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ABSTRACT
This research aims to analyze the effects of the collapse of oil prices on some selected
economic indicators in Algeria during the period (2014-2018), as oil represents the main
pillar of the Algerian rentier economy, and thus any oil shock poses a threat to the
developments of economic indicators in Algeria, and the best evidence is On this, the
effects caused by the collapse of oil prices starting in 2014, which extended to social
aspects, and we cannot say negative dependence on natural resources in the economy, but
the problem is due to the mismanagement of these natural resources, and the study
concluded that the absolute dependence on oil and misuse Financial surplus The years of
the oil boom led to the fragility of the Algerian economy, and it was rapidly affected by
the negative changes in oil prices.
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الملخص

ٍٓٔذف ٌزا انبحث إنّ ححهٕم آثاس اوٍٕاس أسعاس انىفط عهّ بعض انمؤششاث االقخصادٔت انمخخاسة ف
ْ حٕث ٔمثم انىفط انشكٕزة األساسٕت فٓ االقخصاد انجزائش،)2018-2014( انجزائــش خالل انفــخشة
 َخٕش، َبزنك فئن أْ صذمت وفطٕت حشكم خطشا عهّ حطُساث انمؤششاث االقخصادٔت فٓ انجزائش،ٓانشٔع
ٓ َانخٓ امخذث إنّ انىُاح2014 دنٕم عهّ رنك اٖثاس انخٓ حسببج فٍٕا اوٍٕاس أسعاس انىفط بذأت مه سىت
ّ َال ٔمكىىا انقُل بسهبٕت االعخماد عهّ انمُاسد انطبٕعٕت فٓ االقخصاد َإوما انمشكم ٔعُد إن،االجخماعٕت
 َقذ خهصج انذساست إنّ أن االعخماد انمطهق عهّ انىفط َسُء اسخخذاو،سُء إداسة ٌزي انمُاسد انطبٕعٕت
 َحأثشي بشكم سشٔع بانخغٕشاث،ْانفائض انمانٓ سىُاث انطفشة انىفطٕت أدِ إنّ ٌشاشت االقخصاد انجزائش
.انسهبٕت ألسعاس انىفط
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 -مقدمة:

األسؾاؽ الشفظية مؽ بيؽ أشج األسؾاؽ تأث اخ بالعؾامل الجاخمية والخارجية ووضعية االقتراد العالسي ،حيث ال يكاد

يسزي عقج مؽ الدمؽ إال وتحجث خاللو ىدات خظيخة عمى األسعار ،حيث يؤدي ذلػ إلى تأثخ الجوؿ السرجرة لو
بذكل كبيخ.
ولؼ يكؽ كافيا إنذاء السشغسات العالسية السخترة في الذأف الشفظي لتقميل تغيخات األسعار ،حيث عخفت الفتخة

( )2018-1973العجيج مؽ األزمات الشفظية وانخفاضات حادة في األسعار.

يعتسج االقترػ ػ ػ ػاد الجدائػ ػ ػخي بذكل كبيخ عمى الجباية البتخولية ،كسا تييسؽ عمى ليكمية صادراتو وعمى مؾارده الخاصة

بالسيداني ػ ػة ،وعميػ ػ ػ ػو فإف أي صجمة نفظيػ ػ ػة ستؤثخ بذكل سمبي عمى مرادر التسؾيل وعمى مشحى التشسية في الجدائخ
خاصة مع الجور الستدايج لمجولة في دعؼ بخامج التشسية وزيادة معجالت اإلنفاؽ العسؾمي والتحؾيالت االجتساعية
والتؾعيف والحج مؽ البظالة ،والتي تسؾؿ بذكل مباشخ مؽ إيخادات قظاع السحخوقات.

لقج أدت العجيج مؽ العشاصخ الستجاخمة في األسؾاؽ الشفظية إلى حجوث األزمة الشفظية لدشة  ،2014حيث دفع تخاجع

األسعار إلى اختالؿ التؾازنات في العجيج مؽ السؤشخات الكمية في االقتراد الجدائخي ،حيث عسمت الجولة عمى اتخاذ

العجيج مؽ اإلجخاءات الكفيمة بالحج مؽ ىحه التأثيخات ،ال سيسا في بعث الشذاطات الرشاعية ،الدراعية ،الدياحية...
الكفيمة بتحقيق التشؾيع االقترادي.
إف اإلشكالية الخئيدية ليحه الجراسة تتسحؾر حؾؿ:
ما ىي اآلثار االقترادية التي نتجت عؽ األزمة الشفظية لدشة  2014في الجدائخ؟
األسئلة الفرعية:

مؽ اإلشكالية الخئيدية لمجراسة تتفخع األسئمة التالية:

 ما ىي السحجدات الخئيدية ألسعار الشفط في األسؾاؽ العالسية؟
 ما ىي اآلثار االقترادية التي نجست عؽ األزمة الشفظية لدشة 2014؟

الفرضيات:
انظمقت الجراسة مؽ الفخضيات التالية:

 ىشاؾ العجيج مؽ السؤثخات الجاخمية والخارجية السحجدة ألسعار الشفط العالسية؛
 يؤدي االعتساد السفخط لمشفط إلى حجوث أزمات اقترادية؛

 أثخت الرجمة الشفظية  2014عمى التؾازنات االقترادية في الجدائخ؛
األهداف:

ييجؼ البحث إلى إعيار حخكية أسعار الشفط وحداسيتيا الذجيجة لمعجيج مؽ الستغيخات الدياسية االقترادية

السشاخية ،...وكحا إبخاز اآلثار الدمبية التي تشجخ عؽ االعتساد السظمق عمى ىحه السادة في بشاء االقتراد الؾطشي
وضخورة خمق البجائل وإحالؿ سياسات التشؾيع االقترادي لمحج مؽ األزمات االقترادية.
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السشهجية:

تؼ استخجاـ السشيج الؾصفي التحميمي مؽ خالؿ إعيار البيانات واإلحرائيات ودراستيا والخخوج بالشتائج السدتيجفة.

اإلطار الزماني والسكاني:
يتحجد اإلطار الدماني ليحه الجراسة في الفتخة ( )2018-2014وىي السخحمة التي عخفت تخاجعا كبي اخ في أسعار الشفط
باإلضافة إلى إطار مكاني خاص بالجدائخ ،لجراسة آثار ىحا التخاجع عمى الستغيخات االقترادية السختمفة.
خطة البحث:

لقج قسشا بتقديؼ ىحه الجراسة إلى السحاور التالية:
 .1األسؾاؽ الشفظية ومحجدات األسعار؛
 .2تحميل اآلثار االقترادية لألزمة الشفظية  2014عمى االقتراد الجدائخي؛
 -1األسهاق الشفطية ومحددات األسعار:
1-1

تعريف أسهاق الشفط وترشيفاتها:

الدؾؽ البتخولية ىي السكاف الحكيقي أو الرؾري الحي يتؼ فيو تبادؿ الشفط بدعخ وزمؽ محجديؽ ،حيث تتزسؽ

السكاف ،الدماف ،الدمعة ،الظالب ،العارض ،الثسؽ.

وتتسيد أسؾاؽ الشفط في كؾنيا أسؾاؽ دولية فييا عجد غيخ محجود مؽ طالبي وعارضي الشفط ،وتختمف عؽ باقي

األسؾاؽ األخخى في كؾنيا عخضة لمعجيج مؽ العؾامل االقترادية والدياسية والجيؾسياسية ،كسا أنيا سؾؽ شجيجة التقمب
مؽ الرعب دراسة تظؾراتيا السدتقبمية ،تتسيد بسشافدة شبو احتكارية مؽ قبل شخكات بتخولية ضخسة تؤثخ في

األسعار ،كسا تؤثخ أسؾاؽ البتخوؿ في االستقخار السالي واالقترادي العالسي.
)(1

حيث ترشف أسؾاؽ البتخوؿ حدب السعاييخ التالية:

حدب معيار السكاف :وىؾ السعيار الحي يرشف أسؾاؽ الشفط حدب حجسيا ،ومؽ بيؽ أىؼ األسؾاؽ العالسية نجج :سؾؽ

نيؾيؾرؾ بالؾاليات الستحجة األمخيكية ،سؾؽ لشجف ،سؾؽ الخميج العخبي.

حدب معيار الدماف :وتشقدؼ أسؾاؽ البتخوؿ إلى أسؾاؽ عاجمة حيث يكؾف التبادؿ فؾري لمشفط ،وإلى أسؾاؽ عاجمة يتؼ
فييا تبادؿ الدمعة لفتخات زمشية الحقة تستج إلى أربعة أشيخ.

حدب معيار الدمعة :وىؾ السعيار السبشي عمى نؾعية البتخوؿ الحي يتؼ شخاؤه ،ونجج أسؾاؽ البتخوؿ الخاـ وأسؾاؽ

السذتقات الشفظية األخخى.
2-1

محددات أسعار الشفط:

يتحجد سعخ الشفط مؽ خالؿ تقاطع مشحشيات الظمب والعخض في األسؾاؽ العالسية ،حيث تيتؼ الجوؿ السرجرة

بالحالة التي تتزسؽ زيادة الظمب وثبات العخض وزيادة األسعار ،ألف باقي الحاالت األخخى تتزسؽ ىج اًر لمظاقات
اإلنتاجية السسكؽ تؾعيفيا في عسميات اإلنتاج ،دوف الحجيث عؽ حجؼ العؾائج السالية الستختبة عؽ ذلػ ،التي تدتؾجب

دراسة حجؼ الديادة في األسعار ،أما بالشدبة لمجوؿ السدتؾردة فتدعى لخفض الظمب وزيادة العخض وانخفاض األسعار
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أما حاالت التؾازف وىي حاالت نغخية فقط لرعؾبة تحققيا بجسيع متغيخاتيا فيي زيادة الظمب والعخض معا ،أو
انخفاض الظمب وانخفاض العخض في وقت واحج.
 1-2-1الطلب على الشفط:
يتحجد الظمب عمى الشفط بشسؾذج يكاد ال يشتيي مؽ الستغيخات الجاخمية والخارجية ،مشيا تغيخات الظمب عمى الشفط

في الجوؿ الرشاعية الكبخى كالؾاليات الستحجة األمخيكية ،الريؽ ،االتحاد األوروبي الياباف ،تكاليف الدمع البجيمة لمشفط

كالفحؼ والظاقة الكيخومائية والظاقة الشؾوية والظاقات الستججدة األخخى ،تكاليف استخخاج وتظؾيخ صشاعة الغاز

الرخخي في الؾاليات الستحجة األمخيكية ،التغيخات السؾسسية ،نسؾ االقتراد العالسي ،سياسات تخشيج استيالؾ الظاقة
في الجوؿ الرشاعية ،عجد الدكاف وثقافتيؼ ونسط عيذيؼ وعاداتيؼ وتقاليجىؼ ،واعتسادىؼ عمى الرشاعة عؾض

القظاعات األخخى االستقخار الدياسي في الجوؿ األوروبية واألمخيكية والجؾ الدائج في العالقات الجولية ،خاصة بيؽ

الذخؽ والغخب وبيؽ إيخاف وباقي دوؿ العالؼ األخخى ،وسياسات فخض الزخائب السظبقة عمى استيالؾ الظاقة في
الجوؿ الرشاعية وأىسيا ضخائب الكخبؾف لمحفاظ عمى البيئة.
 2-2-1عرض الشفط:

يتحجد حجؼ السعخوض الشفظي في العالؼ مؽ خالؿ ما تقجمو مجسؾع الجوؿ السرجرة لمشفط السشزؾية تحت تكتالت
مشغسة الجوؿ السرجرة لمشفط ( )OPECالتي تسمػ أكثخ مؽ  %76.40مؽ حجؼ احتياطي الشفط في العالؼ لدشة

 ، ( 2) 2018إلى جانب الجوؿ السرجرة لمشفط غيخ األعزاء في أوبػ أو مشغسة الجوؿ السدتقمة السرجرة لمشفط
( ،) IPECوعسؾما يسكششا ذكخ بعض الشؾاحي التي تؤثخ عمى عخض الشفط مشيا الغخوؼ الدياسية واألمشية العالسية،

احتياجات التشسية االقترادية في الجوؿ السرجرة لمشفط ،الؾزف الدياسي واالقترادي لمجوؿ األعزاء في أوبػ وخارج
أوبػ ومجى قجرتيؼ عمى السحافغة عمى األسعار ،السخدوف الشفظي واالحتياطي االستخاتيجي في الؾاليات الستحجة
األمخيكية ،حيث تؤثخ تقاريخ وكال ة الظاقة العالسية ومعيج البتخوؿ األمخيكي في تأرجح الظمب عمى البتخوؿ ،حجؼ

العخض الخاص بالشفط الرخخي في الؾاليات الستحجة األمخيكية ،حجؼ األعباء السخررة لعسميات إعادة التظؾيخ
والتحجيث لسكامؽ الشفط وأنابيب التؾصيل القجيسة وزيادة وتيخة االستكذاؼ وإمكانيات اإلنتاج واالستخالص والحفخ.
3-1

تطهرات أسعار الشفط خالل السدة (:)2020-1973

لقج عخفت الدؾؽ الشفظية تظؾرات عجيجة ألسعار الشفط ،تتأرجح ما بيؽ الظفخة في األسعار أو الرجمة الدمبية التي

تؤثخ عمى اقتراديات الجوؿ السرجرة.
أ.الطفرة الشفطية األولى :1973

أدى زيادة الظمب عمى الظاقة في الفتخة ( )1973-1971إلى عجـ كفاية السعخوض الشفظي ،مسا سسح بارتفاع
األسعار وزيادة أرباح الذخكات الشفظية والجوؿ السالكة عمى حج سؾاء ،كسا ارتفعت أسعار السشتجات الشفظية السرشعة

في الجوؿ الغخبية بسعجالت مختفعة تتخاوح ما بيؽ ( )%8-%6في نفذ السخحمة ،مسا اضظخ إلى السظالبة بسخاجعة
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األسعار ،وفي تاريخ  30أكتؾبخ  1973أعمؽ الخئيذ األمخيكي نيكدؾف عؽ إبخاـ مداعجات عدكخية إلسخائيل مقجراىا

 2.2مميار دوالر ،ردت عمييا الجوؿ العخبية بالسقاطعة الشفظية لمؾاليات الستحجة وىؾلشجا التي تبشت مؾقفاً معادياً لمعخب

أثشاء اجتساع الدفخاء العخب في ىاواي ،ثؼ مقاطعة البختغاؿ لدساحيا باستغالؿ مظاراتيا في إمجاد إسخائيل باألسمحة
وقج عاودت اإلمجادات إلى الؾاليات الستحجة في مارس  ،1974وفي نؾفسبخ  1973طالبت الذخكات الشفظية الجوؿ
الرشاعية بعقج اجتساع لمدياسة الدعخية ،والحي رفزتو الجوؿ السرجرة لمشفط مقخرة أف األسعار ستحجد مؽ جانب
واحج ،حيث اجتسع وزراء الخميج في  22ديدسبخ  1973في طيخاف لتحجيج عائج الجولة بػ  07دوالر لمبخميل ،ليختفع

إلى  11.65دوالر سارياً مؽ  01جانفي  1974وسسيت بالرجمة الشفظية األولى أو أزمة ترحيح األسعار البتخولية
التي سسحت بارتفاع إيخادات ترجيخ الشفط الخاـ لمجوؿ العخبية مؽ  14مميار دوالر سشة  1972إلى  75مميار دوالر

سشة .(3)1974

ب .األزمة الشفطية األولى :1986
قامت مشغسة أوبػ سشة  1985بتدكيف حجؼ اإلنتاج وتحجيج الحرص لكل دوؿ عزؾ ،ليشخفض اإلنتاج مؽ

 30.9مميؾف بخميل يؾمياً سشة  1977إلى  14.9مميؾف بخميل يؾمياً سشة  ،1985مسا نتج عشو طاقة فائزة غيخ
مدتغمة ،بعجىا قخرت السشغسة عجـ البقاء في مؾقف الستفخج عمى إنتاج قياسي مؽ خارج السشغسة.

وأقخت مبجأ الحخية لألعزاء مسا أدى إلى ارتفاع حجؼ اإلنتاج إلى  17.7مميؾف بخميل سشة  ،1986مسا أدى إلى

انخفاض األسعار إلى أقل مؽ  07دوالر لمبخميل ،وتدامشا مع عؾدة السشغسة إلى نغاـ الحرص بجأت األسعار
بالتعافي ابتجاء مؽ سشة  1987لترل إلى  18دوالر لمبخميل).(4

وقج شيجت سشة  1990ارتفاعاً قياسياً في أسعار البتخوؿ بدبب غدو العخاؽ لمكؾيت وتؾقف اإلمجادات مؽ

الجولتيؽ ،حيث ارتفعت األسعار مؽ  25دوالر في شيخ أوت  1990إلى  34.32دوالر شيخ أكتؾبخ  ،1990غيخ أنو
ما فتئ أف انخفض مخة أخخى بعج عؾدة األمؽ في السشظقة ونياية حخب الخميج الثانية.

وقج تأثخت أسعار الشفط بذكل كبيخ بجاية سشة  1998نتيجة األزمة السالية التي عخفتيا جشؾب شخؽ آسيا ،حيث
انخفزت األسعار االسسية لمبخميل لمشفط إلى أقل مؽ  12دوالر ،في حيؽ أف أسعار الحكيقة بعج حدؼ معجؿ التزخؼ
والعؾدة بكيؼ الجوالر في الدشؾات الدابقة فدشججىا أقل بكثيخ مؽ ىحا الخقؼ.
مسا أدى إلى تخاجع عؾائج الشفط إلى الجوؿ السرجرة العزؾ في أوبػ والعخبية بذكل خاص ،مسا استجعى بالسشغسة

إلى معاودة الشغخ في حجؼ اإلنتاج السؾجؾد والكياـ بأوؿ تخفيض في شيخ أفخيل  1998بػ  1.635مميؾف بخميل يؾمياً
ثؼ تخفيض ٍ
ثاف في تاريخ  01جؾيمية  1998بػ  1.535مميؾف بخميل يؾمياً ،ثؼ تخفيض في مارس  1999بػ 1.7
مميؾف بخميل يؾمي ًا ،مسا أدى إلى عؾدة التؾازف لألسؾاؽ وارتفاع األسعار.
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ت .الطفرة الشفطية الثانية :2000
في سبتسبخ  1999اقتخحت دولة فشدويال وضع آلية لزبط األسعار ،بؾضع حج أعمى بػ  28دوالر لمبخميل وحج

أدنى لدعخ الشفط يقجر بػ  22دوالر لمبخميل ،بحيث إذا تجاوز الدعخ الحج األعمى في غزؾف  20يؾـ زاد اإلنتاج إلى

مدتؾى  500ألف بخميل يؾمياً ،إما إذا انخفض الدعخ دوف الحج األدنى في غزؾف عذخة أياـ ،انخفض اإلنتاج

بالسعجؿ نفدو.

وقج أعظى األميؽ العاـ ألوبػ قبؾلو لمسقتخح مع إمكانية تعجيل سقف اإلنتاج ،وقج بجأت األسعار باالرتفاع مشح سشة

 2000نتيجة عجة عؾامل مشيا انخفاض الحفخ االستكذافي والتظؾري الخاص بالشفط الخاـ وسؾائل الغاز الظبيعي

فسثال انخفض ىحا السؤشخ في الجوؿ العخبية الشفظية مؽ  3.005كيمؾ متخ طؾلي سشة  1998إلى  2.877كيمؾ متخ
طؾلي سشة  ، 2000ما نتج عشو انخفاض في السعخوض الشفظي ،باإلضافة إلى استقخار االحتياطات العالسية مؽ الشفط
الخاـ ،حيث انتقل بذكل بظئ مؽ  1044.91مميار بخميل نياية  1998إلى  1057.62مميار بخميل نياية ،2000

وانتقمت بسؾجبيا حرة مشغسة أوبػ مؽ  77.6بالسائة مؽ االحتياطات السؤكجة سشة  1998إلى  79.7بالسائة مؽ
()5

االحتياطات السؤكجة سشة . 2000
كسا انخفزت إمجادات العالؼ مؽ الشفط وسؾائل الغاز مؽ  76مميؾف بخميل يؾمياً سشة  1998إلى  75مميؾف بخميل

يؾمياً سشة  ،1999حيث نجحت مشغسة أوبػ في السحافغة عمى مدتؾى اإلنتاج وزيادة نغاـ الحرص اإلنتاجية ونغاـ
الشظاؽ الخسسي ( 22دوالر 28-دوالر) لدمة خامات أوبػ التي تزؼ العخبي الخفيف الدعؾدي ،مديج الرحخاء

الجدائخي ،خاـ دبي ،تي جي الخفيف الفشدويمي ،بؾني الخفيف الشيجيخي ،خاـ ميشاس األنجلؾسي ،خاـ اسثسؾس
السكديدكي.
في سشة  2002انخفزت أسعار الشفط الخاـ بػ  11بالسائة خالؿ الخبع األوؿ مؽ الدشة ،وىحا بدبب ارتفاع

السخدوف التجاري في الجوؿ الرشاعية األمخ الحي أدى إلى بقاء الظمب عمى حالو وانخفاض األسعار ،مسا سسح بسأل
خدانات البتخوؿ وسؾائل الغاز الظبيعي ،وتكؾيؽ مخدوف تجاري ضخؼ وصل إلى  4526مميؾف بخميل عاـ 2002

مختفعاً بسقجار  20مميؾف بخميل عؽ الدشة التي سبقتيا مغظياً بحلػ حؾالي  64.65يؾماً مؽ االستيالؾ العالسي.

غيخ أف األسعار ما لبثت أف ارتفعت بذكل كبيخ نياية  2002مجعؾمة بتحدؽ وتيخة الشسؾ االقترادي وزيادة

الظمب العالسي عمى الشفط في الؾاليات الستحجة والريؽ واالتحاد األوروبي ،حيث سسيت ىحه الفتخة بثؾرة أسعار الشفط
التي ارتفعت مؽ خالليا األسعار إلى سقف  36دوالر لمبخميل سشة  2004لتختفع إلى  94.45دوالر لمبخميل سشة

 2008لتشخفض عمى أثخ األزمة السالية العالسية إلى حجود  61دوالر لمبخميل في الستؾسط سشة .(6)2009

وقج تبادر إلى األذىاف أف انخفاض األسعار سيدتسخ إلى أف األحجاث جخت عكذ ذلػ ،حيث امتج ارتفاع األسعار
إلى حجود قياسية تجاوزت  109دوالر سشة  ،2012وتعؾد ىحه الظفخة إلى عجيج العؾامل مشيا تظؾر الظمب في الؾاليات
الستحجة األمخيكية والريؽ واليشج ،واألوضاع الجيؾسياسية في بعض الجوؿ الشفظية السشتجة.
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شكل رقم ( :)01تطهرات أسعار الشفط حدب سلة أوبك للفترة ()2013.2000
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ث .األزمة الشفطية الثانية :2014
انخفزت أسعار الشفط لمسخة األولى مشح الشرف الثاني مؽ سشة  ،2009حيث ىؾت األسعار تحت حاجد 45

دوالر لمبخميل الؾاحج شيخ جانفي  ، 2015مسا تدبب في إعالف صفارات اإلنحار في العجيج مؽ األقظار السرجرة لمشفط
بدبب تأثيخ ذلػ عمى اقترادياتيا وعمى مؾازناتيا الدشؾية.
وقج فدخ السختريؽ أف سبب ا ألزمة األخيخة يعؾد إلى تخسة في السعخوض الشفظي ،وكحلػ بدبب عؾدة إيخاف إلى

مدتؾيات ترجرييا الدابق وانفخاج العقؾبات االقترادية السفخوضة عمييا ،باإلضافة إلى تخاجع دور مشغسة أوبػ في

التأثيخ عمى مدتؾى األسعار ،مع عيؾر جيل ججيج مؽ السشتجيؽ خارج السشغسة وزيادة حجؼ إنتاج الغاز الرخخي في
الؾاليات الستحجة األمخيكية.

شكل رقم ( :)02تطهر الطلب العالسي على الشفط للفترة (( )2017-2014الهحدة :مليهن برميل/يهم)
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نالحع مؽ الذكل أعاله ،التحبحب الكبيخ لمظمب عمى الشفط الخاـ العالسي ،حيث ارتفع مؽ  91.7مميؾف بخميل في

اليؾـ سشة  2014إلى  95.4مميؾف بخميل في اليؾـ خالؿ الخبع الثالث مؽ سشة  ،2016ليشخفض بعجىا إلى حجود
 94.6مميؾف بخميل في اليؾـ خالؿ الخبع األوؿ مؽ سشة  ،2017نتيجة انكساش االقتراد العالسي وتخاجع الظمب مؽ
كبيخات الجوؿ السدتؾردة لمشفط في آسيا وأوروبا.

وقج حافع الظمب في مشغسة التشسية والتعاوف االقترادي في حجود الشرف حيث تخاوح مؽ  45.8مميؾف بخميل في

اليؾـ خالؿ الخبع األوؿ مؽ سشة  2015إلى قيسة  46.7مميؾف بخميل يؾميا خالؿ الخابع مؽ سشة .2016
شكل رقم ( :)03تطهر اإلنتاج العالسي من الشفط للفترة (( )2017-2015الهحدة :مليهن برميل/يهم)
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شكل رقم ( :)04السعدل الذهري لتطهرات أسعار الشفط حدب سلة أوبك للفترة ()2015.2014
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نالحع مؽ خالؿ الذكل أعاله االنييار التاـ ألسعار البتخوؿ ،حيث انتقمت مؽ  95.98دوالر لمبخميل في سبتسبخ

 2014إلى أقل مؽ  45دوالر في شيخ أوت  ،(7)2015كسا نالحع أف ىحا االنييار مفاجئ حيث فقجت أسعار الخاـ
في الدؾاؽ الجولية أكثخ مؽ نرف قيستيا في عخؼ  13عذخ شي اًخ ،وىحا بدبب انخفاض الظمب العالسي وتخسة

السعخوض في األسؾاؽ العالسية.

 -2تحليل آثار األزمة الشفطية  2014على االقتراد الجزائري:
 1-2تطهرات الرشاعة الشفطية في الجزائر:
يتظمب االستثسار في القظاع الشفظي حجؼ كبيخ مؽ رأسساؿ ،حيث تدتخجـ ىحه األمؾاؿ في عسميات تحجيث
األنابيب وصيانتيا والسحافغة عمى اآلبار والكياـ بالبحث والتشقيب ،األمخ الحي يدسح بخفع االحتياطات السؤكجة مؽ
الشفط الخاـ والغاز الظبيعي وتحديؽ شخوط وعخوؼ االستغالؿ وتظؾيخ السكامؽ السدتكذفة وغيخ السدتغمة وتحديؽ
معجالت االستخجاع في السكامؽ السدتغمة.

وقج بجأت اإلصالحات العسيقة لقظاع السحخوقات في الجدائخ مع قانؾف  28جؾيمية  1999ثؼ القانؾف الرادر في

 28أفخيل  ،2005حيث نست القجرات اإلنتاجية لمشفط في الجدائخ إلى أكثخ مؽ  1.19مميؾف بخميل يؾميا سشة

 (8)2004بدبب زيادة الظمب العالسي عمى الظاقة ،تؾفخ الؾسائل الحجيثة لمبحث والتشقيب وزيادة االستكذافات السحققة
في الجدائخ.
حيث قامت الجولة بتظؾيخ اإلجخاءات والتجابيخ التي مؽ شانيا زيادة مرادر السحخوقات ودرجة البحث والتشقيب عؽ
الحقؾؿ الشفظية والغازية الججيجة وتحديؽ مجرات االستغالؿ وتحديؽ إنتاجية والسكامؽ القجيسة ،وتظؾيخ اليياكل القاعجية
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التحتية لتكخيخ وتسييع الغاز الظبيعي وتظؾي خ أساليب وقؾاعج نقل البتخوؿ والغاز الظبيعي ،كسا سسح االنزساـ السبكخ

لمجدائخ في مشغسات الشفط العالسية بديادة القجرات التفاوضية عمى مدتؾى اإلنتاج واألسعار.

في سشة  2006تؼ حفخ  61بئخ الشرف مشيا في إطار الذخاكة واستكذاؼ  17بئخ مشيا ثسانية آبار في إطار

عسميات ا لذخاكة مسا سسح بتأميؽ التؾعيف وفخص العسل والقزاء عمى البظالة ،تؾسيع دائخة التذابػ القظاعي بيؽ
القظاعات السؾجؾدة في االقتراد الؾطشي ،تأميؽ السجاخيل السظمؾبة مؽ العسمة الرعبة ،تغظية السخظظات االقترادية

التشسؾية ،دعؼ السجخخات الؾطشية وتغظية الرادرات الستدايجة).(9

وقج تظؾرت نذاطات البحث والتشقيب عؽ الشفط والغاز الظبيعي في الجدائخ بعج مشحو لمذخاكة أماـ السدتثسخيؽ

األجانب ،حيث سسح ىحا اإلجخاء بديادة عجد االستكذافات ومدتؾى االحتياطات السؤكجة الحي وصل إلى  12.2مميار

بخميل سشة  ،(10)2018وىحا بعج جسمة مؽ اإلصالحات التي عسمت عمييا الجولة مؽ خالؿ تظؾيخ وتحجيث الشغاـ
السديخ لقظاع السحخوقات ،وكحا قجرة القظاع عمى مدايخة التظؾرات االقترادية العالسية ،وتظؾرات قجرات اإلنتػ ػ ػػاج
والتخديؽ والتؾزيع لمػجوؿ السرجرة لمشفط السشزؾية تحت لؾاء مشغسة أوبػ أو خارجيا.
جدول رقم ( :)01السؤشرات الستعلقة بالشفط في الجزائري للفترة (2014ــــــ)2018
2014

الدشة
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السردر :مشغسة األقظار العخبية السرجرة لمبتخوؿ (أوابػ) ،التقخيخ االحرائي الدشؾي  ،2019الكؾيت ،ص.66-28-08

حافغت الجدائخ عمى مدتؾى احتياطيات مؤكجة ثابتة مؽ الشفط الخاـ قجرت بػ  12.2مميار بخميل في الفتخة
( 2014ػ ػ ػ )2018وىؾ ما يسثل ندبة  %0.87مؽ إجسالي االحتياطيات السؤكجة في العالؼ ،وندبة  %1.28مؽ
إجسالي احتياطي مشغسة أوبػ سشة  ،2018وحرة  %1.73مؽ إجسالي ما تسمكو مجسؾعة األقظ ػػار العخبية السرجرة
لمشفط ،وىػ ػػحا رغؼ انخفاض عجد الحقؾؿ السدتكذفة مؽ  18اكتذاؼ سشة  2014إلى  15اكتذاؼ سشة .(11)2018

أما عمى مدتؾى اإلنتاج فقج انخفزت حرة الجدائخ مؽ إنتاج الشفط الخاـ والسشتجات الشفظية األخخى مؽ 1193

ألف بخميل يؾمياً سشة  2014إلى  970ألف بخميل يؾمي ًا سشة  ،2018وىؾ ما يسثل  %1.10مؽ إجسالي اإلنتاج
العالسي مؽ الشفط ،وحرة  %2.94ندبة إلى مشغسة أوبػ  %3.91ندبة إلى مجسؾع األقظار العخبية السرجرة لمشفط.

ويعؾد ىحا إلى انخفاض أسعار الشفط في الدشؾات األخيخة ،ومحاولة الجوؿ السرجرة السحافغة عمى األسعار وتحجيج
نغاـ الحرص مؽ قبل مشغسة أوبػ ،وقج بجأ إنتاج الجدائخ في االنخفاض التجريجي تظبيقا التفاؽ الجدائخ الحي تؼ

بسشاسبة اجتساع دوؿ مشغسة أوبػ ،حيث تؼ االتفاؽ عمى خفض اإلنتاج لمتأثيخ عمى مدتؾى األسعار.
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 2-2تأثيرات األزمة الشفطية  2014على االقتراد الجزائري:
سشقؾـ في ىحا الرجد بتحميل األثار االقترادية لمرجمة الشفظية االخيخة عمى الستغيخات االقترادية في الجدائخ

خالؿ الفتخة ( ،)2018-2014مؽ خالؿ دراسة تظؾرات الشاتج الجخمي الخاـ ،السيدانية العسؾمية ،السجيؾنية العسؾمية

أسعار الرخؼ ،البظالة ،السيداف التجاري واحتياطي الرخؼ.
أ.

عمى الشاتج الجخمي الخاـ:
الدشة

الشاتج

الجخمي

الخاـ بسميار دوالر

2014

2015

2016

2017

2018

213.9

166.3

160.0

167.4

173.7

االلكتخوني:
الخابط
عمى
والدياسات،
لالستذخاؼ
العامة
السجيخية
السالية،
و ازرة
السرجر:
 mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB_2018.pdfأطهع عهًٕ ُٔو 22 :جُان 2020

http://www.dgpp-

نالحع مؽ خالؿ الججوؿ أعاله ،كيف أثخ تخاجع أسعار الشفط مؽ  99.1دوالر لمبخميل كستؾسط لدشة  2014إلى

 77.3دوالر لمبخميل متؾسط سشة  2018عمى الشاتج الجاخمي الخاـ في الجدائخ ،والحي انخفض مؽ  213.9مميار
دوالر سشة  2014إلى  173.7مميار دوالر سشة  ،2018مسا أدى إلى تخاجع نريب الفخد مؽ الشاتج الجاخمي الخاـ في

الجدائخ الحي تخاجع مؽ  5469.8دوالر سشة  2014إلى  4080.7دوالر سشة  ،(12)2018مسا أدى إلى تخاجع مباشخ
لسدتؾيات السعيذة وانتذار البظالة والفقخ في األوساط الذعبية.

ب .عمى السيدانية العسؾمية:
2014

2015

2016

2017

2018

الدشة

3927.7

4552.5

5011.6

6047.9

6314

1577.7

1722.9

1682.5

2126.9

2349.6

الشفقات بسميار دج

6995.8

7656.3

7297.5

7282.6

7726.3

العجد الدشؾي بسميار دج

-3068,1

-3103,8

-2285,9

-1234,7

-1412,3

االيخادات العامة بسميار دج
ايخادات

الجباية

الشفظية

بسميار دج

االلكتخوني:
الخابط
عمى
والدياسات،
لالستذخاؼ
العامة
السجيخية
السالية،
و ازرة
السرجر:
 mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/tresor/SROT2019.pdfأطهع عهًٕ ُٔو 22 :جُان .2020

http://www.dgpp-

يعؾد التأثيخ الكبيخ والسباشخ لتخاجع الجباية البتخولية عمى وضعية ورصيج السيدانية العامة ،إلى ارتفاع ندبة الجباية
)(13

البتخولية إلى إجسالي مؾارد السيدانية والتي وصمت في سشؾات سابقة إلى حجود .%62

حيث أدى تخاجع أسعار الشفط خالؿ الفتخة ( )2018-2014إلى انخفاض مداىسة الجباية البتخولية في تكؾيؽ
مؾارد السيدانية ،والتي انخفزت مؽ  %40.16سشة  2014إلى  %37.21سشة  ،2018مع استسخار العجد السؾازني
والحي سجل سشة  2014قيسة  3068.1-مميار دج ،ليشخفض إلى  1412.3-مميار دج سشة .2018
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مع استسخار ارتفاع الشفقات العسؾمية مؽ  6995.8مميار دج سشة  2014إلى  7726.3مميا ر دج سشة 2018

حيث لؼ تعج الجباية البتخولية تكفي لتسؾيل  %30فقط مؽ إجسالي الشفقات الدشؾية.

وقج اعتسجت الجولة عمى خمق مرادر تسؾيمية ججيجة لسجابية العجد السالي وىي القخض السدتشجي وتغظية العجد

السؾازني عبخ التسؾيل غيخ التقميجي أو اإلصجار الشقجي.
ت .عمى السجيؾنية العسؾمية:
الدشة
السجيؾنية الجاخمية بسميار
دج
السجيؾنية
بسميار دوالر

الخارجية

2014

2015

2016

2017

2018

1239.0

1380.8

3407.3

4957.9

7580.3

3.7

3.0

3.8

4.0

4.0

االلكتخوني:
الخابط
عمى
والدياسات،
لالستذخاؼ
العامة
السجيخية
السالية،
و ازرة
السرجر:
 mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/dette_publique/dette2019.pdfأطهع عهًٕ ُٔو 22 :جُان .2020

http://www.dgpp-

لقج سسح اإلنذاء السبكخ لرشجوؽ ضبط اإليخادات في الجدائخ سشة  ،2000مؽ خالؿ قانؾف السالية التكسيمي لدشة

 2000الرادر في الجخيجة الخسسية العجد  37السؤرخة في  28جؾاف  ،(14)2000إلى التخمص مؽ أعباء السجيؾنية
الخارجية ،حيث عسمت الجولة عمى الجفع السدبق لمسجيػ ػؾني ػة طؾيمة وقريخة األجل السدتحقة ،والتي انخفزت مؽ

 25.3مميار دوالر سشة  2000إلى  3.39مميار دوالر سشة  ،2013كسا حافغت السجيؾنية العسؾمية الجاخمية عمى
)(15

معجالت مدتقخة حيث انتقمت مؽ  1022.9مميار دج سشة  2000إلى  1171.7مميار دج سشة .2013

إال أف الؾضعية الرعبة التي آلت إلييا أسعار الشفط وانخفاضيا إلى مدتؾيات تاريخية ،أدى إلى ارتفاع السجيؾنية

الجاخمية مؽ  1239مميار دج سشة  2014إلى  7580.3مميار دج سشة  ،2018كسا انتقمت السجيؾنية الخارجية مؽ

 3.7مميار دوالر سشة  2014إلى  04مميار دور سشة  ،2018مع ارتفاع طفيف في خجمة الجيؽ العاـ الخارجي مؽ
 249مميؾف دوالر سشة  2017إلى  273.7مميؾف دوالر سشة  ،(16)2018مع ارتفاع قجرة الجولة عمى تغظية خجمة
السجيؾنية الخارجية برادرات الدمع والخجمات مؽ  %0.6سشة  2017إلى  %3.2سشة .2018

) (17

ورغؼ أف معجالت السجيؾنية الخارجية ضعيفة مقارنة بالشاتج الجاخمي الخاـ إال أف استسخار األزمة يشبئ بإمكانية

العؾدة إلى السجيؾنية الخارجية كخيار أخيخ ،رغؼ تظسيشات الحكؾمة بعجـ الجخؾؿ في ىحا الخيار.
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ث .عمى أسعار الرخؼ:
الدشة

2014

2015

2016

2017

2018

سعخ صخؼ الجوالر

80.6

100.5

109.5

111.0

116.6

سعخ صخؼ األورو

106.9

111.4

121.2

125.3

137.7

االلكتخوني:
الخابط
عمى
والدياسات،
لالستذخاؼ
العامة
السجيخية
السالية،
و ازرة
السرجر:
 mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/taux_change/change2019.pdfأطهع عهًٕ ُٔو 22 :جُان .2020

http://www.dgpp-

تأثخت حريمة الجولة مؽ الشقج األجشبي نتيجة انخفاض أسعار البتخوؿ ،باعتبار أف صادرات السحخوقات تسثل ما
قيستو  %98.0مؽ إجسالي الرادرات الؾطشية.
كسا أثخ ذلػ برؾرة مباشخة عمى سعخ صخؼ الجيشار مقابل العسالت األجشبية ،حيث ارتفع سعخ صخؼ الجوالر مؽ

 80.6ديشار لمجوالر الؾاحج سشة  2014إلى  116.6ديشار لمجوالر سشة  ،2018كسا انخفض سعخ صخؼ الجيشار
)(18

الجدائخي مقابل األورو ،حيث تخاجع مؽ  106.9دج /األورو سشة  2014إلى  137.7دج /األورو سشة 2018

نتيجة األزمة الشفظية ،باإلضافة إلى عؾامل أخخى تتعمق بزعف مرادر تحريل الشقج األجشبي األخخى ،مؽ
استثسارات أجشبي مباشخة أو الدياحة األجشبية الؾافجة...

ج .عمى البظالة:
الدشة

2014

2015

2016

2017

2018

معجؿ البظالة

17.1

16.6

20.0

20.7

19.4

االلكتخوني:
الخابط
عمى
والدياسات،
لالستذخاؼ
العامة
السجيخية
السالية،
و ازرة
السرجر:
mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/population/emploi_2018.pdfأطهع عهًٕ ُٔو 22 :جُان 2020

http://www.dgpp-

لقج قسشا باإلشارة إلى تأثيخات انييار أسعار الشفط بجاية مؽ سشة  2014عمى البظالة في الجدائخ ،حيث يعج مؾضؾع
التذغيل مؽ السؾضؾعات الحداسة والتي تعظي ليا الجولة أىسية ومتابعة صارمة.
حيث نالحع ارتفاعا في مدتؾى البظالة في الجدائخ مؽ  %17.1سشة  2014إلى ندبة  %19.4سشة 2018
حدب اإلحرائيات الخسسية ،رغؼ بقاء العجيج مؽ األجيدة والسخاكد السكمفة بستابعة التذغيل والقزاء عمى البظالة
 ،...CNAC- ANSEJ-ANGM- ANEMإال أف مدتؾيات البظالة عادت إلى االرتفاع بقؾة نتيجة انخفاض أسعار

الشفط ،وىحا يعؾد باألساس إلى عجـ وجؾد اقتراد حكيقي يجعؼ الظمب عمى العسالة ،وأف األجيدة الدابقة تختبط
بالؾضعية االقترادية لمبالد ومجعسة مؽ الخديشة العسؾمية.
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ح .عمى السيداف التجاري:
الدشة

2014

2015

2016

2017

2018

الرادرات بسميار دوالر

62.886

34.668

30.026

35.191

41.797

الؾاردات بسميار دوالر

58.580

51.702

47.089

46.059

46.330

4.306

17.034-

17.063-

10.868-

4.533-

107

67

64

76

90

العجد في السيداف التجاري
بسميار دوالر
ندبة %الرادرات/الؾاردات

االلكتخوني:
الخابط
عمى
والدياسات،
لالستذخاؼ
العامة
السجيخية
السالية،
و ازرة
السرجر:
 mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/commerce_exterieur/commext2019.pdfأطهع عهًٕ ُٔو 21 :اَث .2020

http://www.dgpp-

نالحع مؽ الججوؿ أعاله ،انخفاض حاد في حريمة الرادرات الؾطشية ،والتي انتقمت مؽ  62.8مميار دوالر سشة
 2014إلى  30.02مميار دوالر بشدبة تتجاوز  ،%50-لتختفع بعجىا إلى حؾالي  41.797مميار دوالر سشة 2018
جخاء التحدؽ الظفيف في أسعار الشفط في األسؾاؽ الجولية ،وتظبيق نغاـ الحرص في الجوؿ السرجرة لمشفط في

اجتساع أوبػ ( ،)+كسا يعؾد انخفض العجد في السيداف التجاري إلى تخاجع فاتؾرة الؾردات مؽ  58.5مميار دوالر سشة
 2014إلى  46.3مميار دوالر سشة  ،2018بعج فخض السديج مؽ اإلجخاءات لمتجارة الخارجية والسقيجة لحخكة
الؾاردات.
وقج انخفض بجوره معجؿ التغظية الرادرات لمؾاردات مؽ  %107سشة  2014إلى  %64سشة  2016ليتحدؽ

السعجؿ سشة  2018ويرل إلى ندبة  %90سشة  ،2018األمخ الحي أدى إلى انخفاض العجد التجاري إلى 4.533-
مميار دوالر.

خ .عمى احتياطي الرخؼ:
الدشة
احتياطي الرخؼ
بسميار ردوالر
عجد األشيخ

2014

2015

2016

2017

2018

178.9

144.1

114.1

97.3

79.9

30.1

27.2

22.7

19.4

16.0

http://www.dgppااللكتخوني:
الخابط
عمى
والدياسات،
لالستذخاؼ
العامة
السجيخية
السالية،
و ازرة
السرجر:
mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux_indicateurs_2018.pdfأطهع عهًٕ ُٔو22 :
جُان .2020

أدى تخاجع أسعار الشفط واالعتساد السظمق عمى السحخوقات في بشاء االقتراد الجدائخي وعجـ التأسيذ القتراد

متشؾع في الدشؾات الدابقة ،إلى التأثيخ عمى مخدوف الجدائخ مؽ احتياطات الرخؼ األجشبي ،حيث انخفض مؽ
 178.9مميار دوالر سشة  2014إلى  79.9مميار دوالر سشة  ،2018مسا أدى إلى انخفاض ندبة تغظية
االحتياطيات الخارجية الخسسية لمؾاردات الدمعية مؽ  30.1شيخ سشة  2014إلى  16شيخ فقط سشة .2018
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ويججر اإلشارة إلى بمؾغ احتياطي الرخؼ الجدائخي مدتؾيات قياسية في العذخية الدابقة ،حيث وصل إلى حجود

 194مميار دوالر سشة  ،2013إال أف ارتفاع حجؼ الرادرات الجدائخية وانخفاض حريمة صادرات السحخوقات أدى
إلى التآكل الدخيع الحتياطات الرخؼ في الدشؾات األخيخة.
خاتسة:
ندتشتج مؽ كل ما سبق أف األسؾاؽ الشفظية أسؾاؽ شجيجة التأثخ بالعؾامل الجاخمية والخارجية العالسية ،سؾاء ما تعمق

مشيا بالذق الدياسي ،االقترادي ،األمشي ،السشاخي...

حيث يعدو الكثيخ مؽ الخبخاء أف األزمة الشفظية األخيخة لدشة  2014تعؾد لمعجيج مؽ األسباب الستذابكة ،مؽ بيشيا

الشداع الجيؾسياسي في مشظقة الذخؽ األوسط ،زيادة السعخوض مؽ الغاز الرخخي ،انخفاض الظمب العالسي عمى
الشفط ،انخفاض الشسؾ االقترادي في العجيج مؽ الجوؿ اآلسيؾية ،عؾدة اإلنتاج في بعض الجوؿ كإيخاف مثال ...
كسا ندتشتج مؽ الجراسة ىذاشة االقتراد الجدائخي واعتساده السظمق عمى السشتج الشفظي في تحجيج السدتقبل

االقترادي واالجتساعي لمبالد ،حيث أثخت األزمة الشفظية األخيخة لمفتخة ( )2018-2014عمى كل السؤشخات
االقترادية الستعمقة بالشاتج الجاخمي الخاـ ،السيدانية العسؾمية ،البظالة ،السيداف التجاري ،احتياطيات الرخؼ...
حيث أدت األزمة الشفظية إلى تأجيل عسمية التشسية االقترادية ،وبقي الشيؾض باالقتراد الجدائخي مخىؾف بذكل
كبيخ بتحدؽ أسعار الشفط في األسؾاؽ العالسية أو إمكانية تبشي نسؾذج اقترادي ججيج يعتسج عمى خمق الثخوة والتشؾيع

االقترادي كبجيل لمخخوج مؽ التبعية السظمقة لمسحخوقات.

وعميو تقتخح ىحه الجراسة مجسؾعة مؽ التؾصيات التي نخاىا ضخورية لمخخوج مؽ ىحه األزمة والتي نؾجدىا في الشقاط
التالية:
 إعادة ليكمة االقتراد الجدائخي وعجـ ربظو بالقظاعات إنتاجية محجدة(السحخوقات) ،والعسل عمى سياسة التشؾيعاالقترادي لديادة فخص الشسؾ وتقميص مخاطخ التغيخات في أسعار الشفط؛
 حؾكسة قظاع األعساؿ وإرساء الحكؼ الخاشج لتظؾيخ الحقل االقترادي وجمب االستثسارات األجشبية السباشخة؛ االعتساد عمى القظاعات ذات السيدة الشدبية كالقظاع الرشاعي والدراعي وتذجيع الظاقة البجيمة ،وإشخاؾ الخؾاصفي العسل السيجاني ومحاربة كل أشكاؿ البيخوقخاطية والفداد؛

 االعتساد عمى التكؾيؽ واالىتساـ أكثخ باستغالؿ رأس الساؿ البذخي الحي تستمكو الجدائخ ،وتذجيع السبادراتواإلبجاع في خمق الثخوة؛

 مخافقة وتدييل عسل السؤسدات الرغيخة والستؾسظة مؽ خالؿ عسميات السشاورة والجخؾؿ في الجورات االقتراديةومحاربة األسباب التي تؤدي إلى إفالس ىحه السؤسدات؛
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اإلحاالت والههامش:
) (1بؾفميح نبيل ،دور صشاديق الثروة الديادية في تسهيل اقتراديات الدول الشفطية الهاقع واآلفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائر ،جامعة
الجدائخ  ،2011-2010ص.72

)(2مشغسة األقظار العخبية السرجرة لمبتخوؿ (أوابػ) ،التقرير االحرائي الدشهي  ،2019الكؾيت  ،2019ص.10

)(3حديؽ عبج هللا .مدتقبل الشفط العربي ،مخكد دراسات الؾحجة العخبية ،الظبعة الثانية ،بيخوت حديخاف ،يؾليؾ ،2006ص.228

) (4سسيخ التشيخ ،التطهرات الشفطية في الهطن العربي ماضيا وحاض ار ،دار السشيل المبشاني لمظباعة والشذخ ،لبشاف  ،2007ص .14

( )5محسؾد عبج الفزيل ،الشفط والهحدة العربية (تأثير الشفط العربي على مدتقبل الهحدة العربية والعالقات االقترادية العربية) ،مخكد
دراسات الؾحجة العخبية الظبعة الخامدة ،بيخوت أبخيل  ،1985ص.190
) (6بيانات مشغسة الجوؿ السرجرة لمشفط أوبػ ،عمى الخابطhttps://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm :
)(7بيانات مشغسة الجوؿ السرجرة لمشفط أوبػ ،عمى الخابطhttps://www.opec.org/basket/basketDayArchives.xml :
)(8مشغسة األقظار العخبية السرجرة لمبتخوؿ (أوابػ) ،التقرير االحرائي الدشهي  ،2019الكؾيت  ،2019ص.28
)(9

مرظفى بؾدامة ،التحديات التي تهاجه مدتقبل الشفط في الجزائر ،السؤتسخ العمسي الجولي حؾؿ التشسية السدتجامة والكفاءة االستخجامية

لمسؾارد الستاحة ،جامعة سظيف يؾمي  07و  08أفخيل  ،2008الجدائخ ،ص.09

)(10

مشغسة األقظار العخبية السرجرة لمبتخوؿ (أوابػ) ،التقرير االحرائي الدشهي  ،2019الكؾيت  ،2019ص.08

)(11مشغسة األقظار العخبية السرجرة لمبتخوؿ (أوابػ) ،التقرير اإلحرائي الدشهي ،2019الكؾيت  ،2019ص.20

)(12و ازرة السالية ،السجيخية العامة لالستذخاؼ والدياسات ،عمى الخابط االلكتخونيhttp://www.dgpp- :
mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux_indicateurs_2018.pdfأطهع
عهًٕ ُٔو 22 :جُان .2020
)(13

صالح صالحي ،آثار انخفاض أسعار البترول على االقتراد الجزائري نعسة السهارد ولعشة الفداد ،مجمة العمؾـ االقترادية وعمؾـ

التدييخ ،العجد رقؼ  ،15الجدائخ ،2015ص.08

) (14الجخيجة الخسسية ،العجد رقؼ  ،37سشة  2000قانهن رقم  02-2000السؤرخ في  27جهان  ،2000الستزسن قانهن السالية التكسيلي
لدشة  ،2000ص .07

) (15و ازرة السالية ،السجيخية العامة لالستذخاؼ والدياسات ،السؤشرات االقترادية الرئيدية ،عمى الخابط االلكتخونيhttp://www.dgpp- :
mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux_indicateurs_2018.pdfأطهع
عهًٕ ُٔو 22 :جُان .2020

) (16صشجوؽ الشقج العخبي ،التقرير االقترادي العربي السهحد ،اإلمارات العخبية الستحجة  ،2019ص 183عمى الخابط:
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
) (17نفدو ،ص.185

)(18

la banque d’Alger; evolution du taux de change du dinar algerien; sur le lien: https://www.bank-ofalgeria.dz/pdf/Indicateur_monetaire/COTA.pdf vu le 21/08/2020.
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