنوع الثقايف، ومحاية التراث واملسامهة يف التنمية احملليةعل) املستدامة(السياحة املتواصلة 

تغيريات بالتصور الذي  إحداث إىلالتحسني الدائم لصورة اجلزائر، حيث يرمي برنامج بناء صورة اجلزائر  - 

  .يةحيمله املتعاملون الدوليون اجتاه السوق اجلزائرية، ضمن آفاق جتعل منها سوقا هامة وليس ثانو
 

 ):عدد األسرة املطلوب توفرها( 2015 - 2008األهداف املادية  -ب

سرير  220000مليون سائح يف ظروف جيدة، متتلك تونس اليوم  6.5على سبيل املثال، من اجل استقبال  - 

 . جتاري

مليون سائح، وباحترام نفس النسب لدى اجلريان فهي  2.5هو استقبال  2015إن هدف اجلزائر يف آفاق  - 

 .سرير من النوعية اجليدة 75000 إىلحتتاج 

سرير مبقاس  40000هدف األقطاب ذات األولوية هو حتقيق ما يقارب نصف  قدرة االستقبال املتوقع، أي  - 

 .سرير إضايف يف املدى املتوسط 10000 من الطراز الرفيع يف املدى القصري جدا، و 30000دويل منها 

 .احية لالمتيازسي أقطابو قد حدد املخطط سبعة  - 

  ).بشكل مباشر، وغري مباشر(منصب شغل  400000توفري  - 
 

 :2015- 2008 األهداف النقدية للمرحلة -ج

إن خطة األعمال لوضع اجلزائر على مسار خيدم السياحة، يقدر االستثمار العمومي واخلاص الضروري بني   

 . مليار دوالر أمريكي 2.5بـ  2008-2015

 60000بـ ) اهلياكل الطبيعية لالتصال(العمومي واخلاص املادي وغري مادي  اإلمجايلمار ميكن تقدير االستث  

دوالر يف استثمارات غري  5000 دوالر يف استثمارات مادية و 55000دوالر لكل سرير يوضع بكل الترتيبات، 

متياز، يتوقع أن يزيد السياحية السبعة لال األقطابسرير اليت يعتزم وضعها يف  40000مادية، ومن اجل توفري 

مليون دوالر  350أي  )2015(غاية  إىلسنوات  07مليار على مدى  2.5املبلغ املخصص هلذا االستثمار عن 

  . 1سنويا

لكل باقي  أمريكيمليار دوالر  01مببلغ  إضايفبالنسبة لألقطاب السياحية السبعة لالمتياز، ميكننا تصور جهد   

  .جز البنيوي احلايلالبالد ميكن توظيفه إلزالة الع

                                                           

.18 ية، مرجع سابق، صبرنامج األعمال السياحية ذات األولو - 1  
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بالنسبة  %15السبعة، وإذا احتفظنا بالنسبة االعتبارية املقدرة ب  األقطابأما حصة االستثمارات العمومية يف   

التكفل ) بكل وزاراا(، يتوجب على السلطات العمومية )مبا فيه املادي وغري مادي(حلصة االستثمار العمومي 

مليون سنويا   54ات اخلاصة باألقطاب السياحية السبعة لالمتياز، أي سنو 07مليون دوالر على مدى  375 ـب

 : وفيما يلي جدول لبيان اخلطة باألرقام

 2015خطة األعمال باألرقام آفاق : )22( اجلدول رقم

2015 2007 السنة

2,5 1,7 عدد الس8ياح (بالمليون)

75000(عالية الج8ودة) عدد ا5س8رة  84869(تتطلب التھيئ8ة )

3% 1,70% PIB مساھمة السياحة ف88ي

1500إلى 2000  215 ا+يرادات (  ملي8ون دو�ر )

400000 200000 مناصب العم88ل (مباشرة وغ8ير مباش8رة)

91600 51200 التكوين (  مقعد بي8داغوجي )

  www.assisesdutourisme.dz  اإلقليم ويئة والبيئة السياحة وزارة: املصدر 

املتوقع مع اية الفترة كان يف حدود  السياحل اجلدول، نالحظ أن مستوى التطور اخلاص بعدد من خال  

ضعف ما  1.8، أما عدد األسرة فإن مستوى التطور املستهدف حدد ب 2007ضعف ما هو حمقق سنة  1.47

  .سريرا 159868مساوية لـ  اإلمجاليةهو متاح حاليا، لتصبح الطاقة 

، يف 2015مرة مع اية الفترة  1.3يف الناتج احمللي اخلام فكانت مبعدل تطور قدر بـ  أما مسامهة القطاع   

، بينما 2007مقارنة بسنة  أضعافمرات  09 إىل 07السياحية  مبا يقارب  اإليراداتحني قدرت الزيادة يف 

، 2007موجود سنة  قدرت الزيادة يف عدد املناصب اليت يوفرها قطاع السياحة يف حدود الضعف مقارنة مبا هو

 142800كما وضعت اخلطة تصور لتطوير اليد العاملة املؤهلة يف اية الفترة لتبلغ املناصب  البيداغوجية املتاحة 

  .مقعدا بيداغوجيا

  : املشاريع ذات أولوية -د

اجلاري  ، فمنها)SDAT( لقد مت حتديد املشاريع ذات األولوية يف إطار املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  

  .1اجنازه، أو ما هو حمل دراسة وعرض متقدم

  . سرير 29386يقدر ب  األنواعمن كل  األسرةعدد  HOTELS DE CHAINE فنادق السلسلة  - 

عشرون قرية سياحية متميزة، وأرضيات جديدة مربجمة خمصصة للتوسع السياحي ومصممة لتتناسب مع  - 

  . الطلب الدويل والطلب الوطين

  :سياحية بامتياز أقطابمشروعا سياحيا يف ستة  80انطالق  - 

  

                                                           

.19 وزارة يئة االقليم، البيئة والسياحة، املخطط االستراتيجي، ص -  1  
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  لإلمتياز السياحية باألقطاب االجناز قيد املشاريع): 23(رقم اجلدول

  

عدد املشاريع املربجمة األقطاب السياحية لإلمتياز

23 الشمال- شرق

32 الشمال- وسط

18 الشمال- غرب

4 اجلنوب- شرق

2 اجلنوب- غرب

1 اجلنوب الكبري " االهقار"

0 اجلنوب الكبري " الطاسيلي"

80   جمموع املشاريع

  .االقليم ويئة والبيئة السياحة وزارة: املصدر               

االجناز باألقطاب  السياحية الستة، يف حتقيق من خالل اجلدول السابق، ينتظر أن تساهم جمموع املشاريع قيد   

  .منصب شغل بعد االنتهاء من االجناز 8000سريرا وتوفري  5986طاقة إيواء جديدة تقدر بـ 

  احلركيات اخلمس لتفعيل السياحة اجلزائرية -2

حة السا إىلسريع و مستدام للسياحة، مدعومة بعودة اجلزائر  إلنعاشتشكل احلركيات اخلمس الطريق   

  .الدولية وموقعها االستراتيجي

ويدعو هذا املعطى اليوم وبقوة إىل إعادة االعتبار للمكان والدور الذي يتعني على السياحة أن تلعبه، ضمن   

سياسة للتنمية املستدامة، وستشرع برامج العمل السياحية ذات  أيةآفاق التحكم يف الرهانات اليت تقوم عليها 

يف تفعيل التحول السياحي للجزائر بواسطة مضاعفة جاذبية وشهرة وجهة  2008 ابتداء من سنة األولوية

لالمتياز املدرجة  األوىلالقرى السياحية  أولالمتياز  األوىلالسياحية  األقطاب إطالقاجلزائر، وذلك عن طريق 

و اتصال، مدعمة مبخطط تسويق  2008كمشاريع ذات أولوية، وكروافع لالنطالق السياحي  ابتداء من عام 

ونشر خمطط النوعية السياحية، مع الشراكة العمومية واخلاصة، أي ترقية التواصلية وتنسيق العمل عن طريق 

السياحية  األنشطةالشراكة واملرافقة املالية، أي تنفيذ خمطط عمليايت للتمويل، يكون ذا طابع عملي دف دعم 

املستثمرين احملليني والدوليني للمسامهة يف ترقية القطاع، اليت يقوم ا املرقون واملطورون، والعمل على جذب 

 : 1ونوجز هذه احلركيات يف اآليت

 .خمطط وجهة اجلزائر - 

 .األقطاب السياحية السبعة لالمتياز - 

 .خمطط نوعية السياحية - 

                                                           

.04 وزارة يئة اإلقليم، البيئة والسياحة، احلركيات اخلمسة، وبرنامج األعمال السياحية ذات األولوية، ص - 1  
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 .الشراكة العمومية واخلاصة - 

  .خمطط التمويل - 

 أن أو السياحية بني الدول من تكون أن تستطع مل أا إال ،هامة سياحية موارد من اجلزائر متتلكه ما رغم  

 يف املسطرة األهداف مجيع نبأ حيث نالحظ وأسباب، عوامل عدة نتيجة وهذا املغاربية، للدول منافسة تكون

 يف مربمج هو ما بني الكبري الفارق ذلك على والدليل ،املنتظر بالشكل تتحقق مل الوطنية للتنمية املخططات

 أو حتقيقها املنتظر الشغل مناصب أو الصعبة العملة من املداخيل حيث من سواء حمقق، هو وما خططاتهذه امل

 .إجنازها املنتظر اإليواء طاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  خالصة الفصل

ة واملتعلقة بالتوجه التام لتعزيز مداخيل الدول ،بالرغم من التصرحيات والتقارير الصادرة عن الدولة اجلزائرية  

 ،ال سيما السياحة والزراعة ،إال أن الواقع يعكس تواضعا يف قدرة القطاعات األخرى ،خارج احملروقات

 .للوقوف كبديل للنفط

  :إليه يف الفصل الثاين ميكن متييز القطاعات الثالثة البديلة اليت مت طرحها مبا يليوكنتيجة ملا مت التطرق  
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اضعة يف اإلنتاج احمللي اإلمجايل، إضافة إىل هذا الضعف الكمي، مل ال تزال مسامهة الصناعة التحويلية متو - 

تستطع الصناعة التحويلية يف اجلزائر أن تصنع سلعا إستراتيجية تسمح هلا بأن حتتل مركزا خاصا يف السوق 

  .الدولية حىت يف تلك الصناعات اليت زاولتها منذ فترة طويلة بداية انطالق العملية التنموية

حداث اليت عرفتها اجلزائر يف العشرية السوداء األثر الكبري على القطاع السياحي جعلته يتراجع كان لأل - 

ويتخلف بشكل واضح، وبعد عودة االستقرار للبالد، عملت اجلزائر على النهوض بقطاع السياحة من خالل 

ى وضع اجلزائر ضمن مكانتها قوانني تشجع االستثمارات األجنبية واحمللية، لكن هذه اجلهود تبقى غري قادرة عل

  .املرجوة يف السوق السياحية العاملية

واقع الزراعة يف اجلزائر بعيد كل البعد عن ما هو مرجو من هذا القطاع االستراتيجي، حيث تعترب اجلزائر  - 

 منطقة عجز غذائي، تعتمد على االسترياد لسد العجز يف تلبية املتطلبات االستهالكية من السلع الغذائية

          .الرئيسية

أن  ،يف ظل املعطيات العاملية احلالية والتغريات االقتصادية الوطنية ،هو أنه ال ميكن ،ما ميكن التأكيد عليهف  

جديدة إلنعاش الصناعة الوطنية، كما  اتستراتيجياوضرورة األخذ بسياسات لتستمر اجلزائر يف إغفاهلا 

أما فيما خيص ور أقطاب منو منتشرة عرب خمتلف جهات الوطن، سيؤدي االنتشار املكاين للصناعات إىل ظه

فإن اجلهود إلعادة االعتبار للنشاط السياحي يف اجلزائر تدخل يف سياق إعادة بناء الدولة  ،قطاع السياحة

قطاع  اعتبارنوضح أنه إذا أرادت اجلزائر  ،ويف اخلتام. وهذا نظرا للظروف األمنية اليت مرت ا اجلزائر ،ككل

، فهذا لن يتحقق بوضع الربامج فقط وإمنا يرجع إىل اجلدية يف حتقيق هذه الربامج على الزراعة قطاعا استراتيجيا

 .أرض الواقع

  



احملروقات اجلزائري خارج بعجلة االقتصاد النفطية للدفع العوائد استخدام اجلزائر يف إستراتيجية :الفصل الثالث  

 

93 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



احملروقات اجلزائري خارج بعجلة االقتصاد النفطية للدفع العوائد استخدام اجلزائر يف إستراتيجية :الفصل الثالث  

 

94 

 

  الفصل الثالث

استراتيجية اجلزائر يف استخدام العوائد النفطية للدفع بعجلة االقتصاد اجلزائري 

  خارج احملروقات

    

  مقدمة

لقد تسبب االعتماد املفرط على النفط يف اجلزائر يف تكوين اقتصاد وطين أحادي اجلانب واملورد، ما جعله   
، حني اخنفضت أسعار النفط إىل أدىن مستوياا، وأيضا 1986حدث عام عرضة للصدمات اخلارجية، وهو ما 

فهذه األزمات خلفت اختالالت هيكلية بارزة، وعجز موازين . 2008عند اندالع األزمة املالية العاملية لعام 
يتصف خالل الدراسة، فأصبح االقتصاد اجلزائري  باألرقامالدولة اخلارجية منها والداخلية، وهذا ما سنوضحه 

الذي تسبب يف عدم تنمية اجلانب اآلخر، وهو األهم للدولة، واملتمثل يف القطاعات  األمرباالقتصاد النفطي، 
واحمللية يف قطاع احملروقات، رغم مشكلة النضوب اليت  األجنبية، فاحنصرت التمويالت واالستثمارات اإلنتاجية

دورها يف إحداث تنمية مستدمية بأبعادها االقتصادية يدركها العام واخلاص، وأمهلت تطوير مؤسساا لتفعيل 
 .وتنوعه اإلنتاجيواالجتماعية، بالنظر إىل مسألة دميومة النشاط 

كما أن توجيه العوائد النفطية إىل تغطية النفقات العمومية املتزايدة، يؤخر نوعا ما يف عملية انتقال االقتصاد   
إىل أن هناك دراسات واقعية عملية أكدت أن  باإلضافةالسوق، اجلزائري من توجهه االشتراكي إىل اقتصاد 

، قد 2006هناك عالقة عكسية بني النمو االقتصادي ووفرة املوارد الطبيعية، إال أن تقرير البنك العاملي لعام 
  :وضع بعض النقاط املهمة واحلساسة، كان أمهها

خرية، الناتج من ارتفاع أسعار النفط، قد تأخر وعطل أن الرخاء املايل الذي عرفته اجلزائر خالل األعوام األ - 
  .اهليكلية اإلصالحاتاإلصالحات فيها، والسيما منها 

لدى الدول غري النفطية  اإلصالحاعترب أن ارتفاع أسعار النفط قد ولد آثارا سلبية، حيث لوحظ أن وترية  - 
  .كانت أفضل

والفوائض املتراكمة إىل االستثمارات املنتجة، ويرجع ذلك  ال يتم توجيه إال نسبة قليلة من األصول املالية - 
  .إىل صعوبات التمويل اليت تواجهها الشركات واملؤسسات املنتجة يف اجلزائر

القروض فيها ظلت متمركزة بني أقلية،  إنفاملصارف، بالرغم من الوفرة املالية وزيادة السيولة لديها، إال   
وقد أكد البنك الدويل، يف السياق نفسه، تأثري ملكية القطاع . القطاعاتسواء من حيث الفئات، أو من حيث 

العام للبنوك يف عملية توجيه القروض ومنح االئتمان من جهة، وكفاءة القطاع املصريف ككل، وقدرته على 
منها على مستوى  لالستفادةدراسة وحتليل املخاطر من جهة أخرى، وهو ما تسبب يف سوء ختصيص األموال 

  .قتصاد اجلزائري، وهي املالحظات ذاا اليت أبداها صندوق النقد الدويلاال
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اجلزائر يف استخدام العوائد النفطية للدفع بعجلة االقتصاد الوطين  إستراتيجيةسنعرض يف الفصل الثالث،   
  :خارج احملروقات، وذلك من خالل ثالث مباحث كاآليت

الستغالل الثروة البترولية يف إطار قواعد التنمية املستدامة، ويتضمن  البديلة اإلستراتيجيةيقدم  األولاملبحث   
استغالل الثروة البترولية وأهم اجتاهات  إستراتيجيةأيضا تقدميا نظريا عن التنمية املستدمية وأبعادها، كما يعرض 

 وأنواعها ملتجددةا الطاقات ، أما املبحث الثاين،اإلستراتيجيةاستثمارها ووظائف الدولة اجلديدة ضمن هذه 

من خالله إىل عرض أهم ما مت اختاذه من تدابري وخطط من أجل  فنتطرق وتوجهات اجلزائر لالستثمار فيها،
النهوض مبصادر الطاقات املتجددة اليت تزخر ا اجلزائر، وخنتم الفصل باملبحث الثالث، مثال شركة سوناطراك 

جتربة سوناطراك  إلسقاط، فهو حماولة  HSEتدامة من خالل وظيفة مببدأ االبتكار لتحقيق التنمية املس األخذيف 
التنمية املستدامة، آخذة مببدأ االبتكار كأجنع وسيلة لتحقيق ذلك، على االقتصاد اجلزائري  إستراتيجيةيف 

  .لالستفادة من هذه التجربة
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 بترولية يف إطار قواعد التنمية املستدامةالستغالل الثروة ال البديلةاإلستراتيجية  :األول املبحث

مت التأكيد بصورة متزايدة على مفهوم التنمية املستدامة، منذ صدور إنشاء اللجنة الدولية للتنمية، التابعة    
وزيرة سابقة للبيئة بالنرويج، وقدمت  "BRUNTLAND"، و اليت ترأستها السيدة  1987لألمم املتحدة عام 
و بالرغم من عدم وجود تعريف دويل " من أجل مستقبل مشترك "، بعنوان 1987هائي سنة اللجنة تقريرها الن

  .موحد، إىل أنه تعددت التعاريف و تضمنت كل منها عناصر و شروط إحداث التنمية املستدامة 
ين تدخال فهي تع ،للموارد االقتصادية اإلنتاجيةأن التنمية تنصرف يف جوهرها إىل زيادة الطاقة "وميكن القول   

يف هيكل االقتصاد، ودفع املتغريات االقتصادية حنو النمو بأسرع إراديا من الدولة إلجراء تغيريات جذرية 
  .  1"وأنسب من النمو الطبيعي هلا، وعالج ما يقترن ا من اختالل

  

  ماهية وأبعاد التنمية املستدامة: املطلب األول

  التنمية املستدامة مفهوم: الفرع األول

لوحده على  "BRUNTLAND" تقرير احتوىالتنمية املستدامة منتصف الثمانينات، و قد  مصطلحر ظه  
واسعا، و إمجاعا كبريا،  انشغاالستة تعاريف ملفهوم التنمية املستدامة، والتعريف األكثر تداوال هو الذي يترجم 

ون تعريض للخطر قدرة األجيال تنمية تستجيب حلاجات األجيال الراهنة د: "وهو أن التنمية املستدامة هي 
احلاجات الضرورية : ، حيث طرح هذا التعريف مبدأين أساسيني مها2"حلاجاا أيضا لالستجابةالقادمة 

الواجب تلبيتها مع ضمان العدالة املستدامة، حتديد االستغالل الالعقالين للموارد املتاحة، وترك اال لألجيال 
صادر عن معهد املوارد العاملية، حصرا لعشرين تعريفا، واسعة التداول للتنمية وقد تضمن التقرير ال . 3القادمة

  .، بيئية و تكنولوجية)بشرية( اجتماعية، اقتصادية: املستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعريفات وفق أربعة أبعاد
عدم اإلضرار :" ة تعينأن التنمية املستدام Robert Solow“  “" روبرت سولو"بينما يرى االقتصادي الشهري   

  . 4"بالطاقة اإلنتاجية لألجيال املقبلة، وتركها على الوضع الذي ورثها عليه اجليل احلايل
 التنمية منافع من األقصى احلد احلصول على على املستدامة للتنمية االقتصادي التعريف أصحاب يركز  

 ملفهوم أن االقتصاديني بعض يرى كما ،يتهاونوع الطبيعية املوارد خدمات على احملافظة بشرط االقتصادية،

 النشاطات حقل وقع إذا قوية االستدامة تكون ،5ضعيف واآلخر قوي أحدمها مستويني املستدامة التنمية

 فالنشاطات وعليه البيولوجية، الدائرة ضمن تكون األخرية وهذه اإلنسانية النشاطات جمال ضمن االقتصادية

 يوضحه كماجسيمة، بأضرار بالطبيعة اإلضرار مت إذا الطويل املدى على متضائل بشكل تنمو االقتصادية

  :التايل الشكل

                                                           

.05 ص، 2008 دية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،الطيب داودي، االستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصا - 1
  

   .10 – 6 ص، 1994املفهوم واملؤشرات، مذكرات تدريبية غري منشورة، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، : إبراهيم العيسوي، التنمية2- 

3-Afnor, guide pratique du développement durable un savoir-faire à l’usage de tous, Afnor,France,2005,P 09  
   .203 ص، 2005 عبد القادر حممد، قضايا اقتصادية معاصرة، قسم االقتصاد، االسكندرية، -4

.23ص، 2005، عبد اهللا احلرتسي محيد، السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري، جامعة الشلف - 5 
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  )الغطاء البيئي(االستدامة القوية : )05(الشكل رقم                                        

  

  

  

  

  . 27ص املستدامة، التنمية حتقيق يف ودورها البيئية السياسة محيد، احلرتسي اهللا عبد: املصدر                               

 

 احلدود إطار يف يتم أن جيب واالجتماعية االقتصادية التنمية يف اخلارج حنو التوسع إمكانية أن الشكل يوضح  

 التكنولوجي املايل، البشري، املال رأس أشكال خمتلف بني إحالل فكرة ترفض القوية فاالستدامة هلذا البيئية،

 .ثابتا الطبيعي املال رأس خمزون من جزء األقل على بقاء ضرورة وتدعم ...

 رأس خمزون يكون حبيث املال، رأس أشكال خمتلف بني اإلحالل من درجة تفترض الضعيفة االستدامة أما  

 استبداله ميكن للفناء القابل الطبيعي ملالا رأس( أن تقر اليت  "sollow" قاعدة إىل استنادا ثابتا، الشامل املال

  ).املايل أو التكنولوجي املال برأس الزمن مبرور كليا
 

  )االقتصادي الغطاء(الضعيفة  االستدامة: )06(الشكل رقم                                    

  

  

  

  

   28ص املستدامة، التنمية حتقيق يف ودورها البيئية سياسةال محيد، احلرتسي اهللا عبد :املصدر                             

  
 الشامل املال رأس رصيد بقاء شريطة البيئية املوارد رصيد حساب على التوسع ميكن كيف الشكل يوضح  

  .الداخل حنو التنمية عمليات اجتاه خالل من ثابتا

 بيئية

 إجتماعية

 إقتصادية

 إقتصادية

 إجتماعية

 بيئية
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ستويات املعيشة يف املستقبل، أي ينبغي تقوض املمارسات احلالية م أالوجوهر مفهوم التنمية املستدامة هو  
حتسنها لضمان النفس املستويات املعيشية  أوالثرية أن حتتفظ على املوارد و القاعدة البيئية  االقتصاديةعلى النظم 

  :1إال أنه هناك إمجاع على أن التنمية املستدامة يتضمن مفهومها ما يلي. أو مستويات أفضل لألجيال القادمة
  .ات احلاضر دون احلد من قدرة أجيال املستقبل على الوفاء حباجاااء حباجفالو -1
اإلدارة الواعية للمصادر املتاحة، والقدرات البيئية، وإعادة تأهيل البيئة اليت تعرضت للتدهور وسوء  -2

 .االستخدام

أ الوقاية خري األخذ بسياسات التوقعات والوقاية، للتعامل مع القضايا البيئية اآلخذة يف الظهور، عمال مببد -3
 .أمرها استفحالمن العالج، وقد ثبت أن هذا أكثر فاعلية و أقل تكلفة من التعامل مع هذه القضايا بعد 

وضع سياسات للبيئة و التنمية، نابعة من احلاجة إىل التنمية املستدامة مع التركيز على تنشيط النمو وتغيري  -4
ان والتعامل مع مشكالت النمو السكاين و مع صيانة و نوعيته، و معاجلة مشكالت الفقر، وسد حاجات اإلنس

 .يف صنع القرار واالقتصادتنمية قاعدة املصادر، و إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة املخاطر، ودمج البيئة 
  

، من خالل املفاهيم السابقة، فإن التنمية املستدامة تتضمن أبعادا متعددة :أبعاد التنمية املستدامة: ثاينالفرع ال
تتداخل يف ما بينها و من شأن التركيز على معاجلتها إحراز تقدم ملموس يف حتقيق التنمية املستهدفة، وميكن 

 :اإلشارة إىل أربعة أبعاد إستراتيجية متفاعلة يف ما بينها وهي

 :2وتتلخص األبعاد االقتصادية فيما يلي :األبعاد اإلقتصادية -1

سكان البلدان الصناعية للموارد  استغاللنالحظ أن  :عيةالفردي من املوارد الطبي االستهالكحصة  - أ
الطبيعية يكون مبعدالت مرتفعة وميثل أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، فمثال جند أن املعدل الفردي 

مرة، وهو يف بلدان منظمة التعاون  33 ـالطاقة يف الواليات املتحدة األمريكية أعلى من اهلند ب الستهالك
دولة دميقراطية  30تعمل فيها حكومات  ،وهي منظمة وحيدة من نوعها - " OCDE"  االقتصاديةمية والتن

أعلى بعشر مرات يف املتوسط منه  -  3على إزالة العقبات االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت تطرحها العوملة
 .يف البلدان النامية جمتمعة 

املستدامة بالنسبة للبلدان الغنية، تتلخص يف إجراء ختفيضات التنمية  :إيقاف تبديد املوارد الطبيعية - ب
 استخداممتواصلة من مستويات االستهالك املبددة للطاقة و املوارد الطبيعية، وذلك عرب حتسني مستوى كفاءة 

ات مع إحداث تغيري ،، مع إمكانية جتدد األنظمة البيئيةاستخدامهاخملفات  استيعابالطاقة، مبا يتيح للبيئة من 
إال أنه جيب التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل البلدان النامية، وتعين التنمية . جذرية يف أسلوب احلياة

                                                           

. 23- 11 ص، 2000، ، منتدى العامل الثالث، القاهرة، مصر2020 والتنمية، سلسلة مكتبة مصر عصام احلناوي، قضايا البيئة  -
1
  

. 28 ص، 2009 ذبيحي عقيلة، الطاقة يف ظل التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة، - 2
  

3- Pétrole Et Transports: La Fin Des Carburants A Prix Abordable ?, Centre de recherche sur les transports, 
ForumInternational des transports, 2007, P 06.   
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كاستهالك  ضرورة، اليت دد التنوع البيولوجي يف البلدان األخرى دون االستهالكاملستدامة أيضا تغيري أمناط 
 .باالنقراضاملنتجات احليوانية املهددة 

تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة  :البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلتهمسؤولية  - ت
رية يف املاضي، وبالتايل إسهامها يف مشكالت واملتراكم للطاقة األحف استهالكهاالتنمية املستدامة، بسبب 

األول يف انبعاث ثاين أكسيد  ببتعد املتس  التلوث العاملي كان كبريا فنجد أن الواليات املتحدة األمريكية،
وللدول الصناعية القدرة على ترشيد استهالكها للطاقة من خالل  %25الكربون، أحد الغازات الدفيئة بنسبة 

يعرض نسبة انبعاث ثاين أكسيد الكربون على  07امللحق رقم ( .التوجه إىل استغالل الطاقة النظيفة واملتجددة
 ).املستوى العاملي

يف ظل الروابط التجارية بني البلدان الغنية والفقرية، فإن أي اخنفاض يف  :البلدان النامية تقليص تبعية - ث
استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية، سيؤدي حتما إىل اخنفاض صادرات الدول الفقرية من هذه 

ات هي يف أمس احلاجة إليها ومما املنتجات وختفيض أسعارها بدرجة أكرب، مما حيرم هذه البلدان النامية من إيراد
يساعد على تعويض هذه اخلسائر، االنطالق يف استراتيجيه تنموية تقوم على االعتماد على الذات لتنمية 
القدرات الذاتية، وتأمني االكتفاء الذايت وبالتايل التوسع يف التعاون اإلقليمي ويف التجارة فيما بني البلدان النامية 

 .خمة يف رأس املال البشري والتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملسنةوحتقيق استثمارات ض

وتعين املوارد الطبيعية ألغراض التحسني املستمر يف مستويات  :التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية - ج
دمني من سكان العامل املع %20املعيشة، ويعترب التحسني السريع كقضية أخالقية أمرا حامسا بالنسبة ألكثر من 

يف الوقت احلايل وحيقق التخفيض من عبء الفقر املطلق نتائج عملية هامة بالنسبة للتنمية املستدامة ألن هناك 
روابط وثيقة بني الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف الناتج عن التاريخ االستعماري والتبعية 

 .املطلقة للقوى الرأمسالية

إن الوسيلة الناجحة للتخفيف من عبء الفقر، وحتسني املعيشة أصبحت  :وارداملساواة يف توزيع امل - ح
مسؤولية كل من البلدان الغنية والفقرية على حد سواء وتعترب هذه الوسيلة غاية يف حد ذاا، وتتمثل يف جعل 

واة، فالفرص غري فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات فيما بني األفراد داخل اتمع أقرب إىل املسا
املتساوية يف احلصول على التعليم واخلدمات االجتماعية وعلى األراضي واملوارد الطبيعية األخرى وعلى حرية 
االختيار وغري ذلك من احلقوق السياسية تشكل حاجزا هاما أمام التنمية، فهذه املساواة تساعد على تنشيط 

 .ستويات املعيشةالتنمية والنمو االقتصادي الضروريني لتحسني م

إن ضعف االهتمام باألبعاد االجتماعية يف استراتيجيات التنمية كان السبب يف فشل : األبعاد االجتماعية -2
الكثري من الربامج التنموية، ونتج عن ذلك الكثري من اآلثار السلبية على اتمع والبيئة، حيث تزايدت ممارسات 

ر الطبيعية، ووصلت إىل حد إحداث بعض التغريات اليت كانت هلا األفراد اليت حتدث اضطرابات يف الظواه
 اهتمامنتائج سلبية على كثري من نواحي احلياة ويف مناطق خمتلفة من العامل، ومن مث دعت الضرورة إىل توجيه 
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أكرب للبشر يف السياسات والربامج الرامية إىل حفز التنمية، حيث تزايدت الدعوات إىل رعاية األبعاد 
جتماعية وخاصة قضايا الفقر والبطالة والتهميش، كما انشغل الفكر التنموي باجلوانب البشرية اليت تم اال

  .1مبدى جناح التنمية احملققة يف تلبية حاجات البشر وحتسني نوعية احلياة مبعناها الشامل للنواحي املادية واملعنوية

التنمية، فهذه األخرية تتطلب أساسا عملية تغيري جوهرية يف بالبعد الثقايف أساسيا يف عملية  كما يعد االهتمام  
احلياة الثقافية تؤدي إىل حتديث تأصيلي لثقافة األمة، وجتسد اهلوية الثقافية وتضمن تواصل مكوناا وتطورها 

طرد ملتطلبات العصر،واحتوائها ملستجدات اتمع والتفاعل معها يف حركة دائمة تؤكد التقدم املض واستيعاا
  .احلضارية للخصوصية

ومنه فالبعد الثقايف للتنمية املستدامة، ميثل اجلهد التنموي الذي يتصل برسم االستراتيجيات وحتديد السياسات   
املتصلة بتحسني أو حتويل الوسط الثقايف الذي يتحرك يف داخله الفاعلون األفراد واجلماعات جنبا إىل جنب مع 

لى املشاركة، ويقصد بالوسط الثقايف هنا جمموعة األفكار واملعتقدات رفع مستوى معيشتهم وقدرم ع
والتصورات والعادات والرموز اليت تتحكم يف سلوك الفاعل االجتماعي، واليت تؤثر تأثريا كبريا على حتديد 

  .مستوى وعيه االجتماعي والثقايف
   :2األبعاد الثقافية للتنمية املستدامة هي، ثالثة أسباب تدفع لالهتمام ب2004وحيدد تقرير التنمية البشرية   
احلرية الثقافية تشكل جانبا مهما من حرية اإلنسان، وضروريا لتمكني البشر من العيش كما يرغبون،  - 

لبدائل املتوفرة، مبا يف ذلك ممارسة حيام طبقا للمعايري والقيم اليت يعتربوا ذات وإتاحة فرص االختيار بني ا
  قيمة؛

احلتمية املزعومة لصدام احلضارات من جهة، والدعوة من جهة أخرى : لدائر بني قطبني متعارضنياجلدل ا - 
لالنغالق الثقايف، إذا فالبديل عن هذه وتلك، هو التركيز على أمهية احلرية يف ااالت الثقافية وعلى سبل 

  الدفاع عن هذه احلريات وتوسيع نطاقها؛
النجاحات أو اإلخفاقات احلاصلة يف ااالت السياسية واالجتماعية  أمهية احلرية الثقافية يف حتقيق - 

    .   واالقتصادية
  :البيئية األبعاد -3

يتمثل البعد البيئي للتنمية املستدامة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية، واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدمي، 
  :3بيئي حول جمموعة من العناصر، تتمثل يفوذلك بغرض االحتياط والوقاية، ويتمحور البعد ال

  النظم اإليكولوجية؛ - 

                                                           
معة نصر الدين ساري، إستراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري، جا -1

  . 74 ص، 2011 ،سطيف

.13 ص، 2004، األمم املتحدة، الفصل األول، 2004 تنمية البشرية، تقرير التنمية البشريةبرنامج األمم املتحدة لل - 2
  

 ،والتوزيع للنشر الصفاء دار قياسها، وأدوات ختطيطها وأساليب فلسفتها املستدامة التنمية غنيم، حممد عثمان زنط، أبو امحد ماجدة -3

   .40 ص ، 2007،األردن
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  الطاقة؛ - 
  التنوع البيولوجي؛ - 
  اإلنتاجية البيولوجية؛ - 
  .القدرة على التكيف - 
 :1يلي ما يف البيئية األبعاد اهتمامات إمجال وميكن  

 وفقدان التربة تعرية أن ملالحظا من: واملصائد النبايت الغطاء تدمري املبيدات، استعمال التربة، أتالف -أ

 إىل يؤدي احلشرات ومبيدات األمسدة استخدام يف اإلفراط أن كما غلتها، من التقليص إىل يؤديان إنتاجيتها

 النبايت الغطاء مع سلبية عالقة يف فهي واحليوانية البشرية الضغوط أما واجلوفية، السطحية املياه تلويث

 غري مبستويات فعال استغالهلا يرى البحرية أو العذبة املياه يف األمساك من ريةكث مصائد هناك أن كما والغابات،

 .مستدامة

 كما املياه، شبكات كفاءة وحتسني املبددة لالستخدامات حد وضع املستدامة التنمية تعين :املياه صيانة -ب

 النظم يف اضطرابا حيدث ال معدل على السطحية املياه من املسحوبات وقصر املياه نوعية حتسني تعين

 .جتددها يضمن مبا اجلوفية املياه من املسحوبات وقصر املياه، هذه على تعتمد اليت االيكولوجية

 املقبلة لألجيال البيولوجي التنوع يف األرض ثراء صيانة يتم أن معناه :البيولوجية األنواع مالجئ تقليص -ج

 .وقفها أمكن وإن كبرية، بدرجة االيكولوجية والنظم املالجئ وتدمري االنقراض عمليات بإبطاء وذلك

 شأا من العاملية البيئة يف كبرية تغيريات بإجراء املخاطرة عدم ويعين: احلراري االحتباس من املناخ محاية -د

 النظم أو املناخ، استقرار زعزعة دون باحليلولة وذلك املقبلة، لألجيال املتاحة الفرص يف تغيري حتدث أن

 .البشري النشاط جراء من لألرض احلامية األوزون طبقة تدمري أو والبيولوجية لفيزيائيةا اجلغرافية

 :2التالية النقاط يف إمجاهلا وميكن :التكنولوجية األبعاد -4

 تكون النامية الدول يف خاصة النفايات تدفق أن ذلك :الصناعية املرافق يف أنظف تكنولوجيا استعمال -أ

 املستدامة فالتنمية كبري، حد إىل للرقابة ختضع وال التبديد لعمليات أو الكفاءة إىل رتفتق لتكنولوجيات نتيجة

 أدىن إىل الطبيعية املوارد من وغريها الطاقة استهالك من وتقلص وأكفأ أنظف تكنولوجيات إىل التحول تعين

 إبقاء مع داخليا، نفاياتال تدوير وتعيد األول، املقام يف أقل ملوثات يف التكنولوجيات هذه تتسبب كما حد،

 .املعايري هذه تفي اليت التقليدية التكنولوجيات

                                                           

-
، البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري، جامعة ورقلةالطاهر مخرة، املسؤولية  1

  .67 ، ص2007

   .68 الطاهر مخرة، مرجع سابق، ص - 2
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 فتصبح البيئة، داخل انفايا وطرح وإحراقها احملروقات استخراج جيري: احلراري واالحتباس احملروقات -ب

 يهدد الذي احلراري واالحتباس احلمضية، ولألمطار العمرانية، املناطق يف اهلواء لتلوث رئيسيا مصدرا بذلك

  .املناخ تغري
 بصورة احلد خالل من احلرارية، الغازات انبعاث لزيادة العاملي املعدل من احلد إىل ترمي املستدامة فالتنمية  

 أن أيضا تعين كما الصناعية، املؤسسات إلمداد للطاقة أخرى مصادر وإجياد احملروقات استخدام من كبرية

 تكنولوجيا واستحداث الكاربون أوكسيد ثاين انبعاث من للحد ىلاألو اخلطوات الصناعية البلدان تتخذ

 ونفقتها مأمونة تكون احلرارية غري الطاقة من إمدادات وتوفري أكرب بكفاءة احلرارية الطاقة الستخدام جديدة

 .حمتملة

 كيوتو قيةاتفا يف املشكلة هذه ملعاجلة اختذت اليت اإلجراءات متثل :األوزون طبقة تدهور دون احليلولة -ج

 بأن وتوضح لألوزون، املهددة الكيميائية املواد من تدرجييا بالتخلص للمطالبة جاءت حيث جدا، مشجعة

 هذه على التوقيع األمريكية املتحدة الواليات رفضت حني يف دويل، تعاون إىل حيتاج العاملية البيئة خماطر معاجلة

  .ذلك على إجبارها يستطيع أحد ال مادام الدويل تمعا ةإراد فوق أصبحت اقو بأن منها اعتقادا االتفاقية
التحوالت اجلارية يف العامل اآلن أدت إىل إعادة النظر يف نظم صنع القرار السائد يف معظم بلدان العامل،  إن  

حيث أصبحت البيئة والتنمية أساس اآلثار االجيابية لكفاءة التنمية واستدامتها، وهذا ما أدى يف السنوات 
األخرية بالعديد من الدول إىل إجراء تغيريات واسعة يف اهلياكل املؤسساتية بغرض إتاحة الفرصة للدراسات 

  . 1املنهجية للتنمية لدى اختاذ القرارات يف السياسات االقتصادية واالجتماعية واملالية
 

 إستراتيجية استغالل عائدات النفط واجتاهات استثمارها: املطلب الثاين

  

 البترول عائدات الستغالل الضرورية اإلستراجتية: األولالفرع 

 عملية إجراءات مع متوازية وحامسة، وجريئة مستقلة إجراءات دون يتحقق ال وفعال أساسي تغيري أي إن  

  :2أدىن كحد واملطلوب دقيق، وتطبيق
 بينها؛ فيما شاملة عاونيةت اتفاقات وبني النفطية الدول بني نسبه وتوزيع اإلنتاج خفض قرارات بني الربط -1

 بط توفري سياسات تثبيت على عالوة والتطويرية، اإلمنائية مشاريعه يف سواه من أكثر يتضرر من لتعويض

 قسطا احمللية الشروط حتسني عرب وحتول الوطنية، االستثمارات خمصصات وترفع االستهالك، مبخصصات

 يف ااورة والبلدان نفسها النفطية البلدان إىل الصناعية، البلدان يف واالستثمارية املصرفية اإليداعات من كافيا
 .ياعضو طاارتبا ا املرتبطة اإلقليمية املناطق

                                                           
   .30 ص، 2005، كو، بريوتعصام احلناوي، املوسوعة العربية للتنمية من أجل التنمية املستدامة، املوارد الطبيعية والبيئة، اليونس -1

مداخلة مقدمة يف املؤمتر شعيب شنوف، رمضاين لعال، اآلفاق املستقبلية لإلقتصاد اجلزائري بعد الثروة البترولية يف إطار قواعد التنمية املستدمية،  - 2
  .5ص ،2008، املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، جامعة سطيف العلمي الدويل حول التنمية
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 يف األساليب الراهنة لتطوير موثوقة، وطنية جهات عليها تقوم دراسات لتمويل النفط عائدات توظيف -2
 احلقيقي السالح هو فهذا البيئة، تلويث خيفف اتطوير واستهالكها، منتجاته وتصنيع اخلام النفط تكرير

 البديلة، املصادر حلساب جارية دولية محالت خالل من النفط، مستقبل يهدد أن ميكن الذي والرئيسي

 استثمارات، من البديلة املصادر على ينفق ما معشار النفط الستغالل التقين التطوير على أنفق لو أّنه والواقع

 مع اتفاقية كل ربط الغرض هلذا الضروري ومن .بيئيا النظيف املصدر هو جتعله تائجن إىل الوصول ألمكن

 هادفة مشاريع متويل دعم تستهدف ملزمة، ببنود املستهلكة البلدان يف اخلام النفط لتسويق أجنبية شركة

 .واستهالكه النفط الستخراج نظيفة تقنيات إلجياد

 وفق واإلقليمية، احمللية االستثمارية للمشاريع النفط اتعائد توظيف يف املطلقة األولوية إعطاء -3

 جنبا والكمالية، البضائع االستهالكية السترياد الباهظة النفقات تقليص مع واإلقليمية، الوطنية االحتياجات

 أو النفطية البلدان يف املستهلك الشخصي للفرد السلوك على للتأثري كافية توعية محالت مع جنب إىل

 .جناحها حىت نضمن للخطة االجتماعي بالنشر نيب بن مالك مايسميه

 األساسية لتطوير املنشآت إحدامها متكاملتني، بشبكتني واالقلمية الوطنية والتنمية التطوير مشاريع ربط -4

 ولتنفيذ العلمي، والبحث التعليم واإلدارة ومنشآت كالطرق جاكرتا،-طنجا حمور على املشتركة اهليكلية للبنية

 الواحدة، املنطقة بلدان بني التكامل أساس على املشترك الذايت االكتفاء حتقيق اجتاه يف احمللية التصنيع ريعمشا

 وبعضها العاملة، اليد وبعضها الطاقة، وبعضها اخلامات، وبعضها االختصاصات واخلربات، بعضها ميلك واليت

املصلحة  حيقق مبا والتعاون التنسيق هو سياسي واحد عنصر إىل مجيعا تفتقر ولكّنها التوزيع الكربى، أسواق
 وتعزيزها ورعايتها املصاحل من مشتركة أرضية إجياد دون زواهلا يستحيل خالفات وجود رغم املشتركة

 .باطِّراد

 وال احتكارها ينبغي ال جمتمع، قضية وهذه النهوض، قضية من اجزء إال ليست اخلام النفط مشكلة إن  

 موضوعي، عجز احملور يف هدا يعرقله ال ما وذاك وتنفيذ، وخمطط هدف هو بل شكلةم النهوض وليس يفيد،

 الدرجة يف ناجم فهو ،عموما تالقيها بل رغم املصاحل تباين بسبب ليس السياسات، تباين يصنعه عجز بل

 قائمة تاخلالفا تزل مل عامل يف املصاحل، ميدان يف القواسم املشتركة على اخلالف أسباب تغليب عن األوىل

 على املشتركة املصلحية القواسم تقدمي خالل من تقدمهم حتقق ولكن اليوم، إىل الصناعيني أقطابه سائر بني

احملور،  يف العقد عقدة أصبحت وباملقابل ،ياموضوع املستحيل زواهلا انتظار ودون اخلالف الباقية أسباب
 فيه التعاون عدم جيلب قد وفيما حوله، الفخ ال فيما التعاون وجه يف منيع حاجز إىل خالف كلّ حتويل

 .نفسه اخلالف أضرار من يقاس ال مبا أكرب أضرار إىل

 بني التعامل املصاحل املوضوعية لغة حتكم أن فإما خطري، طرق مفترق على وضعتنا تارخيية حقبة يف إننا  

 للحديث جمال ال اليت خرىاأل أسباب النهوض توفري شريطة مجيعا فننهض مشتركة، قومية أسس على بالدنا

 أو فنتخلف قراراتنا، وصناعة بثرواتنا التحكم على بل تستمر غرينا، مصاحل حتكمنا أن أو اال هذا يف عنها

 املتواصل التمويه رغم وكذلك الكبرية اإلمكانات ورغم اهلائلة رغم الثروات وهذا مجيعا، متخلفني نبقى
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 الذي السياسي البئر أعماق يف البقاء على يصرون فكأّم أنفسهم، اأصحا مقوالته حىت يصدق ال الذي

  . أنفسنا على اعتمادا إال منه خنرج وال بأنفسنا، فيه تردينا
 
 
 
 
 

 البترول عائدات الستثمار الضرورية االجتاهات: الفرع الثاين

 حقول ثالثة التحديد وجه ىعل لتطرح باملواطن لالهتمام الدعوة جتاوزت اخلرباء بعض أن أصوات غري  

 :1وهي حنوها، النفطية الفوائض معظم توجه أن تتطلب رئيسة

 يف كربى إىل إصالحات حاجة هناك إن والثقافية، العلمية املواطن إعداد حقول يف جذرية تغيريات إجراء -أ
 واجلودة يةللكيف توجهت هي إن للغاية مكلفة ستكون إصالحات وهي األخص، على والتعليم التربية حقل

 .الصناعة و الفالحة قطاعي على ينطبق نفسه واألمر .وخارجهما واجلامعة املدرسة يف واإلتقان

 االقتصاد عمل سوق ملتطلبات وتأهيلهم تدريبهم إلعادة حيتاجون الذين املواطنني من هائلة أعداد هناك -ب

 األخرى هي اليت اخلطوة هذه دون ريعيال االقتصاد من الفكاك جمتمعاتنا على املستحيل من وسيكون القادم،

 .وفري ومال عقود بضعة إىل ستحتاج

–صناعية  -قاعدة اقتصادية لبناء األخص على الوطين اخلاص القطاع مع الوثيق التعاون إىل حاجة هناك -ج
 لباتمتط تنفيذ دون مستحيل أمر وهذا املستقبل، يف واملرونة والنمو االستمرارية على قادرة خدمية -معرفية

 .اسابق ذكرنا اليت والتدريبية والثقافية التعليمية احلقول يف املواطن إعداد
 

 املستدامة التنمية حتقيق جمال يف املدنية املؤسسات و احمللية وهيئاا للدولة اجلديدة الوظائف :املطلب الثالث

 عايل وإنتاجي اقتصادي أداء يرافقها مل االجتماعية السياسات حركية :الفرع األول

على " تنمية بشرية هامة"  ـصنف برنامج األمم املتحدة من أجل التنمية اجلزائر ضمن البلدان اليت تتمتع ب  
حول التنمية البشرية  هاففي تقرير، مقاييس اجتماعية واقتصادية تشكل مؤشرا للتنمية البشرية أساس عدة

2010
وكذا  ،وانب املتعلقة بالتنمية البشرية باجلزائرأشارت هذه املنظمة األممية إىل التقدم املسجل يف اجل 2

مؤشر التنمية البشرية  بلغ، حيث الوترية اليت مت ا حتقيق هذا التقدم من أجل حتسني الظروف االجتماعية بالبلد
 علما أن أعلى نقطة هي 0.938 ـسجلته النرويج ب 2010أهم مؤشر يف العامل لسنة  وكان ،0.6777للجزائر 

مؤشر التنمية البشرية املستوى املتوسط الذي مت بلوغه يف ثالثة جوانب من التنمية البشرية و كما مثن ، 1
  .3ة يف الصحة و التربية و مستوى معيشي الئقمثلاملت

                                                           

.07 شعيب شنوف، رمضاين لعال، مرجع سابق، ص - 1  

، 2010، تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة االمنائي - 2  

  actu/272-http://www.elmoudjahid.com/ar/flash-  3.  09/04/12: تاريخ التصفح -
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 أن اخللل، مكامن تعاجل العامة السياسات يف جديدة آليات تصور يف الدخول قبل املفيد، من يكون وقد  
 يف القصور نستخلص كي ذلك و ا، املعمول االجتماعية و االقتصادية السياسات ماهية باقتضاب نصف

 اجلزائر سياسات يف كانت االجتماعية السياسات أن القول ميكن و استدراكها، طرق و السياسات هذه

 و الكهرباء إيصال وكذلك الصحية اخلدمات و التعليم نشر إىل دف ، (pro-active)ديناميكية  و نشطة
 حالة إىل اجلزائر وصول السياسات هلذه اإلجيابية النتائج من وكانت املسكونة، األراضي أحناء كل إىل املياه

 .للتنمية املتحدة األمم منظمة قبل من املُعتمدة املعايري حسب البشرية التنمية من نسبيا جيدة

 مع تترافق مل املختلفة، يةاالجتماع ااالت يف بذلت اليت اهلامة اجلهود أن إىل هنا اإلشارة جتدر ولكن،  

 تواكب كافية بوترية ينم مل اجلزائري فاالقتصاد .اجلزائر يف اإلنتاجية البنية تطوير و تقوية جمال يف مماثلة جهود

 بعيدا االقتصادي األداء بقي بل وتعميمها؛ اخلدمات من مزيد إىل واحلاجة العلم انتشار و السكان منو سرعة

 وتايوان وسنغافورة ماليزيا مثل( آسيا شرق دول من كثري يف عمالقة جيابيةإ تطورات من حصل عما جدا

 من كل وكذلك والربازيل واملكسيك التشيلي مثل( الالتينية أمريكا دول بعض أو )وتايالند اجلنوبية وكوريا

 غتربنيامل وحتويالت النفط أسعار لتقلبات كبرية تبعية حالة يف اجلزائري االقتصاد وبقي. )واهلند الصني

 هذه مكونات وصف إىل هنا حاجة وال، العوملة حركة من تستفد فلم األجنبية واملساعدات والقروض

 ،االنكماشية مبفاعيلها التذكري أو Structural Adjustments)(" التعديل البنيوي" باسم املعروفة الربامج،
 سياسات رافقته متواضع ياقتصاد وأداء نشطة اجتماعية سياسات بني االختالف هذا نتيجة وكانت

 املعرفية الفجوة وتطور واجلامعات التقنية املدارس من املتخرجني لدى البطالة مشاكل تعاظم اقتصادية،

 على فقط تؤثر مل القتصادية ا اإلصالحات أن إىل اإلشارة مع هذا. أخرى واجتماعية اقتصادية وسلبيات

)2010سنة  %10نسبة عكس ما مت التصريح به من ( البطالة مستوى زيادة
 اإلنفاق أيضا أصابت بل ،1

)2010مليار دج سنة  1300البالغ ( االجتماعي
 يف السابقة اجلهود متابعة على بدوره اثر مما أشكاله، جبميع 2

 .الصحية واخلدمات التعليم نشر

 وبني السابقة شطةالنا االجتماعية السياسات أنتجته ما بني االختالف عن الناتج السليب التأثري والستدراك  

 االقتصاد يف اجلزائري االقتصاد وزن وميش احمللية البطالة مشكلة عن املسؤول العام االقتصادي األداء قلة

 واألداء جهة من املتوفرة البشرية القدرات من نسبيا العايل املستوى بني الفجوة سد من بد ال العاملي،

 وهو السهل، باألمر ليس بذلك والقيام، أخرى جهة من العامة اإلنتاجية بتدين واملتميز الضعيف االقتصادي

 يف املسؤولية كل نضع أن لدينا فالعادة ،اجلزائر يف باملألوف ليس و ،معقدا مجاعيا جهدا يتطلب احلقيقة يف
 .املختلفة اإلدارية وأجهزا املركزية الدولة كاهل على تعرقلها يف أو التنمية إخفاق

 األوضاع تردي مسؤولية يف كشريك الدولة، إىل العائدة تلك غري أخرى، مواقع إىل ننظر ما وقليال  
 الدولة حصري، شبه وبشكل األحيان، معظم يف تشمل التنمية آليات إىل فالنظرة ،واالقتصادية االجتماعية

                                                           

.الديوان الوطين لالحصاء - 1
  

- http://news2.fibladi.com/actualites/fr/Economie/Finances -  2  
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 حالة تعكس ال وأجهزا الدولة وكأن اتمع، يف األمور سري عن وائي أول كمسؤول املركزية وأجهزا

 وأجهزته إداراته عرب امليادين كل يف األمور دفة ليقود يأيت عنه منفصل جسم كأا بل برمته، اتمع

 .الدولية التمويل ومؤسسات الكربى بالدول واتصاالته وتشريعاته
 

 
 

 التنموية العجلة حتريك يف الوحيد الرئيسي الطرف ليست الدولة :الفرع الثاين

 اجلاد والعمل التحليل حيز يف لندخل النمو، حترك اليت العوامل إىل التبسيطية النظرة هذه من خنرج أن جيب  

 يف الدولة مسؤولية عن مسؤولياا تقل ال واليت للدولة، املركزي اجلهاز غري اتمع، يف األخرى األطراف
 وميكن املختلفة، وانبهاج يف التنمية عجلة دفع يف مهما دورا األطراف هلذه إن .التنموي اإلخفاق أو النجاح

 القطاع ومؤسسات متخصصة ومعاهد جامعات من التربوية املؤسسات وهي "التغيري أركان "ـب تسميتها

 إىل باإلضافة والبلدية، الوالئية احمللية واهليئات ونقابية، مهنية وهيئات مجاعية ومنظمات شركات من اخلاص،

  الوالئية احمللية واهليئات ونقابية، مهنية وهيئات مجاعية تومنظما شركات من اخلاصة، اجلماهريية املنظمات
 تلعب مل هذه إن التغيري وأطراف والفالحية، العمالية والنقابات اجلماهريية املنظمات إىل باإلضافة ، والبلدية

 للدولة ةاملركزي األجهزة على التأثري يف دورها فيه مبا pro-activ  ومبادر نشط بشكل التنمية آليات يف دورها

 التنموي اإلخفاق نفإ (Macro-policies)اإلمجالية  واالجتماعية          االقتصادية السياسات تغيري اجل من

 متعددة معقدة، عملية هي املستدامة، املتواصلة التنمية مبفهوم التنمية، خاصة عملية أن ذلك حتمي، شبه هو

 املساواة قدم على فيها يسامهوا أن التغيري أركان يعمج على حتتم مجاعية مسؤولية وهي واجلوانب، األطراف

 امليادين يف اإلنفاق على وقدرا وتشريعاا املركزية الدولة أمهية كانت ومهما .واملبادرة والعمل النشاط يف

 .التنموية املعادلة يف أمهية تقل ال للتغيري األخرى األركان ومبادرات نشاطات فان املختلفة، االجتماعية

 الواجب املسؤولية غياب يف فقط يكمن ال التنموية املعضلة من الرئيسي اجلزء أن إىل هنا اإلشارة وجتدر  

 أداء يف األركان هذه بني والتواصل الترابط انعدام يف أيضا يكمن بل التغيري، أركان عاتق على إلقاؤها

 االقتصادي األداء يف اإلخفاق إن. أخرى جهة من املركزية الدولة وبني وبينها جهة، من املتخصصة وظائفها

 وعدم التنمية اجل من عملية التغيري يف الرئيسية األركان تفكك حيث من االقتصاد وضع من ينبع العام

 املعنيني األعوان كل تتناول شاملة تنموية إىل تعبئة الوصول بغية متناسق بشكل الدولة وبني بينها فيما عملها

 ويف املختلفة اخلاص القطاع لفروع التمثيلية املؤسسات ويف اهليئات احمللية ويف للدولة املركزي اجلهاز يف

 منو شرق جناح تفسر اليت الرئيسية العوامل والتعليمية، ومن التربوية املؤسسات ويف واملهنية العمالية النقابات

 يف مركزيا دورا تلعب أن اعليه اليت الدولة، فيهم مبا التغيري، أركان مجيع بني والترابط التواصل هذا آسيا،
   .والنجاح التغيري عوامل واستنفار دفع

 

  التنموية املعادلة يف األخرى العناصر مع صالا و والنقابات اخلاص القطاع :الفرع الثالث
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 والنامية املتقدم العامل بلدان يف معظم واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية حمور اليوم اخلاص القطاع ميثل  

 شىت يف ريادي بدور للقيام تؤهله كبرية وإمكانيات مزايا من القطاع هذا به يتمتع ملا نظرا سواء، حد ىعل

 أنشطة بني قوية إجيابية عالقة وجود الدراسات بعض تؤكد اإلطار هذا يف و واالجتماعية، االقتصادية ااالت

 .1اخلاصة باالستثمارات وثيق بشكل يرتبط اإلنتاجية منو ،وأن االقتصادي والنمو اخلاص القطاع

 وزراء من الدولة أجهزة لدى واسع نفوذ وله التنموية املعادلة يف عنصر أهم هو اخلاص القطاع أن واحلقيقة 

 أجزاء لدى التنمية مشاكل إىل الشاملة النظرة غياب يف إمنا، احمللية االس أعضاء وحىت ومدراء ونواب

 للتصدي املناسب التصور تطوير أي الصحيح، االجتاه يف النفوذ هذا ستعملي ال اخلاص، القطاع من واسعة

 العام القطاع بني املشترك للعمل تعديله أو التصور بتبين الدولة التنموي وإقناع العجز ألسباب الالفع

 أو االقتصادي التبذير حاالت على لإلبقاء األحيان، معظم يف النفوذ، هذا يوظف بل ،اخلاص والقطاع

 .اخلاص القطاع يف املستفيدين لكبار اقتصادية منافع على احلفاظ

 عمليات أن متناسني حصري، بشكل الدولة جهاز اام إىل منيل الفساد، حاالت تعدد من نتذمر عندماو  

 يف والفساد واهلدر حباالت التبذير األمر يتعلق وعندما. املفسد و الفاسد أي باستمرار، طرفني تشمل الفساد
 املؤسسات لبعض واحتكارية ريعية الدولة محايات منح أو العام اإلنفاق وآليات وطرائق لةالدو صفقات

 مثل استمرار يسهل ومما، احلاالت تلك عن وشاملة كاملة مسؤولية املسؤول هو اخلاص القطاع نفإ اخلاصة،

 من اإلداريني سؤولنيامل وكبار الوزراء دخل بني الفردية املداخيل مستوى يف التفاوت الشاسع احلاالت، هذه

 وكما ،املتعددة شركام وأرباح األعمال رجال كبار دخل وبني احلاالت، معظم يف متدنية جهة، وهي

 وحصة دور وتراجع والتشجيع، واحلمايات، الضريبية واالمتيازات املنافع رغم اخلاص القطاع نفإ نعلم،

 جراء من أو اخلوصصة وعمليات البنيوي التعديلبرامج  تطبيق جراء من سواء االقتصادي، النشاط يف الدولة

 تدين عن الكايف بالشكل يعوض مل املختلفة، اإلدارية القيود من االقتصادي النشاط حترير إجراءات

 املناسب العدد وخلق استثماراته زيادة عرب وذلك البنيوي، اإلصالح برامج بسبب العام القطاع استثمارات

 تأمني يف اجلسام مسؤولياته بعد يع مل اخلاص القطاع أن هي واحلقيقة ،يةاإلضاف السنوية العمل فرص من

  :2، واليت ميكن تلخيصها يفاملستدامة التنمية دعائم
  ؛)2010سنة  3من القيمة املضافة خارج احملروقات %85( دور القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة - 
  ؛)4للقطاع اخلاص %57.9منها  2010جديد يف  منصب شغل 531000( دور القطاع اخلاص يف التشغيل - 

 واملسؤوليات األخرى األهداف حساب على اخلاص للقطاع األول اهلدف هي تزال ما السهلة والرحبية  

 ومستواها العاملة اليد لكفاءة متواصلة زيادة تأمني ويف والبيئي، االجتماعي اال يف االقتصادي للنشاط

                                                           

. 38 ص، 7/2010ية، جملة الباحث، العدد موالي خلضر عبد الرزاق، بونوة شعيب، دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية بالدول النام - 1
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 وإنتاج باستمرار وحتسينه اإلنتاج جبودة للتحكم والتطوير األحباث يف الالزمة راتاالستثما وتأمني االجتماعي

 .املتعاظمة الدولية املنافسة خضم يف ككل لالقتصاد التنافسية القدرة توسع اليت اجلديدة واخلدمات السلع

 هذا عبء أن على ليد والتطوير األحباث على اإلنفاق شأن يف العاملي االجتاه أن إىل هنا اإلشارة وجتدر  

 اليت تلك هي التنمية يف تنجح اليت البلدان نأو ،اخلاص القطاع إىل الدولة من كبري حد إىل لحتو قد اإلنفاق

 وكما ،التكنولوجية ااالت يف اإلبداعية القدرة وتشجيع والتطوير األحباث على لإلنفاق هامة موارد تكرس

 القطاع لدى امركز أيضا يزال ما وهو للغاية امتدني يزال ما راجلزائ يف اإلنفاق هذا مثل فإن معلوم، هو

 جودة وحتسني اإلنتاجية على السباق يف اإلنفاق من النوع هذا أمهية بعد يع مل اخلاص القطاع أن ذلك العام،

 .املنتجة واخلدمات السلع

 أو التجارية والصناعية غرفال أكانت العمل، أرباب ملنظمات الناقصة الديناميكية إىل كذلك اإلشارة وجتدر  

 الدول اقتصادات يف اريادي ادور تلعب املنظمات فهذه الفالحية، النقابات فيها مبا والقطاعية، املهنية النقابات

 تقف اليت والعقبات املشاكل وحتديد املختلفة، اإلنتاجية القطاعات لتطور مستقبلية تصورات بطرحها املتقدمة

 املعنية الدولة أجهزة ومع العمالية النقابات مع بالتحاور متواصل بشكل ومتق وهي التقدم، سري وجه يف

 لتحديد املهين التكوين ومراكز باجلامعات االتصال يقوم وكذلك املختلفة، اإلنتاجية ااالت بتطوير

 لصاحل املؤسسات هذه ا تقوم أن ميكن اليت والتطوير األحباث ومن البشرية القوى من القطاعية االحتياجات

 .اخلاص القطاع مؤسسات

 يتوفر ال إذ لديها اإلمكانيات، ليس اجلزائر يف والفالحية العمالية النقابات و العمل أرباب منظمات أن غري  

 جمرد يتعدى أمشل تنموي تكوين تصور من متكنها اليت اإلحصائية البيانات وقاعدة البحثية القدرة لديها

 .واجلامعات الدولة مع مثمر حوار يف الدخول بالتايل كنوتتم املادية املكاسب عن الدفاع

 وبني بينها والعالقات واحلوار حمدودة، بقضايا احمصور والدولة اجلماهريية املنظمات بني احلوار كان وإذا  

 أما .اأيض معدوم العمالية النقابات وبني بينها احلوار فإن معدومة، شبه املهين التكوين ومراكز اجلامعات

 يف امتام غائبان فهما والواليات، البلديات مع خاصة احمللي، الصعيد على اجلماعي والعمل واحلوار صالاالت
 احلياة تنشيط اجل من خاصة كربى، أمهية دول غري يف له احمللي الصعيد على االتصال هذا أن حني

 .املباشر وجوارها الكربى املدن خارج االقتصادية

 يف املناطق فروعها تطور وان مركزي ال بشكل العمل أرباب منظمات لتعم أن من نظرنا يف بد وال  

 البحث وكذلك مراكز والفالحية، العمالية االحتادات وفروع احمللية السلطات حتاور لكي املختلفة،

 البيئة على واحلفاظ احمللي االقتصادي الوضع لتنشيط السبل أفضل حول العاصمة، خارج القائمة واجلامعات

 أو العاصمة يف البقاء أما .حمليا العمل فرص وإجياد عشوائي، غري عقالنيا ال ً استغال الطبيعية املوارد واستغالل

 لتحسني حمليا الفاعلني مع متواصل تعاون عالقات وإقامة الواليات يف االنتشار دون الكربى املدن داخل

 شديد بشكل ممركزة اقتصادية آليات من مزيد يف يساهم أن شأنه فمن اجلوانب، مجيع من التنموية األوضاع

 .وفعالة متواصلة تنمية حالة إىل للوصول املطلوب التغيري إلجراء قابلة وغري وجامدة



احملروقات اجلزائري خارج بعجلة االقتصاد النفطية للدفع العوائد استخدام اجلزائر يف إستراتيجية :الفصل الثالث  

 

109 

 

  التنموية املعادلة يف أساسي ركن املهين التكوين ومراكز اجلامعات :الفرع الرابع

عن  غائبة التنموية، املعادلة يف القصوى أمهيتها ورغم بدورها، هي اجلامعات و املؤسسات التربوية إن  
 لطالا تؤمن لكي اخلارجي أو احمللي اخلاص القطاع مع تتواصل أو ترتبط وال مقفلة، بيئة يف تعمل الساحة،

 تقوم وال ،الالئق العمل عن احبث االغتراب أو الطويلة البطالة حاالت وجتنبهم االقتصادي مستقبلهم

 اجلامعات من عادة املطلوب باجلهد للغاية هامشي بشكل إال ها،من اجلامعية خاصة التربوية، املؤسسات

 يف اخلاص والقطاع العام القطاع من كال ختدم أن ميكن اليت واملخابر البحثية املراكز إلنشاء البحث ومراكز
 .التنمية دعائم إلرساء منها بد ال اليت اجلماعية اجلهود إطار

مليار  7.1، حيث خصصت له احلكومة التنموية املعادلة يف وريحم قطاع هو احلقيقة يف التربوي والقطاع  
2011دوالر سنة 

 اتمع، يف فعالة أداة يصبح لكي مستمر بشكل نفسه ال يطور  " خام ا،ساكن"بقي وإذا ،1

 عمال جيدون ال اجلامعية املؤسسة من يتخرجون ممن واسعة اأعداد ألن على اتمع امكلف اعبئ يصبح فهو

 وأهداف أدوار يف النظر إعادة من بد ال انه واحلقيقة ،وتطويره جمتمعهم بناء يف يسامهوا أن هلم حيسم االئق
 والكتابة القراءة حسن تأمني يف حمصورة مهمته تكون أن ميكن ال القطاع فهذا واجلامعي، التربوي القطاع

 والتعليمي التربوي طاعالق يصبح أن جيب بل خمتلفة، اختصاصات من تقنية أو جامعية شهادات وتوزيع

 مع ومستمرة مكثفة اتصاالت عرب بالتايل، وعليه ،التنمية إطالق آليات يف اكزيومر اأساسي اركن واملهين

 حنو الطالب وتوجيه التعليمية مناهجه تكييف إىل يبادر أن التنموية، املعادلة من األخرى األركان

 واملخابر البحث مراكز ويطور ينشئ أن عليه كما التنمية، عجلة حتريك اجل من املطلوبة االختصاصات

 يف الدخول قبل التطبيقية والتقنيات العلوم أنواع شىت ممارسة للطالب يتسىن لكي والتكنولوجية، العلمية
 حتديد ضمن اخلاص والقطاع الدولة من كل مع بالتعاون به القيام من بد ال العمل وهذا .العمل سوق

 التدريب واىل والتطوير األحباث إىل املكرسة املوارد لزيادة اخلاص والقطاع ةالدول من لكل مشتركة سياسة

 البديلة الطاقة ومصادر الشمسية الطاقة بتطوير يتعلق ما خاص بشكل ومنها امليادين كافة يف املتواصل

 والفواكه اخلضراوات أنواع وحتسني الطبيعية، األدوية صناعة تطوير يف البيولوجي التنوع واستغالل األخرى،

 مواد وإجياد املبتذلة املياه وتطهري الصلبة النفايات ومعاجلةجتميع  أساليب وكذلك الغذائية، الصناعات لتطوير

 .املواطن رفاهية مستوى مباشر بشكل ختص اليت امليادين هذه كل من آخره إىل ، والطقس املناخ تناسب بناء

 طالبه، مبصري واملبادر النشط بالشكل يهتم ال سواء، والتعليم، التربوية قطاع أن إىل هنا اإلشارة من بد وال  

 قضية تطرح أن ميكن بينما جتنبها، ميكن ال اليت احلتمية األمور من وكأما واهلجرة البطالة ظاهريت يقبل وهو

 تقبلمس تأمني يف الريادي بالدور القطاع هذا يقم مل إذا التربوي للقطاع واالقتصادية االجتماعية الفائدة

 ال اتمع أن إذ ضخمة، تبذيرية حالة نتيجة هي اهلجرة كما فالبطالة ،اويدر يعلمها اليت البشرية القوى
 لميو الذي هو اجلزائري التربوي النظام فيكون األدمغة، هجرة حال ويف القطاع، هذا تكاليف يسترجع
 العمل قوة تصدير مبعىن اجلزائرية لألدمغة ستقبلةامل األجنبية األقطار منها ستستفيد اليت البشرية القدرة تكوين

                                                           
-dz.com/m/readart.php?id=22075-http://www.presse -   1  
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 الدولة، قبل من التربوي القطاع مؤسسات على أوسع مسؤولية إلقاء من بد ال احلالة، هذه ولتغيري .جمانا

 ومنظماا احمللي اخلاص القطاع مؤسسات مع اجلسور وتلقي ديناميكي بشكل املؤسسات هذه تعمل لكي

 األحباث مراكز إقامة يف حية قدرة من طالا يقدمه أن ميكن ما لعرض اجلنسية عددةاملت الشركات ومع املهنية

 .اخلاص القطاع أعمال تطور خدمة يف واملخابر العلمية

 غاية التعليم التنموية، فليس املعادلة يف ومسؤولياته دوره يعي أن فروعه وبكل بأكمله التربوي اجلسم وعلى  

 والعطاء العمل اإلنسان من متكني األساسي هدفها ديناميكية متحركة، همةم هو بل وجامدة ثابتة بذاته،

 .الريفية قريته يف أو بلدته يف أو مدينته يف بل جمتمعه، يف منتج بشكل

 للحصول العام القطاع أو اخلاص والقطاع التربوية املؤسسات بني التعاقدية الصيغة إىل اللجوء ميكن وهنا  

 مباشرة فائدة ذا يكون لكي اإلنسان وتعليم تدريب إىل األوىل بالدرجة يهدف دمتجد إطار ضمن متويل على

 .تعليمه سنوات من خترجه فور للمجتمع
 

  التنمية إلطالق منها بد ال كقاعدة احمللية اجلماعات: الفرع اخلامس

سيري الشؤون العمومية، تعترب الالمركزية من الناحية السياسية قيمة دميقراطية تتمثل يف مشاركة املواطنني يف ت  
الذي عرف الالمركزية بأا وسيلة من وسائل مشاركة املواطنني يف تسيري  ،وفق ما جاء به الدستور اجلزائري
ية االقتصادية من أجل إحداث التنمية، أو من الناحية اإلدارية والتقنية اليت حالشؤون العمومية، سواء من النا

ركزية إىل اموعة اإلقليمية، لتخفيف األعباء على األوىل يف تسيري تتضمن نقل الصالحيات من السلطة امل
ومن جهة أخرى فإن االقتصاد اجلزائري قائم على الريع . الشأن احمللي وتقريب اإلدارة من املواطن وما إىل ذلك

يد الالمركزية البترويل، وهذا الريع البد أن خيضع إىل منطق املركزي، وهذا األخري كان إحدى العراقيل يف جتس
تظهر  وهناأسباب سياسية حمضة،  ليست الرئيسية لفشل النظام الالمركزي يف اجلزائر فاألسباب وبالتايل

أفضل بديل ك "l’éligibilité"" األهلية لالمركزية"، مثل طرح مفهوم وضع تصورات بشأا إىل الضرورة
  "tutelle الوصاية":لـ

1. 

 اهلامة العوامل من مها احمللية اجلهات إىل الصالحيات وتفويض الالمركزيةب العمل بأن التجارب مجيع لوتد  

 الالمركزية حتقيق أن صحيح .وواليات بلديات من املناطق كل على عادل بشكل وتعميمها التنمية إجناح يف

 مةالس هذه أن غري احمللي، املستوى إىل املركزي املستوى من الفساد لحتو إىل يؤدي أن ميكن واسع بشكل

 فإذا ،احمللي املستوى على حقيقية دميقراطية حياة أسس وضع مت ما إذا تزول أن من بد ال املؤقتة السلبية

 القوى مجيع الوالئية االس أو البلدية االس يف متثلت وإذا احمللي الصعيد على نزيهة االنتخابات كانت

 الدولة ميزانية مستوى على جتري اليت الرقابة نم بكثري أفضل سيكون اإلنفاق مراقبة فإن ا،ميداني الفاعلة
 .املركزية

                                                           

: تاريخ التصفح ، http://unja.forumn.netر، االحتاد الوطين للشبيبة اجلزائرية، على املوقع الرمسي لالحتاد،علجية عيش،الالمركزية يف اجلزائ -1 
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 من الكثري لنقل املناسبة اآللية هي (Decentralization Fiscal) املالية الالمركزية اخلصوص، فإن هذا ويف  

 يلها،بتفاص احمللية واملشاكل اهلموم عن البعيد املركزي، املستوى من الدولة ا تقوم اليت التنموية املسؤوليات

 كافة يف احمللية اإلنفاق بربامج علم على يكون أن أكرب بسهولة للمواطن ميكن حيث احمللي املستوى إىل

 اخلاص، القطاع قبل من الطبيعية املوارد استغالل كيفية وكذلك عليها اإلنفاق كيفية يراقب وان ااالت

 سهولة وكذلك الوالئية االس أعضاء أو البلدية االس بأعضاء االتصال سهولة عرب للمواطن ميكن كما

 ملعاجلة طرق أفضل يف وأفكاره آرائه عن يعرب أن املختلفة احمللية اهليئات يف اإلدارية باألجهزة االتصال
 .حملية جهة أو بلدية بكل اخلاصة التنموية املشاكل

 املواطنني مجيع تفرضها على اليت ةاملختلف الضريبية األعباء من املركزية الدولة ختفف أن جيب املنطق، وبنفس  

 ضرائب بفرض احمللية للهيئات وان تسمح فيها يسكنون اليت املنطقة وحاجيات إقامتهم حمل عن النظر بغض

 قدرة ومع جهة من التنموي اإلنفاق يف احلاجيات احمللية مع امتناسق وعبؤها حجمها يكون ا خاصة

 تنقل أن املركزية الدولة احمللي، وعلى الصعيد على الضرييب عاالقتطا من معني مستوى لحتم على املكلفني

 .التنموي للنهوض إضافية أموال إىل احملتاجة الفقرية احمللية اجلهات إىل املستوى املركزي من مالية موارد

 واملؤسسات التربوية اخلاص القطاع مؤسسات من كل مع التعاقد بآلية تعمل أن احمللية للجهات وميكن

 احمللي العمل هليئات بد ال هذا اخلصوص حملية، ويف تنموية ضة لتحقيق الوالئي أو البلدي اإلطار يف املقيمة

 إدارة وكذلك اإلنتاجية، ومؤسساته اخلاص القطاع منظمات من كال تشرك أن من اإلدارية وأجهزا املنتخبة

 الظروف تراعي مستقبلية تنموية نظرة كوينت إىل للوصول أنواعها، بكافة احمللية املهنية و التربوية املؤسسات

  .1وحتسينه الوضع حتريك يف التنموي التغيري أطراف من طرف كل دور وحتدد احمللية واإلمكانيات واملشاكل
  تنمية الصادرات خارج قطاع احملروقات: املطلب الرابع

لترفع من  1996ة من تكن إلجراءات دعم وتشجيع الصادرات خارج احملروقات اليت شرع فيها بداي مل  
يف أحسن  %5مستوى أداء املؤسسات اجلزائرية يف قطاع التصدير، إذ ظلت هذه الصادرات ال تتعدى 

   الظروف، ومن املتوقع أن يعطي اتفاق الشراكة املربم بني اجلزائر   واالحتاد األورويب، والذي يهدف أساسا إىل
 ة للمؤسسات اجلزائرية يف تصدير منتجاا إىل ما وراءرفع احلماية عن الكثري من املنتجات الوطنية، فرص

  .2البحار، غري أن ذلك مرهون بعدة شروط قد ال تتوفر يف االقتصاد اجلزائري على األقل يف املدى القصري
  حواجز وحوافز تنمية الصادرات غري النفطية: الفرع األول

التصديرية من  إستراتيجيتهاائر إلعادة التفكري يف الذي تلقته اجلز اإلنذارمبثابة  2008و 1986كان عاما  لقد  
التصنيع من أجل التصدير، دف ترقية وتنويع صادراا خارج احملروقات  إستراتيجيةخالل التحول حنو 

  :لالعتبارات التالية

                                                           

.28 شعيب شنوف، رمضاين لعال، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
 روقات باستخدام مقاربة التسويق الدويل، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العددبراق حممد، عبيلة حممد، دفع الصادرات اجلزائرية خارج احمل -2

   .126 ص ،4/2010
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  .اإلنتاجيةالتصدير يشكل االمتداد الطبيعي يف املشروعات  - 
واملخزون للمؤسسات اجلزائرية، نتيجة احلواجز اليت يصادفها  تاجيةاإلنالتصدير ميثل خمرجا لفائض الطاقات  - 

  .التسويق احمللي
تسمح عملية تنويع الصادرات بتنويع مصادر الدخل، واالبتعاد عن خطر االيار واالختالل اهليكلي نتيجة  - 

  .ارتباط االقتصاد اجلزائري بأحادية التصدير
  .جية لضمان الصمود يف وجه املنافسةاخلار األسواقالسعي إىل االنفتاح حنو  - 
  .مقابلة االحتياجات املالية لتغطية الواردات - 
يسمح بتحسني جودة املنتوجات الوطنية، كما يوفر مناصب شغل كبرية، إضافة إىل ما حيققه التصدير  - 

  .اخل... وعوائده من فوائض يف امليزان التجاري وميزان املدفوعات 
ة الصادرات خارج قطاع احملروقات، حاولت السلطات العمومية البحث يف احلواجز وبالنظر إىل أمهية تنمي  

  .أهدافها، من أجل مواجهتها من خالل جمموعة من اجلهود والتحفيزات املقدمة اليت تعرقل

تتعرض عملية ترقية الصادرات بعيدا عن اجلانب النفطي : معوقات التصدير خارج قطاع احملروقات -1
  :وقات اليت ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةالكثري من املع

  :1تتمثل هذه املعوقات فيما يلي: املعوقات الرمسية -
  . عدم قدرة املساعدات الرمسية احمللية على التغلب على معوقات التصدير -
  .عدم وجود نظام ضرييب حمفز ومدعم للمؤسسات اليت تأخذ على عاتقها عملية التصدير -
  .املؤسسات املسؤولة عن تنمية الصادراتغياب الفعالية و -
ضعف املؤسسات التمويلية يف اجلزائر، وعدم قدرا على تدعيم الصادرات الوطنية، فالقيود من اجلانب  -

  .املصريف كبرية، يف حني تغيب البورصة اجلزائرية عن أي دور يف عمليات التمويل للمؤسسات احمللية
اليت عادة ما تتبعها الشركات واملؤسسات الوطنية يف  باإلجراءاتعوقات تتعلق هذه امل: املعوقات الداخلية -

  :إطار أهدافها وعملها، وهي
  .اخلارجية، وبالتايل العمل من أجل تغطية االحتياجات احمللية ال غري األسواقالتخوف من التسويق حنو  -
يث تعترب عدم القدرة على توفري رؤوس حمدودية املوارد املالية واملادية اليت تساهم يف التوسع اخلارجي، ح -

األموال الالزمة لعملية التصدير أهم أسباب توجه املؤسسات الوطنية حنو خيار السوق احمللي على حساب 
  .اخلارجي

  .نقص املعلومات واخلربة يف جمال التسويق الدويل، إضافة إىل ضعف اجلانب التكنولوجي -

                                                           

، 35- 34 وصاف سعيدي وقويدر حممد، تنمية الصادرات غري النفطية وأثرها على النمو االقتصادي يف اجلزائر، حبوث إقتصادية عربية، العددان -1

2005.   
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، ما جيعل عملية البحث عن أسواق قابلة المتصاص األجنيبمبثيله  ارتفاع تكاليف املنتوج الوطين مقارنة -
  .واستقبال املنتوج أمر يف غاية الصعوبة، خاصة مع غياب اجلودة الفعلية للمنتوجات الوطنية

  .عدم سعي الشركات الوطنية إىل اتفاقيات الشراكة والتعاون، وترك األمر فقط على كاهل الدولة -
ن املقصود هنا باملعوقات اخلارجية هي جمموع املعوقات اليت تعترض املنتوجات الوطنية إ: املعوقات اخلارجية -

  :اخلارجية، ومنها األسواقيف 
عدم القدرة على مواجهة املنافسة الشديدة والقوية من طرف الشركات احمللية للدولة اليت مت التصدير إليها أو  -

دة اجلنسيات اليت تستحوذ على أكرب نصيب من حجم من طرف املؤسسات األخرى، وخاصة الشركات املتعد
  .اخلارجية واألسواقالتجارة الدولية 

، وضعف التبادالت البينية، تتوجه اجلزائر مبنتوجاا حنو واإلفريقيأمام ضعف التكامل العريب واملغاريب  -
ايل رفع أسعارها لضمان ، وهو ما يزيد من تكلفة نقل املنتوجات، وبالتاألخرىيف الدول  األوروبية األسواق

اخلارجية مبستهلكيها من املنتجات الوطنية، لوجود  األسواق، وهو ما يؤدي إىل نفور األرباحجزء من هامش 
  .البديل وبأسعار أقل

  .اخلارجية األسواقارتفاع درجة املخاطرة يف  -

سبيل تنمية الصادرات غري من بني ما قدمته اجلزائر يف : حوافز وإجراءات تنمية الصادرات غري النفطية -2
  :1النفطية مايلي

قامت اجلزائر، يف إطار إصالحات الصرف األجنيب، وفقا لربامج التعديل اهليكلي، بتخفيض سعر صرف  -
دينارا، مث أتبعه  36دينار إىل  24، فانتقل سعر الدوالر الواحد من %50بنسبة  1994العملة الوطنية يف أفريل 
دج، وهو ما ساهم يف زيادة الطلب  41حبيث أصبح فيها الدوالر معادال لـ  1994بتخفيض ثان يف سبتمرب 

لالطالع على النصوص (.من جهة أخرى األجنيبالوطين من جهة، وتشجيع االستثمار  اإلنتاجاخلارجي على 
  ).08القانونية امللزمة بإصالح الصرف األجنيب أنظر امللحق رقم 

تديره الشركة اجلزائرية لتأمني وضمان  1996ادرات، بداية من عام إنشاء نظام جديد لتأمني وضمان الص -
وتعمل بذلك على تأمني الشركات املصدرة من األخطار التجارية وأخطار الكوارث  ،(CAGEX)الصادرات 

  .الطبيعية، بعد أن كان يتم من طرف شركات تأمني غري خمتصة
  .صديرتسهيل عملية منح االئتمان للمؤسسات الراغبة يف الت -
ليشرف على مساعدة املؤسسات املصدرة على املشاركة  (FSPE)إنشاء الصندوق اخلاص بتنمية الصادرات  -

  .يف املعارض الدولية للتعريف باملنتوجات، مع حتمل أعباء النقل

                                                           

.125 ص، 395 خيارات املستقبل، املستقبل العريب، العدد: القتصاد اجلزائري ما بعد النفطشهرزاد زغيب وحكيمة حليمي، ا - 1  
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 ،(SAFEX)واملعارض  لألسواق، والشركة اجلزائرية (CACI)إنشاء الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة  -
الذي  (PROMEX) رصد الوطين لألسواق اخلارجية، إضافة إىل الديوان اجلزائري لتنمية التجارة اخلارجيةوامل

  .اخلارجية املرغوب تسويق املنتوجات إليها األسواقيعمل على دعم املتعاملني اجلزائريني يف استكشاف 
لتنمية الصادرات الوطنية، إضافة  الكلية اإلستراتيجيةإنشاء جملس أعلى لتنمية الصادرات يتوىل مهمة رسم  -

  .إىل احلرص على متابعة تنفيذها
مهمته إحصاء مجيع املتعاملني االقتصاديني املصدرين، لتمكينهم  (FINDEX)إنشاء ملف وطين للمصدرين  -

  .اخلارجية بشكل جماين ودوري باألسواقمن احلصول على مجيع املعلومات اخلاصة 
توى اجلمارك، تقوم املؤسسات املصدرة على ختزين املنتجات عربه قبل إنشاء مشروع للتصدير على مس -

يف قانون التصدير على مستوى ولالطالع على أهم ما ورد من مواد ( .عملية توجيهها إىل البلد املستورد
  ).09اجلمارك أنظر امللحق رقم 

الصادرات غري النفطية من إمجايل ، إال أن األمر مل يتغري بالنسبة إىل معدل اإلجراءاتوبالرغم من كل هذه   
الصادرات، وهو ما جعل الدولة اجلزائرية تضاعف جهودها، متبعة يف ذلك طريقني أساسيني تعتربمها حموري 

تشجيع االستثمار األجنيب، وترقية املؤسسات الصغرية : التنمية وبناء االقتصاد خارج قطاع النفط، ومها
  .واملتوسطة

 

  زائر حنو تنمية الصادرات خارج احملروقاتتوجهات اجل: اينالفرع الث
اعتربت اجلزائر أن اإلعداد لفترة ما بعد النفط، وبناء اقتصاد إنتاجي، البد من أن يتم من خالل اإلصالحات   

واخليارات، اليت كان أمهها تشجيع االستثمار األجنيب املباشر، وترقية وإعادة تأهيل املؤسسات الصغرية 
جياد منتوجات جديدة خارج قطاع احملروقات، وإحداث تنمية باالبتعاد شيئا فشيئا عن أثر واملتوسطة من أجل إ

  .أحادية التصدير
 االقتصاد يف االندماج يف رغبتها أبدت اليت الدول إحدى اجلزائر تعترب: املباشرة األجنبيةاالستثمارات  -1

 وبلوغ ، 1986سنة النفطية واألزمة شتراكياال النظام ظل يف املطبقة التنمية تعثر مسرية بعد خاصة العاملي

 إىل التسعينيات مطلع يف اجلزائرية السلطات ألزم مما اجلزائري، االقتصاد كاهل أثقلت الديون مستويات حجم

املايل  النظام إصالح يف واملتمثل اهليكلي اإلصالح برنامج بتطبيق وهذا شاملة، ومالية اقتصادية تبين إصالحات
 .1املباشر األجنيب االستثمار واستقطاب جللب املالئم املناخ ئةي بغية وهذا ،..القانونية نظومةوامل واجلبائي،

  :2املباشر، هي األجنيباليت قامت ا اجلزائر لتشجيع االستثمار  اإلجراءاتوأهم  
رية تنقل دفعا قويا باجتاه حترير التجارة اخلارجية، وح 1990أعطى إصدار قانون النقد والقرض يف عام  - 

  .لتمويل املشاريع االقتصادية، وترخيص غري املقيمني بتحويل رؤوس أمواهلم إىل اجلزائر األموالرؤوس 

                                                           

.219 ، ص2008 عمار زودة، حمددات قرار االستثمار األجنيب املباشر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، - 1  

. 123 شهرزاد زغيب وحكيمة حليمي، مرجع سابق، ص - 2  
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الذي جاء به قانون النقد والقرض، مت إصدار قانون جديد يف عام  األجنيبأمام حمدودية تدفق االستثمار  - 
، وهو ما مسح األجانبت للمستثمرين يقضي مبنح حوافز مالية ومجركية، وتقدمي ضمانات وتسهيال 1993

حنو اجلزائر لنشاطات خارج قطاع  1994بداية من عام  األجنبيةبتوافد عدد كبري من املستثمرين والشركات 
من  األكربوكانت املشكلة أن جزءا يسريا جدا من نوايا االستثمار كانت حتقق، بينما بقي اجلزء . احملروقات

 األجنبيةمن العوائق اليت وقفت يف وجه اجلزائر، الستقباهلا لالستثمارات  دون تنفيذ نتيجة وجود جمموعة
وميكن عن طريق اجلدول املوايل تبيان . املباشرة، منها ما هو متعلق حبواجز مالية وصعوبات السوق اجلزائرية

  :املباشرة إىل اجلزائر األجنبيةقيمة تدفقات االستثمارات 
 2009-2000 للفترة اجلزائر إىل املباشر االجنيب اراالستثم تدفقات: )24( رقم اجلدول

 دوالر مليون: الوحدة 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام

2847 2646 1662 1400 1081 882 1065 1065 1196 634 القيمة
  .92 ص ،50/2010 العدد عربية، اقتصادية حبوث املغرب، دول يف املباشر االجنيب االستثمار واقع حفيظ، فطيمة: املصدر

 

ختذته تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل نالحظ من خالل معطيات اجلدول املنحى التصاعدي الذي ا  
 2000مليون دوالر سنة  634اجلزائر، حيث تضاعفت أربع مرات تقريبا يف العشرية األخرية، وانتقلت من 

، وهذا يرجع لالستقرار األمين من جهة والبيئة االستثمارية اليت حاولت 2009مليار دوالر سنة  2.847لتبلغ 
سواء بتوفري اإلمكانيات املادية الستقبال هذه االستثمارات، أو بسن  ها من جهة أخرى،احلكومة اجلزائرية خلق

، لكن يبقى هذا املؤشر التنموي بعيد عن حتقيق ما تصبو إليه األجنيبالقوانني والتشريعات اجلاذبة لالستثمار 
  :1اجلزائر وذلك راجع لعدة أسباب منها

 اخلربات املعامالت، ونقص وإجناز اإلجراءات يف والروتني بالبريوقراطية اجلزائر يف اإلدارية اإلجراءات تتميز  - 

 يف متطورة ودقة معلومات أنظمة وجود عدم العمل،و سوق يف توفرها رغم امليدان يف املتخصصة الفنية
 ؛األجهزة هذه بني التنسيق وغياب االستثمار على املشرفة األجهزة تعدد املعلومات،وكذلك

 السنة؛ تفوق واليت الصناعي العقار بتخصيص املكلفة يئاتاهل رد مدة طول - 

 أمام أخرى ومرة العقار ختصيص االستثمار، وهيئات ترقية هيئات أمام امللفات نفس وتقدمي اإلجراءات نقل - 

 العقار؛ مسريي

 يئة؛ألية  األراضي هذه خضوع دون التهيئة تكاليف تشمل باهظة، بتكاليف األراضي ختصيص - 

 املوانئ احترام وتوفري مدى على تتوقف املباشر األجنيب االستثمار استقطاب جناح عوامل إحدى كانت وإذا - 

 قبل من هلا انتقادات وجهت حيث املقاييس، هذه دون تعمل اجلزائرية املوانئ فإن الدولية، للمقاييس

 ميناء يستقبل اجلزائرية، فمثال وانئامل يف ائيايتوقف  الذي الليلي العمل يف املداومة بنظام تتعلق املستثمرين

                                                           

.241 ار زودة، مرجع سابق، صعم - 1  
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 عدم يف يرون الذين قبل املستثمرين من شديدة انتقادات يعرف وهو اجلزائر، واردات من% 80 حوايل اجلزائر

  توقفه عن العمل ليال؛ عن فضال االستثمار، دون حتول اليت العوائق من طبيعية بصفة اشتغاله
 فيها اليت دخلت العمومية الشركات لقلة هذا ويعود ،الشركاء يقلق البورصة تواجهه الذي الركود أصبح - 

 غالبية ذلك أن ومرد اخلاص، القطاع جتاوب عدم إىل إضافة ،)صيدال األوراسي، فندق سطيف، رياض(

سنة  مليار دينار 300 من بأكثر قدرت اديو أن بل واملوازنة، اخلزينة يف عجز من تعاين العمومية الشركات
 ؛ األعمال ورقم األصول يف املسجلة االختالالت عن فضال أصوهلا، ريتطه بعد1 2009

 تشريعات؛ و قوانني من يصدر ما مع واإلحصاء باإلعالم املكلفة اهليئات تناغم عدم - 

 االتصال؛ شبكات كفاءة عدم -

  .والوزارات للهيئات البيانات قواعد إىل الدخول صعوبة - 

أكدت اجلزائر يف الكثري من املناسبات، من خالل تصرحيات لقد : املؤسسات الصغرية واملتوسطة -2
مسؤوليها، أن من بني أهم انشغاالا هو تطوير الصادرات خارج قطاع احملروقات من خالل تشجيع 

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة

روقات، وقد أصبحت إعادة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خيارا لبناء االقتصاد اجلزائري خارج احمل  
ومعدالت النمو  اإلمجايلودفع وترية التنمية، نتيجة املسامهة املتزايدة أكثر فأكثر يف تشكيل الناتج احمللي 

عن سبب  اإلجابةيف اجلزائر، حماوال  األوروبيةاالقتصادي، وهو ما أكده لوتشيو غرياتو، رئيس بعثة اللجنة 
يعد إلعادة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  عم اللجنةهو أن دالتوجه حنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

يف اجلزائر، كون املؤشرات االجيابية للنمو مقيدة على املدى القصري  األوروبيةمن بني أهم مشاريع اللجنة 
فقطاع الزراعة مثال، قد يعرف حتسنا تدرجييا يتحسن معه امليزان الغذائي للبلد، لكنه يف املقابل لن . بتطورها

أما اخلدمات، . يكون، بالتأكيد، على املدى القصري، حمركا حقيقيا للنمو، خاصة إذا درجنا االعتبارات املناخية
فهي قطاع أكثر مرونة يوفر حظا أكرب لتوظيف قسم مهم من الشباب يقدمون سنويا إىل سوق العمل، لكنه 

  .حد ما أيضا القطاع الزراعي قطاع يرتبط مباشرة بالطلب الناتج عن تنمية القطاع الصناعي، وإىل
  ، هو النهوضاألورويبومن هذا املنطلق، اعترب أن احلل، خاصة بعد توقيع اجلزائر التفاق الشراكة مع االحتاد 

باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، عن طريق سياسة توسع صناعي يسمح للمؤسسات الوطنية بالسيطرة على  
ويف السياق نفسه، أصدرت اجلزائر عدة نصوص تنفيذية . سوق اجلزائريةالنشاطات املمكنة واملتاحة يف ال أنواع

  .لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية، من أجل حتسني تنافسيتها
   :2الصغرية واملتوسطةاإلطار القانوين لترقية املؤسسات  -أ

                                                           

.2009 تقرير لوزارة املالية، أكتوبر - 1  
الوطين بن قطاف أمحد، قيشوش محزة، املنظومة القانونية واملؤسسية لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، مداخلة مقدمة يف امللتقى  -  2

  . 55 جامعة بومرداس، ص، 2011 ماي 19، 18، تنمية باجلزائرالصغرية واملتوسطة يف حتقيق ال األول حول دور املؤسسات
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القانون التوجيهي لترقية املؤسسات ص وم  يعترب :الصغرية واملتوسطةالقانون التوجيهي لترقية املؤسسات  -
د من خالله اإلطار القانوين والتنظيمي الذي تنشط فيه حيث حتدمنعرجا حامسا يف تاريخ هذا القطاع، 

حلوال للعديد من  حيث جاء هذا القانون ليعطيتها ودعمها، ذا آليات وأدوات ترقياملؤسسات ص وم، وك
ؤسسات ص وم، وذلك بوضعه موعة من اآلليات التنظيمية اليت من اإلشكاليات اليت يعاين منها قطاع امل

اهلدف من القانون هو حتسني حميط االستثمار الداخلي واألجنيب  إذ أنشأا دعم املؤسسات ص وم وترقيتها، 
مؤسسة  600000وينتظر على املدى املتوسط، إنشاء حوايل . املباشر، واملسامهة يف حترير املبادرات اخلاصة

ماليني منصب شغل على مدى  06ا يسمح خبلق ممصغرية ومتوسطة يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي، 
  .ري املناخ املناسب إلنشاء مثل هذه املؤسساتاهلدف الطموح يبقى مرهونا بتوفهذا  غري أن، سنوات 10

ة عميقة لقانون ، والذي جاء كمراجع2001يف شهر أوت هذا القانون صدر  :قانون تطوير االستثمار -
ل بذلك النقائص اليت كانت تعتريه، واهلدف من هذا القانون هو إعادة وكم، 1993االستثمار الصادر عام 

 .تشكيل شبكة االستثمار وحتسني احمليط اإلداري والقانوين

زائر إىل تطوير قطاع اجلسعي  يف إطار: الصغرية واملتوسطةاملؤسسات اإلطار املؤسسي لترقية  -ب 
وزارة تتكفل بكل ما خيص املؤسسات ص وم، وهلذا فقد وضعت إستراتيجية سسات ص وم، قامت بإنشاء املؤ

املؤسسات ص وم، ولعل ما حققته على الصعيد القانوين ترقية اليت تواجه  واملعوقات متكنها من معاجلة املشاكل
  .ة اإلصالح والتغيري يف البالدإراد يعد أكرب دليل على ذلك، حيث أن النص التشريعي ميثل مؤشرا قويا على

واليت  1994يوليو  18املؤرخ يف  211/94أنشأت وزارة املؤسسات ص وم، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم    
 املؤرخ يف 190/2000 حددت أهدافها، بداية بترقية املؤسسات ص وم، مث وسعت صالحياا طبقا للمرسوم

  :يلي سسات ص وم، كماوزارة املؤ مهاموالذي حيدد  2000يوليو  11
  ؛محاية طاقات املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة املوجودة وتطويرها - 
  ؛ترقية االستثمارات املنشأة واملوسعة واملطورة للمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة - 
  ؛ترقية استثمارات الشراكة ضمن قطاع املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة - 
  ؛سائل متويل املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطةترقية و - 
  ؛ترقية املناولة - 
  ؛التعاون الدويل واإلقليمي واجلهوي يف هذا اال - 
  ؛حتسني فرص االستفادة من العقار املوجه لنشاطات اإلنتاج واخلدمات - 
  ؛إعداد الدراسات القانونية لتنظيم القطاع - 
  ؛علقة بترقية هذا القطاعإعداد الدراسات االقتصادية املت - 
  ؛تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة - 
  ؛جتهيز املنظومات اإلعالمية ملتابعة نشاطات هذا القطاع ونشر املعلومات االقتصادية - 
  ؛تنسيق النشاطات مع الواليات والفضاءات الوسيطية - 
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 ص وم؛سسات ترقية التشاور مع احلركة اجلمعوية للمؤ - 

الس الوطين االستشاري لترقية : كما قامت اجلزائر بإنشاء عدة هيئات ومؤسسات نذكر من بينها   
والوكالة  )APSI(بورصات املناولة والشراكة، وكالة ترقية ودعم االستثمارات ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة

صندوق ضمان القروض ، )CALPI(مارات احمللية ، جلان دعم وترقية االستث)ANDI(الوطنية لتنمية االستثمار 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر،  FGARللمؤسسات ص وم

ANSEJ.  
ونظرا لألمهية اإلستراتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فان تعزيز وتشجيع تنمية املؤسسـات الصـغرية     

عزز قدراا التنافسية، وجيعلها تساهم بشكل اكرب يف عملية التنمية االقتصادية، ويـرتبط  واملتوسطة  ميكن أن ي
الصغرية واملتوسطة باحمليط االقتصادي واالجتماعي، وخصوصا سياسات التمويـل   اتؤسساملتشجيع وتنمية 

تيجيات وطنيـة  والدعم، ومما يالحظ يف اجلزائر، على غرار باقي الدول النامية، هو غياب سياسات واسـترا 
واضحة وفعالة لتنمية هذا القطاع احلساس، باإلضافة إىل ضعف التنسيق والتعاون بني املنظومات واملؤسسـات  

 .1من جهة أخرى املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملالية من جهة وقطاع 
  

  وتوجهات اجلزائر لالستثمار فيها وأنواعها املتجددة الطاقات: املبحث الثاين

من الطاقة املتجددة والطاقة النووية املصادر الرئيسية للطاقة العاملية خارج الطاقة األحفورية، تشكل كل   
كمصادر مستقبلية للطاقة، ) وخاصة الطاقة اجلديدة واملتجددة(عاملي كبري ذين املصدرين  وهناك اهتمام

الصناعية استبداهلا ذه  حبيث تكون بديال للطاقة األحفورية واليت تسعى عديد من الدول وخاصة الدول
إن الدافع الرئيسي األول لالهتمام بالطاقة املتجددة هو الدافع البيئي للحد من الغازات املنبعثة . املصادر اجلديدة

وخاصة غاز ثاين أكسيد الكربون، أما الدول النفطية فهي تسعى إىل تطوير هذه املصادر املتجددة، لتعويض 
  .لديها، وإخراج إقتصاداا من التبعية املطلقة للبترولالطاقات األحفورية الناضبة 

  

 املتجددة الطاقات مفهوم: األولاملطلب 

 منبعها، فالطاقة استنفاذ إىل ذلك يؤدي أن دون املستمر استغالهلا بقابلية املتجددة الطاقة مصادر تتميز  

 تلقائي حنو على الطبيعة يف وجودها يتكرر اليت الطاقة تيارات خالل من عليها حنصل اليت تلك هي املتجددة

 .ودوري

 واحلرارة احليوية والكتلة والرياح الشمس من توليدها يتم اليت الكهرباء" املتجددة بالطاقة"نعين  كذلك  

  .2املتجددة املصادر من املستخرج احليوي واهليدروجني الوقود واملائية، وكذلك اجلوفية
عبارة عن مصادر طبيعية متجددة، غري ناضبة، نظيفة ال ينتج عن ويرى البعض أن الطاقات املتجددة هي   

استخدامها أي تلوث، أو قدر قليل منه، فنجد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واملاء واحلرارة ال تطرح أية 
                                                           

.60 بن قطاف أمحد، قيشوش محزة، مرجع سابق، ص - 1  

   .203 ص، 2008، 06حممد طاليب، حممد ساحل، أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة، جملة الباحث، العدد  -2
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فإا تطرح بعض الغازات امللوثة لكنها أقل كمية من  (La Biomasse)ملوثات، أما احتراق الكتلة احليوية 
  .1لك الناجتة عن احتراق الوقود االحفوريت

 الطاقة أزمة إىل وباألساس السبعينيات، بداية إىل يعود الطاقة مصادر من النوع ذا االهتمام بداية إن  

 تبعية على للقضاء املتاح احلل أن وجدت واليت املتقدمة، الدول اقتصاديات على وانعكاساا م 1973لعام

 اخنفاض بعد تالشى ما سرعان االهتمام هذا أن إال حملية، تكون بديلة مصادر تطوير هو للبترول اقتصادياا

  .العاملية السوق يف البترول أسعار
 

 
 املتجددة الطاقات أنواع: املطلب الثاين

 أا احلية، إال الكتلة اجلوفية، احلرارة املاء، الرياح، الشمس، :منها املتجددة للطاقات مصادر عدة هناك  

 احلية والكتلة الرياح كطاقة ميكانيكية طاقة تنتج أن إما املصادر هذه الشمس، إىل األصل يف تعود كلها

 واحلرارة الشمسية كالطاقة كهربائية أو احلية، والكتلة الشمسية كالطاقة حرارية طاقة أو اجلوفية، واحلرارة

  .للسكان ةاملباشر االحتياجات تليب طاقة تنتج املصادر هذه فإن ومنه اجلوفية،
 

 الشمسية الطاقة: الفرع األول

 الرئيسي املصدر وهي الكوكب هذا وجه على احلياة مصدر هي الشمس إن :2الشمسية الطاقة مفهوم -1

 فالطاقات الشمس، من أصلها املتواجدة الطاقة صور فكل النووية، الطاقة باستثناء وجهه على للطاقة

 احلركية الطاقة أنواع من نوعا واجلزر املد طاقة تعد كذلك منها، املخزونة طاقتها استمدت األحفورية

 بالنسبة احلال وكذلك األرض، ملياه والقمر الشمس جدب هو واجلزر املد منشأ ألن كذلك منها املستمدة

 إىل وبالنظر املقاييس، بكل هائلة طاقة وهي فيضها ينقطع ال مستمرة طاقة الشمس وطاقة .الرياح لطاقة

 من جزء حنو إىل يصل منها الصادرة الكلية الطاقة من صغري جزء إال يستقبل ال سطحها فإن األرض حجم

 إمجايل عن تزيد األرض إىل الوافدة الطاقة هذه فإن ذلك ورغم الشمس، طاقة من جزء مليون 2000

 الشمس أشعة من عليها احلصول ميكن اليت الطاقة أن حبيث مرة، 5000 بنحو الطاقة من العاملية االحتياجات

 جتعلها مبواصفات الشمسية الطاقة تتميز. عام ملدة العامل استهالك احتياجات لتلبية تكفي دقائق 105 ملدة

 هائلة طاقة فهي النفط، عرش لزعزعة األول واملرشح القرن هذا خالل املتجددة الطاقة مصادر وأهم أفضل

 أي تنتج ال نظيفة طاقة أا كما ينضب، ال الذي للوقود جمانيا مصدرا وتشكل مكان، أي يف استغالهلا ميكن

  .التقليدية املصادر حمدودية إىل بالنظر أمهيتها وتأيت البيئي، التلوث أنواع من نوع

 مناطق إىل ووصوهلا وجمانيتها حمدوديتها عدم يف الشمسية الطاقة أمهية تكمن: الشمسية الطاقة أمهية -2

 تلوث أشكال من شكل بأي مسامهتها عدم إىل إضافة إليها، ولالوص األخرى الطاقة ملصادر ميكن ال نائية

                                                           
1 - Chems Eddine Chitour, Pour Une Strategie Energitique De L’Algerie a L’Horizon 2030, Office Des 
Publications Universitaires, Alger, 2003, P 41.   

   .154 ص، 2011، بوعشري مرمي، دور وأمهية الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدمية، مذكرة ماجستري، كلية االقتصاد، جامعة قسنطينة - 1
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 منها اهلائل القدر هذا فإن ذلك إىل إضافة العامل، يواجهها اليت التحديات أعظم من اليوم أصبحت واليت البيئة

 .وفرة الطاقة مصادر أكثر جيعلها مرة (5000) ـب العامل احتياجات عن ذكره سبق كما يزيد والذي

 من فالكبرية، ولالستفادة متوسطة إىل ضعيفة قدرة ذات نظم من املتعددة تطبيقاا هو أمهيتها ميدع ومما  

 النعمة هذه تسخري أجل من والتطوير، البحث جهود تكثيف الدول على الطاقة من الكبري الفيض هذا

 .إياها وتعاىل سبحانه اهللا وهبنا اليت العظيمة
 

 
 
 

 الرياح طاقة: الفرع الثاين

إن تكنولوجيا توليد الطاقة من خالل قوة الرياح قدمية قدم استخدام القوة الكامنة  :الرياح طاقة فهومم -1
يف تدفق املياه لتوليد الطاقة، فقد جرى استخدام كال األسلوبني يف وقت مبكر من تاريخ البشرية، وتتولد 

العجلة املراد حتريكها، وتؤدي حركة  فقوة الرياح اهلابة تؤدي إىل دوران: الطاقة بأسلوب غاية يف البساطة
العجلة، من ناحيتها، إىل تشغيل حمرك موصول ا، وميكن للمرء أن يستخدم هذا احملرك لضخ أو جذب املياه 
أو لطحن احلبوب أو لتشغيل مولد للتيار الكهربائي، وتستخدم قوة الرياح على حنو موسع، يف املقام األول، 

  .    1ذلك ألن باإلمكان استخدام هذا التيار بيسر ولكل األغراضلتوليد التيار الكهربائي، و

 بالعوامل التأثر شديدة طاقة الرياح من املنتجة الطاقة تعترب :الرياح من الطاقة إنتاج يف املؤثرة العوامل -2

  :2منها ونذكر مكانية أو زمنية أكانت ،سواء ا احمليطة

  .والسنوي فصليوال اليومي وتغريها الرياح سرعة متوسط - 

 ).أفقيا وتغريها عموديا االرتفاع مع الرياح سرعة تغري(وعموديا  أفقيا الرياح توزيع كيفية - 

 .أيضا االرتفاع مع وتغريه الزمن مع الرياح اجتاه تغري - 

  .واالجتاه السرعة ومقدار الرياح تغطيها اليت املنطقة مدى - 
 .فيه ومفاجئة كبرية احنرافات حدوث واحتمال االجتاه تغري - 

 .آخر إىل موقع ومن االرتفاع مع الكثافة وتغري الواحد املوقع يف اهلواء كثافة يف واليومي الفصلي التغري - 

 .وتتابعهما السكون وفترات الرياح فترات سلوك طبيعة - 

 يف املنصوبة املختلفة للوحدات الرياح بفعل الدوار اجلزء وحركة احملركات سحب بني التجاوب مقدار - 
 .احملطة

 .منطقة كل يف املتوفرة القدرة حسابات على يؤثر مما الواسعة املناطق فوق الرياح وتنوع اختالف آثار - 
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 .كالعواصف القاسية الرياح أوضاع حدوث تردد - 

 أثناء تربز الرياح من الطاقة حمطة وأداء تصميم على تؤثر أخرى عوامل العوامل، هناك هذه إىل إضافة  

 قرب األمالح وانتشار العالية، والرطوبة الرملية والعواصف الثلوج سقوط ظروف: مثل اخلاصة اخلطر حاالت

 .واحمليطات البحار سواحل

 اجلوفية احلرارية الطاقة: الفرع الثالث

 وموجودة األرض أعماق يف دفينة حرارية طاقات هي اجلوفية احلرارة :اجلوفية احلرارية الطاقة مفهوم -1

 الوسائل طريق عن حاليا املستغلة احلرارة احلارة، لكن البخار والصخور أو الساخنة املياه من خمزون بشكل

 والبحث الدرس قيد مازالت احلارة الصخور حقول احلار، بينما والبخار الساخنة املياه املتوافرة، هي التقنية

نسبة  أن املوارد، إذ ذهه استغالل إمكان ومدى حجم حول شاملة دراسات هناك اآلن، ليس وحىت .والتطوير
 بالتطورات رهنا اإلنسان احتياجات تلبية يف املصدر هذا مسامهة زيادة ضئيلة، وتبقى التزال استخدامها

 الكهرباء، كما لتوليد الطاقات هذه وتستعمل .مستقبال ستجري اليت والتنقيب البحث وأعمال التكنولوجية

الطبية،  واألغراض والصناعية الزراعية كزية واإلستخداماتاملر كالتدفئة أخرى جماالت يف استعماهلا ميكن
 .1وسياحية طبية ألغراض اجلزائر يف الساخنة الينابيع والنسيج، وتستخدم الورق صناعة يف احملاصيل وجتفيف

 حسب أنواع ثالثة إىل األرضية احلرارة إنتاج حقول تقسيم ميكن :األرضية احلرارية الطاقة مصادر -2

 :2اعياصن استغالهلا

 درجة مئة إىل مخسني بني ما تتراوح حرارا درجة مياه على احلقول هذه حتتوي: الساخنة املياه حقول -أ

 أشهر ومن حرارة، إىل حتتاج اليت الصناعية العمليات أو املنزيل لالستخدام تستغل أن ميكن واليت مئوية،

 حتتاج اليت الصناعية العمليات أو املنزيل لالستخدام تستغل ار، يف املوجودة تلك اقتصاديا املستغلة احلقول

 .وإيطاليا السوفيايت االحتاد فرنسا، ار، يف املوجودة تلك اقتصاديا املستغلة احلقول أشهر ومن حرارة، إىل

 أعلى حرارة درجات وعند عال ضغط حتت مياه على احلقول هذه حتتوي: الرطب البخار حقول -ب

 وتعترب املنخفض، الضغط ذات األجزاء عند البخار من ضئيلة كميات توجد كما ،الغليان درجة من بكثري

 وكافة الكهرباء توليد يف تستخدم أا كما الصناعي االستغالل يف جدوى احلرارية املصادر أكثر احلقول هذه

 لفادور،الس واملكسيك، نيوزيلندة يف املوجودة تلك الرطب البخار حقول أمثلة من. األخرى االستخدامات

 .الكهرباء توليد يف كلها وتستغل األمريكية املتحدة والواليات الفلبني

 يتواجد حبيث الرطب البخار حقول اجليولوجية الناحية من احلقول هذه تشبه: احملمص البخار حقول -ج

 )السائلة لةاحلا يف ماء بدون أي( جافا خبارا احلقول هذه وتنتج الغالب، هو البخار لكن والبخار احلار املاء
 الكربون، أكسيد ثاين وخصوصا الغازات من القليلة الكميات بعض مع وخمتلطا حممصا البخار ويكون
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 إيطاليا يف املوجودة تلك احلقول هذه أمثلة من. الكهرباء توليد يف البخار هذا ويستخدم اهليدروجني وكربيتيد

  .واليابان األمريكية املتحدة والواليات
 

  احلية الكتلة من املستمدة لطاقةا: الفرع الرابع

 .النامية للدول بالنسبة ومازال املاضي يف لإلنسان بالنسبة مهما دورا لعب طاقوي مصدر احلية الكتلة  

وهو املصدر (إن الكتلة احلية التقليدية تشمل اخلشب كوقود  :وااليثانول احلية الكتلة طاقة مفهوم -1
نتاج الزراعي والغابات، إن نقص اإلحصاءات املوثوقة جتعل من وروث احليوانات وفضالت اإل) الرئيسي

الصعب التقدير الدقيق ملسامهة الكتلة احلية يف اإلنتاج العاملي للطاقة، لكنه يقدر بأن العامل قد استهلك حوايل 
باقي سنويا من الكتلة احلية يف اية القرن العشرين، ثلثي ذلك من وقود اخلشب وال) ن.م.ط.م( 1250 -1110

من خملفات احليوانات والزراعة، إن معظم هذا اإلنتاج مستدام ومستمر، إال أن هناك جماالً واسعاً لتحسني 
  .كفاءة االستعمال واليت هي حاليا منخفضة للغاية

ال يتوقع أن تتزايد مسامهة الكتلة احلية يف تزويد الطاقة العاملية، إال أنه ستبقى تستعمل كمصدر رئيسي للطاقة   
هذه الدول فإنه يتوقع أن حيدث أيضا  الطاقة يف يف الدول النامية املنخفضة الدخل، إال أنه مع تزايد الطلب على

  .1حتول تدرجيي من الكتلة احلية إىل الطاقة التجارية يف عديد من الدول النامية ذات الدخل احملدود
 نولاثيبإنتاج الكحول والتخمري وإنتاج االويف الفترات األخرية، كان هناك اهتمام متزايد  1973بعد عام   

ethanol  إن هذا البديل ينتج عادة ختمري قصب السكر أو بعض املنتجات )أو خليط مع النفط(كبديل ،
الزراعية وخاصة الذرة أو ختمري الكحول، وهذا يشكل مصدراً جديراً باالهتمام وإن كان حمدوداً، وينطبق 

  . وجني وخلية الوقودنفس األمر على الطاقة من اهليدر
أخذ يف االزدياد يف ) أو استعماله كبديل للبنزين(إن إنتاج االيثانول من املنتجات الزراعية وخلطه بالبنزين   

بواسطة التشريعات (بعض الدول، حيث يتواجد أساساً يف الربازيل، ولكن بعض الدول األوروبية تتوجه حالياً 
من وقود السيارات، إن هذا ممكن التحقيق إال  %10ن يشكل االيثانول على أ) يف السوق األوروبية املشتركة

أنه من الصعب أن يتوسع إنتاج االيثانول أكثر من ذلك حملدودية األراضي القابلة للزراعة واحتياجات املياه 
  .وللكلف الكبرية، وأيضاً ألنه حيتاج إىل استهالك كبري للطاقة التقليدية إلنتاجه ونقله

وجيات الكتلة احلية واستعماالا تتطور حاليا بسرعة، فبجانب احلرق املباشر فإن أساليب حتويل إن تكنول  
احلضرية إىل غاز امليثان والتخمري وغريها من التكنولوجيات تساهم مجيعها يف متكني استخدام الكتلة  املخلفات

 .2ا تتزايد بسرعةمستدام للطاقة، كذلك فإن إمكانيات طاقة الرياح واستعماال احلية كمصدر

 ملصادر بالنسبة الرابعة املرتبة يف تأيت أا يف احليوية الكتلة طاقة أمهية تكمن :احلية الكتلة طاقة أمهية -2

 الطاقة هذه أمهية العامل، وتزداد يف الطاقة احتياجات من %14 ما نسبته تشكل احلاضر، حيث الوقت يف الطاقة
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 يف الدول، وخاصة تلك يف الطاقة احتياجات من %35 حوايل إىل النسبة كتل ترتفع حيث النامية، الدول يف
  .1الريفية املناطق

  

 اهليدروجني طاقة: الفرع اخلامس

لغاية  Fuel Cellهناك اهتمام متزايد بإنتاج الطاقة عن طريق اهليدروجني وخاصة بواسطة خلية الوقود   
هليدروجني إىل كهرباء وال تنتج أي تلوث، وبالتايل فإا استخدامها يف وسائل النقل، إن خلية الوقود حتول ا

تبدو مثالية لغايات الطاقة اليت تستخدم للنقل، إال أن األمر يف احلقيقة ليس ذه البساطة، وهناك خلط بني طاقة 
سائد اهليدروجني وخلية الوقود من ناحية وبني الطاقة املتجددة من ناحية أخرى، وهذا اخللط يؤدي إىل اعتقاد 

  . بأن اهليدروجني وخلية الوقود هي أحد أشكال الطاقة املتجددة، وهو أمر غري صحيح
إن احلصول على اهليدروجني ليس سهالً وهو مكلف أيضاً، فاملصدر الرئيسي للهيدروجني هو الغاز الطبيعي   
يدروجني، كما أن الغاز ، ويؤدي الغاز الطبيعي إىل انبعاثات عند استخدامه إلنتاج اهل)أي الوقود األحفوري(

مكلف وليس من االقتصاد حتويله إىل هيدروجني يف هذه املرحلة، وقد يكون من األفضل استخدام الفحم هلذه 
  .الغاية ولكن األمر يف حاجة إىل سنوات عديدة من التطوير واالستثمار

إلنتاج اهليدروجني، وذلك ) مسيةخاصة طاقة الرياح والطاقة الش(يؤمل يف املستقبل استخدام الطاقة املتجددة   
بأن تقوم الطاقة املتجددة بإنتاج الكهرباء واستخدام التيار الكهربائي لغاية فصل املاء إىل مكوناته اهليدروجني 

والذي هو خلية معكوسة، ولكن هذا األسلوب أيضاً  electrolyzerواألوكسجني عن طريق حملل كهربائي 
تاج إىل جهد وسنوات عديدة لتنفيذه، إال أنه يظل أحد األساليب القليلة مكلف للغاية وكفاءته منخفضة، وحي

  . ادية يف املستقبل الستعمال الطاقة املتجددة
من املمكن استخدام الشبكة الكهربائية لغايات عمل احمللل الكهربائي، إال أن هذا يعين حالياً استخدام الوقود   

وجني، ومن الضروري أن نالحظ بأن السيارة العادية اليت تستخدم إلنتاج اهليدر) وخاصة الفحم(األحفوري 
غرام من ثاين أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه، إذا استخدمت  220-200الكريوسني تنتج انبعاثات حوايل 

هذه السيارة اهليدروجني بواسطة خلية الوقود فإن االنبعاثات ستكون صفرا، لكن احلصول على اهليدروجني 
غرام من ثاين أكسيد  280يتسبب يف انبعاثات تصل إىل ) يف حالة استعمال الشبكة الكهربائية إلنتاجه(نفسه 

  . الكربون لكل كيلومتر تقطعه
  )الكهرومائية(املائية  الطاقة: الفرع السادس

يل إن الطاقة الكهرومائية مصدر رئيسي إلنتاج الطاقة على املستوى العاملي، حيث يصل إنتاجها إىل حوا  
من إنتاج الكهرباء يف العامل، كما  %18، وبالتايل فهي تشكل حوايل 2002عام  (TWh)تريواط ساعة  3000

أن منوها خالل السنوات األخرية كان أعلى قليال من معدل منو الطلب على الطاقة عامليا، وتوجد يف العامل 
وبعدها عن مصادر االستهالك حيول بينها وبني  مصادر واسعة جدا لزيادة استغالل الطاقة املائية إال أن تكاليفها
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االستثمار، كذلك فإن الطاقة املائية تعاين من مشاكل بيئية كبرية ناجتة من غمرها ملناطق واسعة مما يتطلب 
  .1حتريك وإعادة إسكان أعداد كبرية من الناس بعد تنفيذ السدود

  

  املتجددة الطاقات وعيوب خصائص: املطلب الثالث
 املتجددة الطاقات خصائص: ولالفرع األ

 التجدد خاصية آنفا، ومها ذكره سبق كما املتجددة الطاقات مصادر خمتلف بني مشتركتني خاصيتني هناك  

  .تفصيلها سنحاول أخرى خصائص منها لكل أن إال البيئة، تلويث عدم خاصية وكذا

 مفضلة جتعلها اليت اإلجيابية صاخلصائ من بالعديد الشمسية الطاقة تتميز :الشمسية الطاقة خصائص -1

 :منها ونذكر األخرى الطاقة مصادر من غريها على

 ما وهو تلوث واستهالكها إنتاجها عن ينتج ال نظيفة طاقة الشمسية فالطاقة :البيئي األمان مصادر توفر - 

 .العامل رفهايع اليت البيئية املشاكل وخطورة حدة تزايد ظل يف وخاصة اال، هذا يف خاصا وضعا يكسبها

 تعتمد اليت املستدمية املشاريع إنشاء إمكانية يسهل مما مقابل، وبال للنضوب قابل غري متجددا مصدرا تعترب - 

 .الشمسية الطاقة على الطاقة من احتياجاا تلبية يف

 استغالل يف التوسع من حتد قد اليت واحمللية، والدولية السياسية النظم لسيطرة الشمسية الطاقة خضوع عدم - 

 .منها كمية أي

 على بل املختلفة، الطاقة أشكال على حتويلها اعتماد عدم وكذا األماكن مجيع يف الشمسية الطاقة توفر - 

 .مكان أي يف لالستغالل قابلة جيعلها مما األرض، إىل الوارد الشمسي اإلشعاع شدة

 األمان عامل توفر إىل إضافة املختلفة، طاقةال أشكال إىل الشمسية الطاقة حتويل يف املعتمدة التقنية بساطة - 

 .التقليدية الطاقات استغالل جمال يف بالعاملني مقارنة الشمس من الطاقة إنتاج جمال يف للعاملني بالنسبة

 :نذكر الرياح طاقة ا تتمتع اليت اخلصائص بني من  :الرياح طاقة خصائص -2

 .ملوثة غازات أي ستغالهلاا عن ينتج ال متجددة حملية طاقة الرياح طاقة - 

 كما والرعي، كالزراعة أخرى أغراض يف استخدامها ميكن للرياح كحقول املستخدمة األراضي من  %95-

 .املباين فوق التوربينات وضع ميكن

 حجم العاملية املقاييس منظمة قدرت حيث الكهرباء، توليد يف كبرية إمكانات على الرياح طاقة توفر - 

 إمكانات وهي ميغاواط، مليون 20 حبوايل عاملي نطاق على الرياح بواسطة توليدها املمكن يةالكهربائ الطاقة

 .استغالهلا حتقق حالة يف ضخمة

 باملقارنة للمستقبل مثاليا وقودا جتعله اخلصائص من مبجموعة اهليدروجني يتمتع :اهليدروجني خصائص -3

 :منها ونذكر املتوفرة  األنواع مع
                                                           

. 16 ، مرجع سبق ذكره، ص) عربيا وعامليا ( طورات االقتصادية والعاملية مصادر الطاقة املتجددة، الت - 1
  



احملروقات اجلزائري خارج بعجلة االقتصاد النفطية للدفع العوائد استخدام اجلزائر يف إستراتيجية :الفصل الثالث  

 

125 

 

 .ملوثة غازات أي احتراقه عن ينتج وال عال، حراري حمتوى ذو لالحتراق قابل صرعن اهليدروجني - 

 دائم وهو واحمليطات، البحار مياه يف وخصوصا الطبيعة، يف كبرية بكميات ومتوفر ناضب غري مصدر إنه - 

 .حمدودة وغري متتالية مرات اهليدروجني منه نستخلص أن ميكن الذي النقي املاء يولد احتراقه أن إذ ومتجدد

 شبكات أو عرب صهاريج يف سواء غاز أو سائل بشكل نقله ميكن وختزينه، فاهليدروجني نقله سهولة - 

 دون احلاجة عند واستعماله طويلة لفترات خزنه ميكن كما لالستهالك، مقبوال وقودا جيعله ما وهو األنابيب

 .خصائصه يف ذلك يؤثر أن

 الطبخ ألغراض خاصة وبصورة الطبيعي الغاز من بدال السكنية البيوت يف اهليدروجني استخدام ميكن - 

 أجهزة يف جذرية تغيريات إجراء دون النقل وسائل ملختلف كوقود استعماله ميكن كما والتدفئة، والتسخني

 .حاليا ا املعمول احملركات

 :منها نذكر اخلصائص من مبجموعة املائية الطاقة تتميز :املائية الطاقة خصائص -4

 امللوثة العمليات  من أي يتضمن ال واستخدامها توليدها عملية ألن للبيئة، ملوثة غري طاقة املائية الطاقة - 

 نفايات ختلق ال كما العادمة، الغازات منها تنبعث اليت والكيميائية الفيزيائية والعمليات كاالحتراق للبيئة

 .صلبة

 .منها الكهربائية الطاقة توليد سهولة - 

 .احلديثة الصناعة  يف كبرية أمهية له مما احلاجة، حسب وتقسيمها الكهرومائية الطاقة يف تحكمال سهولة - 

 .االستخدام يف هلا نظري ال اليت ومرونتها الكهرومائية الطاقة وتوزيع نقل سرعة - 

  .املتجاورة الدول بني ما تبادهلا يتم حيث الدويل، للتبادل الكهرومائية الطاقة قابلية - 

 :منها نذكر املزايا من عدد احلية الكتلة تقدم :احلية الكتلة صخصائ -5

 .األرضية الكرة أرجاء خمتلف يف الواسع توفرها - 

 ثاين غاز حجم أن إىل إضافة الرماد من %5 إىل %3 ومن الكربيت، من %0.1 من أقل على احتوائها - 

 التركيب عملية يف منه املنطلق احلجم عادلي معاجلتها أو حرقها عند احلية الكتلة من املنطلق الكربون أكسيد

 .الكربون أكسيد ثاين غاز من إضافية كمية أي اجلو يف تطرح ال أا يعين وهذا الضوئي،

 .واحلرارة الكهرباء لتوليد واسع نطاق على احلية الكتلة تستعمل - 

 إذا متوازنة طاقوية سلة وينلتك تؤهلها خمتلفة عديدة خبصائص املتجددة الطاقات متيز هو قوله ميكن ما إن  

 اخلاصة عيوبه نوع لكل وإمنا العيوب من خالءها يعين ال هذا أن إال الستغالهلا، املثلى الطريقة معرفة مت ما

 .1به

  مستقبل الطاقة املتجددة: الفرع الثاين 
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احملروقات اجلزائري خارج بعجلة االقتصاد النفطية للدفع العوائد استخدام اجلزائر يف إستراتيجية :الفصل الثالث  

 

126 

 

وافر الطاقة األحفورية نتيجة ت لقادمة على األقل، لن يكون مشرقاإن مستقبل الطاقة املتجددة، للعقود القليلة ا  
  بكميات

، واإلشكاليات الكبرية اليت ترافق تطوير الطاقة )ورمبا حىت اية القرن(كبرية تكفي العامل لعقود عديدة قادمة 
 :املتجددة واملبينة أدناه، نتيجة لذلك كله فإن التوقعات العاملية ملستقبل الطاقة املتجددة هي كالتايل

 
 

 

 

 

  عامليا املتجددة الطاقة استهالك قعاتتو: )25( رقم اجلدول

  

النسبة للطاقة الكلية م,ط,م,ن النسبة للطاقة الكلية م,ط,م,ن
10 1605 11 1119 الكتلة احلية

2 365 2 224 الطاقة املائية
2 256 1 55 الطاقة املتجددة

14 2226 14 1398 اموع

2030 2002 النوع / السنة

  WEO 2004: املصدر

من هذه األرقام، يتضح بأن الطاقة اجلديدة واملتجددة لن تزيد مسامهتها يف مصادر واستعماالت الطاقة خالل   
 -14واليت تبلغ حالياً حوايل  العقود الثالث القادمة، وأا بالكاد ستتمكن من احملافظة على مسامهتها احلالية

  .من مصادر واستعماالت الطاقة العاملية% 16
  

 املتجددة الطاقات عيوب وإشكاليات انتشار: الفرع الثالث

أا متقطعة وغري ) ومنها طاقة الرياح(إن أهم إشكاليات الطاقة املتجددة املتمثلة أساساً بالطاقة الشمسية   
 ختزين، مما جيعلها مكلفة وهي أيضاً منتشرة ومبعثرة وبالتايل فإن جتميعها مستمرة، وبالتايل فهي حتتاج إىل

وبالتايل فإن ) وأيضاً التسخني يف بعض احلاالت(مكلف وهي غري كفؤة، كما أا تصلح فقط إلنتاج الكهرباء 
النفط والغاز (إن كل هذا جيعلها طاقة غري كفؤة عند مقارنتها بالطاقة األحفورية . من الصعب املتاجرة ا

النقل، احلرق (واليت هي مصادر مركزة للطاقة، وكفؤة وصاحلة ملختلف وجوه استعماالت الطاقة ) والفحم
، وأيضاً هي طاقة قابلة للتجارة الدولية وعرب البحار، كما أن مصادر )اخل... املباشر، التسخني، توليد الكهرباء

كميات الكبرية وخاصة املصادر من النفط اخلام واليت ميكن إن توفر هذه ال. الطاقة األحفورية وافرة للغاية
استخراجها، حتد جداً من إمكانيات الطاقة املتجددة وحتول بني هذه الطاقة وأخذ حجم أكرب يف املستقبل 

تكفي االحتياجات ) التقليدية وغري التقليدية(املنظور، إذ أن مصادر الطاقة األحفورية وخاصة النفط اخلام 
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حىت اية القرن احلادي والعشرين على األقل، وبالتايل فإن االجتاه حنو الطاقة املتجددة سيظل حمدوداً  العاملية
جداً يف املستقبل املنظور، كما أن التحضر حد من إمكانيات استعمال الكتلة احلية إذ أن مزيداً من الناس 

يف االنتقال للمدينة وانتشر استعمال الوقود احملرومون أصالً من مصادر الطاقة التجارية أخذوا نتيجة للتحضر 
وهي استعماالت كانت مقتصرة على الكتلة احلية  ،)الطبخ والتدفئة(لغايات  GPLالتجاري احلديث نسبياً مثل 

يف املاضي، إال أن التركيز األورويب على الطاقة املتجددة للوفاء باتفاقيات السوق األوروبية واتفاقية كيوتو 
 . 1د استعماالت جديدة للكتلة احلية لغايات إنتاج الطاقة املتجددةساعد على إجيا

  

  للطاقة يف اجلزائر البديلة املتجددة وغري املتجددة املصادر: املطلب الرابع

  الطاقات املتجددة: الفرع األول

ئية والشمسية أدركت اجلزائر حقيقة قدراا اهلائلة من الطاقات املتجددة، املتمثلة أساسا يف الطاقات املا   
واجلوفية، فتوجهت حنو ترقية وتطوير إنتاجها، وألجل ذلك قامت مبجموعة من اإلجراءات يف سبيل الرفع من 

  :املشاريع اخلاصة يف هذا اال، منها
بني الشركة ، ) New Energy Algeria- NEAL(" اجلزائر  –الطاقة اجلديدة " إنشاء شركة خمتلطة تسمى  - 

إلنتاج املواد الغذائية، تدخل مشاريعها  )SIM(" سيم"، والشركة الوطنية سونالغاز، وجممع الوطنية سوناطراك
 .ضمن القانون اخلاص بالكهرباء، إضافة إىل التوزيع العمومي للغاز بالقنوات

 .%30غازي يف حاسي الرمل ميثل اجلزء الشمسي فيه - ميغاوات جني مشسي 150مشروع  - 

الريفية يف أقصى اجلنوب اجلزائري، خاصة يف منطقة تامنراست، وكذا  اإلنارةيف  استعمال الطاقة الشمسية - 
منطقة اجلنوب الغريب، حيث تعمل اجلزائر على تطوير إنتاجها من الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية، وقد 

شمسية قرية بالطاقة ال 21، وبدأت يف مشروع تزويد 2004بيوت عام  906جنحت يف إيصال الكهرباء إىل 
2009بداية عام 

2. 

ولعل اهتمام السلطات العمومية باملصادر املتجددة، خاصة يف جمال استخدامها يف توليد الطاقة الكهربائية   
 2000املسطرة واملتعلقة بتصدير الكهرباء، حيث مت طرح مشروع يعمل على إنتاج  األهدافيندرج ضمن 

تصدير إىل أوروبا من خالل إجناز سلك كهربائي مير يف منها لل %60ميغاوات من الكهرباء، يوجه حوايل 
  .أعماق البحر حنو إسبانيا

من إمجايل استهالكها من الطاقة عام  %11.7بنحو  األورويبولإلشارة، تساهم الطاقة املتجددة يف االحتاد   
2009

وضع  ، وتأمل أوروبا يف رفع هذه النسبة، حيث هدفت من خالل1996عام  %3.4، بعد أن كانت 3

                                                           

. 15 ، مرجع سبق ذكره، ص) عربيا وعامليا ( مصادر الطاقة املتجددة، التطورات االقتصادية والعاملية  - 1  
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حبلول عام  %20، أن تصل مسامهة الطاقة املتجددة يف إمجايل االستهالك إىل 20/20/20برنامج يعرف بـ 
2020 .  

ويف ما خيص الطاقة املائية، فقد فتحت اجلزائر أمام االستثمارات االجنبية، وخاصة تلك املتعلقة بتحلية املياه   
بعقد خاص إلجناز هذا املشروع، وهو ما يسمح بإنتاج وتوليد الكهرباء، حيث ظهرت اموعة اليابانية 

وللتكفل ذا . ميغاوات من الكهرباء سنويا يف منطقة أرزيو 300متر مكعب من املاء يوميا، و  40000
ماليني دوالر بني الشركة  4برأس مال أويل يقدر بـ " كهرما " املشروع، مت إنشاء شركة مشتركة تسمى 

" بالك فيتش" األمريكيةللشركة  %80من أسهم الشركة و %20متتلك  اجلزائرية للكهرباء اليت
Black/Veatch) (  2002وكان تاريخ العقد يف جانفي.  

  

 

  مصادر أخرى للطاقة: الفرع الثاين

  .اليورانيوم والفحم: ويتعلق احلديث هنا مبصدرين مهمني، مها  

للكهرباء، تعادل  إنتاجيةطن، وميثل طاقة  25000تقدر احتياطيات اجلزائر من اليورانيوم بـ : اليورانيوم -1
  .مليون طن مكافئ نفط، إال أن هناك الكثري من الصعوبات الستغالل هذا املورد 400

مليون طن، وهي  40حتوي اجلزائر احتياطات مهمة من الفحم يف اجلنوب الغريب تقدر بـ : الفحم -2
الكهرباء، إال أن الطبيعة امللوثة اليت متيزه من  إلنتاجحمليا  الكبري لو استخدمت األثراحتياطيات كان سيكون هلا 

جهة، وارتفاع تكلفته من جهة أخرى، حالتا دون تطويره من أجل استغالله مستقبال، إضافة إىل الكثري من 
 إىل هذين املصدرين، فإن اجلزائر تسعى إىل االلتزام بتطوير الطاقة الشمسية من باإلضافة  .األخرىالصعوبات 

2015الكلي عام  اإلنتاجمن  %5أجل زيادة نسبتها لتصل إىل 
مت االتفاق بني اجلزائر  2003ويف جانفي . 1

 .2ووكالة الطاقة الدولية على التعاون التقين بينهما من أجل تطوير الطاقة الشمسية يف اجلزائر
 

  صعوبات تنمية مصادر الطاقة البديلة يف اجلزائر : الفرع الثالث

زائر جمموعة من الصعوبات اليت حتول دون تنميتها ملصادر الطاقة البديلة، وخاصة منها املتجددة، تواجه اجل  
 اإلجراءاتبالرغم من اجلهود والتدابري اليت وجهتها إىل ذلك، سواء من ناحية إصدار القوانني أو من خالل 

  :املنفذة، ومن بني أهم هذه العوائق نذكر
 األرباح، نظرا إىل األجنبيةمن االستثمارات، سواء احمللية أو  األكربالنسبة  استحواذ قطاع احملروقات على -

  ؛اهلائلة اليت حيققها القطاع
  ؛االفتقار إىل التكنولوجيا واخلربات الالزمة لترقية وتطوير املصادر املتجددة -
  ؛عدم وجود أسواق دولية نشطة لبعض املصادر كالغاز الطبيعي -

                                                           

  dz.com/article7395.html-http://www.algerie -  1.25/02/12: تاريخ التصفح -

.118 شهرزاد زغيب، حكيمة حليمي، مرجع سابق، ص   -
2
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أ، قد أدمنت اقتصاداا على النفط، وركزت على التدفقات .م.قدمة، وخاصة الوإذا كانت الدول املت -
، ومل تفعل ما يكفي لتطوير مصادر بديلة، فكيف ميكن للدول األوسطالنفطية العربية، وحتديدا منطقة الشرق 

  ؛طاقةالنامية، ومنها اجلزائر، وهي الفقرية ماديا وتكنولوجيا، أن تأخذ على عاتقها تنمية مصادر ال
 األمراليت عاشتها اجلزائر خالل تسعينيات القرن املاضي، وهو  األمنيةحالة الالاستقرار السياسي والظروف  -

، إال أن  األخريةورغم التحسن الذي يشهده الوطن يف السنوات . األجانبالذي تسبب يف نفور املستثمرين 
  ؛الطبيعياالستثمارات املقبلة قد توجهت إىل القطاع النفطي والغاز 

عدم توجيه الفوائض والعوائد النفطية إىل تنمية املصادر البديلة، نتيجة تركيز اجلهود يف تغطية عجز  -
االقتصادية واالجتماعية، وحتسني البىن التحتية لتشجيع  األوضاعاملوازنات، وتسديد الديون اخلارجية، وحتسني 

  ؛االستثمارات
، وهو ما جيعل أهم حماور "كيوتو " اية البيئة، وخاصة بروتوكول املصادقة على الكثري من اتفاقيات مح -

تلوثا فقط على حساب املصادر امللوثة، ومنها  األقلالسياسة الطاقوية متعلقا بترقية وتطوير استعمال الطاقات 
من أجل التقليل من أخطار التلوث بالنسبة إىل املصادر  اإلمكانياتالفحم، وخاصة أن اجلزائر ال متلك 

  .الطاقوية
وأمام هذه الصعوبات، حاولت اجلزائر توزيع جهودها بني تنمية املصادر الطاقوية وتنمية الصادرات خارج   

قطاع احملروقات، والنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية واخلدمات لتنويع الصادرات اجلزائرية، وبالتايل 
  . 1تنويع مصادر الدخل

  )الغاز الطبيعي( يف اجلزائر غري املتجددة قة البديلةتنمية مصادر الطا: الفرع الرابع

النفط سيتضاءل يف األعوام الثالثني القادمة، نتيجة نضوب حقوله من  إنتاجأكدت الكثري من الدراسات أن   
مناطق عدة من العامل، وهو ما جعل العديد من الدول تتسابق يف البحث عن املصادر البديلة وتنميتها، أمام 

واجلزائر من بني . ملي أدمن على النفط كأهم مصادر الطاقة من جهة، وحتمية نضوبه من جهة أخرىاقتصاد عا
  .هذه الدول اليت تسعى جاهدة إىل تنمية مصادر طاقتها، والبحث عن البدائل

 ، أصدرت سلسلة من القوانني1971فيفري  24غداة تأميم احملروقات يف : أمهية الغاز الطبيعي يف اجلزائر: أوال
صدر أول قانون منظم للنشاط  1971والتشريعات املنظمة للصناعة الغازية والبترولية يف اجلزائر، ففي جوان 

- 1971سنة املمتدة بني  15البترويل يف اجلزائر، وكانت نتائج هذه الفترة جد متواضعة، حيث أنه وخالل 

از والبترول بني سوناطراك وجمموعة من اتفاقية تعاون فقط يف جمال البحث والتنقيب عن الغ 25، مت عقد 1985
من إمجايل احلقول اخلاصة بالثروات الطاقوية  %10الشركات البترولية العاملية، وال تعىن هذه االتفاقيات إال بـ 

  .األحفورية اليت متتلكها اجلزائر

                                                           

.119 شهرزاد زغيب، حكيمة حليمي، مرجع سابق، ص - 1  
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اده على ، حيث نص يف مو14-86املعدل واملتمم للقانون رقم  21-91 صدر القانون رقم 1991ويف سنة   
سوناطراك، إمكانية مشاركة األجانب يف استغالل وتطوير احلقول املستكشفة سابقا على شكل شراكة مع 

وبالتايل . وتوسيع األحكام اخلاصة باحملروقات السائلة لتشمل الغاز الطبيعي يف حالة استكشاف مكمن غازي
واالستكشاف يف اجلزائر، ما أدى إىل تثمني فقد ساهم إصدار كال القانونني السابقني يف ارتفاع وترية البحث 

الشراكات مع عدد  هلما، والتوقيع على العديد من اإلنتاجيةالثروة الغازية والبترولية من خالل زيادة الكفاءة 
، على غرار العقود املوقعة 2002-1993عقدا خالل الفترة املمتدة بني  28من اموعات الدولية، بلغ عددها 

، وتكمن أمهية اخل....األمريكية" أناداركو"الربيطانية و" بريتيش بتروليوم"االيطالية، " أجيب"مع كل من شركة 
  :1الغاز الطبيعي يف اجلزائر يف

 اإلنتاجعند احتساب (يف اجلزائر  األوليةالطاقة  إلنتاج اإلمجاليةمن احلصة  %48يساهم الغاز الطبيعي بـ  - 
من  %64اخلام فتصبح هذه النسبة متثل حوايل  اإلنتاجاب إمجايل التجاري للغاز الطبيعي فقط، أما باحتس

  ؛)األوليةالطاقة  إلنتاج اإلمجاليةاحلصة 
املالية للموازنة العامة للدولة، ومن أهم املصادر لالحتياطيات  اإليراداتيعترب قطاع الغاز من أهم مصادر  - 

  زائري؛الصعبة بالنسبة لالقتصاد اجل األجنبيةالرمسية من العمالت 
العديد من املركبات الكيميائية  إنتاجيستخدم الغاز الطبيعي كمادة أولية أو وسيطة أو كمادة مشاركة يف  - 

  الكثري من السلع ملختلف قطاعات االقتصاد الوطين؛ إلنتاجوالبتروكيميائية، وكلقيم 
تنقيب واالستكشاف إىل غاية يساهم تطور االنشطة املتعلقة باستغالل الثروة الغازية ابتداء من مرحلة ال - 

االستخراج واالنتاج التصنيعي والتوزيع، يف زيادة نسبة التشغيل وتوظيف عدد معترب من اليد العاملة وبالتايل 
  املسامهة يف التقليل من نسب البطالة؛

التجارية من إمجايل صادرات اجلزائر وبالتايل فهو يلعب دورا رئيسيا يف احلركة  %38يشكل الغاز مبا نسبته  - 
  على املستويني الداخلي واخلارجي؛

للتطورات يساهم قطاع الغاز يف جلب التكنولوجيات احلديثة وذلك باعتباره قطاعا شديد احلساسية  - 
التكنولوجية، خاصة يف جمال التنقيب واالستكشاف وما يتعلق ا من تقنيات املسح الزلزايل ثالثي االبعاد 

  واملتعدد رباعي االبعاد؛
     . زيد قطاع الغاز يف الترابط التكاملي بني خمتلف القطاعات االقتصادية الوطنيةي - 

شهدت جتارة الغاز الطبيعي يف العامل منوا متزايدا حيث ارتفعت  :جتارة الغاز على املستوى العاملي -1
مليار  721.46 وإىل حوايل 1998سنة   3مليار م 446إىل  1995سنة   3مليار م 392.8الصادرات العاملية من 

سنويا خالل الفترة  %5.8، مبعدل زيادة يقدر بـ 2007سنة  3مليار م 776.08، لتصل إىل 2005سنة  3م

                                                           

.150 نصر الدين ساري، مرجع سابق، ص - 1
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، ويعود السلوك العام لصادرات الغاز حنو التزايد املستمر إىل زيادة الطلب العاملي على هذه 1995-2007
  .الطاقة

ر اهتماما بالغا بالغاز الطبيعي، نظرا إىل قدرا يف هذا تويل اجلزائ: جتارة الغاز على املستوى الوطين -2 
تريليون متر مكعب، وهو بذلك يعد  4.5حوايل  2010اال، حيث بلغ احتياطيها من الغاز الطبيعي يف جانفي 

، وهذا يرجع إىل حتقيق اهلدف الذي وضعته السلطات العمومية الرامي إىل الرفع من 1تاسع احتياطي يف العامل
  .تياطيات اخلاصة بقطاع احملروقات، مبا فيها النفط والغاز الطبيعياالح

من أجل الرفع من حصة الغاز الطبيعي يف جانب صادرات  اإلنتاجوحتاول اجلزائر توجيه جهودها حنو تطوير   
  :الطاقة، لألسباب التالية

ويث البيئة، إذ تعترب السلطات اخلصائص اليت يتصف ا الغاز من سرعة االشتعال، وضآلة ما يساهم به من تل - 
أن ترقية وتطوير استعمال الطاقات األقل تلوثا، كالغاز الطبيعي، وغاز النفط املسال، والبنزين اخلايل من 
الرصاص، من أهم املصادر الطاقوية األساسية، خاصة بعد انضمام اجلزائر إىل معظم االتفاقيات البيئية واملصادقة 

  .2005فيفري  16يف " كيوتو"ى بروتوكول عليها، وخاصة مصادقتها عل
غاز طبيعي، غاز (تطور االستهالك النهائي أيضا للطاقة، ومتيز هذا التطور بربوز اجلانب الغازي من الطاقة  - 

الناجتة من تطبيق برامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي، وتنفيذ املخطط الوطين للكهرباء والغاز، ) النفط املميع
، وهذا ما يوضحه 2010عام  %33.48بوصول حصة املواد الغازية من االستهالك النهائي إىل وهو ما يسمح 

 :اجلدول التايل

 

 )2010-2006(  املواد حبسب اجلزائر يف للطاقة النهائي االستهالك تطور): 26( رقم اجلدول

 )نفط مكافئ طن ألف: الوحدة(                                                                                                                               

 
2010 2009 2008 2007 2006 النوع/العام

12 272 12 092 11 438 10 372 9 486 املواد النفطية
8 021 7 620 6 976 6 871 5 987 الغاز الطبيعي

2 328 2 363 1 957 1 968 1 970 غاز النفط املسال
8 374 8 607 8 275 7 779 7 655 كهرباء

134 122 50 69 69 أخرى
30 904 31 650 28 956 27 537 25 703 اموع

 

  www sonatrach com bilan energitique national 2010: املصدر    

من الدول  الدور املتزايد الذي يأخذه الغاز الطبيعي على مستوى الصعيد الطاقوي العاملي، وجلوء الكثري - 
  .املتقدمة إليه كمصدر مهم للطاقة، أمام ارتفاع تكلفة املصادر البديلة واخنفاض تكلفته

                                                           
   http://studies.aljazeera.net/reports/.......htm -1.  24/02/12: تاريخ التصفح - 
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وبالنظر إىل هذه الدوافع، واحتالهلا للمرتبة الرابعة يف ترتيب الدول املصدرة للغاز الطبيعي عامليا، اختذت   
  .خصها فيما يأيتاجلزائر جمموعة من التدابري واالجراءات للنهوض ذا القطاع، نل

تسعى اجلزائر من خالل شركة سوناطراك إىل رفع انتاجها من الغاز : االجراءات واجلهود املبذولة -3
من إمجايل االنتاج الوطين الطاقوي، وهو ما يسمح بزيادة  %50حوايل  2015الطبيعي ليمثل يف آفاق العام 

من إمجايل الصادرات الوطنية الطاقوية  2004عام  يف %30صادراا من الغاز الطبيعي وغاز النفط املسال من 
  :، واجلدول املوايل يبني ذلك2010يف عام  %49.89إىل حوايل 

 

 

 

 

 

  )2010-2006(  الطاقة من الوطنية الصادرات تطور): 27( رقم اجلدول

 )نفط مكافئ طن ألف: الوحدة(                                                                                               

2010 2009 2008 2007 2006 النوع/العام

36 271 38 204 43 096 47 573 48 349 النفط اخلام
6 688 11 584 14 282 14 192 14 700 املكثفات

35 792 31 706 36 811 33 688 35 931 الغاز الطبيعي
6 988 8 045 8 832 8 787 8 272   غاز النفط املسال

  www sonatrach com bilan energitique national 2010: املصدر   

ويف سياق هذه البيانات امللموسة واملتوقعة، قامت احلكومة اجلزائرية مبجموعة من التدابري واملشاريع   
  :داية األلفية الثالثة، وكانت أمههااالستثمارية يف هذا اال، خاصة مع ب

تنظيم لقاءات دولية حول الغاز، حيث نظمت اجلزائر مائدة مستديرة ملنتدى الدول املصدرة للغاز يف شهر  - 
ضم الدول املنتجة واملستهلكة وأصحاب األموال، وكان موضوع املائدة حول حتليل الطلب  2002فيفري 

هو  األساسياجلديدة للغاز، حيث كان احملور  األوروبيةا يتعلق بالسوق ، وخاصة فيم2020األورويب للغاز عام 
على أن  األوروبيةبني املنتجني واملستهلكني واللجنة  واإلمجاعاحلديث عن العقود الغازية، ومتويل املشاريع، 

يلها من جد مهمة، كعنصر أساسي الستقرار وأمن متوين أوروبا بالغاز، واليت يتم متو األجلالعقود طويلة 
  .طرف املصارف

، وتزايد الطلب على الغاز يف أوروبا أمام اخنفاض األورويبواعتربت اجلزائر أن االنفتاح على سوق االحتاد   
إنتاجه احمللي، خاصة من قبل بريطانيا وهولندا، ستكون هلما آثار إجيابية يف جانب الغاز الطبيعي للجزائر، ألا 
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مليار متر مكعب، أي بنسبة  88.785يني، حيث حتتل املرتبة السادسة، مبا قيمته تعترب من أهم املنتجني العامل
مليار متر  6463أما من جانب املصدرين فإا تتقدم لتحتل املرتبة الرابعة، مبا قيمته . العاملي اإلنتاجمن  3.2%

أهم العقود املربمة  وميكننا أن نلخص عن طريق اجلدول التايل. من الصادرات العاملية %7 مكعب، أي حوايل
  :األنابيبحول تصدير الغاز اجلزائري ونقله عرب 

  
 

 

 

 

 

 

 

  االنابيب عرب ونقله الغاز تصدير حول املربمة العقود أهم): 28( رقم اجلدول

احلجم السنوي / مليار م3 تاريخ االنطالق تاريخ التوقيع الزبون نوعية االنبوب

19,5 1983 1977 Eni/GP إيطاليا أنبوب الغاز  

0,35 1992 1985 Geoplin سلوفينيا Enrico

0,4 1992 1990 Etap تونس Mattei

4 1996 1992 Enel Trade Spa إيطاليا

2 2005 2001 Enel Trade Spa إيطاليا

0,5 2008 2003 Magest

2 2008 2006 Edison
0,45 2008 2006 World Energy

0,25 2008 2006 Bridas

1 2008 2007 ENAL

2 2008 2007 Sonatrach Gaz Italia

6 1996 1992 Gaz Naturel إسبانيا أنبوب الغاز  

2,5 1997 1994 Transgaz الربتغال Duran

3 2005 2001 Gaz Naturel إسبانيا Farrel

  www.mem-algeria.org: املصدر

بالنسبة  األهماليت تعترب الزبون  األوروبيةل العقود املربمة تتم مع الدو معظميتضح من اجلدول السابق أن   
املنعقدة يف وهران إىل طرح إمكانية أن تكون اجلزائر،  2010أفريل  18فهذا التميز مل يؤد خالل ندوة . للجزائر
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مثال، مركز جتميع عاملي للنفط والغاز بني إفريقيا وأوروبا، كما أن هناك أفكارا ملموسة لتحويل تركيا إىل 
  .وأوربا األوسطع عاملي للنفط والغاز بني الشرق مركز جتمي

من أجل إنشاء مؤسسات لدراسة جدوى إجناز  2001ديسمرب  21بتاريخ " دووت"توقيع بروتوكول واتفاق  - 
وقد مت االتفاق . الناقل للغاز حتت البحر، الرابط مباشرة بني اجلزائر وأوربا عن طريق إيطاليا األنبوبمشروع 

، األورويباك وسونالغاز من اجلانب اجلزائري، وشركات أملانية وإيطالية من اجلانب بني كل من سوناطر
وتعكس هذه املشاريع الطموحات الكبرية لسوناطراك من جهة، للتأقلم مع قواعد اللعبة اجلديدة يف السوق 

از، وزيادة الغازية يف أوربا، ومن جهة أخرى لتحقيق أكرب قدر من املبيعات اإلضافية، وضمان تصريف الغ
  .احلصص من السوق

مليار متر مكعب، ولقد دخل  9إلنتاج  "BP Statoil"جتسيد مشروع غاز عني صاحل يف إطار الشراكة مع  - 
  .مليار دوالر 2.5، وبلغت قيمة االستثمار يف هذا املشروع حوايل 2004الفعلي يف جوان  اإلنتاجيف عملية 

مليون  372حمطات ضغط بقيمة  3بإنتاج  )  Boosting Hassi R’Mel(تدعيم إنتاج حقل حاسي الرمل  - 
إىل أن هذا  اإلشارة، مع 2005وقد بدأ استغالله يف العام . اليابانية )JGC-Itochu(دوالر من طرف شركة 

احلقل يعد أكرب حقول الغاز الطبيعي يف اجلزائر، بل يعترب من أكرب احلقول يف العامل، حيث بلغت احتياطاته 
  .تريليون متر مكعب 2.4ايل املؤكدة حو

مكن اجلزائر من أن تعود إىل السوق الربيطانية،   (BP Isle of Graine)إبرام عقود الشراكة مع شركة  - 
يف البريو الذي  )Camisea(" املنبع الغازي" وتدعم مكانتها يف احلوض األطلسي، باإلضافة إىل مشاركتها يف 

  :وقد تطلبت هذه املشاريع. و الشواطئ الغربية للواليات املتحدةحن) (GNLميكنها من تصدير الغاز السائل 
 األبيضالذي يربط اجلزائر بإسبانيا عرب البحر  " MEDGAZ" األول: إجناز ثالثة مشاريع ألنابيب الغاز •

الذي يربط اجلزائر بإيطاليا، مارا  " GALSI" الثاين و. مليارات متر مكعب سنويا 8املتوسط بسعة أولية 
الذي  "TRANS-SAHARIEN" أنبوب الغاز الثالث مليارات متر مكعب سنويا، و 8ة سردينيا بسعة جبزير

النيجريية يف  " NNPC" كما مت إبرام اتفاقية بني سوناطراك وشركة . أنشئ يف إطار التنمية املستدامة يف إفريقيا
كلم، من  4500ئر عرب النيجر بطول لدراسة إمكانية إجناز أنبوب الغاز الذي يربط نيجرييا باجلزا 2003مارس 

 .أجل تزويد إفريقيا اجلنوبية بالغاز الطبيعي

تبين سياسة طاقوية تأخذ على عاتقها تدعيم نسبة االستهالك من الغاز الطبيعي وغاز النفط املميع، من أجل  •
ومي للغاز ختفيض نسبة استهالك اجلانب السائل من احملروقات، وهو ما يهدف إليه برنامج التوزيع العم

 .الطبيعي، وتطوير استخدام غاز النفط املسال والغاز الطبيعي املضغوط كوقود لوسائل النقل

 . من الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي %95العمل على الرفع من إنتاج  •

ات الكبرية اليت توليها اجلزائر للغاز الطبيعي، كمصدر طاقة مهم ومكمل لصادر األمهيةوعلى الرغم من   
، ما األخرىاحملروقات الوطنية، وبالنظر إىل الكثري من اخلصائص اليت انفرد ا باالختالف عن مصادر الطاقة 

جعله حمط أنظار مستثمري وواضعي السياسة الطاقوية، خاصة إذا ما علمنا بوجود إمكانات لتطور االستهالك 
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مليار  37ي، حيث سيعرف ارتفاعا من حوايل من الطلب الداخل 2017-2008الوطين للغاز، الذي يغطي الفترة 
، وهذا االرتفاع يف االستهالك احمللي للغاز 2017مليار متر مكعب عام  67، إىل حوايل 2008متر مكعب عام 

الطبيعي يعادل تقريبا كمية الصادرات احلالية للجزائر، إال أن صفة النضوب هلذا املورد اليت اشترك مع النفط 
د عليه يف الصادرات الوطنية بنسب مرتفعة خروجا من تبعية النفط إىل تبعية مورد آخر، فيها، جتعل االعتما

  .1ولذلك تعمل الدولة على تنويع املصادر الطاقوية بتنمية املصادر البديلة، وخاصة املتجددة
  

   ل وظيفةمن خال شركة سوناطراك يف االخذ مببدأ االبتكار لتحقيق التنمية املستدامة حالة :املبحث الثالث
HSE (Healthy, Safety, Environment)  

  

 الشامل العاملي احمليط ضمن االبتكار: املطلب األول

 معتربا دورا االبتكار فيها يلعب اليت املرحلة هذه يف لالبتكار األساسي الدور يظهر احلايل، احمليط يف  

 قواعد االبتكار تغري عرب أن املؤسسة تستطيع كما للمؤسسات، الدائمة التنافسية املزايا حتقيق يف وموسعا

 جهة من احمليط ظروف ومتطلبات ويف جهة من التكنولوجيا يف التطور إىل ذلك ويرجع التنافسية، اللعبة

 املرونة اجلودة، التكلفة، :يف ذلك شأن شأنه االستراتيجي األداء أبعاد من هاما بعدا االبتكار ليصبح أخرى،

 األداء أبعاد من اخلامس االبتكار البعد اعترب عندما S.C.Whilewright أكدها كما واالعتمادية،

 .االستراتيجي

 بناء يف األكثر قوة املصدر هو االبتكار بأن مضى وقت أي من أكثر تدرك أصبحت الشركات أن والواقع  

 الشركات أو االبتكار اجلذري، مدخل تتبىن اليت السوق يف القائدة الشركات يف سواء مستدامة، تنافسية ميزة

 بناء وقاعدة أساس جعل االبتكار إىل تسعى اليت الشركة أن كما التحسني،-االبتكار على تعتمد اليت التابعة

  G.Grossi.ذلك  يرى  كما هلا مالئمة األكثر ستكون االبتكار إستراتيجية فإن التنافسية مليزا
  

  مفهوم االبتكار: الفرع األول

وكلمة تنمية هي كلمة شاملة وواسعة  ية تنمية وتطبيق أفكار جديدة يف املنظمة،يعرف االبتكار على انه عمل  
ك هذه الفكـرة البيئيـة إىل   اإدر علىاألصلي لفكرة جديدة  عالنطاق فهي تغطي كل شيء بداية من االخترا

  .توريدها وجلبها إىل املنظمة عرب تطبيقها
مث تبدأ هذه الفكـرة  ، من خلق الفكرة إىل تنفيذها تبدأ ، ويعرف كذلك على انه عملية ذات مراحل خمتلفة -

  .أخرى عيف االنتشار إىل آماكن ومواض
  .االبتكار هو التخلي املنظم عن القدمي: تعريف بيتر دراكر -
  . crature destructionدم خالق هاالبتكار هو  :رتعريف شوم بيت -

                                                           

.37 ، ص)منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول( مؤمتر الطاقة العريب الثامن، الكويت  - 1  
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ة اكرب وأسرع من ـما هو جديد يضيف قيميعرف االبتكار كذلك على انه قدرة الشركة على التوصل إىل  -
  .1املنافسني يف السوق

 

  :تطور االهتمام باالبتكار: الفرع الثاين

االهتمام يف العملية االبتكارية فلطاملـا كـان يـربط    أن االبتكار هو نقطة بداية وهلذا كان ميثل حلقة األكيد 
اء لكن تطور االبتكار إىل الصورة احلالية كثقافـة يف  االبتكار باألفراد املتألقني الذين يبدون قدرا عاليا من الذك

  :2اتمع يوحي لنا تصورا عن هذا التطور نعرضه بالشكل التايل

لقد كانـت املنظمـات ذات اإلدارة   : االبتكار مسؤولية املبتكر بالدرجة األوىل: االهتمام بالفرد املبتكر -1
على الفرد املبتكر حيث تتكاثر يف هذا النوع من املنظمات البريوقراطية هي اليت أحلقت االبتكار وجعلته حكرا 

اخل، وهلذا جند أن لالبتكـار  ....الرقابة الشديدة، امليل إىل االستقرار، اإلجراءات املطولة: عقبات االبتكار مثل
تسمى البحث والتطوير غري أن الدراسات تشري أن االبتكار منتشـر بـني   وظيفة خاصة بأفراد عاليي الذكاء 

  .عاملني ذوي املستوى املالئم من الذكاء، وليس بالضرورة الذكاء العايلال

ويف هذه املرحلة نلتمس الدفعة اجلديدة لالبتكار حتت وطـأة   :االهتمام باالبتكار على مستوى الشركة -2
لة، مشاركة العاملني يف االبتكار، فرق العمل، وحدات العمل املسـتق : املنافسة فنجد أساليب جديدة ومتنوعة

املشروعات اخلاصة، أنظمة االقتراحات، من الزبائن واملوردين واللجوء إىل اإلدارة املرئيـة لـدعم النشـاط    
، ويف كل ااالت اإلدارية، التنظيمية، التسويقية، )التحسني(أو التدرجيي ) االختراق(االبتكاري سواء اجلذري 
  .اخل....اخلدمات، وثقافة الشركة

علـى   اعتمديبقى مها لفعيتولكن  بتكارية ال تزال مركزية على مستوى املؤسسة التجارية،إال أن العملية اال  
  .   3الدعم اجلامعي واحلكومي

يالحظ أن الكثري من الدراسات تشري إىل عوامل اتمع املؤثر يف االبتكار، : االهتمام باالبتكار يف اتمع -3
إمكانية العامل العالية : الثنني املؤثرين يف االبتكار مهافلقد حتدث كمنجس وأولدهام عن مدخل العاملني ا

ورمبا يكون تفسري ذلك يف أن اتمعات الصناعية ). العوامل التنظيمية(، وصفات العمل )اخلصائص الشخصية(
د املتقدمة قد حققت استقرار يف البيئة العامة مما بات يوجد، واألكثر خاصة يف ظل العوملة اليت تدفع حنو املزي

   .  من التماثل على حساب التنوع

 العوملة ظل يف االبتكار: ثالثالفرع ال

                                                           

.341،ص2001، صرمراوية حسن ،السلوك يف املنظمات ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  - 1  

. 20 حممد موسى عثمان، حتليل اإلبداع من منظور اقتصادي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، ص - 2  
3  - Christine Greenhalgh, Mark Rogers, “Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth”, Princeton 
University Press, 2010, P 87.  
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تكامل أوثق بني دول وشعوب العامل من خالل إدخال حتسينات يف جمال النقل واالتصاالت ومن  العوملة هي
يف  خالل ختفيض العوائق اليت حتول دون تدفق السلع واخلدمات ورأس املال واملعرفة، حيث يندرج االبتكار

         .1التدفق األخري أي املعرفة
 تناقص يكون عليها اليت السرعة بنفس العوائد لتناقص خيضع ال قد العاملي، املستوى على االبتكار إن  

 أجل من )املنتج اجلديد أو اجلديدة العملية (االبتكاري التقليد أن كما الواحد، الوطين االقتصاد يف العوائد

 أسواق إىل التوسع العوملة فرصة ظل يف يقابله أن ميكن االبتكار، على القائمة للشركة راالبتكا مزايا من احلد

 وفق العامل إىل النظر أساس العوملة على وتقوم. أخرى خارجية أسواق يف املزايا تلك لتحقيق البلدان خارج

 عمليا لكن(مل شا نطاق يف وفرص تكنولوجية وبشرية وقدرات قواعد وفق األعمال وممارسة واحدة رؤية

 كما الدول، بني والتكنولوجية العلمية القدرات واملوارد تفاوت ذلك من عوامل عدة الفرص تكافؤ من حيد

 ظل يف االبتكار فإن ذلك من الرغم على ، لكن)اخل.. الدول، بني القوى موازين الختالل ذلك ينتج قد

 أن حيث والتأثري، املنافسة خارج كانت حمليةو إقليميةمصادر  من عالية بإمكانيات حيظى أن ميكن العوملة

 باملقابل ولكن اجلديدة، لألفكار غنيا مصدرا ميثل اموعات احلضارية وخصائص والثقافات البيئات تنوع

 من قوية إمكانات ذات عاملية شركات من مألوفة غري واحمللية منافسة اإلقليمية اإلمكانات هذه ستواجه

 املتكافئة غري املواجهة هذه لعل .ضخمة مالية وقدرات حمازة وخربة واإلدارية، وجيةوالتكنول العلمية الناحية

 :اآلتية األساسية الثالث األسباب إىل ترجع العاملية الشركات بني

 تراكمات رأمسالية خالله من حققت والذي السابق، يف القدمي االستعمار بدعم حظيت الشركات هذه أن - 

 من صعب تكنولوجي وسبق فارق حتقيق الشركات لتلك أتاح العامل، مما بلدان ربع لنشاطاا واسع وانتشار

 األخرى؛ العامل بلدان شركات طرف من جماتها

 احلرب بعد التوجه املخابرايت فإن األمريكية بالشركات يتعلق فيما فمثال عاملي، وخمابرايت معلومايت دعم - 

 ومن االقتصادي، العدو إىل والعسكري للعدو السياسي النظرة يلحتو إىل أدى الشرقي املعسكر وايار الباردة

 واألسواق املعلومات على التجسس إىل فقط والتكنوجليا العسكرية واجليوش األسلحة على التجسس

 .النظرة اجليواقتصادية إىل اجليوسياسية النظرة من االنتقال ظل يف التجارية والصفقات

  .السابقة السنوات خالل واإلداري ولوجياملايل، التكن التنافسي، اإلرث - 
 االبتكار، الناجتة من العوائد تزايد إىل ستؤدي العوملة بأن نالحظ أن ميكن فإننا البحتة، الفنية الناحية ومن  

 التقليد يف هناك سرعة ستكون باملقابل لكن واسعة، عاملية سوق يف تطبيقه وسرعة الواسع االنتشار بسبب

 ليتالءم عليه إلدخال التحسينات كبرية إمكانيات وجود أيضا مالحظة مع واالبتكاري، االستنساخي بنوعيه

 واخلربات االبتكارات نقل ذلك إىل سيؤدي شك حاجاا، ودون ويليب األخرى الدول يف احمللية البيئة مع

 بتكثيف أو ياالبتكار التقليد عليه سواء بفعل املتعارف اإلقليم خارج إىل سريع بشكل خالله من املكونة

 الشركات أو البلدان خارج زيادة االبتكار إىل يؤدي مما األسواق، من لالقتراب العاملية الشركات سعي
                                                           

1- Coskun Samli, From Imagination To Innovation, Springer Science + Business Media, 2011, P119  
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 اخلربة بنقل يقوم لن خارجا التصنيع وأساليب املتعلقة ندسة املعارف نقل فإن األساس هذا وعلى له، املنشأة

 التصميم عملية إبقاء أمهية على التأكيد يتزايد لذلك .أيضا اهلندسية والقدرات بل فقط واإلدارية املالية

العوملة،  النتشار تشجيعها رغم لديها املضافة القيمة على تبقي لكي املتقدمة، الدول يف والتطوير والبحث
 يف والتحسني التقليد على والقدرة التعلم أمناط تزايد مع خاصة أكثر صعوبة األمر سيكون العوملة مع لكن

  .1أيضا االبتكار على القدرة يف ورمبا خلدمة،وا التصنيع
 

  املستدامة والتنمية االبتكار بني العالئقي اإلطار: رابعالفرع ال

 احلالية واملستقبلية األسواق يف التنافسية للميزة اجلديد واملصدر االهتمام مركز تشكل البيئة أصبحت لقد  

 فإن بدرجة أوىل، األعمال فترة هي اآلن حىت اعيةالصن الثورة منذ السابقة الفترة كانت فإذا للشركات،

 وهذا أوال، البيئة ورمبا أيضا والبيئة، األعمال بني التوازن إعادة فترة هي قادم عقد من وألكثر احلالية الفترة

 إىل وأدت املتجددة البيئة غري موارد من الكثري استنفذت قد قياسي وبوقت األعمال إىل أن فقط يعود ال

 ونباتاا حبيواناا الكلية والطبيعية البيئية األنظمة دد أصبحت واليت وتفاقمها، البيئية كالتاملش ظهور

 البيئة ترك عدم يفرض مما احلياة اإلنسانية ديد هو البيئة ديد أن حقيقة أيضا إىل وإمنا احلية، غري وتركيباا

 ومجعيات الضغط، ومجاعات كاحلكومة(األطراف  مجيع مشاركة جيب بل فقط، األعمال مسؤولية حتت

 .البيئة قضايا معاجلة يف )اخل...املستهلكني محاية مجعيات البيئية،

 األكثر فقط ألا ليس املعاصرة اتمعات يف حيوية األكثر املنظمات هي األعمال شركات أن يف شك ال  

 العلمية، شىت احلقول من املتميزة بشريةل املوارد تستخدم وألا بل للتكنولوجيا، وتوظيفا لألموال استثمارا

 هذا يف األهم واألوسع ورمبا األسرع االستجابة لتمثيل مؤهلة جيعلها مما والفنية، اإلدارية اخلربات وأفضل

 والتكنولوجيا املفاهيم واملمارسات من عريضة قاعدة أوجدت اليت هي نفسها األعمال وأن خاصة امليدان،

 املضادة الرمادية أو السوداء الظاهرة ضمن تصنف أن ميكن اليت املختلفة ظائفوالو واملنتجات والعمليات

 من جعل وغريها والسيارات الطاقة وحمطات يف املصانع واملوارد الطاقة واستهالك املدخنية فالصناعات. للبيئة

 تطورت دفق لذلك الرمادي، ونتيجة و األسود اللون هي جاورها وما األماكن هذه يف الشائعة األلوان

 الداخلية األعمال بيئة ختضري وكذلك عموما، البيئة إعادة ختضري أجل من اخلضراء البيئية االجتاهات

 إلدخال وواسعة كثرية وممارسات مفاهيم ظهرت فقد خاص، هلذا بشكل وعملياا ووظائفها واخلارجية

 على البيئية والقوانني اللوائح تزايد ظل يف االستراتيجي األداء أبعاد من بوصفه بعدا األعمال يف األخضر البعد

 يف اجلديدة واملمارسات املفاهيم على التأكيد تزايد يفسره والذي الدويل، وكذلك الوطين واإلقليمي املستوى
 األخضر، التغليف األخضر، اإلعالن اخلضراء، املنتجات األخضر، التسويق األخضر، اإلنتاج: املؤسسات مثل

                                                           

، ص 2008، ا�بتكار كبديل استراتيجي، مداخلة في المؤتمر العلمي حول التنمية المستدامة، سطيف، الطيب دادودي، س�ف رحال 1-

10 .   
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 اخلضراء، البيئية احملاسبة األخضر، األخضر االستثمار األخضر، التوزيع األخضر، التسعري األخضر، امللصق

  .األخضر واالبتكار األخضر الزبون
 أسرع منتجاا بوترية تطوير على قدرا على أساسي بشكل يعتمد اليوم ما مؤسسة جناح مدى قياس إن  

 قيمة تقدمي يف أو الزبائن حلاجات ستجابةاال على منها قدرة أكثر تكون أن أو املنافسة، املؤسسات من

 األكثر الوسيلة التصور بوصفه هذا ضمن يقع املنطلق هذا من األخضر يدفعونه، واالبتكار ملا موازية حقيقية

 وبطريقة البيئية، الزائن استجابة حلاجات أكثر تكون جديدة ومنتجات وأساليب مفاهيم إىل التوصل يف فعالية

   .الزبائن يدفعه ما لقاء اخلضراء للمنتجات احلقيقية القيمة من يزيد ومبا املنافسني، من أسرع
، 1، أي استحداث الوسائل التكنولوجية الكفيلة مبعاجلة التغري املناخي وتعميم هذه الوسائلاألخضر واالبتكار  

 :إىل التوصل طريق عن باالختراق يتعلق الذي الواسع االبتكار مفهوم ضمن يقع أن ميكن

 لالستفادة الشمسية خاليا الطاقة إدخال مثل مستداما يكون جديد أخضر منتج أو جديدة خضراء مليةع -

 كما القدمية، العملية أو باملنتج القدمي مقارنة بيئيا كفوءا يكون أن أو واملستدامة، الوفرية الشمس طاقة من

 واألعشاب للحشرات املبيدة املواد أجل خفض من التربة وليس املياه يف للزهور األملانية الزراعة يف حصل

  الكيميائية؛ املواد وإطالق استخدام من احلد حول بالتزايد اآلخذة املقيدة للوائح واستجابة واألمسدة،

 على الذي أدخل التعديل يف حصل كما بيئيا، ضررا أقل لتكون احلالية املنتجات على التحسينات -

 تلويثا واألقل للطاقة استهالكا األقل  Micro Turbines صغرىال احملركات إلنتاج احملركات تكنولوجيات

 Cashlessالالنقدي  التسوق يف مثال اجلذري االبتكار جند كما .احملدودة االستخدامات اكثر لتالءم

Shopping االفتراضي التسوق وكذلك الورقية، النقود استخدام يتجنب الذي Virtual Shopping  
 املعارض طريق عن حماكاا خالل من املعارض إقامة إىل احلاجة يليب أن ميكن يالذ اإللكتروين، كالتسوق

 واستهالك حركة تقلص اليت اآليل، الصراف خدمات إدخال يف ذلك جند كما اإلنترنت، على االفتراضية

 نيالتحس - ابتكار جند حني اخلدمات، يف على للحصول املصارف إىل أماكنهم من األفراد انتقال يف الطاقة
 عندخلفض الضوضاء  )Boeing  )300-767حمركات هي حمسنة حمركات باستخدام اجلوية قيام اخلطوط يف

 الطائرات حتدثه الذي اإلزعاج من للتقليل )(Boeing 100-747بنموذج  مقارنة ونصف مرات بثالث اإلقالع

 باحلركة الشركات هو قيام ملهما فإن االبتكار من احلالتني هاتني ويف .للمطارات ااورة للمناطق بالنسبة

 ذا اجلذري االبتكار يكون فكما بيئيا، املبتكرة احللول إجياد من والتمكن الفرصة اكتشاف أجل من األوىل

 إىل وحتويلها السوق يف الفرصة اكتشاف تنافسية يف ميزة ذات تكون املعدلة التحسينات كذلك تنافسية، ميزة

 .حمسنة خدمة أو حمسن منتج أو حمسنة عملية يف فرصة

                                                           
   .www.wipo.int ة للملكية الفكرية، رسالة على املوقعرسالة فرانسيس غري، املدير العام للمنظمة العاملي - 1
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 كسب،-كسب معدل وفق يعمل كونه على كثرية أدلة يقدم أن ميكن األخضر االبتكار أن يف شك وال  

 سبق ما وإىل جانب أيضا، البيئي األداء حيسن فإنه للمؤسسة الكلي األداء يف التحسني حيقق ما بقدر أنه أي

 :يتكاآل األخضر لالبتكار األساسية ااالت حتديد ميكن فإنه

 حتسني أو جديدة منتجات إدخال يف يساهم التحسني أو اجلذري االبتكار أن حيث :األخضر املنتج -
 .للبيئة مالءمة وأكثر ضررا أقل لتكون احلالية املنتجات

تكون  جديدة عمليات أو تكنولوجيات تطوير يف يساهم األخضر االبتكار أن حيث :اخلضراء العملية -
 مواد تتطلب تكنولوجيا أو نظيفة تكنولوجيا استخدام عند األمر هو كما للبيئة، مالءمة وأكثر ضررا أقل

 .أقل وطاقة أولية

البيئة  حتسني على تعمل اليت وتطبيقاا اجلديدة املفاهيم إدخال يف يساهم الذي: التنظيمي االبتكار -
 هذا النوع أن الدراسات أكدت دوق البيئي، أدائها ذلك يف مبا الكلي املؤسسة أداء حتسني مث ومن الداخلية،

 اخل، إدارة اإلمداد، املستمر، التحسني الشاملة، اجلودة إدارة مدخل خالل من الشركات حققته االبتكار من

 باستخدام طريقة التوريد فمثال التلوث، من واحلماية اإلنتاجية حتسني يف سامهت جديدة مداخل متثل وهي

 .والنفايات والتلف خزونامل خفض إىل يؤدي احملدد الوقت نظام

 فإن للمطالب البيئية، االبتكارية املؤسسات استجابة فاعلية على الكثرية األدلة قدم األخضر االبتكار أن ومع  

 السعر يف لدفع الزيادة تستجيب خضراء سوقية فئات إىل توجهت اخلضراء لالبتكارات عديدة حاالت هناك

 .للبيئة املالئمة الوقود نواعأل بالنسبة حصل كما عليها، احلصول مقابل

 اليت فاخلطوط اجلوية اآلن، حىت أخضر ابتكاري بديل إىل فيها التوصل باملكان يكن مل حاالت جند كما  

 املاء استخدام بريطانيا مثال استطاعت الطائرات، لتنظيف الكيميائية املواد من األدىن احلد الستخدام تسعى

 عدمي البوتاسيوم املطارات تستخدم بعض أن كما الفينول، ومزيج يثانامل كلوريد ثاين من بدال املضغوط

 عدم معاجلة يف امللوث الغليكول تستخدم زالت ال املقابل ويف والثلج، الصقيع من املدرجات لتنظيف التلوث

 الرائدة، الشركات يف التنافسية للميزة متجدد كمصدر االبتكار دور يربز أخريا .الطائرات يف التجمد

  1.واملستقبل احلاضر يف وحمسنة خضراء ومنتجات وعمليات تكنولوجيا أجل من قويا صدرا متجدداوم
 

 املستدامة التنمية ظل يف االبتكار استراتيجية أهداف: امسالفرع اخل

 ةواملتمثل احمليط على الصناعة بانعكاسات التام باالهتمام املستدامة بالتنمية يتعلق فيما االبتكار أهداف تتميز  
 :يف

 املناخي؛ والتغيري االنقالب عن النامجة والتهديدات األرض حرارة ارتفاع -

 تلويثا؛ أقل وخدمات منتجات لتوفري خاصة، الصناعية املؤسسات تواجهه الذي والضغط احمليط تلوث -

 واحلضري؛ العمراين بالتركيز ترتبط صعوبات املوارد توزيع وجد وبالتايل السكاين التزايد -
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 بديلة؛ أو متجددة موارد إجياد إىل دف ممارسة وضغوط املتجددة غري الطاقة استخدام يصتقل -

  .العمومية، اخل الصحة الشرب، مياه :للصحة قاعدية مقاييس بإدراج املتعلقة امللحقة واملشاكل الصحة -
فت عر واليت سابقة سنوات يف كبري جدل موضوع شكلت فقد جديدة، ليست االنشغاالت هذه إن  

 مل تلك املشاكل حلول لكن الطبيعة، يف احليوية والعناصر وللمستهلكني للبيئة مضرة صناعية كوارث حدوث
 العمليات فتحت تلك كما املستعجلة املشاكل مبعاجلة مسحت ابتكارية، عمليات دون للتجسيد قابلة تكن

 يتعلق فيما االبتكار احلالية ةرزنام تضمنت فقد وبالتايل األخرى، املعضالت باقي على القضاء حنو آفاق

 من واسعة تشكيلة حول مقسمة لالبتكار، معتربة إمكانيات حتديد حول عموما تتركز حتديات باالستدامة

 :ختص واليت واخلدمات، املنتجات

 لإلهتالك قابلة نفايات الشمسية، الطاقة الوقود، خاليا :مثل استدامة أكثر وخدمات جديدة منتجات - 
 البيئة؛ على أقل سليب أثر ذات نقل أنظمة عضوية، ناصرع البيولوجي،

 بأثر سليب استخراج عمليات للطاقة، أقل باستهالك حتويل عملية: مثل استدامة أكثر أو جديدة عمليات - 

 اخل؛ املادية، الوسائل استخدام عن بدال اإللكترونيك بواسطة والعالقات الصفقات معاجلة أقل،

خشب  بيئية، غذائية منتجات أو مواد مثل البيئة انشغاالت حول مرتكزة ساعاات أكثر أو جديدة أسواق -
 البيولوجية؛ السياحة واملائية، الغابية الثروة حبماية خاصة منظمات أو مديريات قبل من مرخص

 :مثل االستدامة عامل تراعي واليت اخلدمات أو املنتجات تقدمي لتأطري موجهة جديدة تسويقية مناذج -
على االستيعاب،  احمليط قدرة فيه حيترم بالتجزئة بيع ،"األخالقيات"مراعاة  تستلزم اليت الستثمارا خدمات
 .)واألخالقية االجتماعية املعايري االعتبار بعني تأخذ دعاية(اجتماعيا  مسؤولة لتجارة الترويج

 اليت اإلستراتيجية املؤسسة توجهات على يضغط ثان حمرك جند االبتكار، يوفرها اليت الفرص هذه خلف  

 اللعبة قواعد "الذكر فإن سبق وكما ومتقطعة، منفصلة شروط خلق إمكانية: االستدامة حول تتمحور

 فرصا ذلك يف موفرة قطاع ما، يف للفاعلني ديدا بعد فيما تشكل واليت الفترات، بعض يف تتغري "التنافسية

 وال الصناعة، حتليل يف Michael Porterهلا  تعرض اليت اخلمس التنافسية القوى إحدى وهي اجلدد للداخلني

 ضمن البيئة شروط استدخال خالل من اجلدد، للمنافسني البارزة التوجهات تلك من الطاقة قطاع خيلو

 بشكل تؤثر واليت القطاع، هذا يقدمها اليت قورنت بتلك إذا فيما للمحيط مالئمة األكثر البديلة منتجام

 .القطاع هذا يف اجلديدة االبتكارات ةوهيكل إدخال على معترب

 هاما عندما متارس وزنا اليت القانونية واملقاييس بالتشريعات السابق منذ تتعلق باالستدامة املتعلقة املشاكل إن  

 القوى منوج الصناعي يف أثناء تعديله لتحليل احمليطPorter  إليه ذهب ما وهو اللعبة، قواعد بتغيري األمر يتعلق

 للمؤسسات التنافسية اخلريطة رسم يف أساسي  كعامل الدور إضافة يف متثلت ، واليت)1+5(ية التنافس

 معترب أثر هلا كان احمليط محاية إىل دف اجلو اليت بنقاء املتعلقة اللوائح املثال سبيل على الصناعية، ولنذكر

 الطاقة قطاع يف االستخراج ،للمواد التحويلية على الصناعة وكذلك الكيميائية، الصناعة على ومتراكم

 يقوم اليت للعمليات بالنسبة أو قطاع كل يقدمها اليت بالنسبة للمنتجات سواء النقل، قطاع وعلى واملناجم
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 ا املؤسسات تقوم اليت االبتكارات يف القواعد تغيري على التشريعي املنظمات دور مالحظة ميكن كما .ا

 تشريعات سن األورويب الذي االحتاد ذلك يف وضوحا األكثر واملثال هلا، واملستقبلي احلايل احمليط على للرد

 االعتبار بعني تأخذ إىل أن باملؤسسات أدى مما استرجاعها، على والتأكيد النفايات من التقليل إىل دف

 ملرحلة بيةالسل اآلثار من منتجاا تربئة وإىل فأكثر أكثر املقدمة واخلدمات للمنتجات املدى طويل االستخدام

 العمليات، املنتجات،: املستويات كل االبتكار يف على جمربة املؤسسات كل فإن البيع، وعليه أو التصنيع

 للمتغري مدمج تسيري موضوع الحقة مرحلة باالستدامة يف املرتبطة االبتكارات هذه لتشكل اإلدارية، النماذج

 احملتوى مع مواءمتها مدى قياس إىل طريقه عن لالذي تص البيئي االنشغال بذلك املؤسسة لتحقق البيئي،

 املؤسسات تلك تتحملها أن ميكن اليت املخاطر فإن ذلك من املعقد، بل وأكثر والثقايف السياسي االجتماعي،

  .1جدا للمحيط مرتفعة واملستقبلي احلايل للطلب املكونة العناصر تلك تراعي مل إذا
  

 التنمية لتحقيق اإلستراتيجية سونطراك جمموعة توجهات يف التحسني -االبتكار إستراتيجية: املطلب الثاين

 املستدامة

 خمتلفة القيام مببادرات إىل املؤسسة قادت احمليط، يظهرها اليت بالتهديدات سونطراك مؤسسة وعي إن  

وذلك  الطاقة، نم العامل موارد تقهقهر من والتقليل احمليط على احملافظة يف املسامهة إىل الرامية اجلهود وتعزيز
 هذه تعدد ذلك إىل يضاف كما املؤسسة جتاوزها، على الصعب من عوائق ووجود املعقدة الوضعية حبكم

 املؤسسات من احمليط ينتظره ما إىل بالنظر غري كافية تزال ال واليت املبذولة باجلهود قورنت إذا فيما املخاطر

 يف املنبعثة النفايات نسب ضبط احمليط، وتدهور امللوثة ث املوادبع جتنب :يف املتمثلة العاملية والغازية البترولية
   .اخل املناخية، التغيريات ديدات اإلمكان، قدر اجلوي الغالف

 

 والتنمية املستدامة التحدي الكبري HSE (Healthy, Safety, Environment (وظيفة : الفرع األول

سوناطراك بني النمو االقتصادي للمجموعة والتزامات سالمة التزاما منها مببادئ التنمية املستدامة، قرنت   
االنسان واملمتلكات، كما أا ملتزمة أيضا خبفض اآلثار املترتبة عن أنشطتها على صحة موظفيها والسكان 

ويف سبيل احلد من اآلثار املترتبة على أنشطة سوناطراك مت اختاذ العديد من االجراءات، . القاطنني يف قواعدها
سيما احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة وغريها من ملوثات الغالف اجلوي، حيث خصصت استثمارات ال

معتربة للحد من انبعاث الغازات احملروقة، مع العلم أنه قد متت مضاعفة حجم املنتوج من الغاز املصاحب أربع 
، ودف 2007عام  %7إىل  1970عام  %80عاما املاضية مع ختفيض لنسبة الغازات احملروقة من  30مرات يف 

  .2010سوناطراك للقضاء على هذه النسبة متاما عام 
، STATOILHYDROو  BP، فقد بدأت سوناطراك، شراكة مع CO2أما فيما خيص احلد من انبعاث غاز   

  .وذلك على مستوى قاعدة كرشبة يف حقل عني صاحل CO2يف عملية إعادة حقن 
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فترة طويلة مبدءا رئيسيا وهدفا استراتيجيا ألنشطة سوناطراك، فهي متثل التزاما  كانت التنمية املستدامة منذ  
  .حقيقيا ومسؤولية ملموسة جتاه أجيال املستقبل

صحة املوظفني، أمن املنشآت ومحاية البيئة، تظهر يف إنشاء املديرية العامة : إرادة سوناطراك للنهوض مبجاالت  
HSE  موعة سوناطراك اإلستراتيجيةاختاذ القرارات واليت تدخل يف مسار  2001عام.  

والتنمية املستدامة ترتكز على حماصرة املخاطر يف جمال  HSEعموما، استراتيجية سوناطراك املتمثلة يف    
، وهي تتمحور أيضا حول مشاركة HSEالصحة، األمن ومحاية البيئة والتنمية وأيضا تنمية املهارات يف جمال 

 .1هية السكان احملليني ويف محاية البيئة على الصعيد الوطينسوناطراك يف رفا

إن االلتزام الرمسي موعة سوناطراك باحلفاظ على صحة وسالمة العمال، : عند سوناطراك HSEسياسة  -أ
هذه االلتزامات . 27/04/2004يوم  HSEوعلى سالمة التراث واحلفاظ على البيئة متثل يف إعالن سياسة 

  :استهدفت

  ؛HSEابقة أنشطة سوناطراك للمتطلبات القانونية والتنظيمية لسياسة مط - 
  خماطر احلوادث، الصحة املهنية ومحاية البيئة؛: تطوير مناهج وقائية إلدارة - 
  ؛(HSE-MS)هو نظام  HSEمن خالل وضع نظام إدارة متكامل ضمن وظيفة  HSEتفعيل دور وظيفة  - 
  يف حالة الطوارئ واألزمات؛حتسني قدرات االستجابة عند الوحدات  - 
  .وتطوير االتصاالت ومجع املعلومات هلذا الربنامج HSEتعزيز وتعميم التدريب والتوعية بربنامج  - 

  :HSEااللتزامات اليت تعهدت ا سوناطراك ضمن سياسة  -ب

اخلاص بسوناطراك يغطي  (HSE-MS)نظام  :HSE (HSE-MS)وضع نظام إدارة متكامل ضمن وظيفة  -1
  :أنشطة اموعة، فهو موجه إىلمجيع 

 ضمن اموعة واحلد تدرجييا من احلوادث و األمراض املهنية؛ HSEالسيطرة بشكل عام على خماطر   - 

  جعل استراتيجية إدارة املخاطر على الصحة والسالمة والبيئة متماسكة ومتسقة؛ - 
وتوحيد املمارسات االدارية ضمن التحديد وبوضوح للمهام واملسؤوليات يف مستويات هرمية خمتلفة،  - 

  ).اخل.... معايري، إجراءات، قواعد ( HSEوظيفة 
  . حتسني املوارد وتقليل التكاليف وأخريا إجراء تقييم دوري ومراقبة مؤشرات األداء - 

 الرئيسية األولوياتتعترب من  السيطرة على املخاطر النامجة عن نشاط سوناطراك: السيطرة على املخاطر -2

البعد التقين، البعد التنظيمي والبعد : ثالث أبعاد تستهدفاختذت إجراءات وتدابري  اإلطارموعة، ويف هذا للمج
: البشري، حيث مت إطالق عدة خطط للعمل من طرف اموعة بأهداف استراتيجية حمددة وذلك من خالل

  .كان احملليني والبيئةتأمني املنشآت واهلياكل، احلد من تأثري نشاطات اموعة على العمال والس

                                                           

  durable.html-developpent-dz.com/hse-http://www.sonatrach - 1. 13/03/12 ومن ترمجة الباحث، تاريخ التصفح -
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لطاملا جلبت إدارة األزمات والكوارث إهتمام وعناية إدارة اموعة يف ضوء : إدارة األزمات والكوارث -3
اعتماد نظام إدارة : من أجل هذا اختذت سوناطراك عدد من االجراءات مثل. الطبيعة االستراتيجية هلذا النشاط

 حالة الكوارث وإنشاء جمموعة مكافحة التلوث البحري بالنفط ، اتقان الطب يف(ICS) الطوارئ واألزمات
(OSPREC-SPA).  

مت وضع برنامج كبري ومهم للتدريب والتعليم والتوعية، حيث ميس هذا الربنامج : التدريب والتعليم -4
السالمة يف الطرقات، الطب يف حالة الكوارث، نظام تصاريح العمل، : مثل HSEجماالت حمددة من وظيفة 

إدارة الصحة، السلوك الوقائي يف مكان العمل، وتشكيالت أخرى متخصصة يف دورات قصرية وطويلة 
  .األجل

  : احلد من اآلثار على البيئة -5

بذلت : (GGFR)احلد من الغازات احملروقة واالنضمام إىل املنظمة العاملية للحد من الغازات احملروقة  -
ات معتربة يف سبيل استرجاع الغازات احملروقة وذلك على سوناطراك جمهودات كبرية ووظفت استثمار

منشآت التمييع، معامل (، املصب )اإلنتاجحقل ( واإلنتاجالتنقيب : اإلنتاجمستويات خمتلفة من سلسلة 
  .2007عام  %7إىل  1970عام  %80نتيجة لذلك حتولت كمية الغازات احملروقة من ). التكرير

ا للحد من الغازات احملروقة، أطلقت سوناطراك مبادرات أخرى للحد من توازيا مع سعيه: CO2عزل غاز  -
وسيلة هامة للتخفيف من الغازات املسببة لالحتباس  CO2انطالق الغازات الدفيئة، ويعترب التقاط وختزين 

مل وهي تع CO2، وحتقيقا هلذه الغاية مت تفعيل عملية استرجاع هامة جدا لغاز )الغازات الدفيئة ( احلراري 
أصبح  2004ومنذ عام . BP – STATOILHYDRO -  حاليا يف كرشبة حبقل عني صاحل وتديرها سوناطراك

مليون  20مليون طن يف السنة وهو ما يعادل  1.2أن تصل إىل  CO2ممكنا لعملية االسترجاع واالمتصاص لغاز 
  .طن يتم استرجاعها طيلة مدة استغالل احلقل

  :عيةاحملافظة على املرافق الطبي -6

يتم تفعيل برنامج إلعادة تأهيل خطوط أنابيب نقل النفط والغاز السائل، ويرافقه : احلفاظ على السدود -
حتويل خلطوط األنابيب وهذا مبجرد وجود ضرورة للحد من خماطر تلوث املياه اجلوفية واألار والتربة، ومت 

آت وخاصة أنابيب النفط وذلك للقضاء على التلوث إقامة العديد من املشاريع اليت دف إىل إعادة تأهيل املنش
 .ومحاية الناس واملمتلكات

مستنقعات املقطع هو موقع طبيعي : احلفاظ على األراضي الرطبة يف املقطع بواسطة تقنية احلفر املوجه -
 19000، وهو يضم أراضي رطبة تقدر ب 1971املوقعة عام  "  RAMSAR"حممي من قبل االتفاقية الدولية 

وهران، معسكر : هكتار، وعدة مستنقعات مياه، تقع على طول البحر املتوسط يف خليج أرزيو بني واليات
  .ومستغامن



احملروقات اجلزائري خارج بعجلة االقتصاد النفطية للدفع العوائد استخدام اجلزائر يف إستراتيجية :الفصل الثالث  

 

145 

 

للحفاظ على التوازن البيئي يف هذه املنطقة احلساسة وتصنيفها العاملي، شرعت سوناطراك يف االستخدام 
األرض وإزالة العقبات دون استخدام الطوعي لعملية احلفر األفقي االجتاه الذي يتضمن مد أنابيب حتت 

  .اخلنادق
هذه التقنية املتقدمة تسمح بتجنب احتمال فقدان التوازن اإليكولوجي يف املقطع واليت قد تنشأ أثناء أعمال 

  .أو إطالق عرضي للمنتج/البناء أو يف حالة تسربات إثر كسور يف األنابيب و

من أجل محاية البيئة وحتسني الظروف املعيشية لعماهلا،  عمال :املسامهة يف الربنامج الوطين للتشجري -7
، محالت تشجري على مستوى الوحدات التنفيذية ضمن أنشطة مجيع 2002أطلقت شركة سوناطراك سنة 

وهكذا تشارك مجيع الوحدات التابعة للمجموعة يف هذا الربنامج، حيث زرعت حىت اآلن . فروع اموعة
  .شجرة 700000حوايل 

شرعت سوناطراك يف تطوير ونشر كتاب عن  :امهة يف احلفاظ على التنوع البيولوجي البحرياملس -8
. ، التنوع الذي تزخر به املناطق الساحلية والبحرية اجلزائرية"التنوع البيولوجي البحري والساحلي اجلزائري"

وع النبايت واحليواين، حيث نفذ هذه املبادرة هي جزء من التزام سوناطراك حبماية البيئة وخاصة احلفاظ على التن
هذا العمل من قبل جمموعة من علماء األحياء البحرية الباحثني يف خمتلف اجلامعات اجلزائرية، والغرض منه هو 

دف للتنمية واالستخدام املستدام للموارد  إستراتيجيةمعرفة التنوع البيولوجي البحري الضروري ألي 
  .البحرية

التزاما مببادئ التنمية املستدامة، سامهت سوناطراك بشكل كبري يف : ة املتجددةتشجيع استخدام الطاق -9
 NEAL (NEW ENERGYتنمية أنشطة الطاقة الصديقة للبيئة، وتندرج عدة مشاريع يف برنامج جمموعة 

ALGERIA) ،الوهي تابعة لسوناطراك، ومن أعماهلا يف ا:  
  .ميغاواط 150طاقة مشسية يف حاسي الرمل بسعة تقدر ب  - إقامة حمطة للطاقة الشمسية اهلجينة غاز -
يف تندوف، لتوليد الكهرباء من خالل تركيب عشرات التوربينات، تبلغ " مزرعة الرياح"حتقيق مشروع  -

  .1ميغاواط 10سعتها اإلمجالية 
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 خالصة الفصل

 االقتصـاد ال يعين أن البترول قد فشل متامـا يف تطـوير   اد البترويل القتصعن اغري املطمئنة إن إبراز احلقائق   
من إصالحات والـتخلص مـن    ةاجلزائري، بل أن مسامهته تبقى كبرية وخاصة ما حدث يف السنوات األخري

الفوائض املالية للنفط يف حتسني اجلانـب   استخداماملديونية اخلارجية، إالّ أن واقع اجلزائر حاليا يفرض ضرورة 
  .معا" اإلنتاجية واالستثماراتاملؤسسات "والعيين " األسواق املالية والنقدية"ملايل ا

من خالل العرض املقدم يف الفصل الثالث، نلمس أنه قد اتضحت الرؤية بالنسبة للمؤسسات املسؤولة يف   
املورد،  أحاديةمن  االقتصاد اجلزائري إلخراجاستخدام عوائد النفط  إلستراتيجيةالدولة اجلزائرية، بالنسبة 

سيما وأن اجلزائر تتوفر على  مة واستغالل الطاقات املتجددة،احيث يتم التركيز على مبدأ التنمية املستد
، فتم  04/08/2004 املؤرخ يف 04/09من خالل القانون رقم  إمكانيات كبرية منها، خاصة يف الطاقة الشمسية

ولكن الواقع يبقى بعيدا جدا عن املأمول،  اكزها وحمطاا التجريبية،إنشاء احملافظة السامية للطاقات املتجددة مبر
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الكبرية اليت تزخر ا، وهذا ما جيعلها حباجة إىل ضة  اإلمكاناتاملعروضة ال تعكس حجم الدولة وال  فاألرقام
على أرض بدون تفعيل ، حىت ال تبقى حتذيرات النقاد والباحثني األوانحقيقية قبل فوات علمية وختطيطية 

 .الواقع

ويبقى من أهم ماورد يف هذا الفصل أيضا هو ضرورة تطوير برامج ونظم عمل مؤسسات الدولة القاعدية   
ومجاعاا احمللية اليت تعد الذراع التنفيذية للمخططات والسياسات احلكومية، من خالل إيصال مبادئ التنمية 

سسات مما يطابق ما جاء يف برنامج األمم املتحدة للبيئة املستدامة إىل أبسط العمال واملوظفني يف هذه املؤ
تتوقف قدرة أي بلد على ارتياد دروب التنمية املستدامة إىل حد بعيد على قدرة شعبه ومؤسساته وأحواله "

        ".اإليكولوجية واجلغرافية
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  خامتة عامة

، للحكومة اجلزائرية أن اخلطط إجيابابأسعار احملروقات سلبا و جوانبه جبميع  االقتصادارتباط لقد أكد   

التنموية تتوقف على العوائد النفطية، رغم أا مل حتقق فعليا تنمية مستدمية، نتيجة اقتصار الفوائض املالية 

ا أن استقرار وتوازن االقتصاد الوطين ال ميكن أن يتعدى مداه النفطية على التنمية داخل القطاع، الخارجه، كم

، وما دام استخدام فوائض ذلك املورد، بعيدين كل البعد عن التنمية "اقتصاد املورد الواحد"القصري، ما دام 

، حيث مت من خالل الفصل األول تبيان ذلك، فمن خالل إدراج دراسة لتغريات أهم املؤشرات جبميع جوانبها

اجلزائري مقارنة مع تطورات أسعار البترول، ثبت وصفه باقتصاد املورد الواحد وذلك من  لالقتصادلية الك

  . خالل االرتباط الكامل واملطلق بأسعار البترول

قدرات هائلة، سواء من جانب مصادر الطاقة اليت ميكن، من خالل تنميتها وتطويرها، تقليص هلا  جلزائرا  

اجلزائري للنفط، وزيادة املداخيل، إضافة إىل توزيع املخاطر، وكذلك من جانب مساحة تبعية االقتصاد 

الصادرات خارج قطاع احملروقات اليت تعترب املخرج الفعلي لالقتصاد اجلزائري، الذي يضمن عدم تعرضه 

النفطية للصدمات اخلارجية، عن طريق التنويع يف املنتوجات الوطنية، وحتسني نوعيتها، وخاصة أن الدول غري 

قد عوضت افتقارها إىل املوارد الطبيعية بتنويعها للمنتجات والفرص االستثمارية يف خمتلف القطاعات الصناعية 

ومير التصنيع والفالحة واخلدمات والسياحة وما إىل ذلك من أوجه النشاط االقتصادي، ،الزراعية واخلدمية

يف هذا اال تأيت اجلزائر يف مؤخرة الصف املغاريب من بقدرة البالد على خلق املؤسسات الصغرية واملتوسطة، و

حيث عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فاملغرب األقصى يتوفر على ضعفي ما تتوفر عليه اجلزائر، وعددها 

واهلدف الذي أعلنته احلكومة يصبو إىل مضاعفة العدد املوجود حاليا ليقارب  ،يف تونس يفوق العدد اجلزائري

، وطرح الفصل الثاين من الدراسة القطاعات البديلة لالقتصاد رهان صعب للغاية يف املدى املنظور املليون،

للجزائر واألهداف  املتوفرة اإلمكاناتاجلزائري للخروج من التبعية املطلقة للمحروقات، ولكن الفجوة بني 

دا وكفيلة بإبقاء املرجوة من جهة، وما هو موجود على أرض الواقع من جهة أخرى تبقى كبرية ج

يف االقتصاد هلا استراتيجيات اجلزائر للخروج من التبعية جمرد مشاريع مستقبلية وأهداف ال جتد ترمجة 

  .اجلزائري

ذلك الفصل الثالث، فقد توجهت اجلزائر  يناقشلبترول، كما أما فيما خيص استعدادات اجلزائر لفترة ما بعد ا  

، من خالل إعادة توزيع األدوار ومؤسساا املدنية ولة ومجاعاا احملليةإىل حتديد وظائف جديدة ملؤسسات الد

لضمان وجود قنوات مدربة و مسؤولة متر من خالهلا استثمارات عوائد النفط وذلك لتحقيق تنمية  والوظائف

االستثمار يف مستدامة تضمن للجزائر االستخدام األمثل هلذه العوائد ووصوهلا إىل أهدافها املنشودة، مبا يف ذلك 

جماالت الطاقة املتجددة، حيث ال ميكن إغفال موضوع استرياد الطاقة بعد نضوا، فبعد وضع قاعدة صناعية 

وزراعية وخدمية فاعلة يف االقتصاد اجلزائري، سوف تتحول اجلزائر حتما إىل مستورد للطاقة إذا مل يتم 

ل الفصل الثالث توجهات اجلزائر يف هذا اال من االستثمار يف الطاقة املتجددة، حيث ملسنا أيضا من خال

 خالل توفري التمويل الالزم ملشروعات الطاقة الشمسية، ولكن ذلك يبقى دائما بعيدا عن األهداف املرجوة
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وذلك مقارنة مع ما مت حتقيقه مثال يف دول االحتاد األوريب، فإذا أرادت اجلزائر اخلروج من دوامة نضوب 

، لنظر جبدية أكرب إىل مواردها من الطاقة املتجددة وضخ أكرب متويل ممكن للنهوض ذا املصدرالطاقة، فعليها ا

أما بالنسبة لعالقة الطاقة بالتنمية املستدامة، فإن الدور احلاسم الذي تلعبه الطاقة يف حتقيق التنمية املستدامة بات 

البيئة واإلخالل بالنظم الطبيعية عموما بات من  من املسائل اليت ال تستدعي الربهنة، أيضا مسامهتها يف تدمري

البديهيات هو اآلخر، إذن فللطاقة دوران متناقضان، إما الدفع بعجلة التنمية املستدامة حيث أا متثل شريان 

احتباس حراري، أمطار (وإما عرقلتها احلياة للكثري من القطاعات واألنشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 

 ).اخل.... تآكل طبقة األوزون، محضية،
 

  نتائج الدراسة: أوال

  :، ميكن إجياز نتائج دراستنا يف النقاط التاليةما سبق تأسيسا على  

جلزائر، من موقع جغرايف ونوعية النفط واحتياطي الغاز، قوة تفاوضية القد أعطت اإلمكانات املتوفرة لدى  - 

  .  مقارنة بالدول املصدرة األخرى للحكومة، وجعلت اجلزائر يف موقع تنافسي جيد

ارتباط املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري بتغريات أسعار البترول، حيث ومن خالل تتبع تأثر هذه  - 

، وهذا يؤكد ما مت طرحه يف الفرضية املؤشرات الكلية بأسعار البترول تبني لنا أن هذا االرتباط كامل ومطلق

  .األوىل للدراسة

 مما فوائض النفطية إىل قنوات استثمارية تنهض باالقتصاد اجلزائري وتوجيهها إىل اإلنفاق العام،عدم توجيه ال - 

  . أدى إىل زيادة الطلب على املنتجات األجنبية، وبالتايل ارتفاع حصيلة الواردات اجلزائرية من اخلارج

ي، سواء بسبب ضيق السوق، أو بالنسبة للصناعة اجلزائرية، هناك قدرات إنتاج هائلة غري مستغلة بشكل كل - 

  .الهتالك التجهيزات واملعدات يف ظل نقص االستثمار لتجديدها

  . ضعف متويل االستثمارات يف النشاطات اليت جتلب نسب كبرية من رؤوس األموال - 

تدين مستوى اجلودة والتنافسية وارتفاع تكاليف اإلنتاج، جعل الصناعة اجلزائرية بعيدة عن التوافق مع  - 

 .تطلبات املواصفات واملقاييس العامليةم

قلة العتاد الفالحي وعدم توفر البذور بكمية مالئمة يف تعطيل  فقد تسببتأما فيما خيص الزراعة يف اجلزائر،  - 

  .انطالق املواسم الزراعية

  .عدم االستغالل األمثل للموارد املائية واالعتماد على مياه األمطار أضعف إنتاجية الزراعة يف اجلزائر - 

األموال املرصودة من الدولة للجزائرية للقطاع الزراعي ال تصب فيه، وذلك نظرا للتالعب واالحتيال نتيجة  - 

  .ظهور الطفيليني على هذا القطاع من غري أصحاب املهنة

فتركيز االهتمام من قبل احلكومة اجلزائرية على قطاع احملروقات والقطاعات األخرى، قطاع السياحة، ويف  - 

  .أدى إىل إمهال قطاع السياحة وعدم إعطائه أمهية تذكر يف خمتلف الربامج احلكومية، مما أدى إىل إضعافه

  .قامتة وصعبة التسويق عدم االستقرار السياسي يف اجلزائر جعل صورة املنتج السياحي اجلزائري - 
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االعتماد على القطاع العام يف أغلب االستثمارات السياحية، ووجود بريوقراطية تعرقل مشاريع القطاع  - 

  .اخلاص احمللي واألجنيب املستثمر يف القطاع

ة ال تؤكد ما طرح يف الفرضي) السياحة حتديدا(االستنتاجات اخلاصة بقطاعات الصناعة، الزراعة، واخلدمات   

يبقى  الثانية للدراسة، فاحلكومة وبالرغم من كثرة الربامج املسطرة يف هذه القطاعات البديلة للمحروقات،

  .أداؤها بعيدا عن املرجو بالنسبة لالقتصاد اجلزائري حىت يتخلص من تبعيته للنفط

ليب يت يف هذا اال ال اجلزائر تتوفر على موارد هامة للطاقة املتجددة، لكن ما مت بذله من جهود واستثمارا - 

  .طموحات اجلزائر للخروج من التبعية للمحروقات

السياسة التنموية اليت وضعتها الدولة ال تكفي لوحدها لتحريك عجلة التنمية وحتقيق التغيري املنشود يف النظام  - 

ار العمالت، أسعار البترول، تقلبات أسع(االقتصادي اجلزائري، وذلك خلضوعه للضغوط والظروف اخلارجية 

، وهنا أيضا يظهر لنا التقصري وعدم االهتمام الكايف من قبل احلكومة اجلزائرية بعكس ما طرح يف )اخل.....

 .الفرضية الثالثة للبحث

  

  واالقتراحات التوصيات: ثانيا

غري  استغالل العوائد النفطية الكبرية وتوظيفها لالستكشاف، خاصة يف القطاع املنجمي حيث تبقى املساحة - 

، فاملعرفة املسبقة بنضوب املوارد الطبيعية جترب اجلزائر على استغالل أمثل ملداخيلها يف %50املستغلة مقاربة لـ 

  .االستكشاف عايل الكلفة

فك االرتباط الكبري بني تقلبات أسعار البترول واملؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري، وذلك بالتفكري يف  - 

ث يدفع ذلك بالدولة اجلزائرية الستثمار أمثل لعائدات النفط إلرساء قواعد اقتصاد مرحلة ما بعد النفط، حي

  .بعيد عن التأثر سواء بتقلبات أسعار النفط أو بغيابه متاما ،املواردمتعدد املصادر ومتنوع 

لتحويلية، وخاصة الصناعة االتنمية الصناعية عملية مستمرة تستهدف زيادة األمهية النسبية للقطاع الصناعي،  - 

يف االقتصاد اجلزائري، حيث جيب أن يتم ذلك على أساس واقعي من دراسات مقومات الصناعة املتاحة 

مما يستلزم ضرورة اخل، ...املواد اخلام، السوق احمللي واخلارجي، التمويل،: واملمكنة يف االقتصاد اجلزائري، مثل

اجلهاز املايل واملصريف، وسياسات التعليم والتدريب،  يئة وخلق املناخ الصناعي املناسب، والذي يوجب تطوير

وكل هذه اإلستراتيجية يستفاد يف متويلها من املداخيل الكبرية للبترول، حىت يتم تفادي العقبات واملشاكل اليت 

  .كانت تواجه القطاع الصناعي يف اجلزائر

للموارد املتاحة والعمل على توجيهها  تنظيم القطاع الزراعي وفق أسس علمية تعتمد على االستخدام األمثل - 

بكيفية سليمة، حىت يتسىن حتقيق مستوى مقبول من اإلنتاجية الزراعية، لنقترب من حتقيق االكتفاء الذايت فيما 

نستهلكه، من املواد األساسية بالدرجة األوىل، واليت تشكل مستوى من األمن الغذائي، ولن يتسىن ذلك إال 

  .مدروسة وحازمة تتميز باالستمرارية واملتابعةباتباع سياسات زراعية 
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ة من التجارب السابقة للدول املتقدمة دافالصرامة يف تنفيذ املشاريع املسطرة لتنمية القطاع السياحي، واالست - 

سياحيا، فاجلزائر حتضى بفرص استثمارية كبرية يف قطاع السياحة خاصة بعد استقرار الوضع األمين ووجود 

  .لربامج التنمية السياحية مصادر التمويل

حتدد وحتد من أهدافها ومبادئها  ،عدم النظر إىل خمتلف قطاعات ومؤسسات اتمع املدين بنظرة حمدودة - 

فحصر دور القطاع اخلاص مثال يف حتقيق الربح وإغفال ما يستهلكه من موارد طبيعية ضيقة األفق،  وجتعلها

 اتمع، وكذلك حصر دور املؤسسات التعليمية يف منح وبشرية للجزائر خيرجه عن دوره التنموي يف

التغيري التنموي املطلوب، أما عن اجلماعات احمللية ممثلة يف الشهادات يهمل دورها كأهم ركن من أركان 

اخلدمات التقليدية حيث ال تسعى إىل وضع برامج تنموية حملية  فقد حصر دورها يف ،االس البلدية والوالئية

فإذا وضعت هذه القطاعات واملؤسسات  .دقة وبعناية مبشاركة األطراف األخرى يف املعادلة التنمويةمدروسة ب

املدنية على املستوى احمللي ضمن مسار التنمية املستدامة املنشودة، جعلت اخلروج باجلزائر من اقتصاد املورد 

  .الواحد أقرب وأسهل للتنفيذ

استغالل املوارد اجلزائرية يف جمال الطاقة املتجددة، من خالل وضع برامج تعبئة املوارد املالية من أجل تطوير  - 

  .تطويرية للتخفيف من االعتماد الكبري على املصادر التقليدية للطاقة
  

  آفاق البحث : ثالثا

ي إضافة إىل ما قدمناه يف هذه الدراسة فيما يتعلق بفترة ما بعد النفط والتحديات اليت تواجه االقتصاد اجلزائر

إىل أنه من املمكن للجزائر  اإلشارةبطرحنا موعة من البدائل االقتصادية والطاقوية، يبقى من الضروري 

من خالل الدخول يف  ، وذلكمن دوامة االعتماد على املصدر الواحد للموارد هلا البحث أيضا عن خمرج

، مما للعوملة االقتصاديةار التوجهات اجلديدة تكتالت دولية وإقليمية سواء عربية بينية أو أوروبية أو عاملية يف إط

، وحىت الدول اخل....يسمح هلا االستفادة من جتارب دول أجنبية هلا نفس الوضعية كالسعودية، فنزويال، إيران 

العشريتني األخريتني كالربازيل  يف ترتيب االقتصادات العامليةخالل غري املصدرة للنفط واليت حققت قفزة نوعية

  .ب شرق آسياودول جنو
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        قائمة الجداولقائمة الجداولقائمة الجداولقائمة الجداول

  رقم الصفحة  عنوان اجلدول  دولرقم اجل

01  
 كل من واحد كيلوغرام استغالل مستوى عند الطاقة مصادر بعض تولدها اليت احلرارية الطاقة حجم

  منها
07  

  21  اخلام احمللي الناتج بنية يف النفطي القطاع موقع  02

  21  2000لسنة  النفطية غري الصادرات هيكل  03

  22  اجلزائر يف األجنبية العمالت من حتياطياتاال تطور  04

  23  التشغيل يف واملناجم الطاقة قطاع مسامهة  05

  24  للدولة العامة اإليرادات يف البترولية اجلباية مسامهة  06

  25  2010 - 2000اجلزائر  يف البترولية العائدات تطور  07

  28  اجلزائر يف النفطي القطاع وضعية تطور  08

  29  املوارد ضبط صندوق صيدر تطور  09

  29  النفط على العاملي الطلب تطور توقعات  10

  31  اجلزائري لالقتصاد األوائل العشر املوردون  11

  32  2010 -  2000الفترة  خالل اجلزائرية الصادرات تطور  12

  34  تطور الواردات اجلزائرية خالل الفترة  13

  35  2010 -  2000وضعية امليزان التجاري خالل الفترة   14

  36  2010 - 2000تطور الناتج الداخلي اإلمجايل خالل الفترة   15

  37   2010 – 2000نسبة اجلباية البترولية إىل اإليرادات الكلية   16

  38  2010 - 2000تطور النفقات العامة يف اجلزائر   17

  79  2020توقعات عدد السياح الوافدين يف آفاق   18

  82  )الدرجات( التصنيف حسب اجلزائر يف االيواء طاقة  19

  83  )08-00( الفترة خالل اجلزائر إىل السياح توافد  20

  84  )08- 00( الفترة خالل السياحي وامليزان النقدية التدفقات  21

  89  2015خطة األعمال باألرقام آفاق   22

  90  لالمتياز السياحية باألقطاب االجناز قيد املشاريع  23

 114  2009-2000 للفترة اجلزائر إىل املباشر االجنيب ثماراالست تدفقات   24

  126  عامليا املتجددة الطاقة استهالك توقعات  25

  131  )2010-2006(  املواد حبسب اجلزائر يف للطاقة النهائي االستهالك تطور  26

  132  )2010- 2006(  الطاقة من الوطنية الصادرات تطور  27

  133  االنابيب عرب ونقله الغاز ديرتص حول املربمة العقود أهم  28
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        قائمة األشكالقائمة األشكالقائمة األشكالقائمة األشكال

  

  رقم الصفحة  الشكلعنوان   الشكلرقم 

  05  جذور امليزة التنافسية  01

  12  الطاقة أسواق يف والطلب العرض  02

  26  2010 -2000 احتياطات الصرف للجزائر خالل الفترة  03

  78  توافد السياح على املستوى العاملي  04

  97  )الغطاء البيئي(االستدامة القوية   05

  97  )االقتصادي الغطاء(الضعيفة  االستدامة  06
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        فهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتوياتفهرس المحتويات
 

 رقم الصفحة                                                                                                                            العنوان    

 

  زأ،  مقدمة عامة

  02  ات البترولقطاع احملروقات يف العامل ومدى اعتماد االقتصاد اجلزائري على عائد :الفصل األول 

  03  يف االقتصاد العاملي) قطاع احملروقات(مكانة املوارد الناضجة  :األول املبحث

  03  الناضجة املوارد ماهية :األول املطلب     

  05  االقتصادي بالنمو الناضجة املوارد ارتباط: الثاين املطلب     

  05  االقتصادية املنشأة مستوى على :الفرع األول           

  05  الدويل االقتصاد مستوى على :الفرع الثاين           

  06  حاليا الطاقة موارد أهم احملروقات :الثالث املطلب     

  06  احملروقات أمهية :الفرع األول          

  07  العامل يف النفط قطاع تطور :الفرع الثاين          

  11  البترول أسعار يف فعالً املؤثرة العوامل: الرابع املطلب     

  11  الطاقة على العرض و الطلب مرونة: الفرع األول          

 13  البترول من جانب العرض والطلب عليه سعر أخرى مؤثرة يف عوامل: الفرع الثاين          

  13  للبترول العادل السعر حتديد على تساعد عوامل: الفرع الثالث          

  15  الريعي اجلزائري قتصاداال: اخلامس املطلب     

  15  االقتصادية النظرية يف الطاقوية الريوع :الفرع األول          

  17  االقتصاد ريعية اجلزائر :الفرع الثاين          

  18  مفاهيم عامة حول النفط اجلزائري وبيان واقعه احلايل: الثايناملبحث 

  18  )حملة تارخيية عن القطاع(ائري مفاهيم عامة حول النفط اجلز: املطلب األول     

  18  تاريخ البترول يف اجلزائر: الفرع األول          

  19  دور االقتصادي لشركة سوناطراكال: الفرع الثاين          

  20  تأميمات احملروقات اجلزائرية: الفرع الثالث          

  20  زائرالواقع احلايل لقطاع احملروقات يف اجل: املطلب الثاين     

  20  هيكل اإلنتاج: الفرع األول          

  21  الصادرات: الفرع الثاين          

  23  التشغيل: الفرع الثالث          

  24  اجلباية: الفرع الرابع          

  24  إدارة احلكومة لعوائد احملروقات: املطلب الثالث     

  25  ولية يف اجلزائرتطور العائدات البتر: الفرع االول          
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  27  استخدام الفوائض البترولية: الفرع الثاين          

  31  أثر تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجلزائر: لثاملبحث الثا

  32  )امليزان التجاري(أثر تقلبات أسعار البترول على التوازن اخلارجي : املطلب األول     

  32  أثر تقلبات أسعار البترول على الصادرات: الفرع األول          

  33  أثر سعر البترول على الواردات اجلزائرية: الفرع الثاين          

  34  أثر تقلبات أسعار البترول على رصيد امليزان التجاري: الفرع الثالث          

  35  نات االقتصادية الكلية الداخليةأثر تقلبات أسعار البترول على التواز: املطلب الثاين     

  35  أثر تقلبات أسعار البترول على الناتج الداخلي اإلمجايل: الفرع األول          

  36  أثر تقلبات أسعار البترول على امليزانية العامة للدولة: الفرع الثاين          

  38  وليةاالقتصاد اجلزائري ورؤية من زاوية املنظمات الد: الرابعاملبحث 

  39  صندوق النقد الدويل: املطلب األول     

  40  البنك الدويل والبنك اإلفريقي للتنمية واملنتدى االقتصادي العاملي: املطلب الثاين     

  Oxford Business Group  41أكسفورد بيزنيس جروب  : املطلب الثالث     

  44  ائز بديلة لالقتصاد اجلزائري وأمهية تطويرها قطاعات الصناعة، الفالحة واخلدمات كرك: الفصل الثاين

  45  أبعاد وتوجهات إستراتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر: املبحث األول

  46  واقع الصناعة اجلزائرية: املطلب األول     

  50  اإلطار العام إلستراتيجية إنعاش الصناعة: املطلب الثاين     

  51  إلستراتيجية اجلديدة للتنمية الصناعية يف اجلزائرتوجهات ا: الفرع األول          

  52  أبعاد اإلستراتيجية اجلديدة إلنعاش الصناعة يف اجلزائر: الفرع الثاين          

  54  اإلطار املؤسسايت والتنظيمي لإلستراتيجية اجلديدة إلنعاش الصناعة: الفرع الثالث          

  55  الصناعة يف اجلزائر سياسات إنعاش: املطلب الثالث     

  55  سياسة ترقية االستثمار: الفرع األول          

  57  سياسة التأهيل: الفرع الثاين          

  58  التقييس والقياسة: الفرع الثالث          

  59  تطوير العنصر البشري: الفرع الرابع          

  60  الزراعي كبديل لالقتصاد البترويل االستثمار الفالحي يف دعم االقتصاد: املبحث الثاين

  61  احلالية االقتصادية التحوالت ظل يف الفالحي القطاع: املطلب األول     

  62  اإلنتاج الزراعي النبايت واحليواين يف اجلزائر: الفرع األول          

  64  الفالحي القطاع لتنمية توافرها الواجب العوامل: الفرع الثاين          

  65  الفالحي القطاع يف اإلصالحات لنجاح توافرها الواجب العوامل: الفرع الثالث          

  67  مشاكل ومعوقات الزراعة يف اجلزائر :املطلب الثاين     

  67  مشاكل ومعوقات تتعلق باملوارد األرضية والطبيعية: الفرع األول          

  68  لوجيةمشاكل ومعوقات تكنو: الفرع الثاين          
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  69  مشاكل تتعلق باملوارد البشرية واملادية والتنظيمية: الفرع الثالث          

  69  مشاكل ومعوقات عامة: الفرع الرابع          

  69  (PNDA)الفالحي  للتنمية الوطين املخطط: املطلب الثالث     

  72  متويل الفالحة يف إطار املخطط الوطين للتنمية الفالحية: املطلب الرابع     

  73  اإلنتاج العلمي يف القطاع الزراعي يف اجلزائر: املطلب اخلامس     

  74  البحث الزراعي يف اجلزائر: الفرع األول         

  74  اعيالعالقات املتبادلة بني املؤسسات والبحث الزر:الفرع الثاين         

  75  )ختطيط البحث العلمي(التخطيط البحثي : الفرع الثالث         

  77  ترقية القطاع السياحي كبديل الستغالل الثروة النفطية الناضبة: املبحث الثالث

  78  املوارد السياحية يف اجلزائر ومتطلبات ترقيتها: املطلب األول     

  80  ياحي يف اجلزائرمقومات اجلذب الس: الفرع األول          

  82  طاقات اإليواء: الفرع الثاين          

  82  التدفقات السياحية: الفرع الثالث          

  85  ترقية السياحة كبديل إستراتيجي خللق التنمية املستدامة يف اجلزائر: املطلب الثاين     

  85  الثة للتنمية املستدامةتأثري القطاع السياحي يف املستويات الث: الفرع االول          

  SDAT (2025  87() س.ت.ت.م(املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : الفرع الثاين          

  94  إستراتيجية اجلزائر يف استخدام العوائد النفطية للدفع بعجلة االقتصاد الوطين خارج احملروقات: الفصل الثالث

  96  غالل الثروة البترولية يف إطار قواعد التنمية املستدامةاإلستراتيجية البديلة الست :املبحث األول

  96  ماهية وأبعاد التنمية املستدامة: املطلب األول     

  96  مفهوم التنمية املستدامة: الفرع األول          

  98  أبعاد التنمية املستدامة: الفرع الثاين          

  102  ئدات النفط واجتاهات استثمارهاإستراتيجية استغالل عا: املطلب الثاين     

  102  البترول عائدات الستغالل الضرورية اإلستراجتية: الفرع األول          

  104  البترول عائدات الستثمار الضرورية االجتاهات: الفرع الثاين          

  104  املستدامة التنمية حتقيق جمال يف يةاملدن املؤسسات و احمللية وهيئاا للدولة اجلديدة الوظائف :املطلب الثالث     

  104  عايل وإنتاجي اقتصادي أداء يرافقها مل االجتماعية السياسات حركية :الفرع األول          

  106  التنموية العجلة حتريك يف الوحيد الرئيسي الطرف ليست الدولة :الفرع الثاين          

  106  التنموية املعادلة يف األخرى العناصر مع صالا و النقاباتو اخلاص القطاع :الفرع الثالث          

  108  التنموية املعادلة يف أساسي ركن املهين التكوين ومراكز اجلامعات :الفرع الرابع          

  110  التنمية إلطالق منها بد ال كقاعدة احمللية اجلماعات: الفرع اخلامس          

  111  ية الصادرات خارج قطاع احملروقاتتنم: املطلب الرابع     

  111  حواجز وحوافز تنمية الصادرات غري النفطية: الفرع األول          

  114  توجهات اجلزائر حنو تنمية الصادرات خارج احملروقات: الفرع الثاين          
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  118  وتوجهات اجلزائر لالستثمار فيها وأنواعها املتجددة الطاقات: املبحث الثاين

  118  املتجددة الطاقات مفهوم: املطلب األول     

  119  املتجددة الطاقات أنواع: املطلب الثاين     

  119  الشمسية الطاقة: الفرع األول          

  120  الرياح طاقة: الفرع الثاين          

  120  اجلوفية احلرارية الطاقة: الفرع الثالث          

  121  احلية الكتلة من املستمدة الطاقة: بعالفرع الرا          

  122  اهليدروجني طاقة: الفرع اخلامس          

  123  )الكهرومائية(املائية  الطاقة: الفرع السادس          

  123  املتجددة الطاقات وعيوب خصائص: لثاملطلب الثا     

  123  املتجددة الطاقات خصائص: الفرع األول          

  125  مستقبل الطاقة املتجددة: الفرع الثاين          

  126  املتجددة الطاقات عيوب وإشكاليات انتشار: الفرع الثالث          

  127  املصادر البديلة املتجددة وغري املتجددة للطاقة يف اجلزائر: رابعاملطلب ال     

  127  الطاقات املتجددة: الفرع األول          

  128  مصادر أخرى للطاقة: الثاينالفرع           

  128  صعوبات تنمية مصادر الطاقة البديلة يف اجلزائر: الفرع الثالث          

  129  يف اجلزائر غري املتجددة تنمية مصادر الطاقة البديلة: الفرع الرابع          

  HSE  134املستدامة من خالل وظيفة  حالة شركة سوناطراك يف األخذ مببدأ االبتكار لتحقيق التنمية:املبحث الثالث

  134  الشامل العاملي احمليط ضمن االبتكار: املطلب األول     

  135  مفهوم االبتكار: الفرع األول          

  135  تطور االهتمام باالبتكار: الفرع الثاين          

  136  العوملة ظل يف االبتكار: الفرع الثالث          

  137  املستدامة والتنمية االبتكار بني العالئقي اإلطار :الرابع الفرع          

  140  املستدامة التنمية ظل يف االبتكار استراتيجية أهداف :الفرع اخلامس          

  141  املستدامة التنمية لتحقيق اإلستراتيجية سونطراك جمموعة توجهات يف التحسني -االبتكار إستراتيجية: املطلب الثاين     

  142  والتنمية املستدامة التحدي الكبري HSEوظيفة : الفرع األول          

  148  خامتة عامة

  153  فهرس اجلداول

  154  فهرس األشكال

  156  فهرس احملتويات

 



        قائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجع

  :الكتب -1

 .حممد أمحد الدوري، حماضرات يف االقتصاد البترويل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر - 

      .2006 فريد النجار، إدارة شركات البترول وبدائل الطاقة، الدار اجلامعية باإلسكندرية، مصر، - 

  .2008 مىن الربادعي، مذكرات يف اقتصاديات البترول، القاهرة، - 

   .1987حممد عبد الصبور حممد علي، دار املريخ، الرياض : جيمس جوارتيين، االقتصاد اجلزئي، ترمجة - 

 .1986حممود يونس، العوامل احملددة ملستقبل أسعار البترول اخلام، الدار اجلامعية، بريوت  - 

 .  1996، القاهرة، ، دار الفكر اجلامعينظرية البتروليسري حممد أبو العال،  - 

 .1990اجلزائر  بوشان للنشر، دار ،والضالل احلكمة بني اجلزائري الغاز السالم، عبد بلعيد - 

  .ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر ،2004، ثورة أسعار النفط ضياء جميد املوسوي - 

املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  التنمية الصناعية يف اجلزائر، ترمجة الصديق سعدي، ديوان: مجال الدين لعويسات - 

1986. 
أمحد ماهر، عبد السالم أبو قحف، تنظيم إدارة املنشآت السياحية والفندقية، اإلسكندرية، املكتب العريب  - 

 .1999احلديث، 

   .2008الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  اإلستراتيجيةالطيب داودي،  - 

املفهوم واملؤشرات، مذكرات تدريبية غري منشورة، املعهد العريب للتخطيط : براهيم العيسوي، التنميةإ - 

 .1994بالكويت، 

  .2005عبد القادر حممد، قضايا اقتصادية معاصرة، قسم االقتصاد، االسكندرية،  - 

 .2000الثالث، القاهرة، مصر، ، منتدى العامل 2020عصام احلناوي، قضايا البيئة والتنمية، سلسلة مكتبة مصر  - 

  .1998حممد رمضان، علي الشكيل، الطاقة املتجددة، دار الشروق، القاهرة،  - 

 دار قياسها، وأدوات ختطيطها وأساليب فلسفتها املستدامة التنمية غنيم، حممد عثمان زنط، أبو امحد ماجدة - 

 .2007،األردن والتوزيع، للنشر الصفاء

طالس خ البترول، جان ميشيل شارلييه، جاك دولوناي، ترمجة حممد مسيح السيد، دار اجلانب اخلفي من تاري - 

  .1987للدراسات والنشر، دمشق، 

  .1990حممود عبد الفضيل، النفط واملشكالت املعاصرة للتنمية العربية، عامل املعرفة، الكويت،  -

ة، املوارد الطبيعية والبيئة، اليونسـكو، بـريوت،   عصام احلناوي، املوسوعة العربية للتنمية من أجل التنمية املستدام

2005.  

 .2004كولن كامبل وآخرون، ترمجة عدنان عباس علي، اية عصر البترول، عامل املعرفة، الكويت،  -

  .2001صر، مراوية حسن ،السلوك يف املنظمات ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -



  .اقتصادي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، الطبعة األوىلحممد موسى عثمان، حتليل اإلبداع من منظور  -
  

  :مذكرات التخرج -2

تري يف العلوم االقتصادية، جامعة نذير مياح، السياسة الصناعية يف قطاع احملروقات يف اجلزائر، مذكرة ماجس - 

  .2010بسكرة، 

روحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلتوش عاشور، الغاز الطبيعي يف اجلزائر وأثره على االقتصاد الوطين، أط - 

  .2004زائر، جامعة اجل

عيسى مقيلد، قطاع احملروقات اجلزائرية يف ظل التحوالت االقتصادية، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية،  - 

 .2008جامعة باتنة، 

ديد، مذكرة ماجستري يف بلقاسم سرايري، دور ومكانة قطاع احملروقات اجلزائري يف ضوء الواقع االقتصادي اجل - 

 .2008العلوم االقتصادية، جامعة باتنة 

ة املاجستري، جامعة قاملة، حكيمة حليمي، االقتصاد اجلزائري بني تقلبات االسعار والعوائد النفطية، مذكر - 

2006. 

زائر، مذكرة قويدري قوشيح بومجعة، انعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات االقتصادية الكلية يف اجل - 

    . 2009، جامعة الشلف، ماجستري يف العلوم االقتصادية

بوطمني سامية، إنضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة  - 

  .2001اجلزائر، 

ة على قطاع صناعة األدوية، أطروحة الصادق بوشنافة، اآلثار احملتملة النضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجار - 

   .2007دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة املدية، 

عمار زودة، حمددات قرار االستثمار األجنيب املباشر، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة،  - 

2008. 

   .2008دكتوراه يف االقتصاد، جامعة قسنطينة، فوزية غريب، الزراعة اجلزائرية بني االكتفاء والتبعية، أطروحة  - 

عامر عيساين، األمهية االقتصادية لتنمية السياحة املستدامة، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة باتنة،  - 

2009/2010. 

 .2003حيياوي هادية، السياحة والتنمية باجلزائر، مذكرة ماجستري، جامعة باتنة،  - 

يد، السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري، جامعة الشلف، عبد اهللا احلرتسي مح - 

2005. 

 .2009ذبيحي عقيلة، الطاقة يف ظل التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة،  - 

وأهداف التنمية  نصر الدين ساري، إستراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ - 

 .2011املستدامة، مذكرة ماجستري، جامعة سطيف، 



الطاهر مخرة، املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة،  - 

  .2007مذكرة ماجستري، جامعة ورقلة، 

ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة،  عمار زودة، حمددات قرار االستثمار األجنيب املباشر، مذكرة - 
2008 

بوعشري مرمي، دور وأمهية الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدمية، مذكرة ماجستري، كلية االقتصاد، جامعة  - 

 .2011قسنطينة، 

   

  :االثتصادية البحوث -3

وحتمية الزوال يف االقتصاد اجلزائري، جملة زغيب شهرزاد، حليمي حكيمة، القطاع النفطي بني واقع االرتباط  - 

 . األكادميية العربية املفتوحة يف الدامنارك،  العدد التاسع

كمال رزيق، مسري عمور، تقييم عملية إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البترولية يف اجلزائر، جملة إقتصاديات - 

   .5مشال إفريقيا، العدد 

وارد يف اجلزائر كأداة لضبط وتعديل امليزانية العامة يف اجلزائر، جملة اقتصاديات بوفليح نبيل، صندوق ضبط امل - 

 .1مشال افريقيا، العدد 

 . 1/2002وصاف سعيدي، تنمية الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر، جملة الباحث، العدد  - 

  .45ث إقتصادية عربية، العدد عبود زرقني، اإلستراتيجية املالئمة للتنمية الصناعية يف اجلزائر، حبو - 

كمال عايشي، دور نظرية اإلوز الطائر اآلسيوية يف السياسة الصناعية اجلديدة يف اجلزائر للتحول إىل اهليكل - 

 .2009التصديري، أحباث إقتصادية وإدارية، العدد السادس ديسمرب 

 .08/2010باحث، العدد زوزي حممد، إستراتيجية الصناعات املصنعة والصناعة احمللية، جملة ال - 

قريشي حممد، اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات االقتصادية، جملة العلوم اإلنسانية، العدد  - 

37/2008 .  

، 5قوريش نصرية، أبعاد وتوجهات إيتراتيجية إنعاش الصناعة يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد  - 

2007. 

 .09/2011سهام عبد الكرمي، سياسة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جملة الباحث، عدد  - 

عياش قويدر، براهيمي عبد اهللا، آثار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة بني التفاؤل والتشاؤم، جملة  - 

سنة  2لتسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد اقتصاديات مشال إفريقيا، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ا

2005. 

 .02/2003باشي أمحد، القطاع الفالحي بني الواقع ومتطلبات اإلصالح، جملة الباحث، العدد  - 

موالي خلضر عبد الرزاق، بونوة شعيب، دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية بالدول النامية، جملة  - 

 .7/2010الباحث، العدد 
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  ملخص

وكذلك  ،لقد أدى استخدام النفط خ�ل الفترة الزمنية القصيرة الماضية إلى تغيير اقتصاد العالمي والبنى اجتماعية والسياسية  

 ،إ أن المصادر النفطية العالمية محدودة. مما أدى إليه استخدام أية مادة أخرى في العالم ،لحياتية ل.نسان بشكل أكبر بكثيرا*ساليب ا

وان بداية الوصول إلى ذروة ا8نتاج النفطي العالمي وكذلك ھبوط المخزون النفطي العالمي غير القابل للتعويض أصبحت قريبة 

 .وواضحة للعيان

، فالنفط ومنذ بداية القرن الماضي أصبح جزء أساسيا في الصناعة والحياة الزراعية وكذلك في ھندسة الحياة ا8نسانية بشكل واسع  

وبالرغم من أن  ،مليون سيارة في العالم 600ة المشتقات النفطية مثل الغاز والكيروسين والمازوت والبنزين تسير أكثر من فبواسط

بعد  فما ھي تلك المصائب وا*زمات التي تنتظرنا في مستقبل ما. المصادر النفطية محدودة فإننا نستھلك النفط بوتيرة تعاظمية طردية

ھذا ما ھدفنا لتبيانه من خ�ل ھذه  ؟وكيف ستكون البعض من المظاھر ا*ساسية للحياة البشرية في ذلك الوقت ،النفط والناجمة عنه

خارج  بطرح مجموعة القطاعات البديلة التي يمكن للجزائر اعتماد عليھا ، وذلكالدراسة على مستوى اقتصاد الجزائري

استثمار عائدات البترول في تحقيق تنمية مستدامة تسمح للب�د من أجل الدولة  التي وضعتھا ل.ستراتيجيةوكذلك تحليل  المحروقات،

   ".اقتصاد المورد الواحد"الخروج من وصف 

 

  . الثروة النفطية، ا8ستراتيجية، عوائد النفط، ما بعد البترول، قطاعات بديلة: الكلمات الدالة

Résumé 
 
  L'utilisation du pétrole au cours de la courte période écoulée a changé l'économie mondiale, 
les structures sociales et politiques, ainsi que les modes de vie des gens beaucoup plus que l'utilisation 
de toutes autres ressources dans le monde. Cependant, les ressources mondiales des 
hydrocarbures sont limitées, la production mondiale approchant son point culminant et la baisse des 
réserves mondiale de pétrole non renouvelable est devenue proche et bien visible. 
  Le pétrole depuis le début du siècle dernier est devenu un élément essentiel dans l’industrie et 
l’agriculture ainsi que dans la vie du génie humain, c’est par le biais des dérivés pétroliers tels que le 
gazole, le kérosène, le mazout et l’essence que plus de 600 millions de voitures dans le monde 
circulent, et en dépit du fait que les ressources pétrolières sont limitées, nous les consommons avec un 
rythme effréné. Quels sont donc ces désastres et crises qui s’annoncent dans l’avenir de l’après-
pétrole, et quel seront les quelques  aspects fondamentaux de la vie humaine à ce moment-là? C'est 
ça notre objectif à travers cette étude au niveau de l'économie algérienne, en exposant les divers 
secteurs de remplacement  sur lesquels l’Algérie peut s'appuyer en dehors des hydrocarbures, ainsi 
qu'une analyse de la stratégie établie par l'État afin d’investir les revenus pétroliers dans la réalisation 
d’un développement durable qui permettra au pays de se défaire de la description de "l'économie de la 
ressource unique". 

  

Mots clés: rente pétrolière, stratégie, huile, après-pétrole, secteurs de remplacement.     
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