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 اإلهداء:

 الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدنا هللا

 أهدي ثمرة جهدي هذا إلى:

ينبوع الحنان والمحبة التي تغمرني كل يوم بحبها في مطلع كل شمس، علمتني أن العلم صبر، وبالصبر تحقق األماني . . .  

 أمي الحبيبة أدامها هللا لي قدوتي ومثلي األعلى في الحياة

في الحياة، إلى من بعث النور لي في الظالم دليال إلى رمز األبوة الخالدة .   إلى الذي غاد كالنحل طلبا للرزق كي يسعدني

 . . أبي الغالي رعاه هللا لي

 زوجتي أسماءفكانت لي السند فيها    إلى من زرعت في قـلبي بذور الحياة ونور، قـلبي سعادةإلى من مأل  

وسرور إخوتي (حسان، مهدي، هانية، محمد نافع) راجيا من المولى عز وجل أن يرعاهم ويسدد  إلى من مأل البيت بهجة  

 خطياهم

إلى كل األهل واألقـارب، إلى كل أصدقـاء الدرب ورفقـاء العمر، إلى كل طلبة كلية العلوم االقتصادية بجامعة الجياللي  

 بونعامة خميس مليانة خاصة زمالء وزميالت  

 نكيتخصص اقتصاد نقدي وب

 

 حسين
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 اإلهداء
 ،هللالحمد هللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا  

 أهدي ثمرة هذا العمل متواضع 

 إلى من رافقتني دعاواتها، وزادني رضاها نجاحا، إلى منبع األمل الصافي الحنون واألمل

 .كالشمس والقمر أمي الحبيبة  ضوئهالمشرق الذي ال يغيب  

 .إلى من غمرني بعطفه وحنانه وزرع بنفسي حب الخير والدي العزيزإلى منبع فخري واعتزازي،  

 أطال هللا في عمرهما  ي وجدتي الغاليينإلى جد

 حسين  زوجي  لما استقـام كياني وال اتضحت معالم حياتي إلى شقي األيمن الذي لواله

ى كل  أمينة، هاجر، هيبة، سارة، وإلي: مريم، خديجة،  وقـاسمتني حياتي بمرح ومحبة أخواتإلى الشموع التي أنارت دربي  

 أزواجهم وأبنائهم االعزاء

 إلى كل أهلي وأهل زوجي األوفياء

 .إلى كل صديقـاتي الغاليات وعائالتهم، وإلى كل الزمالء والزميالت في قسم العلوم االقتصادية
 

 

  

ءأسما  
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 الشكر
 

 هلل القهار صاحب الفضل واإلكرام أكرمنا بنعمة اإلسالم ويسر لنا سبل العلم والمعرفة فـلهأول الشكر  

 .الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضى

 من  انحب الفضل بعد هللا على ما قدمه لصا   بن عناية جلولثم كامل الشكر والتقدير لألستاذ المشرف  

 .كل التقدير واالحتراما  ن مراحل إنجاز هذا العمل فـله منمرحلة م  نصائح وتوجيهات قيمة خالل كل

 .كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة وتسخيرهم وقتهم وجهدهم لقراءتها

 .ال يفوتني أن أشكر كل من تزودت بعلمهم وكل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

لجياللي بونعامة  وعلوم التسـيير بجامعة اوالتجارية  لية العلوم االقتصادية  كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة ك

 خميس مليانة
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 الملخص:
منذ االكتشاف األول للنفط إلى غاية يومنا هذا، لم تتوقف أهميته على الساحة العالمية واإلقليمية، حيث أصبح      
 س فقط كعامل من عوامل الطاقة بل كموردليهم ركائز اقتصاديات الدول المستهلكة والمنتجة له على حد سواء، أ من 

 الشعوب في استعماالتها وحياتها اليومية، وفي كل المجاالت، كما يعتبر النفطاقتصادي استراتيجي، تعتمد عليه كل 
 .مصدر مالي كبير باإلضافة إلى كونه العنصر األساسي في العالقات السياسية واالقتصادية

 وقد عرفت أسعار النفط خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين تطورات كبيرة وتقلبات حادة ومفاجئة،     
 .متأثرة بعدة عوامل، األمر الذي أثر على حجم العائدات النفطية وبالتالي على الوضع المالي للدولة

ئد النفطية، باعتباره اقتصاد يعتمد بشكل كبير على العوافي االقتصاد الجزائري،  حيث يكتسب النفط أهمية كبيرة     
 العالمية.التي تتغير وبشكل مستمر بتغير أسعار النفط في األسواق 

الفترة  اللخر النفط في األسواق النفطية العالمية افي هذه الدراسة تم تطبيق منهجية بوكس جنكيز للتنبؤ بأسع     
 معتمدة على برمجيات مساعدة على ذلك، وبعد التطبيق توصلنا الى نموذج قياسي مالئم. 6102إلى  0991من 

السل سعار النفط، التنبؤ بأسعار النفط، السسعار النفط، تقلبات أالنفط، االقتصاد النفطي، أالكلمات المفتاحية: 
 .ARIMA(p,d,q)الزمنية، نموذج 

 
Summary : 

     From the first discovery of oil to the present day, its importance has not ceased in the 

global and regional arena. It has become one of the most important pillars of the 

economies of consuming and producing countries alike not only as a factor of energy but 

as a strategic economic resource on which all peoples depend on their daily uses and lives, 

and in all fields. Oil is also a major source of finance as well as a key element in political 

and economic relations. 

     Oil prices during the first decade of the 21st century were characterized by major 

developments and sudden and severe fluctuations, influenced by several factors, which 

affected the volume of oil revenues and thus the financial situation of the state. 

     Given the importance of the oil sector in the Algerian economy, and as an economy 

that relies heavily on oil revenues, which are constantly changing oil prices in world 

markets. 

     In this study, the methodology used by Box Genghis to forecast oil prices in the world 

oil markets during the period 1990 to 2016 was applied to auxiliary software. After the 

application, we reached a suitable standard model. 

Keywords : Oil, Oil Economy, Oil Prices, Oil Price Fluctuations, Oil Price Prediction, 

Time Series, ARIMA Model (p, d, q). 
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سي للطاقة على المصدر الرئي م، فهو1859ها اإلنسان منذ سنة من أهم االكتشافات التي توصل إلي عتبر النفطي     
 عالمية استراتيجيةعتبر سلعة العالم المتقدم كما أنه ي ات دولأنواعها وأشكالها الذي تعتمد عليه معظم اقتصادي اختالف
 .باعتباره مصدرا هاما لالستثمار من أجل سد متطلبات العالم من الطاقة والنفطيةالكيماوية في الصناعات  أوليةومادة 
بطاقات أخرى كالغاز والفحم  في إحالله الصناعيةللدول  العديدةوم رغم المحاوالت أهمية النفط يوما بعد ي تتزايدو     

 .رها من الطاقاتالهوائية والطاقة المائية وغي والطاقة الشمسيةأو بالطاقات المتجددة كالطاقة  النوويةوالطاقة 
سلوك السعر في السوق  تختلف باختالف اقتصاديةآثار  االستراتيجيومن جهة أخرى فإن ألسعار هذا المورد      

ول العالم من د لكثيرعلى النمو االقتصادي  ايشكل خطرا حقيقيث أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط النفطية، حي
على حجم العائدات  التأثيروعدم االستقرار في أسعار النفط إلى  ؤدي هذا التذبذبزائر خاصة، حيث يعامة والج

ة لعاكسة للماليا ةآ ءة العامة للجزائر تعتبر المر اإليرادات المالية للميزانية العامة، حيث أن الميزانيوبالتالي  النفطية
تستخدمها الدولة في  من أهم األدوات الفعالة التي وجتمعاتنا، فهة في مللدولة، وللحياة االقتصادية واالجتماعي العامة

األهمية التي لى ذبات التي تشهدها أسعار النفط وا  وبالنظر إلى التطورات والتذب، تنفيذ سياستها وبرامجها االقتصادية
الفقري  العامة العمودة حيث تشكل العائدات النفطية منه في الميزانيقطاع النفط في االقتصاد الجزائري،  حظى بهاي

 التي عرفتها خالل الفترة فإنه وفي ضوء هذه التطورات االقتصاديةة الجزائري والمحرك األساسي للتنمي لالقتصاد
الوضع المالي للدولة وبالتالي على الميزانية العامة  التي تجسدت وانعكست في نهاية المطاف على (1990-2016)

 .لالقتصاد الجزائري قات واإليرادات العامة وبالتالي على الوضع الكلي من خالل تأثيرها على إجمالي النف
 أوال/ إشكالية الدراسة:

 ؟2014مستقبل أسعار النفط وانعكاساته على االقتصاد الجزائري بعد صدمة ما      
 ولمعالجة هذه اإلشكالية يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:     

 ؟2014النفط في الجزائر لسنة  أسعار انخفاض التي أدت إلى عواملما هي الو  هي محددات أسعار النفط؟ ما-
 ؟ ألسعار النفط هو النموذج األمثل للقيام بدراسة تنبؤية ما-

 فرضيات الدراسة: /ثانيا
لى انخفاض أسعار النفط في الجزائر إهم األسباب التي أدت ، ومن أ تتمثل محددات أسعار النفط في العرض والطلب-

مريكية وكذلك إنتاج الواليات المتحدة األهي كثرة اإلنتاج من هذه المادة التي دخلت إلى السوق بكثرة  2014لسنة 
  أدى إلى تشبع السوق النفطية العالمية.الغاز الصخري بكميات كبيرة مما 

 .ARIMA(p,d,q) وذجنملقيام بدراسة تنبئية هو إن النموذج األمثل -
 ثالثا/ مبررات اختيار الموضوع:

 إن دوافع وأسباب اختيار الموضوع تكمن في عدة أمور، أبرزها ما يلي:      
كون أن النفط العجلة التي تحرك هذا العالم وأن الجزائر البلد المنتج والمصدر للنفط وأن أغلبية عوائده المالية معتمدة -

 ؛النفطكز على تاقتصادها عموما يعتمد وير على الجباية النفطية، فإن 
  ؛الجزائري ألن أي تذبذب أو تغير في األسعار سينعكس حتما وبصور كبيرة على االقتصاد -



 قدمة الم

 

 ب
 

 المورد؛مقدمة إليجاد بدائل لهذا كما يعد موضوع الدراسة -
 االقتصاد؛لدراسي الذي يمس المجال طبيعة تخصصنا ا-
 .السابقة التي تناولت هذا الموضوعإثراء البحوث والدراسات -

 : الدراسةرابعا/ أهداف 
 :ن خالل دراستنا لهذا الموضوع إلىنهدف م     

 ؛أساسياتهالتعريف بالنفط و -
 الجزائري؛كانة النفط في االقتصاد إظهار م-
 النفط؛العوامل المؤثرة في أسعار  تحديد-
 النفط؛اد الجزائري بتقلبات أسعار إظهار مدى تأثر االقتص-
 ؛2014أسعار النفط لسنة    انهيارهم أسباب التي أدت إظهار أ -
 القيام بدراسة إحصائية للتنبؤ باألسعار مستقبال.-

 خامسا/ أهمية الدراسة:
ت التي تؤثر المتغيرامن أهميتها باعتبار أسعار النفط من أهم وتك تستمد الدراسة أهميتها من أهمية النفط في العالم   

يجاد  ضافة إثراء للبحث العلمي والمكتبة على االقتصاد الوطني، وا  مصادر اقتصادية بديلة عن النفط في الجزائر، وا 
   الجامعية.

 سادسا/ حدود الدراسة:
تتمثل الحدود الموضوعية في دراسة أثر تقلبات مكانية وأخرى زمانية، ، ةموضوعييمكن تقسيمها إلى حدود      

وتتمثل الحدود المكانية في  ،2014سنة  النفط في أسعار انهيارعلى أسعار النفط على االقتصاد الجزائري وركزت 
 .2016 إلى 1990التركيز على الجزائر، أما الحدود الزمانية فسيتم اعتماد الفترة في الدراسة اإلحصائية من 

 الدراسة: سابعا/ منهج
من أجل الوصول إلى األهداف المسطرة والمعالجة السليمة لإلشكالية المطروحة اعتمدت الدراسة على منهجين      
 هما:
 المنهج الوصفي: لتقديم نظرة عامة على االقتصاد النفطي ووصف أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري.-
 إحصائيات عن أسعار النفط والتنبؤ بها مستقبال.تقديم لك لالمنهج التجريبي: وذ-

 تاسعا/ هيكل الدراسة:
ثبات مدى صحة الفرضيات المقدمة، تم تقسيم هذه       لتحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة وا 

 الدراسة إلى جزئ نظري بفصل واحد وآخر تطبيقي على النحو التالي:
، حيث سنتطرق في المبحث األول إلى أساسيات النفط األدبيات النظرية والتطبيقية نفصل األول بعنواجاء ال     

مية هالذي يضم ماهية النفط وأسعاره واألسواق العالمية للنفط، كما سنتناول في المبحث الثاني النفط في الجزائر من أ 
من أسباب وآثار بحثا عن حلول وعن مصادر بديلة  2014النفط في الجزائر وصوال إلى أزمة انهيار النفط لسنة 



 قدمة الم

 

 ت
 

للنفط، وفي المبحث الثالث خصصناه إلى الدراسات السابقة التي تناولت بعض المواضيع المتقاربة والشبيهة 
 بموضوعنا.

ألم مبحثين، المبحث األول والذي  تم تقسيمه إلى بيقية إحصائيةتطلثاني والذي هو عبارة عن دراسة أما الفصل ا     
بدراسة اإلحصائية واألساليب واألدوات المستخدمة في التنبؤ، من فهم لسالسل الزمنية وشرح نماذجها والمتغيرات التي 

ة في الدراسة وكذلك التعريف بالبرامج المستخدم وتقديم منهجية بوكس وجنكيز المستخدمة في التنبؤ تأثر فيها
اإلحصائية، أما المبحث الثاني فهو عبارة عن تطبيق المتغيرات والبحث والقيام بالدراسة اإلحصائية التنبؤية على 

 وبك.أحسب احصائيات  2016إلى  1990من السلسلة الزمنية ألسعار النفط 



 

 الفصل األول 
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 تمهيد:
يعد النفط الخام من أهم مصادر الطاقة في العالم، ويشكل سلعة استراتيجية دولية تتمتع بقيمة اقتصادية عالية،      

حيث تأتى أهميته من وفرته النسبية وكفاءته وسهولة نقله وتوزيعه، ولقد كان النفط في واقع األمر األساس الحقيقي 
قتصادية والسياسية وهو محور دوران التقدم البشري في الماضي الذي ساعد على تطوير الحياة االجتماعية واال

والحاضر وسنين طويلة قادمة، ومازال المحرك آلليات السياسة واالقتصاد، وكذلك سوقه الذي ينظم عمليات تبادل 
ة ومن يهذه السلعة، وتعرف أسعاره بتغيراتها المستمرة على مر الزمان وذلك لعدة أسباب قد تكون اقتصادية أو سياس

 خالل هذا الفصل سنتطرق إلى المباحث التالية:
 المبحث األول: أساسيات النفط

 المبحث الثاني: النفط في الجزائر
 سابقةالدراسات الالمبحث الثالث: 
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 أساسيات النفطالمبحث األول: 
 منها. تصف بالندرة وكيفية تلبية حاجات العالمذي يدرس هذه المادة الخام بكونه ييعد االقتصاد النفطي العلم ال     

 : ماهية النفط األولالمطلب 
باعتبار النفط من أهم االكتشافات التي توصل إليها اإلنسان وباعتباره عصب االقتصاد العالمي والمصدر األول      

 .واألساسي للتنمية االقتصادية، سنتطرق في هذا المطلب إلى التعرف على أصل النفط وأنواعه
 الفرع األول: تعريف النفط

زيت أي بمعنى زيت  Oleumصخر +  Petrوتعني  Petroleumنية "إن كلمة النفط هي في األصل كلمة التي     
الصخر" يعتبر النفط مادة بسيطة ومركبة، فهو مادة بسيطة ألنه يتكون كيماويا من عنصرين فقط هما الهيدروجين 

 والكربون، وهو في نفس الوقت مادة مركبة، ألن مشتقاته تختلف باختالف التركيب الجزئي لكل منها".
فة وذات مختل سبق نستخلص أن النفط هو مادة سائلة تتكون من مركبات هيدروكربونية ولها خصائصومما      

  .1تركيبات جزئية متنوعة"
تحول البقايا ت "ويتكون زيت النفط في مراحل متتالية وبصورة تدريجية وليس مرة واحدة، ففي أولى مراحل تكونه     

تمثل النفط غير تام  وهي مادة هالمية Kerogenالكيروجين، العضوية السابق اإلشارة إليها إلى ما يعرف باسم 
ها تكونا أو نضجا أنواع النفط ألنه أقل التكوين، ويبدأ زيت النفط في التكون ويتحول الكيروجين إلى اإلسفلت وهو أرقى

ة خفته الخفيف البرافيني)الشمعي( الذي تزداد درج إلى الزيت الثقيل ثم الزيتإن صح التعبير، الذي يتحول بدوره 
 مسامية التيل الطبقات األرضية البطوال فترات تكونه حتى يتحول إلى غاز طبيعي، ويترسب النفط بعد تكونه خال

 .2تسم بارتفاع نسبة الرمل والجير بها"ت
 الفرع الثاني: أنواع النفط 

      السابق التي تطرقنا إليه في الفرع السابق يتوضح لنا أن للنفط أنواع متعددة."من التعريف      
وع واحد ن نه ال يكون علىأفالنفط الخام الموجود في الطبيعة كونه مادة متجانسة في عناصره المكونة له، إال       

و باللزوجة أو بالكثافة أ الكيماوية، أوفي العالم، فهو على أنواع متعددة تتأثر تلك األنواع بالخصائص الطبيعية أو 
  بحسب احتواءه على المواد الكبريتية.

فط واحد ن فالنفط يختلف في نوعه من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، وحتى داخل الحقل الواحد ال يتواجد      
يقية، والنفط القارة اإلفر  قطفي نوعه بل قد يتواجد أنواع متعددة، فالمنطقة األوروبية تحتوي على نفط مختلف عن ن

ارفينيا وهو النفط فقد يكون نفطها ب العربي في المنطقة األسيوية يختلف عن النفط العربي في المنطقة اإلفريقية وهكذا
                                                            

، مذكرة ماستر في العلوم "(0202-0222وانعكاساتها على الميزانية العامة للدولة )دراسة حالة الجزائر أسعار النفط "بيطام ريمة،  1
، 4102/4102االقتصادية، تخصص مالية واقتصاد دولي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .   3ص 
، 2001، اإلسكندرية ،د ط، دار المعرفة الجامعية، "ة )مصادر الطاقة بين الواقع والمأمول(جغرافية الطاق"، يمحمد خميس الزوك 2

 .32-33ص ص 
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لمحتوي على يكون نفطا نافتينيا، وهو النفط ا المحتوى على نسبة عالية من المركبات الهيدروكربونية البارافنية، أو قد
 . اإلسفلية ) العطرية، األرومايتة( ية من المركبات النافتينية، أو يكون من الموادنسبة عال

ما يوجد نفط ك أو المنخفض(، )العالي هناك نفط خفيف، ثقيل، متوسط، وهناك نفط بحسب درجة الكثافة النوعية     
   .1األوصاف األخرى" بحلو أو مر للدليل على مقدار ونسبة احتوائه على المادة الكبريتية، هذا إلى جان

 الفرع الثالث: خصائص النفط وأهميته
تزداد يوما بعد يوم أهمية النفط كسلعة استراتيجية للدول المنتجة بشكل عام، حيث برهنت التجارب الدولية بأن      

النفط وسيلة مهمة في بلوغ الرخاء االقتصادي وأداة لتحقيق السيادة والوحدة الوطنية لكل دولة، وال شك أن النفط أداة 
 .تساعد على الخروج من الفقر والحرمان

 2حيث يتميز النفط بالخصائص التالية:     
تركيبه الكيماوي فريد، حيث أن الهيدروجين المدموج مع الكربون يعطيه خواص ال توجد في غيره من المواد، هذا --0

 ؛ا المجال لكن التكاليف باهظة جداالدمج تقدمه الطبيعة مجانا وقد حاول اإلنسان تقليد الطبيعة في هذ
نزين يؤدي إلى حتراقه مع البن ام إلى تقليل جودته وتخفيض سعره أللكبريت في النفط الخاارتفاع نسبة ا يؤدي-4

 ؛تلوث
 ؛ر بالعوامل االقتصادية والسياسيةالنفط مادة استراتيجية تتأث-3
 ؛فط مصدرا يتناقص بكثافة استعمالهيعتبر الن-2
 ؛منتجا 01111شتقات النفطية حوالي تبلغ الم-2
 ؛عليه التطور التكنولوجي المعاصر رئيسي للطاقة ويعتمدالنفط هو المصدر ال-6
 ؛ا يتوفر الفحم في الدول الصناعيةتتركز معظم منابع النفط في الدول النامية، بينم-3
 يعتبر النفط صناعة من الصناعات العمالقة التي تتضمن مخاطر عالية ويحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.-0

مستوى معظم اقتصاديات دول العالم ليس فقط لكونه سلعة استراتيجية تحظى  يحظى النفط بأهمية كبيرة على     
نما أيضا ألنه يحظى بأهمية ومكانة سياسية وعسكرية واجتماعية:  3بأهمية اقتصادية وا 

 األهمية االقتصادية للنفط-0
 تكمن أهمية النفط االقتصادية فيما يلي:     

 ؛طاقة إلى المزايا التي يتمتع بهانفط كأهم مصدر للالنفط كمصدر رئيسي للطاقة: ترجع أهمية ال-
نه ال يمكن استعماله إال بعد إجراء عدة عمليات أاعة: ما يميز النفط كمادة أولية النفط مادة أولية أساسية في الصن-

 ؛حويلية تعتبر نشاطا صناعيا واسعاعليه، والصناعة النفطية في حد ذاتها سواء االستخراجية أو الت

                                                            
 .2-2بيطام ريمة، مرجع سابق، ص ص  1
 .0مرجع نفسه، ص ال 2
 ، بتصرف.04إلى  9، ص من مرجع نفسهال 3
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تتضح هذه األهمية بصفة أكبر في اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة له والتي  مصدر لإليرادات المالية:النفط -
يعتمد اقتصادها بصفة رئيسية على النفط في الدخل الوطني والتراكم الرأسمالي وفي تمويل برامج التنمية االقتصادية، 

 ؛شكل ضرائب على االستهالكواإليرادات النفطية تحصلها كذلك الدول المستهلكة في 
النفط أهم سلعة في التبادل التجاري: يشكل النفط ومشتقاته سلعة تجارية دولية لها دور كبير في تنشيط التبادل -

التجاري، ألن النفط ومشتقاته يتم تداولها في كل دول العالم، وتكون نسبته عالية من مجموع السلع المتبادلة دوليا، 
في التجارة الدولية خاصة بالنسبة للدول المنتجة التي تعتبر الصادرات النفطية الخام فيها المصدر وتزداد أهمية النفط 

 ؛طالخارجي اعتمادا كليا على النف األساسي في ميزان مدفوعاتها، ومن هذه البلدان من يعتمد في تبادله التجاري 
 يتم فيها التداول بالعقود النفطية.دور النفط في تنشيط األسواق المالية: توجد بورصات نفطية كبيرة -
 األهمية االجتماعية للنفط-0

 يمكن مالحظة دور النفط في الحياة االجتماعية من خالل المظاهر التالية:     
 النفط وقطاع المواصالت: يعتبر النقل من أهم القطاعات في الحياة االجتماعية واالقتصادية لإلنسان المعاصر،-

مان سير هذا القطاع، فالسيارات والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل تستعمل مشتقات وللنفط دور كبير في ض
 ؛لها مثل البنزين المازوت والديزلالنفط كطاقة ضرورية لعم

دور المشتقات النفطية في الحياة اليومية: تلعب المشتقات النفطية مثل البالستيك، المنظفات، المطاط الصناعي، -
 ؛نهاا ومن غير الممكن االستغناء عدورا كبيرا في الحياة اليومية لإلنسان المعاصر، وتتنوع استعماالتهواألسمدة... 

دور القطاع النفطي في تشغيل اليد العاملة: نظرا لكون الشركات التي تعمل في القطاع النفطي من الشركات الكبيرة -
 ؛المستويات واالختصاصات ففإنها تساهم في توظيف عدد كبير من اليد العاملة من مختل

دور الشركات النفطية في األنشطة االجتماعية: تلعب الشركات النفطية دورا مهما في تفعيل النشاط االجتماعي مثل -
 مساهمتها في تدعيم العاملين لديها وعائالتهم، وكذلك مساهمتها في تمويل األنشطة الرياضية ومراكز البحث العلمي.

 نفطاألهمية السياسية لل-3
اس السالم في ه على أنه أسالنفط واالستقرار السياسي: يلعب النفط دورا هاما في صنع القرار السياسي، ويشار إلي-

 ؛العالم
النفط كسالح ضغط: ال تنحصر مظاهر األهمية السياسية للنفط في يد الدول المستهلكة له من خالل اعتباره غاية -

ة النفط، فالدول المنتجة استعملته لغرض سياسي لما فرضته الدول العربيجل بسط النفوذ على مناطق ألتنافسها من 
، كما تستعمله المنظمات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة لنفس الغرض 0933المنتجة كسالح ضغط في حرب 

 عندما فرضت عقوبات اقتصادية على العراق من خالل برنامج النفط مقابل الغذاء.
 للنفطاألهمية العسكرية -2

من االستهالك العالمي وتزاد هذه النسبة في  %2الطلب العالمي على النفط ذو الطبيعة العسكرية يعادل حوالي      
حالة الحروب، ويعد الكيروسين أهم المشتقات النفطية التي يزداد عليها الطلب العسكري على النفط الستعماله كمصدر 

 حتى أن هناك تجهيزات معدة لنقل مشتقات النفط يتم نقلها وتوزيعها فيللوقود لمختلف آليات الحرب الميكانيكية، 
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أماكن القتال في حاالت الحرب تجنبا لنفاذ الوقود وانقطاع إمداداته، كما أن من بين أبرز أسباب الحروب في العصر 
 الحديث هو السيطرة على مناطق النفط.

 : االقتصاد النفطيالثانيالمطلب 
 يتمثل االقتصاد النفطي في:     

 الفرع األول: تعريف االقتصاد النفطي
م االقتصادية بالعلو  عليهيعتبر من العلوم االقتصادية التطبيقية وأحيانا يطلق  النفطيإن موضوع االقتصاد "     

بي ة تشبع وتلنتجات سلعيويليها إلى ميجاد هذه الثروة وتحإلالقطاعية أو الفرعية والذي يهدف إليه النشاط اإلنساني 
 .1"نسان إليهاحاجات اإل

 . ةالنفطيمن إنتاج وتوزيع واستهالك للسلعة  النفطيأي أنه ذلك العلم المتعلق بالنشاط االقتصادي      
 النفطيالفرع الثاني: مضمون االقتصاد 

نتاج وتوزيع واستهالك السبمتعلقة اليتضمن مجموعة النشاطات االقتصادية  النفطيإن االقتصاد       لعة إيجاد وا 
سواء كانت بصورة سلعية واحدة أو بصورة متنوعة ومتعددة تمر بمراحل مترابطة ومتكاملة مع بعضها البعض  النفطية

 2وهي كاآلتي: النفطيلتكوين مجموعة االقتصاد 
تها وسواء كان من ناحية كمي ةالنفطيوهي المرحلة الهادفة نحو معرفة وتحديد الثروة  مرحلة البحث والتنقيب:-0

 وأنواعها ونوعيتها وموقعها الجيولوجي والجغرافي وكذلك مدى سالمة واقتصاد واستغالل لتلك الثروة الطبيعية.
ح من باطن األرض ورفعه إلى سط النفطوهي المرحلة الهادفة إلى استخراج  :النفطيمرحلة االستخراج واإلنتاج -0

 لنفطيةاوهذه المرحلة تتضمن النشاط المتعلق بالتهيئة وصالحية المنطقة والتصنيع، لتصدير لاألرض ليكون جاهز 
 لالستغالل االقتصادي.

من مراكز أو مناطق إنتاجه إلى مناطق تصديره أو  النفطوهي المرحلة الهادفة إلى نقل  :النفطيمرحلة النقل -3
 لية وقد تكون بعيدة وخارجية.تصنيعه التكريري، وقد تكون مناطق تصديره وتصنيعه قريبة وداخ

تحويله من في المصافي التكريرية ل النفطالمرحلة الهادفة إلى تصنيع  وهي :النفطيةمرحلة التكرير والتصفية -2
 .د وتلبية الحاجات اإلنسانوالمتنوعة والمعالجة لس النفطيةصورته الخام إلى أشكال من المنتجات الصناعية 

المتنوعة بعضها األساسي أو الرئيسي وبعضها الثانوي وبعضها الخفيف كالبنزين  النفطيةوهذه المنتجات      
 ت والشمع وبعضها المتوسط ... إلخ.والكيروسين وبعضها الثقيل كاإلسفل

المادة ب ة، ألنها نشاط صناعي معتمد ومرتبطإن هذه المرحلة الصناعية يطلق عليها بمرحلة الصناعة التحويلي     
 إلى منتجات مصنعة. الخام لتحويلها

 إلى فطيةنبصورته خاما أو منتجات  النفطوهي المرحلة الهادفة إلى تسويق وتوزيع  مرحلة التسويق والتوزيع:-5

                                                            
 .3ص  ،0903الجزائر،  د ط، ،الجامعية، ديوان المطبوعات "محاضرات في االقتصاد البترولي"حمد الدوري، أمحمد  1
 تصرف.، ب2مرجع نفسه، ص ال 2
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 مناطق وأماكن استعماله واستهالكه القريبة والبعيدة وعلى النطاق المحلي أو اإلقليمي أو العالمي.
إلى منتجات  طيةالنفوهذه المرحلة الهادفة إلى تحويل وتصنيع المنتجات السلعية  مرحلة التصنيع البتروكيماوية:-6

يكية د البالستاومنظفات المبيدات واألصباغ والمو سلعية بتروكيماوية ومختلفة ومتنوعة تعد بالمئات كاألسمدة الزراعية 
 نسجة االصطناعية ...إلخ.واأل

من نشاطات اقتصادية وصناعية مهمة وحيوية في مجمل االقتصاد إن هذه المرحلة تضم عدد واسع وغير محدود      
 الوطني والعالمي.

 الفرع الثالث: الصناعة النفطية
 لنفطيةاالعمليات الصناعية المتعلقة باستغالل الثروة و مجموعة النشاطات االقتصادية تكمن الصناعة النفطية في "     

لمباشر لمباشر أو غير ابإيجادها خاما وتحويل ذلك الخام إلى منتجات سلعية صالحة وجاهزة لالستعمال واالستهالك ا
 .1"نسانمن قبل اإل

ولقد أصبح شائعا ومعروفا لدى المعنيين بالشؤون االقتصادية وكذلك هيئة األمم المتحدة من التمييز والتفريق "     
 .ويليةورة خاصة بين الصناعات االستخراجية والصناعات التحبين الصناعات المختلفة وبص

تهدف إلى استخراج الثروات الطبيعية من باطن األرض وتسويقها بعد إجراء ما يستلزمه هذا الصناعة االستخراجية: 
 التسويق من تركيز أو تنقية أو تعبئة ...إلخ.

 شكال أخرى تزيد من مجاالت استخراجها لخدمةأفهي تهدف إلى تحويل تلك المواد األولية إلى الصناعة التحويلية: 
 .2"و االستهالكيةأالمزيد من األغراض اإلنتاجية 

 3الصناعة النفطية في النقاط الرئيسية الموالية: خصائصتتميز و      
سبب ب لنفطيةاجل استغالل الثروة أتتطلب توفير رؤوس أموال بكميات كبيرة بل وضخمة جدا من  النفطيةالصناعة -0

 ؛تعدد وتنوع المراحل الصناعية
ر تكون عالية وكبيرة مقارنة مع النسبة الصغيرة لرأس المال المتغي النفطيةأن نسبة رأس المال الثابت في الصناعة -4

 ؛وكيفية استغاللها النفطيةوهذا ناجم عن خصائص الثروة 
نتاج متطورة النفطيةالصناعة -3  ؛ومعقدة ومتقدمة فنيا وتكنولوجيا تتطلب وتقوم على وسائل ومعدات عمل وا 
يعتمد بصورة كبيرة وغالبا على العمل المركب والعمل المتطلب بمهارات وفنيات عالية  النفطيالنشاط الصناعي -2
 ؛ريب خاص وتحصيل علمي متقدم وعاليوتد
 ؛مرونتها معدومة في المدى القصير يتصفان بكون  النفطيةإن العرض والطلب على السلعة -2
 ؛مااختالفهما وتنوعهبكونه يتضمن على عنصر المغامرة والمخاطرة على  النفطيتميز النشاط الصناعي ي-6

                                                            
 .3-6محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص ص  1
 .3، ص مرجع نفسهال 2
 تصرف.، ب0-3، ص ص نفسهمرجع ال 3
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بيعة ر متجددة في الطهي مادة ناضجة وغي النفطيإن المادة األولية التي تقوم وتعتمد عليها الصناعة والنشاط -3
 هي لفترات زمنية معلومة ومحددة. النفطية أي أن حياة الصناعة 

 "ومن ثم فإننا يمكن أن نعرف الصناعة النفطية على أنها )الصناعة التي تتضمن على عدة مراحل وأنواع     
 اعةمتكاملة. فالصنمختلفة وهي تجمع الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية وحاالتها ومراحل وصناعات 

النفطية تشمل إنتاج النفط والغاز، النقل والتكرير، التسويق والتوزيع، وكذلك الصناعات المرتبطة بها أي الصناعات 
 .1القائمة على المنتجات النفطية أو ما يطلق عليها البتروكيمياوية("

 المطلب الثالث: ماهية أسواق النفط العالمية
للنفط إلى مجموعة من التطورات المهمة التي قادت إلى حدوث اختالف كبير بين العرض  تخضع السوق العالمية     

والطلب، حيث أن السوق النفطية ذات طبيعة خاصة تتداخل فيها العوامل االقتصادية مع العوامل السياسية التي 
  تتفاوت أهميتها ودرجة تأثيرها على أسعار النفط في السوق.

 اق النفط وتطورها التاريخيالفرع األول: تعريف أسو 
يعرف السوق في النظرية االقتصادية بأنه مجموعة من العالقات المتبادلة بين قوى العرض والطلب، المؤثرة في "     

كيفية تحديد سعر وفعالية تخصيص أي سلعة أو خدمة أو مورد اقتصادي في االستخدامات المختلفة، ومن هذا 
 2".السوق النفطيةإلى تعريف  سنتطرق المنطلق 

"هي المكان الوهمي مكانيا أو جغرافيا لحدوث عملية تبادل السلعة النفطية، خاصة الخام منها بين األطراف      
 .3المتبادلة"

"وهي السوق التي يتم فيها التعامل بمصدر مهم من مصادر الطاقة وهو النفط، يحرك هذا السوق قانون العرض      
ت باإلضافة إلى العوامل االقتصادية التي تحكم السوق، هناك عوامل أخرى، كالعوامل والطلب مع بعض التحفظا

 .4السياسية، العسكرية والمناخية وتضارب المصالح بين المستهلكين والمنتجين والشركات النفطية"
سي في تنمية يومما سبق نستخلص أن السوق النفطية هي المكان الذي يتم التعامل فيه بالمورد األساسي والرئ     

 طبقا لقوانين العرض والطلب. االقتصاد وهو النفط وذلك
 5وقد مر سوق النفط بعدة مراحل تم ضبطها بفترات زمنية تقريبية كاآلتي:

                                                            
السادس،  العربي تقرير مقدم إلى مؤتمر البترول، "العربيةالبترولية في البالد  وتطوير الصناعاتتنمية "عبد الهادي حسن طاهر، 1

 .6ص المرجع،نفس  الدوري،أحمد  نقال عن محمد6-1973/03/13 بغداد،
 .30صمرجع سابق،  بيطام ريمة، 2
 .024 محمد أحمد الدوري، مرجع سابق، ص 3
 .34صمرجع سابق،  بيطام ريمة، 4
، مذكرة ماجستير "0229-0896خالل الفترة  تقلبات أسعار النفط وانعكاساتها على تمويل التنمية في الدول العربية"حمادي نعيمة،  5

، 02009/200في العلوم االقتصادية، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم تسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، 
 .24ص
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وق كانت الس منذ بداية الصناعة النفطية حتى ظهور الشركات النفطية الكبرى(:1870 (إلى1857خالل الفترة 1-
النفطية في هذه المرحلة تنافسية بين الشركات النفطية الصغيرة التي بدأت تستثمر في استغالل النفط خاصة في 
الواليات المتحدة األمريكية وكانت المنافسة شديدة فيما بين هذه الشركات مما نتج عنه اندماج بعضها وزوال بعضها 

 حتى صارت شركات كبيرة وقوية. اآلخر،
 أصبحت السوق  منذ ظهور الشركات النفطية الكبرى حتى تأسيس أوبك(:1960 (إلى1870خالل الفترة 2-

 النفطية في هذه الفترة سوق احتكار القلة بين الشركات التي سيطرة على الصناعة النفطية األمريكية وتعدى ذلك إلى
 ي هذهوالنقل والتوزيع والتسعير، وعرفت فالسوق النفطية العالمية بتحكمها في عمليات االستكشاف واالستخراج 

 عقد اتفاقية أكنا كاري بين هذه الشركات التي تعرف بالشقيقات السبع والتي تنص على01-09-1927الفترة في 
 تقسيم السوق النفطية العالمية ومنابع النفط في العالم بينها ، ولهذا أصبحت السوق النفطية احتكارية لهذه الشركات

 محدودية دور الدول المنتجة للنفط.خاصة في ظل 
 قل 1960أوبك في تأسيس  مع :(1973أزمة منذ تأسيس أوبك حتى 1973 (إلى1960خالل الفترة 3-

 ظمةأوبك. وبوجود هذه المنلى احتكار المنتج ممثال في دول احتكار الشقيقات السبع وتحولت السوق النفطية إ
عندما قررت الدول األعضاء 1973عملت الدول المنتجة على تقوية مركزها والحفاظ على مصالحها، حيث أنه بعد 

في أوبك وقف إلمداداتها النفطية احتجاجا على حكومات الدول الكبرى للكيان الصهيوني انتهى دور الشركات النفطية 
 .الكبرى 

ث أوبك ، حيالنفطية سوق احتكار قلة الدول  صبحت السوق في هذه المرحلة أ  :1980إلى 1973خالل الفترة 4-
 عندما ارتفعت أسعار النفط وتضررت مصالح الدول المستهلكة للنفط ، وزاد إنتاج الدول النفطية من خارج أوبك مما 

 أوبك، وهنا بدأت المنظمة تفقد قوتها.أثر سلبا على موقف 
في هذه المرحلة أصبحت  سيادة القانون العرض والطلب على السوق النفطية: 2011إلى 1980من سنة -5

الطلب فأصبحت سوق تنافسية، ولكن بعد اختالل العرض و  والمستهلكين،السوق النفطية تضم عددا أكبر من المنتجين 
حت النفطية وأصب بزيادة اإلمدادات النفطية خارج أوبك، عمت حالة عدم االستقرار في السوق  1981النفطي في سنة 

واالرتفاع  2008و 1998و 1986نه كان انخفاض في أسعار في سنة أف تقلبات بين الحين واألخر، حيث تعر 
 .2003الكبير بين 

 إلى يومنا هذا: 0200من -6
 4103و 4104, 4100في السنوات  النفط ارتفاع كبير في أسعارالمرحلة في هذه  النفطية عرفت السوق      

ه الفترة وزاد ذتنوعت سلع هذا السوق في ه أنها وأصبحت سوق ضخم يضم أكبر قدر من المنتجين والمستهلكين كما
 إلى يومنا هذا.  4102مر الذي أدى إلى حدوث انهيار في األسعار سنة حجم العرض فيه األ

 الفرع الثاني: أنواع األسواق النفطية



 الفصل األول:                                                                       األدبيات النظرية والتطبيقية
 

13 
 

  1ن رئيسيين هما:وهناك نوعي
عرفت صناعة النفط في األسواق الفورية منذ القديم باعتبارها وسيلة عملية للتخلص بأسعار  :الفورية األسواق-0

منخفضة من بعض الفوائض النفطية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب خارج إطار العقود الطويلة األجل التي 
من حجم التجارة  %02ولم يكن نطاق السوق الفورية في الماضي يتجاوز كانت تخضع لنظام تسعيري ثابت ومستقر، 

العالمية في النفط، وبالتالي لم يكن السعر الفوري المنخفض يؤثر تأثيرا محسوسا في األسعار المعلنة أو الرسمية التي 
 تحكم العقود الطويلة األجل.

لى وجود فائض كبير في العرض العالمي للنفط، لم يلبث غير أن االختالل الذي طرأ منذ أواخر الثمانينات أدى إ     
أن دفع األسواق الفورية إلى مرتبة متزايدة األهمية بحيث صارت األسعار الفورية أساس التعامل في السوق العالمية 

 للنفط وسببا رئيسيا من أسباب عدم استقرارها.
مجال  ثمانينات، وقد عرفت هذه األسواق قديما فيعرفت األسواق المستقبلية في منتصف ال :األسواق المستقبلية-0

السلع التي يخضع عرضها لتقلبات يصعب التنبؤ بها مثل المنتجات الزراعية التي تتأثر بعوامل غير متوقعة كتقلبات 
المناخ، وتحقق تلك األسواق لمن يشتري السلعة بعقد آجل التحوط ضد مخاطر تغير السعر في المستقبل، وتعتبر 

سواق ظاهرة مستحدثة بالنسبة للنفط، إذ ال تنعكس إال في ظل أسعار تتسم بالتذبذب وعدم االستقرار، غير أن تلك األ
التعامل في األسواق المستقبلية لم يعد يقتصر في على من يرغب في اقتناء النفط لمواجهة احتياجاته الفعلية، بل 

 قق مصالحهم.فتحت المجال للمضاربين للتأثير على حركة األسعار بما يح
 الفرع الثالث: خصائص األسواق النفطية

 2تتميز األسواق النفطية بخصائص مهمة هي:     
ارتفاع نسبة التركز االحتكاري أي أن هناك عددا قليال من الدول المنتجة والمصدرة  ارتفاع نسبة التركز االحتكاري:-0

لدول تتركز أكثر من خالل منظمة قد أخذت هذه امن صادرات العالم النفطية، و  %02للنفط تنتج حقولها حوالي 
 أوبك، كما تسيطر الشركات العالمية بفروعها المختلفة على الجانب األكبر من السوق النفطية.

تتميز السوق النفطية بالتكامل الرأسي واألفقي، ذلك أن ممارسة الشركات النفطية : سوق التكامل الرأسي واألفقي-0
الوطنية للنشطات الصناعية النفطية تكون متكاملة رأسيا من مرحلة المنيع، النقل والمصب وال العالمية والشركات 

نما يظهر التكامل األفقي في مرحلة من مراحل الصناعة النفطية كمرحلة المنبع أين ييمكن الفصل فيما بينها، ب
ن منطقة ات ليضمن انتقال النفط مسيتوجب للشركة النفطية بغض النظر عن نوعها أن تكامل فيما بين هذه النشاط

 اإلنتاج إلى منطقة االستهالك.
تدل حركة الشركات العالمية في السوق النفطية على االتفاقيات المسبقة فيما : سوق الكارتل والمنظمات والهيئات-3

ها تتجه نحو لبينها على الخطوات التي تتبعها كل منها إلى غاية وصول سلعة النفط ومشتقاته إلى األسواق مما يجع

                                                            
 .423 ص، 2006بيروت،  ،الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية،"مستقبل النفط العربي"عبد هللا،  حسين  1
 . 36-32بيطام ريمة، مرجع سابق، ص ص  2
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التكامل الكامل، وقد ظهرت أولى هذه التكتالت في الكارتل النفطي، ثم تليها الهيئات والمنظمات الدولية، التي من 
 مهامها التدخل في استقرار سوق النفط العالمي بما يخدم مصلحة الدول األعضاء التابعة للمنظمات والهيئات.

يز الطلب في األجل القصير بعدم مرونته فالصناعات المبنية على يتم: عدم مرونة الطلب في األجل القصير-2
أساس استخدام النفط ال يمكنها التحول عنه لمصدر آخر بسبب ارتفاع أسعاره مثال، ذلك ألن هذه العملية تتطلب 

 بعض الوقت للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة أو ترشيد استخدام الطاقة.
 تتأثر السوق النفطية العالمية بصورة مباشرة بسوق الناقالت وتكاليف: لة الوثيقةتأثر السوق باألسواق ذات الص-5

 والتي تتأثر بتقلبات الطلب العالمي على النفط. الشحن،
 المطلب الرابع: أسعار النفط

يعتبر سعر النفط من أهم األسعار االقتصادية وهو يحتل مكانة هامة في الدورة االقتصادية ومن هذا المنطلق      
 ومحدداته. المطلب تعريف سعر النفط وأنواعه سنتناول في هذا

 الفرع األول: تعريف أسعار النفط
خضع نقود، حيث أن مقدار ومستوى أسعار النفط ي"سعر النفط يعني قيمة المادة أو السلعة النفطية معبرا عنها بال     

ويتأثر بصورة متباينة لقوى فعل العوامل االقتصادية أو السياسية أو طبيعة السوق السائدة سواء في عرضه أو في 
 1طلبه أو االثنين معا".

ة زمنية بر فتر لسعر ع"سعر النفط الحقيقي أو ما يسمى سعر النفط بالدوالر ثابت القيمة، والذي يعبر عن تطور ا     
عليه خالل تلك الفترة من عوامل التضخم النقدي أو التغيير في معدل تبادل الدوالر الذي  أمعينة بعد استبعاد ما طر 

يتخذ أساسا لتسعير النفط مع العمالت الرئيسية األخرى، ومن هنا يلزم أن ينتسب السعر الحقيقي إلى سنة معينة وهي 
 2سنة األساس".

 ن سعر النفط هو القيمة النقدية التي تعطى لوحدة واحدة من النفط خالل مدة زمنية معينة.إف ومنه     
     الفرع الثاني: أنواع أسعار النفط

 3لسعر النفط أنواع متعددة وهي:     
بالدوالر ا السبع محسوب وهو سعر البرميل المعلن من قبل الشركات النفطة في كارتل الشقيقات المعلن: السعر-0

علنت شركة ستاندرد اويل نيوجرسي عن سعر أ عندما  0001لسعر المعلن منذ عام األمريكي. وقد ابتدأ العمل با
معروف يات المتحدة وخارجها، والسعار داخل الوالثم استمر العمل بهذا النوع من األ برميلها النفطي عند فوهة البئر،

 النفطية تأتي في إطار السعر الرسمي المعلن.سعار الرسمية التي تعلنها الدول األ نأ

                                                            
 .092،092ص  حمد الدوري، مرجع سابق، صأمحمد  1
 .421حسين عبد هللا، مرجع سابق، ص 2
 types-price-naturalgas.com/oil-oil-http://www.arab، 09:30، 12/13/4103، "أنواع أسعار النفط الخام" 3
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 تخفيض نسبة معينة من السعر المعلن وهو عبارة عن السعر المعلن مطروحا منه الحسومات أي المتحقق: السعر-0
 الناجمة عن طبيعة بعض القيود والحسومات.  ي المشاكلشللبرميل للترغيب المشتري أو لتال

لكلفة ويسمى هذا إلى تلك ا الضرائب التي تضاف برميل النفطي المستخرج زائدفة الوهو بمثل كل الضريبي: السعر-3
 السعر بسعر الكلفة الضريبية.

 ويمكن أن يؤخذ باتجاهين هما: االشارة: سعر-2
ة النقطة يمثل سعر االشار  ن سعر االشارة هو السعر الذي يقل عن السعر المعلن ويزيد عن السعر المتحقق وبذلكأ-أ

 الوسطى بين السعرين )المعلن والمتحقق(. 
لتشكل  الموقع الجغرافي و المتباعد فيألنفط المتقارب في درجات الكثافة يعني سعر االشارة متوسط سلة من ا-ب

 كثافة النفط من نفط اإلشارة.  لتسعير مجموعة من النفط حسب قرب أو بعد درجةمؤشرا أو إشارة 
وحة للنفط و المفتأالحرة  سواقبرا عنه بوحدة نقدية واحدة في األويعني ثمن البرميل النفطي مع الفوري: السعر-5

ام الدولية، تجارة النفط الخالفورية تمثل نسبة مهمة في  خذت السوق أن أدأ السعر الفوري يظهر وينشط بعد الخام. ب
 سواق الفورية عديدة منها: سوق روتردام، سنغافورة.لحركة األسعار في العالم واأل شراواألسواق الفورية تمثل مؤ 

الوبك يساوي ن سعر اأ معبرا عنه بالدوالر فنقول مثال ويعني القيمة النقدية للبرميل النفط الخام اإلسمي: السعر-6
 دوالرا للبرميل. 01
خدمات التضخم أو كمية السلع وال وهو يمثل إما القيمة الحقيقة للسعر االسمي مخصومة بمعدالت الحقيقي: السعر-7

 التي يمكن شراؤها من الخارج بالسعر اإلسمي للبرميل.
أن لى بموجبها التعاقد اآلن ع سعار النفطية التي يتموتعني األ الطويل: جلاأل صفقات سعارأ أو اآلجلة سعاراأل-9

 يسلم النفط الخام في فترة مستقبلية محددة.
كثيرا من  اآلنية وتقترب وهي التسمية التي تطلق على سعر البرميل في سوق الصفقات الورقي: البرميل سعر-8

مرون يبيعونها خذ المستثأعن عقود النفط اآلجلة التي  بارةمفهوم سعر النفط الخام في بورصات النفط الدولية. وهو ع
 المضاربين  ويزايدون عليها ويتداولونها بين

سمى النفطية المكررة التي ت ويعني سعر برميل النفط الخام محددا في ضوء أسعار منتجاته االرجاعي: السعر-02
 .وبك )البرميل المركب(أببرميل 

 الفرع الثالث: محددات أسعار النفط
 1ر في سعر النفط هي:من أهم العوامل التي تؤث     

يقصد بالطلب النفطي مقدار الحاجة اإلنسانية المنعكسة في جانبها الكمي والنوعي : الطلب العالمي للنفط الخام-0
على السلعة النفطية كخام أو منتجات نفطية عند سعر معين وفي خالل فترة زمنية محدودة بهدف إشباع وتلبية أو 

                                                            
 http://www.fx- ،04:20، 12/13/4103، "تؤثر على سعر النفطماهي العوامل التي "جمانة عدنان،  1

arabia.com/vb/showthread.php?t=29634 
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سد تلك الحاجات اإلنسانية سواء كانت األغراض استهالكية كالبنزين لتحريك السيارات أو الكيروستين كالنفط األبيض 
 .البتروكيمياويةلإلنارة والتدفئة...الخ، أو ألغراض إنتاجية كالمنتجات النفطية المستخدمة في الصناعة 

 المتاحة من السلعة النفطية في السوق الدولية بسعريقصد بعرض النفط الكميات : العرض العالمي للنفط الخام-0
عة و طرف عارض أو يكون عرضا كليا لمجمو لعرض البترولي يكون فرديا لبائع أمعين وخالل فترة زمنية محدودة، وا

لقليلة على ا بائعين أو أطراف عارضين لتلك السلعة بسعر أو أسعار مختلفة في زمن محدد، ويتسم العرض بالمرونة
 نه قد يكون أكثر مرونة في المدى البعيد.القصير، إال أ المدى

لكبرى هي في الدول المستهلكة ا وأنماطها وتطورها وتعقيداتها التقنيةطاقات التصفية المتاحة  التصفية: طاقات-3
ن كانتالنفط الخام  وبالتالي أسعارالتي تحدد أسعار المنتجات النفطية  أنظمة  العالقة بينهما غير متوازنة بسبب وا 

 الالضرائب المحلية التي تعمل بمعزل عن القيمة الحقيقية للنفط الخام أو باألحرى فإن أسعار المشتقات النفطية 
 تتناسب مع أسعار النفط الخام المصفى.

إزاء الطلب  هوتغير مستوياتعالم الدول المستهلكة في أنحاء ال ومشتقاته لدىإن التخزين من النفط الخام  التخزين:-2
يات المتحدة التخزين المرتفع في الوال وقد أثراآلني أو المستقبلي يلعب دورًا كبيرًا في أسعار أنواع النفط المخزنة. 

منذ دوالرًا عن أقصى ما وصل إليه  04إلى تراجع سعر النفط بحوالي  4116األمريكية بداية أيلول من هذا العام 
 العام نفسه. أوائل

التغيرات الموسمية االعتيادية لها تأثير قليل على أسعار النفط ألنها تدخل عادة في حساب  التغيرات الموسمية:-5
ؤخرًا حدثت م والكوارث التياألسعار إال أن التقلبات المناخية غير المتوقعة تؤثر على األسعار بشكل مباشر. 

 .في لويزيانا بالواليات المتحدة األمريكية خير مثال على ذلك ةوا عصار كاترينكالتسونامي في إندونيسيا 
 في الدول  طاقةترشيد استهالك ال وسياسات النفطية للطاقة أو الممكنة المتوفرة البدائل مشاريع اقتصاديات البدائل:-6

 .4100الصناعية مثل ظهور الغاز الصخري في 
 نمو أساليبين في تحس المستمر وتقدمها والتحويلية ستخراجيةاال صناعة النفط في الحديثة التقنيات التقنيات:-7

 ؤدي وزيادة كفاءة استخالص النفط من الحقول واألماكن النفطية ت الكلفة وتخفيض المختلفة بمراحلها النقطيةالعمليات 
 إلى التأثير اإليجابي على مجمل األسعار أيضا.

 مهما دورا واستراتيجيات لها للنفط والمستهلكة المنتجة الحكومات لسياسات بأن ال شك السياسات:-9
ن صياغة في الكبرى  والدول المستهلكةأسعار الدول المنتجة  على التأثير القوي  في الفاعلة الدول أسعار النفط. وا 

 المية.تجارة النفط الع إضافة إلى سياسات الشركات النقطية الكبرى التي الزال تتسيطر على الجزء األكبر من
تطور االقتصاد العالمي والوضع المالي الدولي يشكل عامل مؤثر على أسعار الطاقة عامة وأسعار  االقتصاد:-8

 النفط خاصة.
البرية و التأثيرات البيئية لصناعة النفط واستخداماته ومستويات كالتأثيرات على البشر في بيئتها الجوية  البيئة:-02

 إلى تحديدات في مواقع وأنماط العمليات النقطية مما يؤثر بالتالي على األسعار. والبحرية تؤدي
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يشكل المخزون االحتياطي األمريكي واحدا من أكبر العوامل تأثيرا على األسعار، ففي  المخزون االحتياطي:-00
لة تراجع األسعار، والعكس في حاحالة ارتفاع المخزون يتراجع الطلب على النفط وبالتالي يزداد المعروض فتتراجع 

المخزون االحتياطي إما بسبب زيادة االستهالك أو بسبب دخول الدولة في حرب مما يجعلها في حاجة كبيرة إلى 
 .النفط
منظمة أوبك هي عبارة عن منظمة تضم عددا من الدول الكبرى المصدرة للنفط وعلى رأسها  إنتاج أوبك:-00

للمنظمة دورا كبيرا في العهد السابق في تحريك أسعار النفط خصوصا ما حدث في حرب  السعودية ونيجيريا، وقد كان
أكتوبر بعد قطع إمدادات النفط عن الواليات المتحدة والدول التي تساند إسرائيل األمر الذي أدى إلى ارتفاع األسعار، 

فقد تالشي تأثير  4113أمريكا عام أما في السنوات الماضية ومع نشوب األزمة المالية العالمية التي حدثت في 
المنظمة بشكل كبير في التحكم في أسعار النفط بعدما طال الركود االقتصادي معظم الدول الصناعية الكبرى 
المستهلكة للنفط، األمر الذي أدى بشكل كبير إلى تراجع الطلب على النفط بعدما توقفت معظم المصانع والشركات، 

منظمة أوبك بخفض اإلنتاج أكثر من مرة وذلك للعمل على ضبط أسعار النفط في مستوى  وفي خالل هذه الفترة قامت
عادل ولكنها كلها جاءت بالفشل وذلك النتقال السبب إلى غيره، حيث أن المشكلة لم تكن هي زيادة المعروض ولكن 

غوط جع أسعار النفط والضالمشكلة هي تراجع الطلب، في الوقت الذي بدأت تعاني فيه أعضاء هذه المنظمة من ترا
التي تواجهها ميزانيات هذه الدول العتمادها بشكل أساسي على صادرات النفط، لتصبح مضطرة لزيادة اإلنتاج وذلك 
 لتعويض فارق انخفاض السعر لسد العجز في الميزانية وهذا قد ترتب عليه انخفاضا أكثر في األسعار لتسجل خالل 

 دوالر/ برميل. 30زمة ذروة األ
ال شك أن صرف الدوالر مؤثر جدا على أسعار النفط وذلك ألن معظم الدول المنتجة  أسعار صرف الدوالر:-03

تقوم عمالتها بالدوالر وهذا يعني أنه في حالة انخفاض الدوالر فإن النفط يصبح أكثر جاذبية من قبل المستثمرين 
 الذين يشترون بعملة غير الدوالر. 

الموقع الجغرافي لمنافذ التصدير ألي نوع من النفط الداخلة إلى السوق يحدد كلفة النقل من منفذ  الموقع:-02
التصدير إلى نقطة االستالم أو االستهالك. فكلما قربت منافذ التصدير من نقاط االستالم كلما كانت ُأجور الشحن 

سبة عربي والبحر األبيض المتوسط متميزة بالنأقل مما يقلل من السعر. وهذا ما يجعل منافذ التصدير في الخليج ال
 للدول المستهلكة الكبرى في جنوب شرق آسيا وأوروبا. 

من المعلوم أن أي سوق يتكون من شقين أساسين هما العرض والطلب وزيادة الطلب تعني زيادة  االستهالك:-05
مو ات، وزيادة الطلب تعني انتعاش الناالستهالك الناتجة عن تشغيل المصانع وامتالك الكثير من األفراد للسيار 

 مليون  04االقتصادي األمر الذي يرفع من أسعار النفط، ويذكر أن االستهالك العالمي من النفط حاليا يصل إلى 
 برميل يوميا.

قد تتسبب مضاربات المستثمرين في أسواق النفط إلى تضرر االقتصاد العالمي وذلك ألن  مضاربات األسواق:-06
اربات قد تؤدي إلى أن يباع برميل النفط بأضعاف ثمنه الحقيقي أو العكس والذي قد يقود إلى حدوث هذه المض

دوالر/برميل على الرغم  022حيث ارتفع سعر برميل النفط إلى  4110تضخم في االقتصاد العالمي كما حدث في 
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ة يات المتحدة بسبب األزمة الماليمن تراجع الطلب على النفط من قبل الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الوال
 .العالمية
 وهناك عوامل بالطبع مساعدة أو تؤثر:     

 ؛األوضاع السياسية-
 ؛األوضاع الطبيعية والمناخية-
 ؛األوضاع األمنية-
    وأحيانا حتى اإلشاعات.-
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 المبحث الثاني: النفط في الجزائر
تعتبر الجزائر من البلدان األقل تنوعها في صادراتها إذ يمكن تصنيفها على أنها من الدول التي تعتمد بشدة على      

في المتوسط، كما تشكل الجباية البترولية أكثر من  %95تصدير سلعة واحدة أساسية وهي المحروقات وبنسبة تفوق 
ضع يجعل االقتصاد الجزائري شديد الحساسية والتأثر بالتغيرات من إيرادات الميزانية العامة للدولة، وهو و  % 61

 الحاصلة في سوق النفط في ظل صعوبة التنبؤ بسعر النفط المعروف تاريخيا بأنه األكثر تقلبا من بين السلع الرئيسية.  
 المطلب األول: لمحة عن النفط في الجزائر

باستخدام الفوائض  طية، اعتمادا كبيرا خالل مسيرتها التنموية،النفاعتمدت الجزائر منذ االستقالل على الثروة      
 المالية المتراكمة لتحقيق التوازنات الداخلية والخارجية.

 الفرع األول: تاريخ النفط في الجزائر
 يرجع تاريخ اكتشاف النفط في الجزائر إلى بداية القرن العشرين، وأول محاولة للبحث والتنقيب عن النفط بدأت"     
اكتشفت  0926حيث كان أول إقليم أجري فيه البحث هو اإلقليم الغربي من منطقة غيلزان، وفي عام  0903عام 

 0924أول حقل نفطي في واد قطرني ثم حقل برقة بالغرب من عين صالح عام  (الصور الفرنسية)شركة البترول 
 الجزائرية –وابتداء من هذه السنة بدأت توضع أول الرخص للتنقيب من قبل الهيئة المشتركة بين الشركة الفرنسية 

 والشركة الوطنية للبحث واستغالل النفط في الجزائر.
، 0926ئر، والذي يمكن اعتباره تاريخ النفط الفعلي للجزائر، فلم يكن سوى في أما تاريخ إنتاج النفط في الجزا      

، ثم توالت 0926وذلك في جوان  حيث تم اكتشاف أول حقل نفطي في الصحراء الجزائرية هو حقل حاسي مسعود
ة مليون طن سن 41.3، إلى 0920مليون طن سنة  1.2االكتشافات وبدأ اإلنتاج والتصدير والذي تطور من 

 . 4104برميل يوميا لسنة  0406، ويقدر إنتاج الجزائر 1"0969
وتتبع الجزائر حاليا سياسة نفطية حادة تسعى إلى زيادة اإلنتاج والتصدير وضمان حصتها في األسواق العالمية      

 وخاصة السوق األوروبية واألمريكية. 
 الفرع الثاني: أهمية النفط في الجزائر 

النفط االقتصادي في أنه يتمتع بمزايا هامة وعديدة، بحيث أنه سلعة استراتيجية لها خطورتها وقت تكمن أهمية "     
السلم والحرب على السواء فهو أهم عناصر التقدير االستراتيجي للدول، وعليه تستند قوة الدول ومن خالل سيطرتها 

 .يقي لقياس تقدم الدول وازدهارهاعلى موارد التحكم في الصراع العالمي بأسره وذلك باعتباره مؤشر حق
     
 
 

                                                            
، 0994 د ط، ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية،"0895-0932االقتصاد الجزائري ماضية وحاضره "عبد العزيز وطيان،  1

 .، بالتصرف24ص
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 :وتكمن أهميته أيضا في حقيقتين 
كونه مصدر الطاقة ويحظى بمكانة متميزة بين مجموع هذه المصادر الناجمة عن أسباب فنية واقتصادية عديدة -0

نخفاض تكاليف ينه واتتمثل في درجة االحتراق العالمي وارتفاع معامله الحراري ونظافة استخدامه، وسهولة نقله وتخز 
 .إنتاجه إلى ما يتيحه من مزايا أخرى 

ألنه مادة خام أساسية في العديد من فروع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وتتمثل هذه الصناعات القائمة -4
 إلى جانب بعض الصناعات ... أساسا على النفط في صناعات زيوت التشحيم والورق والمطاط والمنظفات الصناعية

 .الغذائية أيضا
باإلضافة إلى ذلك فإن االقتصاد الجزائري له اعتماد مطلق على المحروقات إذ أنه حوالي ثلثي اإلنتاج المحلي      

والدخل القومي مصدرهما إنتاج المحروقات من نفط وغاز طبيعي، والثلث األخير في معظمه هو دخل غير مباشر 
إليرادات المحلية للميزانية العامة، مصدرها األرباح التي تجنيها الحكومة من ا 60% للمحروقات إضافة لكون أكثر من

من صادرات البترول والغاز، كما أنه يلعب دور غير مباشر في دعم أجور ورواتب العمل، وتمويل االستهالك العام 
 .1"المكررة والخاص ودعم نشاطات اإلنتاج من زراعة وصناعة تحويلية، ودعم الصناعة البترولية ومنتجاتها

 الفرع الثالث: السياسة النفطية في الجزائر
في هذا الفرع سنحاول التطرق لجملة من التوجهات العامة لسياسة قطاع المحروقات في بالدنا من خالل الدور      

  الذي يلعبه في االقتصاد الوطني، كما سنسلط الضوء على مرتكزات القطاع من أجل المحافظة على البيئة، وأخيرا
 2:ةالدولي واإلقليمي في مجال الطاق التعاون 

 :قطاع المحروقات رهانات-0
 يلعب قطاع المحروقات دورا رئيسا في التنمية ويعتبر األداة المحركة لباقي فروع االقتصاد الوطني، حيث تساهم     

في الميزانية العامة من خالل الجباية البترولية، كما 11%نتاج المحلي وبأكثر من من اال61%المحروقات بحوالي 
من عائدات الصادرات وتساهم المحروقات في تلبية كامل االحتياجات الوطنية من الطاقة حيث بلغ 47%يشكل نحو 

إن الدور ، من الغاز الطبيعي 3مليار م 40من المتوجات البترولية و  3مليار م 15,3حوالي  4101االستهالك لسنة 
الهام الذي يضطلع به قطاع المحروقات وال يزال في استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة مكن من وضع ورسم سياسة 

 وطنية 
 :لقطاع المحروقات ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي

 ؛تطوير صادرات المحروقات بغية تدعيم المشاريع التنموية-

                                                            
redha.blogspot.com/2011/08/blog-http://kanz-، 00:26، 16/13/4103، "الجزائري على االقتصاد أثر تغيرات البترول " 1

post_3833.html 
-0220ستدام في الجزائر من خالل البرامج التنموية )مدور الجباية البترولية في تحقيق النمو االقتصادي ال" عصماني مختار، 2

، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة أعمال والتنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم "(0202
 .99-93، ص 4103/4102، 0التسيير، جامعة سطيف 



 الفصل األول:                                                                       األدبيات النظرية والتطبيقية
 

21 
 

 ؛مل ومتنوعالمساهمة في بناء نسيج صناعي متكا-
 ؛المتجددة، التكنولوجيات الفعالة والنقية( )الطاقات االستخدام العقالني للطاقة وتنمية الفروع المتناوبة-
 .التعاون الدولي في مجال الطاقة-
 :السياسة المنتهجة في قطاع المحروقات للحفاظ على البيئة-0

 إن لنشاطات قطاع المحروقات تأثيرات سلبية مباشرة على البيئة والصحة العمومية، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات     
  :من حدة التأثيرات شملت اإلنقاصن أجل م
 ؛لرصاص(ا ترقية وتطوير استعمال الطاقات األقل تلوثا )الغاز الطبيعي، غاز البترول المسال، البنزين الخالي من-
 ؛من الغاز الطبيعي وتوجيهه لالستعماالت المتخصصة49%إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة -
 ؛التخفيض التدريجي لحصة المواد الطبيعية في ميزان الطاقة والتي يتم توجيهها للتصدير-
 ؛صة من أجل استرجاع غازات المشاعلبذل جهود خا-
 ؛ملية إعادة حقنه في حقل عين صالحمن خالل عتطوير تقنيات حجز وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون -
 حالتي أطلقها البنك العالمي االنخراط في المبادرة الشاملة للشراكة من أجل إنقاص كمية الغاز المحروق -
 إدراج برنامج خاص إلعادة تأهيل المصافي يرمي إلى تدعيم وتحديث وحدات المعالجة، ووضع نظام المراقة-

ئية وتحسين نوعية الوقود بخفض نسبة الكبريت والمواد العطرية بهدف توافق المنشآت مع النظم الذاتي لإلفرازات الهوا
 ؛العالمية وتحسين نوعية المنتجات البترولية

إدراج نظام تسيير جذري إلزالة الفضالت السامة والخطرة الناتجة عن عمليات التحويل واإلنتاج وذلك بمعالجة -
 المستعملة، طين الحفر...(. السائلة )المياهالنفايات 

 :اإلقليمي والدولي التعاون -3
ترتكز استراتيجية الجزائر في مجال التعاون الدولي على اعتبارين أساسين، هما: أهمية قطاع المحروقات في      

خيرة، في ظل االقتصاد الوطني والواجبات المالية والتكنولوجية المرتبطة بتطوره وكذا التحوالت الدولية في السنوات األ
تشكيل مجموعات إقليمية فضال عن االهتمامات البيئية وعولمة االقتصاد التي تخول للطاقة دورا محركا في العالقات 
 الدولية، حيث يلعب البترول دورا بارزا في تكوين عالقات أساسها توافق وتقارب المصالح بين المنتجين والمستهلكين.

 الغاز الطبيعي والكهرباء اتجاهات هامة لتطوير التعاون من أجل تحقيقيشكل  :على المستوى اإلقليمي-3-0
 :متوسطية للتبادل الحر، عبر -مجموعة مغاربية متكاملة، ومن ثم السعي لخلق منطقة أورو

 ،ط من خالل روابط غازية وكهربائيةتطوير المبادالت الطاقوية بين ضفتي المتوس-
 ،اء واألسمدة والصناعة شبه طاقويةإقليميا في مجال البتروكيمي التصنيع من خالل مشاريع واسعة النطاق-
 تنفيذ مشاريع مشتركة ذات نجاعة طاقوية والمحافظة على البيئة.-
تستفيد الجزائر من حضورها على مستوى المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية من أجل على الصعيد الدولي: -3-0

ن واالستجابة الهتماماتهم في مجال األمن واإلمدادات، وتسعى الجزائر من عرض محاور تعاون مع الشركاء الدوليي
 أوبك إلى:ل عملها الدؤوب في إطار منظمة خال
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متابعة وتعميق الحوار بين المنتجين والمستهلكين بهدف الوصول إلى إجماع حول ضرورة استقرار السوق النفطية -
 ومستوى متوازن لألسعار.

االت البيئية دوليا بما يحقق استقرار مداخيل البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي وتعزيز التكفل المنصف باالنشغ-
 الجهود التنموية لهذه البلدان.

 اره الناتجة على االقتصاد الوطنيوآث 0202سنة النفط في الجزائر أسعار  انخفاض وعوامل: أسباب الثانيالمطلب 
لقد أدى انخفاض أسعار البترول إلى أزمة حقيقية خاصة للدول المصدرة حيث سنستعرض في هذا المطلب      

 وآثاره على االقتصاد الوطني.أسباب انخفاضه 
      0202النفط في الجزائر لسنة أسعار الفرع األول: أسباب انخفاض 

النفط وهذه العوامل تعد عالمية أثرت بطبيعة هنالك مجموعة من العوامل التي فرضت ضغوطا خافضة ألسعار      
 وأهمها:الحال على النفط الجزائري 

الذي أتاحته تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي والحفر األفقي، وقد أضاف هذا  ظهور إنتاج النفط الصخري:-0
مة من المعروض لنفط الخام، مما ساهم في حدوث تخرميل يوميا إلى سوق امليون ب 4.2المصدر الجديد حوالي 

 العالمي. 
تعد منظمة البلدان المصدرة للنفط)أوبك(  1نظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(التغير في السلوك االستراتيجي لم-0

أكبر األطراف الفاعلة في سوق النفط الخام العالمية، وقد شهدت الفترة األخيرة تغيرا في السلوك االستراتيجي للمنظمة 
ها في اجتماع-على الحفاظ على حصتها السوقية على حساب األسعار. فقد فاجأت المنظمة تركيزها من خالل 

يع باتخاذها قرارا بزيادة اإلنتاج بالرغم من فائض العرض العالمي وهو ما أدى إلى انخفاض جديد في الجم-األخيرة 
-2008األسعار. وهذا القرار جاء على العكس تماما مما قامت به المنظمة خالل فترة األزمة المالية العالمية )

 انتعاشها مجددا. ( عقب انهيار أسعار النفط، حيث خفضت من اإلنتاج مما ساعد على 2009
وهذا بعد رفع العقوبات االقتصادية المفروضة عليها من الغرب بعد الزيادة المتوقعة في الصادرات اإليرانية: -3

، وهو 2016مليون برميل نفط يوميا بداية من  1.26التوصل إلى االتفاق النووي بينهما.  حيث تستعد إيران لتصدير 
 ما يعني زيادة في تخمة المعروض العالمي.  

كالصين التي تستهلك لوحدها ثلثي االرتفاع الحاصل في تراجع الطلب العالمي وخاصة من األسواق الصاعدة: -2
يارا كبيرا في هناالستهالك العالمي من البترول. فقد شهدت الصين في اآلونة األخيرة صعوبات اقتصادية تمثلت في ا

ية لتنافسا اته( ناتجها المحلي اإلجمالي، وهذا راجع أساسا إلى تراجع قدر 2/3ا واستثماراتها التي تمثل ثلثي )تهصادرا
 في األسواق الدولية بسبب االرتفاع الكبير في معدالت األجور المحلية فيها في السنوات األخيرة.  

                                                            
لتنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول األعضاء االثني  1960أسست المنظمة ومقرها في العاصمة النمساوية "فيينا" في عامت 1

كوادور، وجمهورية إيران اإلسالمية، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والمملكة العربية الس ودية، ععشر وهم: الجزائر، وأنغوال، وا 
   واإلمارات العربية المتحدة، وفنزويال.
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 .  1وخاصة في ظل االستعاضة عنه ببدائل أخرى  _الهبوط المتواصل في استهالك النفط في الواليات المتحدة:5
فقد ارتفع اإلنتاج األميركي بمقدار الضعف تقريبا خالل الست سنوات الماضية. : الواليات المتحدة ارتفاع إنتاج-6

ى تتنافس على أسواق الواليات المتحدة، تحول التنافس إل الجزائرو  انيجيريو  السعودية وفي الوقت الذي كانت فيه
 .روسياو  العراقو  كندا إنتاج األسواق اآلسيوية واضطر المنتجون لخفض أسعار النفط في وقت ازداد فيه

 4106.2وال توجد إشارة إلى أن هبوط اإلنتاج بالواليات المتحدة يكفي حاليا لرفع األسعار عام      
ارتفاع سعر الدوالر أيضا من أسباب ضعف الطلب على النفط، ذلك أن برميل النفط مقوم ويعتبر  :صرف ارتفاع-7

 3بالدوالر مما يجعل سعره أعلى لمستخدمي العمالت األخرى.
الالفت هنا أن غالبية الدول المنتجة للنفط هي دول نامية، وتعتمد على النفط مصدرا رئيسا معاقبة دول عربية: -9

موازناتها العامة، وهنا مكمن الخطورة الشديد. حيث ستكون هذه الدول االكثر تضررا من هبوط في اقتصادها، واعداد 
أسعار النفط، والذي قد يشكل أزمة لدى كثير من الدول النفطية، التي تبني موازناتها على أساس أسعار متوقعة للنفط، 

مني الذي ض صادراته النفطية جراء الوضع األنخفامثل العراق، الذي يعد من أول الدول المتأثرة بهذا الهبوط، نتيجة ا
لى التلويح بإيجاد حلول أمنية عاجلة لتفادي األزمة، وكذلك ليبيا وهو إد، مما دفع بعض خبراء االقتصاد تعيشه البال

 .4ماليةما يعني أن هذه البلدان ستواجه أزمات 
 الوطنيالنفط الناتجة على االقتصاد أسعار آثار انخفاض : الفرع الثاني

ر إلى أن أسعا الخبير الطاقوي  "أشار كل من عبد المجيد عطار، المدير العام األسبق لسوناطراك، ومراد برور     
دوالر  021، أين بلغت األسعار أقصاها بقرابة 4110النفط تعرف تغيرات متواصلة، وقد عرفت أوضاعا مماثلة في 

 دوالرا، وبالتالي فإن اإلشكال ال يطرح في األسعار بقدر ما هو متعلق بطبيعة االقتصاد. 34وتدنت إلى 
وقع الهاجس من أي تغييرات في أسعار النفط، معتبرين إياها واعتبر مراد برور أننا في الجزائر نعيش تحت      

مأساة، في حين أن تقلبات األسعار عادية في عرف أسواق البترول والمواد األولية، وتوقع برور إمكانية استمرار 
  .، حيث أن األسعار من الناحية الهيكلية تتجه إلى أسفلبيع أو أشهراالنخفاض في األسعار أسا

بل أكد عطار على أن السيناريو الحالي يختلف عن ذلك الذي عايشناه في السبعينات، حيث أن العوامل بالمقا     
التقليدية ليست وحدها هي التي تحدد أسعار البترول، مضيفا أن السوق يعرف فائضا في العرض مقابل انكماش في 

 تؤثر في مسار تطور األسعار، واعتبر عطار الطلب، كما أن هنالك بلدانا مثل الواليات المتحدة والعربية السعودية
دوالرا للبرميل، على عكس بلدان أخرى لديها  01أن الجزائر من بين البلدان األكثر تأثرا بتراجع األسعار إلى حدود 

  .هامش، معتبرا بأن الجزائر تنتج بأقصى قدراتها، كما أن مستويات اإلنفاق ترتفع تباعا، فضال عن الواردات
                                                            

امعة ، ج"ت انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري والسياسات الالزمة للتكيف مع الصدمةتداعيا"عبد الحميد مرغيت،  1
 .4-0جيجل/الجزائر، كلية العلوم االقتصادية، ص ص 

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness، 00:26، 10/14/4103، "أربعة أسباب رئيسية لهبوط أسعار النفط" 2
 مرجع نفسه.ال 3
 http://www.jadidpresse.com، 09:12، 10/14/4103، "انخفاض أسعار النفط أسباب وعواقب"عامر العمران،  4

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/d429131c-29fa-4856-a8de-1f036c4f5a66
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8864cf43-13a4-411a-8960-cf992d8544cb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8864cf43-13a4-411a-8960-cf992d8544cb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5913375-b1d3-421c-a57f-44e99ccacd3f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5913375-b1d3-421c-a57f-44e99ccacd3f
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انبه، شدد الخبير المالي واالقتصادي عبد الحق لعميري على نقائص التسيير، مشيرا إلى أنه ال يوجد في من ج     
األساس دول متخلفة، بل هناك دول مسيرة بطريقة سيئة، مشددا على أهمية رد فعل السلطات، ألنه في حالة االستمرار 

 أي أننا سنتجرع الفشل مجددا، مضيفا أن الجزائر في نفس السياسات المعتمدة، فإن النتيجة حتما ستكون مماثلة،
       1.أمامها فرص عديدة للخروج من الوضع الحالي المتسم بالتبعية شبه المطلقة للمحروقات"

حتى اآلن لم تؤثر أسعار النفط المنخفضة على النمو في الجزائر إال بصورة محدودة، وهذا نظرا لوجود هوامش و      
مع انطالق فترة  2000الذي أنشأته عام  2بصندوق ضبط اإليرادات"ما يعرف "احتياطية وقائية في ماليتها العامة أو 

 ات لدعم النشاط االقتصادي. طفرة أسعار النفط، وقد بدأت اآلن تستخدم هذه االحتياطي
 :  3ورغم ذلك كانت هنالك تأثيرات غير مرغوبة لتراجع أسعار النفط على االقتصاد الوطني أهمها     

فقد تراجعت مداخيل صادرات النفط في الجزائر بحوالي النصف تقريبا، انخفاض فادح في إيرادات تصدير النفط: -0
مليار دوالر العام الماضي، أي بانخفاض  90.02مليار دوالر مقابل  27.35( سوى 2015حيث لم تسجل في سنة )

، فإن صادرات المحروقات 4106ووفق هذه اإلحصائيات، التي تمثل الفترة من جانفي إلى ماي بالمائة.   45.47قدره 
 بالمائة.  93بالمائة من الصادرات اإلجمالية للجزائر بعدما كانت  93تمثل ما نسبته 

إجمالي  من 16حيث تضاعف عجز المالية العامة تقريبا ليصل إلى %  ة في أرصدة المالية العامة:خسائر كبير -0
 بقيمة عجزا الجزائري  التجاري  الميزان سجل ، حيث2016هذا العجز في عام  زاد اتساعوقد .2015الناتج المحلي في

 في بارتفاع أي 4102 من نفسها الفترة خالل 3,43 مقابل 4106 لـ األولى أشهر الخمسة خالل دوالر مليار 9,0
  .للجمارك التابع واإلحصاء اآللي لإلعالم الوطني المركز معطيات حسب بالمائة 32,2 بـ العجز

يرادات، اإللمواجهة االنخفاض في المداخيل النفطية والوفاء بالنفقات العامة لجأت الحكومة إلى صندوق ضبط -3
 4102يونيو اية نهمليار دج في الفترة الممتدة بين  1.714,6تراجع ب  حاد، حيثموارده بشكل  الذي انخفضت

 شهرا.    12بالمائة على مدى  3,33أي انخفاض ب  2015اية يونيو نهو 
مليار دوالر في النصف  7.78 الجاري بلغحدث اتساع حاد في عجز الحساب  عجز في الحسابات الخارجية:-2

وتبعا لذلك انخفضت نسبة تغطية الصادرات  الواردات.تراجع الصادرات وارتفاع  ، وهذا بسبب2015األول من 
  .بالمائة 71للواردات إلى 

مليار دوالر، مقارنة بمستوى الذروة  143لتبلغ  2015دوالر في  مليار 32قداربم :الصرفاحتياطيات  اضانخف-5
   .4103في مليار دوالر  194الذي بلغ 

 
 

                                                            
، "منتدى الخبر يناقش انعكاسات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري  "حفيظ صواليلي، سمية يوسفي، سعيد بشار، 1

10/14/4103 ،09:10 ،www.elkhabar.com/. 
   دوالر للبرميل.  37يتم تمويل هذا الصندوق من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد بـ 2
 .2-3عبد الحميد مرغيت، مرجع سابق، ص ص 3
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 والمصادر االقتصادية البديلة 0202لصدمة انهيار النفط لسنة لتصدي  الالزمةالمطلب الثالث: إجراءات 
إن احتمال استمرار انخفاض أسعار النفط في السنوات القادمة، فإنه ال محال ستؤدي التدابير الرامية مستقبال      

وضعف خلق فرص العمل في القطاع العام والبحث عن لتحقيق وفورات في الميزانية العامة إلى إبطاء وتيرة النمو 
 مصادر بديلة. 

 0202لصدمة انهيار النفط لسنة  الالزمة لتصديالفرع األول: إجراءات 
لمواجهة هذه الصدمة اتخذت السلطات الجزائرية مجموعة من اإلجراءات بغرض ضبط أوضاع المالية العامة      

 1دي شملت ما يلي:وتحييد أثر الصدمة على النمو االقتصا
كخط دفاع أول، استخدمت الحكومة الفوائض الموجودة في المالية العامة والمتاحة في صندوق ضبط اإليرادات -0

 للحد من أثر تراجع أسعار النفط على النمو.
ل كي عنداألمريالمقومة بالدوالر  مداخيل النفطلرفع حصيلة  الصرف، كإجراءسمحت الجزائر بانخفاض سعر -4

 مقابل بالمائة 25 ـتحويلها إلى الدينار الجزائري. فعلى سبيل المثال قام بنك الجزائر بالسماح للدينار باالنخفاض ب
. والغرض من وراء ذلك هو الحد من الطلب 2015بالمائة مقابل اليورو خالل عام  6.3 ـوبالدوالر األمريكي 

 .على الواردات وتقليل الضغوط على االحتياطيات الدولية
من التقدم  إحراز مزيدالضبط المالي عبر  لتكريس مسار 4103و 2016اتخذت تدابير حاسمة في موازنة عام -3

 2016 ت ميزانيةحيث انخفضت نفقا التي تتحملها المالية العامة وتحقيق وفرات، وخفض التكاليف في ترشيد اإلنفاق،
، وانخفضت ميزانية التجهيز %3.3، كما انخفض تقدير ميزانية التسيير بنسبة %8.8بنسبة  2015بعام  مقارنة

ار العمومي تخفيض االستثم  وقد شملت تدابير التقشف اإللغاء التدريجي للنفقات غير المتكررة عبر .16بنسبة %
ومستشفيات...( وتقليص الواردات مع فرض رخص االستيراد على منتجات منها السيارات  يمشاريع تراموا )تجميد

سنة. وفي جانب  60وخفض التوظيف في القطاع العام وتفعيل عملية اإلحالة على التقاعد بعد سن  ،واإلسمنت
المضافة على أساسا الرسم على القيمة  الرسوم شملترفع بعض  4103و 2016اإليرادات العامة أقرت موازنة 
 على أجهزة اإلعالم اآللي المستوردة. %15 بـجمركية  وفرض حقوق  استهالك الكهرباء والمازوت،

 عن النفط في الجزائر الفرع الثاني: مصادر اقتصادية بديلة
م على إيجاد 0906 عملت الجزائر ومنذ ما ترتب من اختالالت هيكلية على اقتصادها بعد الصدمة النفطية لسنة     

كما حدث  فطالنموارد وطاقات بديلة عن المحروقات لتحقيق استقرار دائم في االقتصاد الجزائري إذا ما انهارت أسعار 
 2وهي كاآلتي: 4102 سنة
طبيعية هائلة في مجال الطاقات البديلة عن المحروقات، بامتالكها ألحد أكبر الجزائر تتوفر على إمكانيات -0

مصادر الطاقة الشمسية في العالم، و تعتزم االستثمار بكثافة في محطات الطاقة الشمسية، خاصة وأنها تتمتع 
                                                            

 .2-2عبد الحميد مرغيت، مرجع سابق، ص ص  1
  ،09:23، 16/13/4103، "آثار األزمة االقتصادية الراهنة"علي عباس عبد الجليل،  2

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php  
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 ر تلقيها نور الشمس الساطعة ألكثربإمكانيات هائلة إلنتاج وتصدير الطاقة الشمسية باعتبا
وبالنظر إلى أهمية السوق الجزائرية وخصوبتها تتسابق بلدان أوروبية عديدة لنيل فرص   سنويا، ساعة 3111 نم

شراكة مع الجزائر في مجال تطوير واستثمار الطاقات المتجددة، حيث أبرمت الجزائر العديد من عقود الشراكة مع 
، 4119 في سنة حول الطاقة المتجددة وحماية البيئة مذكرة تفاهم مع الجانب األلماني الجانب األوروبي، من بينها

 .""أبينير اإلسبانية باإلضافة إلى مشروع بناء محطة الطاقة الهجينة مع شركة
 4100 التي انضمت إليها الجزائر من خالل مذكرة تفاهم أبرمت في ديسمبر "ديزرتيك" وتعد المبادرة األوروبية     

المقترحات الدولية الستغالل الطاقة الشمسية كمصدر أساسي إلنتاج الكهرباء، حيث تم من قبل الطرفين، من أهم 
سوق  دولة، ويهدف البرنامج إلى استحداث 02 مؤسسة تمثل 26 التأسيس لهذا المشروع في ألمانيا ويشمل شراكة بين

قدر قيمته ا والشرق األوسط، وتعلى الصعيد الصناعي انطالقا من الصحراء الكبرى في شمال إفريقي للطاقات المتجددة
 .مليار دوالر 261 مليار يورو بما يعادل 211 ـاإلجمالية ب

إضافة إلى عقد الشراكة الجزائري األلماني األخير القاضي بإنشاء وحدة إنتاجية بروبية إلنتاج الصفائح الشمسية،      
وكذا مذكرة تفاهم ممضية بين مؤسسة سونلغاز الجزائرية ومفوضية االتحاد األوروبي تهدف إلى تعزيز مبادالت 

اق الخارجية، والترقية المشتركة لتطوير الطاقات المتجددة في الخبرات التقنية، ودراسة سبل ووسائل اقتحام األسو 
كما ينتظر أن يبلغ إنتاج الكهرباء انطالقا من مختلف الطاقات المتجددة التي تنوي الجزائر  .الجزائر وفي الخارج
ج من إنتا بالمائة 21 ، أي ما يعادل4131 في أفق ميغاواط 44.111نحو (4131-4100) تطويرها خالل الفترة

تم برمجتها خالل  ميغاواط 44.111 من ميغاواط 01.111 الكهرباء اإلجمالي، كما تتطلع الجزائر إلى تصدير
 لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء. ميغاواط 04.111 العقدين المقبلين، في حين توجه

مح لية للمناولة مما سيسكما ستكون السياسة الطاقوية الجديدة مرفوقة بجهود للدولة لدعم تطوير صناعة مح     
 .منصب شغل ألف 011 بإنشاء ما ال يقل عن

م(، والذي 4102-4101) كما سطرت الجزائر برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة برسم المخطط الخماسي-0
ن ، بحيث مع استثمار الجزائر لطاقتها ملتوليد طاقة الرياح يقوم في أساسياته على دعم أنشطة الوحدات المحلية

ال عن قدرة سنويا، فض ثالث مليارات يورو تقدر بحواليلى الجزائر أرباحا الرياح من المتوقع حسب الخبراء أن يدر ع
هذا القطاع الواعد على استحداث آالف مناصب الشغل وتوفير طاقة نظيفة، ضف إلى ذلك المخطط الخماسي 

م( الذي من شأنه حسب نائب رئيس المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي 4109-4102) القادم
 تشجيع بروز اقتصاد متنوع و تنافسي. ى مقيدشمصطف الجزائري 

عن قطاع المحروقات في الجزائر التي يمكن  القطاعات المنتجة البديلة يعتبر أيضا من القطاع الفالحي كما أن-3
الجزائر كانت تهتم بالقطاع الصناعي على حساب القطاع  أن تساهم في استقرار االقتصاد الوطني، بالرغم من أن

عظم مخططتها االقتصادية السابقة، إال أنه مع التوقيع الرسمي على الشراكة بين الجزائر واالتحاد الفالحي في م
تم االهتمام أكثر بالقطاع الفالحي بحيث استفادت الجزائر من مزايا تصدير مجموعة  4114أبريل  44 األوروبي في

 من المواد األولية الزراعية إلى الدول األوربية.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
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 34 دوالر أي ارتفاع بنسبة تقارب مليار 49 تجاوزت قيمة اإلنتاج الفالحي في الجزائر 4104 وفي سنة     
 خالل اجتماع حسين عبد الغفور . وحسب مدير اإلحصائيات الفالحية للوزارة السيد4100 مقارنة مع سنة بالمائة

حقق خالل الموسم الفالحي فإن قيمة اإلنتاج الفالحي الم 4103-4104 تقييمي للفصل األول من الموسم الفالحي
 0.2 ، كما أن فاتورة الواردات الغذائية قد بلغت4100 سنة مليار دوالر 44 مقابل مليار دوالر 49.3 بلغت 4104

من  بالمائة34 كما تنتج الجزائر حاليا مليار دوالر. 9.32 التي بلغت 4100م مقارنة بسنة 4104في مليار دوالر
 القتصاد الوطني.ل اقي تعوضه ببرامج االستيراد، وهو ما يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبةاحتياجاتها الغذائية بينما الب

عن قطاع المحروقات، بحيث أن االستثمار في هذا  أفضل قطاع منتج بديل فهو يعتبر القطاع السياحي أما-2
تحول اهتمامها  4111 نةالقطاع يوفر نسب عالية من التشغيل، وكذا من حيث توفير العملة الصعبة، فالجزائر ومنذ س

الذي  4110 لسنة قانون االستثمار من القطاع الصناعي إلى هذا القطاع الذي يعتبر استراتيجيا بامتياز، من خالل
لسياحية في هذا القطاع، بحيث ارتفعت المداخيل ا الخوصصة فتح المجال لالستثمارات المحلية واألجنبية بتبني خيار

 .4114 سنة مليون دوالر 033 إلى 0991سنة ن دوالرمليو  012 بالعملة الصعبة من
لوزارة السياحة  4102 وتشير التقديرات الواردة باستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر إلى آفاق     

، مما يسمح بزيادة التوظيف 4102ألف سرير إلى غاية سنة  32والصناعات التقليدية إلى أنه سيتم إنجاز حوالي 
ألف مناصب شغل مباشرة وغير مباشر، حيث سيصبح العدد اإلجمالي  211بهذا القطاع حسب التقديرات لتبلغ 

 ألف منصب شغل في القطاع السياحي في الجزائر. 431لمناصب الشغل في نهاية هذه الفترة ما يعادل 
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة 
فيما يخص الدراسات السابقة الخاصة بهذه الدراسة، فبعد البحث تبين لنا أنه ال توجد دراسات مشابهة لهذه      

الدراسة بشكل كبير أو تناولته بشمل تفصيلي، والتي توضح أثر تقلبات أسعار النفط علة االقتصاد الوطني والقيام 
ذا فيما يلي بعض الدراسات التي شملت بعض الجوانب له بدراسة تحليلية وتنبؤية ألسعار النفط، لكن سوف نقدم

 الموضوع على النحو التالي:
 المطلب األول: الدراسات التي لها عالقة بالنفط في الجزائر

    :وقد توصلت هذه الدراسات على عدة نتائج وهي كالتالي وقد تمثلت هذه الدراسات في ثالث دراسات     
 النظري التأصيل دراسات  :الفرع األول

حول دور الجباية البترولية في تحقيق النمو االقتصادي المستدام في  (4102-4103دراسة عصماني مختار )-
(، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير، 4102-4110الجزائر من خالل البرامج التنموية )

 .0االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف تخصص إدارة اعمال والتنمية المستدامة، كلية العلوم 
حول اإلصالحات االقتصادية في قطاع المحروقات الجزائري  (4104-4100دراسة حاج قويدر عبد الهادي )-
مذكرة ماجستير في االقتصاد، تخصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية، -دراسة تحليلية-( 0906-4119)

 سيير والعلوم التجارية، جامعة وهران.علوم الت
حول تأثير تقلبات أسعار البتول على المؤشرات االقتصادية في  (4104)جوان  Amokrane Abdelazizدراسة -

الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص علوم نقدية، مالية وبنكية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 -تيزي وزو-امعة مولود معمري وعلوم التسيير، ج

 الفرع الثاني: نتائج الدراسات
إلى أن التشريعات والقوانين التي تنظم المحروقات عرفت عدة تغيرات، بما يتالءم والوضع  األولى توصلت الدراسة-

والفترة التي أصدرت فيها، حيث تم إصدار أربع قوانين للجباية النفطية كان هدفها فتح المجال لالستثمارات األجنبية 
 ا، هذا ألن الجزائر تملك ميدان منجميفي هذا القطاع وخاصة في مجال البحث والتنقيب عن المحروقات واستغالله

 من حقوق اإلنتاج.97%كبير غير مستغل، لكن دون المساس بملكية الدولة للقطاع من خالل إعطاء شركة سوناطراك 
على اآلثار المترتبة عن اإلصالحات االقتصادية لقطاع المحروقات الجزائري، وذلك من خالل الثانية ركزت الدراسة -

لتي يحتلها قطاع المحروقات، وتطرقت إلى أهم الدوافع، واهم القوانين التي سنت من أجل اصالح هذا إبراز المكانة ا
نتاج المحروقات في الجزائر، إضافة إلى إبراز  القطاع، مع استعراض اإليجابيات المحققة على مستوى االحتياط وا 

ن وقدمت السبل الكفيلة بتجنب هذه اآلثار ماآلثار السلبية والمخاوف المترتبة عن اإلصالح في قطاع المحروقات، 
 خالل الحد من التبعية االقتصادية والعمل على تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

على كن أهم مصدر في دعم االقتصاد الجزائري هم النقط وكذلك عن أهميته في االقتصاد  الثالثة ركزت الدراسة-
الجزائري وتحيد العوامل األساسية المؤثرة على سعر المحروقات في األسواق العالمية ودراسة تأثير تذبذب سعر النفط 

 على المؤشرات االقتصادية.
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 الفرع الثالث: أوجه االختالف والتشابه
عن دراستنا انها تناولت جانب الجباية النفطية بشكل كبير وركزت علية حيث اننا في دراستنا  األولى الدراسة ما يميز-

لم نتناول هذا الجانب وكذلك مجال المتعلق بالنفط في الجزائر كان ضيق حيث لم تذكر الدراسة أزمات النفطية التي 
 مرت بها الجزائر.

نا أنها تناولت جانب اإلصالح في قطاع المحروقات في الجزائر فقط وركزت على عن دراستالثانية ما يميز الدراسة -
آثاره ودوافعه حيث أننا لم نتناول هذا الجانب في دراستنا بل ركزنا على تقلبات أسعار النفط كما أن الفترة الزمنية 

 .يةاد النفي ولم تقم بدراسة إحصائمختلفة ولم تتطرق هذه الدراسة إلى أساسيات االقتص
عن دراستنا هو أنه لم تقم بشرح االقتصاد النفطي بشكل دقيق ركزت على النفط في الثالثة الدراسة  عنهما تختلف -

أما الجانب التطبيقي  4102الجزائر فقط وال يوجد اختالف كبير في الجانب النظري فقط في تحديد األزمة الراهنة لسنة 
 تقبال. فهو يختلف تماما عن دراستنا حيث ركزت دراستنا عن تحديد وتنبؤ بأسعار النفط مس

 المطلب الثاني: الدراسات التي لها عالقة بتقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري 
 :وتختلف هذه الدراسات عن دراستنا فيما يليوقد تمثلت هذه الدراسات في ثالث دراسات مختلفة      

 التأصيل النظري الدراسات  الفرع األول:
-4111أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر حول  (4100/4104دراسة داود سعد هللا )- 

، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 4101
 .3جامعة الجزائر 

فط على االقتصاد الوطني حول أثر تقلبات أسعار الن 4102دراسة زرواط فاطنة الزهراء، بورواحة عبد الحميد -
(، مؤتمر األول: السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات 4102-0901)دراسة قياسية للفترة الممتدة 

 التنمية القطرية والتأمين االحتياجات الدولية، جامعة مستغانم/ جامعة تلمسان
حول انهيار أسعار النفط أسباب نتائج، مؤتمر األول: السياسات االستخدامية  4102دراسة راهم فريد، بوركاب بنيل  -

 للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية والتأمين االحتياجات الدولية، جامعة سطيف. 
 نتائج الدراسات  الفرع الثاني:

نفط وعوامل اختالل توازن سوق الاستراتيجيات الشركات النفطية في توجيه السوق  األولى حيث عالجت الدراسة-
م تكن أن تقلبات أسعار النفط لوأثارها على السياسة الحكومية وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة االستنتاجات أهمها 

نظرا ألن هذه التقلبات ناجمة من جانب الطلب على  4102-4111لها تأثير ملموس على االقتصاد الكلي خالل 
السبعينات والتي كانت ناجمة من جانب العرض. وفي الوقت نفسه نالحظ توقف مرور عكس األزمات النفطية خالل 

تقلبات أسعار النفط عبر الفجوة التضخمية في االقتصاد األمر، بمعنى أنه إذا كان ارتفاع أسعار النفط ال يؤدي إلى 
 عيف.ارتفاع المستوى العام لألسعار وبالتالي فإن تأثير ذلك على النشاط الكلي سيكون ض

على االقتصاد الجزائري الذي يتأثر بشكل كبير بما يحدث في البيئة االقتصادية العالمية  الثانية حيث ركزت الدراسة-
وما تبعه من تغيرات في أسعار النفط. ومن اهم النتائج التي توصلت اليها هو أن هناك عالقة قوية بين عوائد النفطية 
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المرتبطة أساسا بأسعار النفط الدولية وعوائد النمو الناتج المحلي اإلجمالي، مما يلقي على الجزائر مسؤولية تعظيم 
االستفادة من الفرص ينتجها وجود هذه السلعة من خالل استغالل العائدات النفطية استغالل جيد، وفي نفس الوقت 

 يحتم على الحكومة إيجاد بدائل عن هذه السلعة. 
لى كشف عن اباب انخفاض النفط في السوق الدولية، وعلى تداعيات هذا االنخفاض إ الثالثة حيث هدفت الدراسة-

على الدول المصدرة واالقتصاد العالمي، وعلى االقتصاد الجزائري بصفة خاصة، وقد توصلت هذه الدراسة على ان 
راء ان الدول المصدرة هي أكبر الخاسرين من جاألسباب انخفاض النفط تتعلق بأسباب اقتصادية وأسباب سياسية و 

 هذا االنخفاض.
 أوجه االختالف والتشابه الفرع الثالث:

أنها عالجت جانبا من دراستنا وهو جانب التنبؤ بأسعار النفط في السوق الدولية عن دراستنا  األولى ما يميز الدراسة-
لكن أشارت توقعات وتقييم اتجاه أسعار النفط المستقبلية و  دون القيام بتنبؤ احصائي أو باستخدام برنامج تنبؤ، بل هي

إلى أسباب وعوامل اختالل التوازن في سوق النفط وأثرها على السياسة الحكومية، وأشارت هذه الدراسة إلى أن أزمات 
 أسعار النفط يأتي تأثيرها حسب عامل االزمة سواء كان العرض أو الطلب. 

عن دراستنا أنه أشارت إلى آثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري  الثانية ما يميز الدراسة-
، وهذا ما يظهر علية مشابه لدراستنا ولكن مضمونه مختلف من 4102-0901عبر تحليل احصائيات الفترة من 

جرا ية لتصدي ءات الدولة الجزائر حيث الفترة الزمنية وكذلك لم تتطرق هذه الدراسة إلى أساسيات االقتصاد النفطي وا 
 ألزمة انهيار أسعار النفط، ولم تقم بدراسة تنبؤية ألسعار النفط.

عن دراستنا الحالية أنها تناولت أسباب وآثار انخفاض أسعار النفط على االقتصاد العالمي الثالثة ما يميز الدراسة -
 لى محددات أسعار النفط.واالقتصاد الجزائري بشكل خاص وهذا جزء من دراستنا ولم تتطرق إ

 المطلب الثالث: الدراسات التي لها عالقة بالسالسل الزمنية والتنبؤ االحصائي
 وقد تمثلت هذه الدراسات في دراستين وهي كالتالي:   

 التأصيل النظري الدراسات الفرع األول: 
ونموذج االنحدار البسيط في التنبؤ حول المفاضلة بين نموذج السالسل الزمنية  (4112/4116دراسة بدار عاشور)-

بحجم المبيعات في المؤسسة االقتصادية )دراسة حلة مطاحن الحضنة المسيلة(، مذكرة ماجيستير في العلوم التجارية، 
 تخصص إدارة اعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف بمسيلة.

حول التنبؤ والتمهيد للسالسل الزمنية باستخدام التحويالت مع التطبيق، المؤتمر  4119طائي دارسة فاضل عباس ال-
 العلمي الثاني للرياضيات، قسم اإلحصاء والمعلوماتية، كلية علوم الحاسبات والرياضيات، جامعة الموصل.     

 نتائج الدراساتالفرع الثاني: 
 أن البناء الجيد للنموذج المستخدم في عملية التنبؤ بحجم المبيعات يمكن الحصول األولى من أهم نتائج الدراسة 
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 على تنبؤات جيدة حول حجم المبيعات وما ينجر عنه من تقديرات جيدة على مستوى الوظائف األخرى واتخاذ قرارات
خدم في هتمام بالنموذج المستكفئة ينجر عنها األداء الجيد لمختلف الوظائف وللمؤسسة ككل، لذا بات من األهمية اال

 التنبؤ.
إلى دراسة السالسل الزمنية وامكانية استخدام التحويالت وذلك لتحسين أسـاليب التنبؤ، فقد تم الثانية تهدف الدراسة -

 بهذا البحث التنبؤ باستخدام التحويالت وكذلك استخدام صياغة التمهيـد االسـي المنفرد مع التطبيق.
   االختالف والتشابه الفرع الثالث: أوجه

عن دراستنا على أنها عالجت السالسل الزمنية كأساس لدراستها إال أننا نحن عالجناها كجزء األولى تختلف الدراسة -
من الدراسة التحليلية، وكذلك درستنا استعملت السالسل الزمنية والتنبؤ ألسعار النفط أما هذه الدراسة استخدمتها لحجم 

   المبيعات.
عن دراستنا أنها تسعى إلى تطوير إمكانيات العمل بالسالسل الزمنية بينما دراستنا هي  الثانية يميز الدراسةما -

 .ADFاستخدام هذه السالسل الزمنية للقيام بالتنبؤ باألسعار المستقبلية للنفط كما أنها لم تقم بدراسة اختبارات السكون 
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 :األول خالصة الفصل
وأسعار النفط،  لقد تناولنا في هذا الفصل عموميات حول النفط، حيث تطرقنا إلى كل الجوانب النظرية للنفط،     

واألسواق العالمية للنفط واستخلصنا أن النفط مادة استراتيجية تتأثر بالعوامل االقتصادية والسياسية، وعوامل السوق 
تميزه عن غيره من السلع البديلة مما يضفي عليه أهمية خاصة على كما يتميز النفط بالعديد من الخصائص التي 

 االقتصادي، السياسي، العسكري والمالي. الصعيد
ط يعني وتصديرهما للنف أوبك،عضاء منظمة أ  من بين الدول المصدرة للنفط وهي عضو منالجزائر  حيث تعتبر     

على %93يزانية العامة حيث تعتمد الجزائر بما نسبته أكثر من اعتمادهما الكبير على مداخيل هاته المادة في تمويل الم
ى المصدر الرئيسي يؤثر عل النفط هاته السياسة تعتبر سياسة غير آمنة حيث أن التغير في سعر ، حيث النفطيالريع 

وذلك ألسباب عالمية أدت إلى تدهور سعر النفط حتى يومنا  4102، كما حدث في سنة في تمويل الموازنة العامة
مما أثر على االقتصاد الجزائري بصورة كبيرة وذلك ألن الحكومة الجزائرية لم تستغني على هذه المادة كمصدر هذا 

  .  والفالحة الخدمات دية بديلة كالسياحة،رئيسي والبحث عن مصادر اقتصا



 

 الفصل الثاني
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 تمهيد:
التوقع بحجم  تعتبر السالسل الزمنية أحد أساليب القياس االقتصادي المستخدمة في التوقع، وعملية دراسة وتحليل     

  الدراسة.ية المنتجة خالل الفترة محل اإلنتاج تتطلب الحصول على بيانات واحصائيات عن الكم
الظاهرة المدروسة  عنصر الزمن كعامل مستقل لتحديد وتفسيرونموذج السلسلة الزمنية يعتمد بالدرجة األولى على      

 .واستعمال قيم المتغير التابع لفترات سابقة أي سلوك هذا المتغير في الماضي
ومن أجل التطبيق العملي لنموذج السلسلة الزمنية قمنا باختيار أسعار النفط في السوق العالمية، ويأتي هذا      

إلى األسلوب المستخدم )السالسل الزمنية ومنهجية بوكس جنكيز( وكل هذا من الناحية التطبيق بعد ما تم التعرض 
 النظرية ليتم التطبيق العملي في هذا الفصل حسب التقسيم التالي:

 المبحث األول: مدخل إلى الدراسة االحصائية
بأسعار النفط جنكيز للتنبؤ -تطبيق أسلوب السالسل الزمنية من خالل منهجية بوكسالمبحث الثاني: 

 مستقبال
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 مدخل إلى الدراسة اإلحصائية المبحث األول: 
في هذا المبحث سنحاول التعرض بشيء من التحليل لنموذج السالسل الزمنية، من خالل التعـرف علـى مكونات      

 النموذج واألنواع وكذا أهم النماذج المستخدمة في تحليل السالسل الزمنية
 المطلب األول: مفاهيم عامة حول السلسلة الزمنية

العلوم بشكل واسع  صبحت استخداماتها فـي مختلـفساسية التي أإن موضوع السالسل الزمنية من المواضيع األ     
معظم هذه التحاليل أصبحت تعطي دوال  حصائية الرياضية في تحليل السالسل الزمنيـةجدا حيث أن االجراءات اإل

بعـض  اتخاذ القرارات في مواضيع كثيرة وانه يساعد علـى مالئمـة خرى مهمة جـدا فـيللتقدير إضافة إلى نقاط أمهمة 
 حصائية للمشكلة المراد دراستها.واإل النمـاذج الرياضـية

 الفرع األول: تعريف السلسلة الزمنية
ومن أبرز  التخصص،سب طبيعة تعددت تعاريف السلسلة الزمنية بحسب طبيعة الغرض من الدراسة وبح     

 :فيما يمكن ذكره  التعاريف
 السلسلة الزمنية مجموعة مشاهدات حول ظاهرة ما أخذت بترتيب زمني معين عادة ما يكون فيه تساوي "     

 1".أو السنوات األيام، األشهر، مثل: الساعات،الفترات الزمنية 
 2".لمتغير ما، عبر فترات زمنيةالسلسلة الزمنية هي عبارة عن مجموعة مالحظات "     
 3".السلسلة الزمنية هي عبارة عن توزيع ذو بعدين أحدهما الزمن"     
 األيام، القيم المسجلة حسب الزمن كالسنين أو الفـصول أو األشـهر أوسلة من األرقام و السلسلة الزمنية تعني سل"     

 4".متتالي يتم إعداده لبناء التوقعات المستقبليةريخي زمنية، فهي بذلك عبارة عن سجل تا أو أية وحدة
 وهي بذلك تصف سلوك المتغيـر مختلفة،السلسلة تحتوي على عدد من القياسات لمتغير ما عند نقاط زمنية "     

 5".االقتصادي عبر الزمن

                                                           
 .23، ص2000، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، "مبادئ اإلحصاء"عوض منصور، عزام صبري،   1

2  Joseph G .Monk, gestion de la production et des opérations, traduit par : Cloud En grand, MC 
GRAW HILL Edition, Paris, 1993, p160. 

بين نموذج السالسل الزمنية ونموذج االنحدار البسيط في التنبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة االقتصادية المفاضلة " بدار عاشور،  3
، مذكرة ماجيستير في العلوم التجارية، تخصص إدارة اعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ")دراسة حلة مطاحن الحضنة المسيلة(

 .55، ص2005/2006بمسيلة التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف 
 .561، عمان، صى، دار الشروق، الطبعة األول"اإلحصاء للعلوم اإلدارية والتطبيقية"عبد المجيد عبد الحميد البلداوي،   4
الثانية، ، الـدار الجامعيـة، اإلسكندرية، الطبعة "االقتصاد القياسي بـين النظريـة والتطبيـق"عبد القادر محمد عبد القادر عطية،   5

 .21مصر، ص
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 وهذه المشاهدات يتم ،معينةالسلسلة الزمنية هي عبارة عن مجموعة من القيم المتتالية منظمة خالل فترة زمنية "    
  1(".لطولا من حيـثمتساوية )خالل الفترة حسب فترات متتالية وعادة ما تكون هذه الفترات الزمنية  تسجيلها
المشاهدات عن إذن من خالل التعاريف السابقة يمكن استنتاج أن السلسلة الزمنية هي عبارة عن مجموعة من      

متتالية، بحيث يتشكل لنا توزيع له بعدين أولهما الزمن )الذي يمثـل المتغير ظاهرة ما بوبت خالل فترات زمنية 
 .المستقل( والبعد الثاني للتوزيع يتمثل في قيم الظاهرة

 AR، MA ،ARMA ،ARIMAالفرع الثاني: نماذج السلسلة الزمنية 
فيما يلي أنواع نماذج السالسل الزمنية ، تتضمن نماذج السالسل الزمنية الالموسمية المستقرة منها وغير المستقرة     

 2الشائعة:الالموسمية 
 Auto Regressive (AR)نموذج االنحدار الذاتي -1

حيث قام بدراسة  1926في عام  Yuleمن األوائل الذين قاموا بدراسة نماذج السالسل الزمنية المستقرة هو العالم      
فالصيغة  1931عام Wlkerوكمل طريقه إلـى النمـوذج العـام لنماذج االنحدار الذاتي AR(P)  نموذج االنحدار الذاتي

 هي:AR(P)  واختصارا  (P) العامة لهذا النموذج من الرتبة 
            Xt = C + 𝛗1 Xt-1 + 𝛗2 Xt-2 + …...+ 𝛗p Xt-p + at                                    ....(1) 

 :حيث أن      
ta :  تمثل الخطأ العشوائي أو ما يسمى بالتشويشNoise وتباينبوسط صـفر  يتوزع توزيعا طبيعيا𝝈𝒂

𝟐. 
C :  ،1 نأو تمثل ثابت>𝛗>1-    
p 𝛗,…., 𝛗2 𝛗,1   :لمتغير االستجابةيرات المفسرة تمثل القيم السابقة الذاتي والتغ تمثل معلمات نمـوذج االنحـدار 
 )t(Y للمتغير  المزحفـةأي أن القـيم)t(Y  ولذلك تسمى هذه الصيغة باالنحدار الذاتي حيث يـصفAR العالقـة بـين 

 .المشاهدات السابقة والحالية
دالة االرتباط الذاتي  فـي حـين أن قص تدريجيا  بشكل أسي متخذة شكال منحنيا تنازلياودالة االرتباط الذاتي له تتنا     

بالشكل ( 1)عندئذ تصبح المعادلة  AR(1)حالـة أي في  (P=1)فمثال  عندما  (P) الفترة،الجزئي له تنقطع بعد 
 ي:  التال

            Xt = C + 𝛗1 Xt-1+ at                            ....)2( 
 Moving Average Model(MA) نموذج األوساط المتحركة-2

الصيغة العامة لهذا النموذج  ووضع MA(q) المتحركةبدراسة نماذج المتوسطات  Stutzky (1937)قام الباحث      
 :هي MA(q)واختصارا (q) من الرتبة

                                                           
 .37، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، عنابة، الجزائر، ص"اإلحصاء التطبيقي"نصيب رجم،   1
، المؤتمر العلمي الثاني للرياضيات، "التنبؤ والتمهيد للسالسل الزمنية باستخدام التحويالت مع التطبيق"فاضل عباس الطائي،  2

 .511-509، ص 2009علوم الحاسبات والرياضيات، جامعة الموصل، قسم اإلحصاء والمعلوماتية، كلية 
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            Xt = C - 𝜽1 at-1- 𝜽2 at-2-…...− 𝜽q at-q+ at                     ....)3( 
 :حيث أن     

ta  : تمثل الخطأ العشوائي أو ما يسمى بالتشويشNoise وتباين  صـفر يتوزع توزيعا  طبيعيا  بوسط𝝈𝒂
𝟐 

: C  1-ن أتمثل ثابت، و< q <1   
𝜽q 𝜽, ,…..2 𝜽,1 : ،تعتمد على  أي أن قيمة المشاهدة في الفترة الحاليـة تمثل معلمات المتوسطات المتحركة

البنية ذات لبناء النموذج وهو يصف  أي اعتماد األخطـاء المتعاقبـة األخطاء العشوائية للفترات السابقة والفترة الحالية،
ويتم تحديد رتبة  (q)نموذج األوساط المتحركة من الرتبة  تمثـل... والمعادلة  االرتباط الذاتي لسلسلة االضطراب،
في حين دالة االرتباط الذاتي الجزئي تتناقص تدريجيا  ( q)حيث تنقطع بعد فترة  النموذج من دالة االرتباط الذاتي لـه

 :بالشكل اآلتي (3) تكون المعادلة MA(2)  اي في حالة (q=2)  عندمافمثال   تنازلي، بشكل منحنـي
            Xt = C - 𝜽1 at-1- 𝜽2 at-2+ at    .....)4(   

 Auto Regressive-Moving Average) المتوسطات المتحركة-االنحدار الذاتي(النماذج المختلطة -3
Models (ARMA) 

حيث  1938عام  wold النموذج بشكل مختلط الباحث وكمل طريـق الباحـث يجادإلى إ Slutzkyكمل الباحث أ     
جراء التقدير وسماها بعمليات نماذج في إ لى ثالثة اتجاهاتن النموذجين بسلسلة من العمليات إقام بتطوير هذي

 Mixed Regressive-Moving Average Models (ARMA) Auto االنحدار الـذاتي والمتوسـطات المتحركـة
 من نموذج االنحدار الذاتي ونموذج المتوسطات المتحركـة ويرمـز لهـا باختـصار خليطاحيث يمثل هذا النموذج 

ARMA(p,q) والصيغة العامة لهذا النموذج من الرتبة في حالة كون البيانات مستقرة (p,q) هي:  
  Xt = C + 𝛗1 Xt-1 + 𝛗2 Xt-2 + ...+ 𝛗p Xt-p + at - 𝜽1 at-1- 𝜽2 at-2...− 𝜽q at-q    ....)5(     

   :بالشكل اآلتي تكـون  ARMA(1,1) فمثال   ودالتا االرتباط الذاتي والذاتي الجزئي له يتناقـصان تـدريجيا ،     
  Xt = 𝛗1 Xt-1- 𝜽1 at-1+ C+ at     ....)6( 

 :النماذج المختلطة المتكاملة-4
Auto Regressive Integrated Moving Average Models(ARIMA) 

أسلوب أو نهج المعلومات  بوصف النماذج وبشكل شامل ووضعوا سـوية Box & Jenkins (1976)قام كل من      
النموذج المسمى بنماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات  المرتبطة في فهم ومعالجة االستقرارية في البيانات وتوصلوا إلـى

الدرجـة السلسلة غير مستقرة يمكن تحويلها إلى سلسلة مستقرة بأخذ الفروق من  المتحركة المتكاملة ففـي حالـة كـون 
(d=1,2) d وهذا النموذج يعوض عن دراسة سائر النماذج ويرمز له بالرمزARIMA والنمـوذج مـن 

 :ويكون بالصيغة التالية ARIMA(p,d,q)  يكتب بالشكل (p,d,q)  الرتبة
𝛗(𝑩) (1-B)d Xt =𝜽(𝑩)at                                                          ….(7) 
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  :حيث أن    
 

𝛗(𝑩) =1- 𝛗1B- 𝛗2B2-…..- 𝛗pBp 

𝛉(𝑩) =1-𝛉1B- 𝛉2B2-…..- 𝛉pBp 
 

 المطلب الثاني: المتغيرات التي تؤثر في السلسلة الزمنية 
ية جل الطويل والقصيرة وفي استقرار إن بعض هذه التغيرات قد تؤثر علـى االتجـاه العـام للسلـسلة الزمنية في األ     

  .وعدم استقرارية السلسلة الزمنية
 الفرع األول: المتغيرات التي تؤثر على السلسة الزمنية 

امل كثيرة ومنها اقتـصادية وطبيعية وموسمية.... إن معظم السالسل الزمنية تتأثر بتغيرات عدة وذلك نتيجة عو      
 1:الزمنية في األجل الطويل والقصيرعلـى االتجـاه العـام للسلـسلة  التغيراتهذه وقد تؤثر الخ، 

 : t(S Variations Seasonal(الموسمية المتغيرات-1 
الموسمية هي تغيرات في مواسم أو فصول السنة والتغييرات الموسمية عـادة تكرر نفسها. فالعوامل  لمتغيراتا     

الطبيعية من أهم العوامل التي تسبب التغيرات الموسمية باإلضافة إلـى عوامل أخرى. كما إن االختالف في فصول 
 :ين في الشكل التالياألسباب الرئيـسة فـي التغيـرات الموسمية، كما هو مب أحدالسنة يعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .505فاضل عباس الطائي، مرجع سابق، ص   1
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 ة الزمنيةلالمتغيرات الموسمية للسلس (:01الشكل )
        Xt 

 
 
 
 

 الصيف                                       
 الشتاء                                                       الخريف                 

  الربيع                                                              
 
 

                                                                                                  t                           
الزمنية باستخدام التحويالت مع التطبيق، المؤتمر فاضل عباس الطائي، التنبؤ والتمهيد للسالسل المصدر: 

العلمي الثاني للرياضيات، قسم اإلحصاء والمعلوماتية، كلية علوم الحاسبات والرياضيات، جامعة الموصل، 
 .505، ص 2009

 :  tC)Variations Cycle(الدورية رات تغيمال-2
متكررة الحدوث ولكنها  عادة ن هذه التغيرات الدورية تكـون ا  و  إن التغيرات الدورية تؤثر في تذبذب السلسلة الزمنية،    
 :والشكل التالي يوضح ذلك أكثر، أو10لـى ترات منتظمة وقد تستغرق من سـنة إتحدث على ف ال
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                        ة الزمنيةلالمتغيرات الدورية للسلس (:02الشكل )
       Xt 

 دورة واحدة                                                          
 
 

                                        
 
 
 
 
 

                                                                                                  t                           
الطائي، التنبؤ والتمهيد للسالسل الزمنية باستخدام التحويالت مع التطبيق، المؤتمر فاضل عباس المصدر: 

العلمي الثاني للرياضيات، قسم اإلحصاء والمعلوماتية، كلية علوم الحاسبات والرياضيات، جامعة الموصل، 
 .505، ص 2009

  : t(e Variations Random(عشوائيةالمتغيرات -3
التنبؤ بها وهي  ال يمكن تكون نتيجة عوامل عشوائية خارج نطاق السيطرة وهـذه التغيـرات التغيرات العشوائية     

وهي تظهر كتذبـذبات صـغيرة منتظمـة فـي بيانـات  نه يمكن إظهـار تأثيرهـاا  بالرغم من صعوبة تفسيرها إال أمهمة نسبي
 .السلـسلة الزمنيـة

 السالسل الزمنيةالفرع الثاني: استقرارية وعدم استقرارية 
يجـاد النموذج الرياضي حليل السالسل الزمنية، وكذلك في إإن استقرارية وعدم استقرارية البيانات مهمة في ت     

ن رسم السلسلة الزمنية في الفترة  قد يكون فـي بعض األحيان مطابقا  لرسم السلسلة في فترة [t,t + h] المناسب لها، وا 
 1علـى انـه هنـاك تجانس زمني في سلوك السلسلة والذي يسمى استقرارية:وهذا يدل  [s,s + h]أخرى 

 استقرارية السالسل الزمنية:-1
ويمكن أن نقول ان السلسلة الزمنية مستقرة اعتمادا  على الرسم البياني للمشاهدات وكـذلك إذا كان لها وسط      

 :د تحقيـق الـشروط اآلتيةحسابي وتباين ثابت خالية من التأثيرات يقال أنها مستقرة عن
 tE(X = (𝛍ثبوت الوسط الحسابي  1)
𝝈𝑿ثبوت قيمة التباين  2)

𝟐 ) = tVar(X 

                                                           
 .507-506فاضل عباس الطائي، مرجع سابق، ص ص   1
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 𝝁–t+k )(X𝝁 - t= E[(X kY ( [ فقـط kعلى ارتباط وتباين معتمد علـى اإلزاحـة tY , t+k Yامتالك السلسلتين  3)
من  ا باستخدام دوال االرتباط الذاتيويمكن التحقق أيض k = 1,2,...,m  فقـطk حيث يعتمد على القيمـة المطلقـة لــ

 .استخدام مقياس مربع كاي خـالل

X2
(m-1) = n∑ 𝑷𝒌

𝟐𝒎
𝒌=𝟏  

 
 :حيث أن     

 kP  : لقيم يمثل ارتباط ذاتيy قدرها بإزاحةk 
المحسوبة مع الجدولية فإذا  حيث تقارن قيمـة مربـع كـاي(n / 2) هي اكبر مدة ارتداد زمني وعادة تساوي :m و

إذا كانت غير معنوية فان ذلك يشير إلى أن  أما كانت القيمة معنوية فان ذلك يشير إلى أن البيانات غير مستقرة،
 .البيانات مستقرة

 : عدم استقرارية السلسلة الزمنية-2
ثبات ذلك في الرسم إ نفـشل فـي غلب السالسل الزمنية في الواقع العملي والتطبيقي تكون غير مستقرة وقدإن أ      

االقتصادية غالبا  ما تعتبر سالسل زمنية غير  ، فعلى سبيل المثال نجد أن المتغيـراتاإلحصائية أو االختباراتالبياني 
 .لذلك البد من تحويلها إلى سالسل زمنية مستقرة يسهل نمذجتها عام. مستقرة كونها تسير بـصفة عامـة فـي اتجـاه

 استقرارية تامة إذا كان التوزيـع االحتمـالي المـشترك للمتغيـرات( Xt) يقال أن السلسلة  :االستقرارية التامة-2-1
tn,..., Xt2, Xt1X هــو نفــس التوزيــع االحتمــالي المــشترك للمتغيــرات tn+k,..., Xt2+k, X t1+kX   لجميع النقاط و

 .السابقة فتكون السلسلة الزمنية استقرارية تامة بتحقيق الشروط الثالثة ثابـتوألي  n,...,t2,t1tالزمنيـة المختـارة  
 إن مفهوم االستقرارية الـضعيفة يـسمح للتوزيـع االحتمـالي المـشترك للمتغيـرات :االستقرارية الضعيفة-2-2
nt,..., Xt2, Xt1X .كذلك يتطلب أن يكون  ثابتين. ولكن يتطلـب أن يكـون الوسـط والتبـاين بالتغير لحد ما مع الزمن

 وكحالة خاصة يقال للسلسلة الزمنية  tوال يعتمد على الزمن  فقـط kدالة لفترات اإلبطاء للفترة  t+k,XtCov(X(التغاير 
)tX(األولى إذا كانت  بأنها مستقرة من الرتبـة𝝁) =  tE(X كمية ثابتة غير معتمـدة علـى t  كما يقال للسلسلة الزمنية 
)tX(إذا حققت الشروط اآلتية بأنها مـستقرة مـن الرتبـة الثانيـة: 
1- 𝝁) =  tE(X حيث 𝝁 كمية ثابتة التعتمد على t. 
2- 𝝈𝑿

𝟐) = tVar(X حيث أن 𝝈2 تعتمد على الزمن كمية ثابتة ال t. 
3- )1t - 2(t Y) =  t2, Xt1Cov(X  1|دالة بداللةt-2t| .فقط 

 :السلسة الزمنيـة الـى سلـسلة مـستقرة بإحـدى الطرائـق التاليـةوغالبا  ما يمكن تحويل      
 :إجراء تعديل الفروق -

أو نهج  ووضعا سوية أسلوباالنماذج وبشكل شامل بوصف   Box & Jenkinsقام كل من  1976 في عام     
ن التحويـل تمثل سلسلة زمنية غير مستقرة فإ (Xt)عدم االستقرارية، فإذا كانت  المعلومات المرتبطة في فهم ومعالجـة

 :السلسلة مستقرة يكون بالشكل اآلتي لجعـل
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 Yt = ∆d Xt 

إن عملية  tX = tX 2B-1 و t= X tBX-1 إذا  يسمى بمؤشـر الفـرق الخلفـي، Bن أو  )∆ B -=1) :حيث أن     
على سبيل المثال إذا كانت السلسلة الزمنية  باالختالف،العملية  االرتداد أو التراجع الزمني تكون مالئمـة عنـدما تـصف

كما هي في  خـذ االخـتالف األولHحيث تـصبح مـستقرة بواسـطة  نعالج عدم االستقرارية، غير مستقرة إذن بإمكاننا أن
 : المعادلة التالية

𝑿𝒕
′ = Xt - Xt-1 

 :الصيغة بالشكل اآلتيباستخدام عملية االرتداد الزمني للمعادلة السابقة تكون      
𝑿𝒕

′= Xt - BXt = (1 - B)Xt 
 :التاليةبالصيغة  الثاني وتكون مع االختالف  وبالتشابه (B-1)بواسطة نالحظ أن االختالف األول الذي مثل      

𝑿𝒕
′′=- 𝑿𝒕−𝟏

′ = ( Xt - Xt-1)- (Xt-1 - Xt-2) 
 dالرتبة عام إذا أخذنا  االستقرارية للسلسلة الزمنية وبـشكلخذ االختالف األول والثاني هو لتحقيق أن الغرض من إ

   tX d)B-1= ( orderdifference-dth :الحالةلالختالف نكتب النموذج بهذه 
 :حيث أن     

 d غلـب األحيـان تكـون قيمتهـا مـساوية إلـى للبيانـات يجعلهـا مـستقرة وأ  هي مقدار الفرق الذي يحسبd=1,2  ويمكن
 .كافيايعد الفرق األول أو الثاني  أكثر من فرق ولكن عادةإجراء 

 في حالة عدم ثبات التباين-
ن أ ن عدم تثبيت التباين تعتبر من المشاكل الرئيسية في عدم الحصول على نموذج دقيقإ      خذ التحويالت وا 

 الزمنية تعالج ذلك.  لبيانـات السلـسلة (اللوغاريتم أو اخذ الجذر التربيعي .... الخ)
والتحويالت  ARIMAنماذج  وبـشكل عـام مستقرة،يجاد سلسلة زمنية ت للسالسل الزمنية ربما يقودنا إلن التحويالإ     

ربعة وهنالك أ تشابه مالئمة النماذج في حالة اجراء التمهيد للسلسلة الزمنية تعطينا دوال مهمة للتقـدير وهـذه الحالـة
هي السلسلة المحولة  tXن السلسلة األصلية وأ هـي0tY<ن وبالتحديد لسلسلة موجبة، وأفـرض أمن التحويالت المتوفرة 

 :يلي التحويالت وفيما
 : اللوغاريتميالتحويل 1-

xt =Ln(Yt) 
 : اللوجستيالتحويل 2-
  ))tcY-1( /tcYLn (=tX 
))

t
Ylog 10(max(ceil (-)106-e -c = (1 

 ن:أحيث      
 ceil(w) و يساوي كبر من أأعدد صحيح وصغيرw= (log10(max(yt))) 
  ty√=  tx                                       :التحويل الجدر التربيعي-3
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 جنكيز–بوكس  الثالث: منهجيةالمطلب 
حيث أنها طريقة  George Boxو ، Gwilyn Jenkinsظهرت منهجية بوكس جنكيز على يد اإلحصائيين      

 Jenkinsهامة للتنبؤ والتي تسفر عن توقعات دقيقة للغاية ألنواع معينة من البيانات وسنقدم لمحة مفاهيمية لتقنية 
Box .ومناقشة أفضل السبل لتطبيقها على بيانات األعمال 

 جنكيز-الفرع األول: نشأة منهجية بوكس
 االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك (ARIMA) الل نماذجزادت شعبية بوكس وجنكيز من خ 1970في عام "     

وخاصة  والتي أثرت في تحليل السالسل الزمنية: التنبؤ والتحكم 1970المتكاملة في الكتب الخاصة بهم صدرت سنة 
 .1976صدار سنة إ

 الكتاب يستخدمون كما أن العديد من ، ARIMAمن الناحية التقنية، التوقع هو تقنية موضحة في نص نموذج     
ولدت النماذج التي اقترحها بوكس وجنكيز في البداية الكثير  جنكيز بالتبادل–ونماذج بوكس ، ARIMAعبارة نماذج 

ويرجع ذلك في معظمه إلى األسس النظرية الخاصة بها، والتي أثبتت أنه  من الجدل واإلثارة في األوساط األكاديمية،
 .توقعات النماذج تحقق المثالية إنإذا تمت تلبية بعض االفتراضات، ف

 في البداية لم تتمتع هذه التقنية باستخدام واسع النطاق في مجتمع األعمال، وكان هذا راجع في معظمه إلى     
للنموذج  استغراق الوقت، واإلجراءات غير الموضوعية الصعبة التي وصفها بوكس وجنكيز لتحديد الشكل المناسب

  .انات، جعل األمور أسوألمجموعة معينة من البي
 الدراسات التجريبية األولى أظهرت التفوق النظري لنماذج بوكس وجنكيز على طرق  على الرغم من أن     

نماذج  التنبؤ األخرى، إال أنه في الممارسة لم تتفوق بشكل روتيني. كما بينت هذه الدراسات أنه في التطبيق تفوقت
  .من البيانات 1001وكس جنكيز من الوقت على عينة من على نماذج ب %55التمهيد اآلسي بـ 

األعمال  جنكيز في مجتمع-إنما اليوم ومع حزم البرمجيات أصبح اتخاذ القرار ميسرا مع استخدام منهجية بوكس     
 .1"وتوقعاته بدال من التمهيد اآلسي

 جنكيز–مراحل منهجية بوكس  :الفرع الثاني
  :2في المراحل التاليةز تتلخص طريقة بوكس جنكي     
  (:التشخيص )التعريفمرحلة 1-

                                                           
)دراسة حالة مطاحن رياض سطيف وحدة توقرت في  جنكيز-بوكساستخدام السالسل الزمنية من خالل منهجية "حضري خولة،   1

رة ماجستير في علوم التسيير، تخصص األساليب الكمية في التسيير، كلية العلوم االقتصادية التجارية ك، مذ"((2013-2008الفترة )
 .56، ص 2013/2014وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول "النماذج االحصائية في اتخاذ القرارفعالية التنبؤ باستخدام "رابح بلعباس،  2
، 2009الجزائر، أبريل -مسيلة-صنع القرار في المؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف

 .15-14ص ص 
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 وتعتمد على أدوات ARMAنماذج هي مرحلة جد مهمة وصعبة فهي تتمثل في تحديد النموذج المالئم من      
 : وهي
 دالة االرتباط الذاتي-
 دالة االرتباط الجزئي-
 شكل دالة االرتباط-

الخطوات  وتتضمن مرحلة التشخيص على دراسة دالتي االرتباط ARIMAللنموذج  p,d,qكما يعتمد تحديد الرتب     
  :التالية

 السلسلة من عدمها نرسم بيانات السلسلة ومن خالل الرسم تتوضح لدينا فكرة جيدة عن استقرارية التحليل البياني:-
 .تحليل دالة االرتباط الذاتي و دالة االرتباط الذاتي الجزئي-
 .اختبار ديكي فولر-

في الوقت ذاته عن طريق اختيار أقل q  والمتوسط المتحركp فيتم تحديد درجات االنحدارالرتب أما عن تحديد      
p وq بواقي النموذج المقدر خال من االرتباط الذاتي والمتوسط المتحرك، وتعتبر هذه الخطوة األهم في  يكون  بحيث

 .حيث تعتمد على خبرة المحلل بناء النموذج
أن  فيما يتعلق بدرجة التكامل فتحدد من خالل تفحص السلسلة من حيث السكون فإذا كانت غير ذلك مثلأما      

فإن هذا  يكون لها اتجاه عام فيتم أخذ الفرق األول وهكذا حتى تصبح ساكنة ومتى أصبحت ساكنة بعدد من الفروق 
  .d العدد عبارة عن

 : التقديرمرحلة 2-
  :والشكل التالي يوضح هذه الطرق  حسب طبيعة النموذج،حيث تختلف طرق التقدير      
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 جنكيز-حسب منهجية بوكس التقدير: طرق (03) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنكيز )دراسة حالة مطاحن رياض -استخدام السالسل الزمنية من خالل منهجية بوكس"حضري خولة، المصدر: 
رة ماجستير في علوم التسيير، تخصص األساليب مذك، "((2008-2013وقرت في الفترة )سطيف وحدة ت

الكمية في التسيير، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
.59ص ،2013/2014  

 :مرحلة الفحص التشخيصي-3
  :وهذا من خاللتمام مرحلتي التعرف والتقدير ية النموذج وقوته اإلحصائية بعد إنقوم باختبار صالح     

 :ج المقدرسلة األصلية مع الناتجة عن النموذمقارنة دالة االرتباط الذاتي للسل-
 يتم ذلك بيانيا من خالل المالحظة فإذا وجد اختالف أساسي وجوهري بين الدالتين فإن مرحلة التعرف تعتبر     

 فإننا ننتقل مباشرة الى دراسة وتحليل بواقيعادة بناء النموذج وتقديره، أما في حالة التماثل خاطئة وعليه يجب إ 
 .النموذج

 :دراسة وتحليل بواقي النموذج-
مكانية توزيع معامالت دالتي االرتباط الذاتي ويهدف هذا االختبار إلى الكشف عن إ :اختبار توزيع البواقي طبيعيا     

1  متوسط يجب أن يكون معدوم وتباينب والجزئي للبواقي

𝑇
أي حسب التوزيع  (عدد المشاهداتتمثل  T) حيث  

 .الطبيعي
 Ljune .Boxو Box Pierce :حصائيتيناإلبيضا: يمكن التحقق من ذلك من خالل أالبواقي تحاكي تشويشا      
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  :اختبار المعنوية الكلية والجزئية لمعالم النموذج-
 ونستعمل (T) وستودنت (F)التوزيعين فيشر نا نستعملنظرا لتقارب توزيع معالم النموذج مع التوزيع الطبيعي فإن     

 .تربيع والتوزيع الطبيعي 2x كبديل عنهما توزيع كاي
 مرحلة التنبؤ:-4

محددة، وهنا  p.d.q)) بعد اختيار النموذج األمثل تأتي آخر مرحلة وهي "التنبؤ" حيث تكون درجات النموذج     
وجدتا(، ثم نقوم بتعويض كل القيم السابقة لمتغير السلسلة الزمنية ن تجاه العام والمركبة الموسمية )إيتم إدراج اال

 .المدروسة، في حين يتم تعويض األخطاء المستقبلية باألصفار أما السابقة بالبواقي
 ت، للتأكد من دقة التنبؤ يتم تجربته على القيم األخيرة للسلسلة ثم مقارنتها بالقيم الحقيقية لها ويتم ذلك بعدة اختبارا     
لبناء نموذج خطي لسلسلة زمنية واحدة، منهجية بوكس وجينكز يبين المخطط التالي الخطوات العملية حسب      

 بغرض التوقع والمراقبة في المدى القصير:
 في بناء نماذج السالسل الزمنية  جينكنز-بوكس(: منهجية 04الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جنكيز )دراسة حالة مطاحن رياض -الزمنية من خالل منهجية بوكسحضري خولة، استخدام السالسل المصدر: 
((، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص األساليب الكمية 2008-2013سطيف وحدة توقرت في الفترة )

،2013/2014في التسيير، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة،   
.63ص   
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 EViews – Gretl: برنامج رابعال المطلب
وقبل االستخدام قمنا بتقديم تعريف  EViews – Gretlمن أجل الدراسة اإلحصائية قمنا باستخدام برنامجين      

 بسيط لهاذين البرنامجين:
 EViewsالفرع األول: برنامج 

في أنه يجمع مجموعة متكاملة من اإلمكانات التي تمكن الباحث من استخدام  Eviewsتظهر أهمية البرنامج "     
وذلك من خالل التقدير القياسي  .هذه الطرق القياسية في معالجة مشاكل القياس بسبب هذا الجزء العشوائي

Econometric  واستعراض مظاهر مختلفة لعرض نتائج هذه الطرق القياسيةViews امج البرن ومن هنا جاء اسم
Eviews وتتسلسل خطوات التعامل مع بيانات المتغيرات االقتصادية مما يعرف بالتحليل اإلحصائي الوصفي .

 .للبيانات ثم التحليل الكمي القياسي لها
 :ومن أهم خطوات استخدام البرنامج     

 نشاء ملف العمل في ذاكرة البرنامج؛أ-
 ؛تإدخال البيانا-
 ؛ومن ثم تصحيح األخطاءاستعراض ومراجعة البيانات -
 ؛استحداث المتغيرات الجديدة للتحويالت الرياضية-
 ؛إجراء التقدير القياسي-
 .حفظ ملف العمل-

 مصادر البيانات:البد من عرض بعض المفاهيم األساسية األتية ل Eviewsقبل البدء في التعامل مع برنامج و     
 .قام الباحث بجمعها بمعرفته وهو أول من حصل وجمع هذا البيان : بيانات أولية-
 .)قامت جهة أخرى بجمع البيان( وفي هذه الحالة تعتبر بيانات ثانوية :بيانات ثانوية-

ويمكن إجراء تصنيف أخر للبيانات من حيث عالقتها بالزمن )تسلسل البيان( فقد تكون هذه البيانات جمعت في      
منية وبالتالي تسمى بيانات قطاعية )ويصفها البرنامج بأنها بيانات غير مؤرخة(، أي ال يوجد معني نفس الفترة الز 

لمسلسل البيان من حيث عنصر الزمن، أو أن هذه البيانات قد جمعت على فترات زمنية متتالية ويسمى البيان في 
 هذه الحالة سلسلة زمنية.

 :األسبوع( أيام من 7ام من األسبوع أو لعدد أي 5وقد تكون الفترة الزمنية يومية )لعدد -
 ؛أسبوعية-
 شهرية؛-
 ؛ربع سنوية-
 .سنوية-

  :والتصنيف األخير وهو من حيث نوعية البيان     
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متغيرات يعبر عنها باستخدام األلفاظ )جمال  أو كلمات( وفي حال إعطاء فئات المتغير االسمي رموزا  رقمية  :إسمية-
أرقام  :مثلتطبيق العمليات الحسابية عليها،  تتضمن المعنى الكمي لها كأرقام، وبالتالي ال يمكنفإن هذه الرموز ال 

التليفونات، وأرقام السيارات، وأرقام الالعبين، والجنس، وأسئلة الصواب والخطأ وما شابه ذلك. فالبيانات التي نحصل 
لة فيها، فمثال  إذا رمزنا للشخص السعودي الجنسية عليها في مثل هذه الحاالت تسمى بيانات اسمية ال مجال للمفاض

 ، بل يعني فقط أنهما مختلفان.1أكبر من  2فإن هذا ال يعني أن  2ورمزنا للشخص غير السعودي بالعدد  1بالعدد 
هذا المقياس أقوى من المقياس االسمي فهو باإلضافة إلى خواص المقياس االسمي نجد أنه يسمح بالمفاضلة  :رتبية-

 ولكن لها ترتيب هرمي ترتيب العناصر وفق سلم معين. ومثال ذلك الرتب العسكرية فهي بيانات غير عددية أصال  أي 
 .أخرى. وكمثال آخر مستوى المؤهل العلمي: ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي لىمن رتبة إ

غير متوافر في المقاييس الرتبية. مثال  يمتاز هذا النوع من المقاييس بأن الفرق بين قيمه المتتالية ثابت وهذا  فترية:-
يساوي نفس القدر من التغير ) درجات 5) 25إلى  20نجد أن الفرق في ارتـفاع درجة الحرارة في إحدى المـدن من 

 في مدينة أخرى.
 معنى للصفر المطلق بمعنى هذا النوع أقوى المقاييس ألنه يقبل جميع العمليات الحسابية، كما أنه يعطي :نسبية-
 .المتغير كثيرة منها: العمر، الوزن، الطول، الدخل ... إلخ بالنسبة لقيم المتغير. واألمثلة على هذا" ال شيء"

  :ومن أجل القيام بجمع البيانات هناك عدة أساليب     
 الحصر الشامل:-1

مميزات أسلوب الحصر مفردة ومن  يتم جمع البيانات لجميع مفردات المجتمع موضوع الدراسة دون تجاهل أي     
 :الشامل

 ؛الحصول على معلومات عن جميع مفردات المجتمع-
 .عدم الحاجة إلى معلومات سابقة عن المجتمع المراد دراسته-
 :المـعـاينة-2

المجتمع ومن مميزات أسلوب  يتم جمع البيانات من جزء من المجتمع مختار بطرق مختلفة لدراسة خصائص     
 :المعاينة

 ؛التكلفة والجهدتقليل -
 ؛تخفيض الزمن الالزم لجمع البيانات-
 ؛تحتاج إلى عمالة أقل مما يؤدي إلى دقة أفضل-
 ؛الدراسة البد من االعتماد عليها خاصة في البحوث التي تتسبب في تلف وحدات-
 .1"تكوين األطر التي يمكن استخدامها في البحوث األخرى -
 
 

                                                           
1  08/04/2017 ،10:29 ،http://faculty.ksu.edu.sa/72604/DocLib1/eviews.pdf  
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 Gretlالفرع الثاني: برنامج 
 Econometric Analysis صمم البرنامج بجهود كبيرة ليخدم فئات عديدة في التحليل االقتصادي القياسي"     

والمساعدة في خلق أداة بسيطة جدا للتعامل معها في هذا المجال فهو يحوي طريقتين إلدخال البيانات المراد تحليلها 
عن طريق اإلدخال اليدوي بالكتابة، ويحوي من األدوات  إما بطريقة الواجهة الرسومية التي يوفرها واجهة البرنامج أو

والمعادلة  least squares والمربعات الصغرى  maximum likelihood المساعدة الكثيرة مثل اإلمكانيات القصوى 
 .وعدة أنظمة أخرى  single equation األحادية
 :معهاللتعامل  gretl غريتل ومن أهم أنواع الملفات التي يدعم برنامج     

 ؛Excelملفات اإلكسل -
 ؛الخاصة XML ملفات قواعد بيانات-
  ؛sav بصيغة SPSS ملفات-
 ؛JMulTi قواعد بيانات-
 ؛Comma Separated Values القيم المفصولة بفواصل-
 ؛sav ملفات من نوع-
-Gnumeric ؛وأوراق عمل الملفات المفتوحة 
 ؛dta الملفات الحسابية من امتداد-
 ؛PC-Give وقواعد بيانات RATS 4 قواعد بيانات-
 .binary databases قواعد البيانات ثنائية الشكل-

وهي على شكل معادلة أو جداول بيانات ويستخدم  LaTeX يعمل البرنامج على تصدير الملفات من نوع     
ووحدات  ،VARs and VECMs، ومتغيراتGARCHالتبايناألساليب الزمنية في العديد من الحسابات مثل اختالف 

الرسوم البيانية وصقل  ويدعم cointegration tests المشتركواختبارات وعمليات التكامل  ،unit-rootالجذور
  .Gnuplot graphs الرسوم
عديدة التي جعلته من البرامج  هو أن له مزاياومن مزايا وعيوب برنامج التحليل االقتصادي القياسي غريتل      

 يعمل على أنظمة عديدة من أنظمة الويندوز وأنه Mb 15.4الصغير المهمة وهي مجانية تحميله الكاملة وحجمه 
Windows NT / 2K / XP / Vista / 7 من نشر شركة وهو Allin Cottrell & Riccardo “Jack” 

Lucchetti. 
البرنامج فهو يدعم كافة اللغات للدول األوربية ومن ضمنها اإلنجليزية وال يدعم اللغة العربية رغم أما عن عيوب      

 1".استخدامه الواسع في الدول العربية
 

                                                           
1 18/ 04/ 2017 ،11:45 ،www.arabtk.com/gretl                                                                  
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  جنكيز للتنبؤ بأسعار النفط مستقبال-تطبيق أسلوب السالسل الزمنية من خالل منهجية بوكسالمبحث الثاني: 
للنموذج قمنا بتقديم السلسلة ودراستها ثم اختيار النموذج وتقديره واإلعطاء النتيجة ن أجل التطبيق العملي م     

 النهائية ألسعار النفط مستقبال:
 المطلب األول: التعريف بالسلسلة محل الدراسة

زماني من أجل القيام بدراسة اإلحصائية يجب التعريف بالسلسلة الزمنية المستخدمة في الدراسة وتحديد مجالها ال     
 وعدد ومشاهداتها وتقديم إحصاء الوصفي للسلسة وتمثيلها البياني مع التحليل:

 الفرع األول: تقديم السلسلة   
فترات متساوية باألشهر من  في (OPEC)ك بأو سعار النفط حسب احصائيات منظمة تمثل السلسلة التوزيع أل     
عبارة عن قيم عشوائية تتحكم فيها قوى العرض والطلب ولها محددات كثيرة كون  وهي 12/2016إلى  01/1990

لتسهل علينا العمل في  Exelأن هذه المادة تلعب دور مهم في العالم، وقد قمنا بتدوين هذه السلسلة في برنامج 
مشاهدة، ولقد قمنا بوضع السلسلة في  325تحتوي السلسلة على  prix pétroleأي  ppومسمات بـ  Gretlبرنامج 
 كما هو مبين في الشكل التالي.  Gretlبرنامج 

 
 Gretl(: إدخال السلسلة الزمنية في برنامج 05الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
 

ثم نقوم بفتح الملفات نختار السلسلة الزمنية  Fichierنضغط على  Gretlيمثل الشكل الصفحة الرئيسية لبرنامج      
 .pp( والسلسلة هي 05يظهر لنا ما هو موجود في الشكل ) Exelألسعار النفط المدونة في برنامج 
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 الفرع الثاني: اإلحصاء الوصفي للسلسلة
 حيث أعطى لنا النتائج التالية: gretlنقوم بدراسة اإلحصاء الوصفي لهذه السلسلة بواسطة برنامج     

 (: اإلحصاء الوصفي للسلسلة 06الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
وقيمة  12/1998مسجلة في  8,5دنيا وقيمة  37,872متوسط قدره إن الدراسة الوصفية للسلسلة الزمنية أعطت      

وهو ما يبين درجة عدم التجانس في مستويات  24,033، وبانحراف معياري وقدره 03/2012في  94,20عظمى 
 السلسلة نتيجة تقلبات الحادة ألسعار النفط كونها تتأثر بعدة عوامل.

 الفرع الثالث: التمثيل البياني للسلسلة الزمنية
 و غير مستقرة وهو كاآلتي:لسلسلة الزمنية إذا كانت مستقرة أني يمكن مالحظة امن التمثيل البيا     

 زمنية(: التمثيل البياني للسلسلة ال07الشكل )
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
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التمثيل البياني للسلسلة يوضح أسعار النفط الذي يبدأ من الصفر والفترة الزمنية باألشهر ومبدئيا السلسلة غير      
ثم ارتفاع حاد  1999حتى  1991مستقرة وهذا واضح من التمثيل البياني، ونالحظ أنها مستقرة نسبيا في الفترة من 

نخفاض طفيف جدا حتى تصبح السلسلة مستقرة إلى غاية ، وبعدها يصحبها ا2000حتى نهاية  1999من فترة 
تميزت هذه الفترة بفترتين حادتين، الفترة األولى التي شهدت ارتفاع  في  2011حتى  2005، أما الفترة من 2005

ثم انهارت أسعار النفط تماما في مدة قصيرة حيث أصبح  2008حتى شهر جوان من سنة  2006أسعار النفط من 
وهذا ما يذكرنا بأزمة  2008دوالر للبرميل في ديسمبر  30إلى  2008دوالر للبرميل في جوان  85ن سعر النفط م

 94بقيمة  2012، أما الفترة الثانية استعاد النفط عافيته باستمرار صعود أسعاره حيث بلغ ذروته في سنة 2008
 2016غ سعره في الشهر األول من سنة حتى بل 2014دوالر للبرميل، ولكن سرعان ما تكرر انهياره مرة أخرى سنة 

دوالر  51حوالي  2016دوالر للبرميل، وقد عادت األسعار لالرتفاع في نفس السنة حتى بلغ سعره في ديسمبر  29
 للبرميل على أمل الستمرار ارتفاعه بالنسبة للدول المصدرة. 

ك ارتفع لمعدل األسبوعي ألسعار سلة أوباك ألسعار النفط الخام أظهرت أن حسب التقرير الشهري لمنظمة أوبو      
دوالر للبرميل، ثم واصل ارتفاعه بعد ذلك ليصل إلى  50,7، مسجال 2016مقارنة باألسبوع األول من شهر ديسمبر 

 دوالر للبرميل خالل األسبوع الرابع. 53,1أعلى مستواه وهو 

دوالر للبرميل  8,5ارتفاعا بمقدار  2016ك خالل شهر ديسمبر عدل الشهري ألسعار سلة خامات أوبشهد م     
 18,1دوالر للبرميل، مسجال بذلك ارتفاع بنحو  51,7ليصل إلى  %19,7مقارنة بأسعار الشهر السابق، أي بنسبة 

 مقارنة بمعدله المسجل خالل الشهر المماثل من العام الماضي. %53,9دوالر للبرميل، أي بنسبة 

 المطلب الثاني: تحديد نموذج التنبؤ
إن إيجاد نموذج مناسب تنطبق عليه المتسلسلة الزمنية يعتبر من المهام الصعبة والتي تحتاج إلى الكثير من      

من أجل القيام بدراسة تنبؤية بأسعار النفط  ARIMA(p,d,q)البحث والخبرة، ولقد رأينا أن النموذج الجيد هو نموذج 
 :(p,d,q)لتأخيرة على مدى سنتين كاملتين ومن أجل ذلك يجب تحديد ا

 dالفرع األول: تحديد التأخيرة 
التي تجعل المتسلسلة  dإذا كانت المتسلسلة او تحويلها غير مستقرة في المتوسط فيجب علينا تحديد درجة التفريق      

 أو تحويلها مستقرة في المتوسط ونقوم بأخذ التفريق األول ثم نفحص ما يلي:
 ؛أو تحويلهاالمخططات الزمنية للمتسلسلة -1
 ؛SPACFو SACFمخططات دالتي الترابط الذاتي العيني والترابط الذاتي الجزئي العيني -2
  .السابقتين 2و1إجراء تفريق آخر إذا احتاج االمر وا عادة الخطوات -3

 .     2أو  1أو  0غالبا ما تكون  dدرجة التفريق مالحظة: 
( وهذا Dickey-Fuller augmenté) ADFاختبارات السكون  باستخدامنقوم  (d)من أجل تحديد التأخيرة      

 الختبار استقرارية السلسلة من عدمها.
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 testsنختار اختبارات الجذر الوحدوي  Variableنقوم بالخطوات التالية: نضغط على السلسلة ثم نضغط على      
de racine unitaire  ثم نختار اختبار ديكي فوالر المطورtest de Dickey-Fuller augmenté  نتحصل على

  النتائج التالية:
 Gretlببرنامج  ADF(: اختبار 08الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gretlالمصدر: من إعداد الطلبة باعتماد على مخرجات 
  فإننا نقبل فرضية  %5نالحظ من النتائج المتحصل عليها أن القيمة االحتمالية غير معنوية وأكبر تماما من      

0H  1ونرفض الفرضيةH  والذي سنقوم به ببرنامج  01وهذا ما يدفعنا إلى حساب الفروقات من الدرجةEViews 
 عام كما يلي: تجاهاوبدون  وذلك بدون ثابت

 EViews(: اختبار الجذر الوحدوي ببرنامج 09الشكل )
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 EViewsالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
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 تظهر لنا النتائج التالية:     
 EViewsببرنامج  ADF(: اختبار 10الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EViewsالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
 

 0Hوبهذا فإننا نرفض الفرضية  5%تماما من  قل( أن القيمة االفتراضية معنوية جدا وأ10نالحظ من الشكل )     
 .d=1، ومنه فإن التأخيرة أو درجة التفريق 1Hونقبل الفرضية 

 :إزالة عدم استقرارية السلسلة األصلية
بعد إجراء الفروقات من الدرجة األولى على السلسلة األصلية نحصل على سلسلة الفروقات من الدرجة األولى      

 والممثلة في الشكل البياني التالي: DPPنرمز لها 
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 DPP(: المنحنى البياني لسلسلة الفروقات من الدرجة األولى 11الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gretlالمصدر: من إعداد الطلبة باعتماد على مخرجات 
على أن  يتذبذب حول القيمة صفر، وهذا ما يدل DPPمن خالل الشكل نالحظ أن المنحنى الخاص بالسلسلة      

 السلسلة مستقرة.
 DPPط الذاتي والجزئي للسلسلة ا(: دالتي االرتب12الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EViewsالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
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 تساوي معنويا الصفرk= 1…….20 نالحظ من خالل الشكل اعاله أن المعامالت المحسوبة مناجل الفجوات     
 الصفر.أي تتناقص تدريجيا نحو  داخل مجال الثقة

 (p,qالفرع الثاني: تحديد التأخير )
ودرجة  pبعد أن نتحصل على متسلسلة مستقرة في كل من التباين والمتوسط نقوم بتحديد درجة االنحدار الذاتي      

وذلك بمقارنة دالتي الترابط العيني والترابط الذاتي الجزئي العيني مع األنماط النظرية لدالتي  qالمتوسط المتحرك 
 الترابط الذاتي والترابط الذاتي الجزئي. 

نختار  Variableنقوم بالخطوات التالية: نضغط على السلسلة ثم نضغط على  qو pمن أجل تحديد التأخيرة      
Corrélogramme نتائج التالية:نتحصل على ال 

 ppدالتي االرتباط الذاتي والجزئي للسلسلة (: التمثيل البياني ل13الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
 

يوضح لنا ان السلسلة غير مستقرة الن  ACFمن خالل التمثيلين البيانيين نالحظ أن الشكل البياني الذي يمثل      
في األصل، وأنه  1هي  dكل العناصر هي خارج مجال الثقة ولكن في استقرار واحد هذا ما يؤكد أن درجة التفريق 

نتوءات فقط خارج مجال الثقة أي  2فإنه يوجد  PACF، أما فيما يخص 2حتى  0من  qيمكن احتساب قيمة 
K=1 ….2  فإنp=2 وبهذا فإن التأخيرة ،p=2  وq=2 
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 شهر القادم  24ر النفط لـ االمطلب الثالث: التنبؤ بأسع
نقوم بتقدير النموذج حسب قيم التأخيرات على أمل أن تعطينا   (2,1,2)لتصبح  (p,d,q)بعد تحديد التأخيرات      

 نتائج جيدة وهذا فقط إذا كانت معلمات النموذج معنوية أو معنوية جدا:
 ARIMA (2,1,2)الفرع األول: تقدير نموذج 

( الذي يمثل دالتي االرتباط 13، وباالعتماد على الشكل )ARو MAتقدير النموذج يعني تحديد رتبة النماذج      
  .AR=2 والنموذج MA= 2 نالحظ أن نموذج ppالذاتي البسيطة والجزئية للسلسلة 

، ARIMAثم نختار السلسلة الزمنية ثم نختار نموذج  Modéleمن أجل تقدير النموذج نقوم بالضغط على      
 نحصل على النتائج التالية:

      
 ARIMAإدخال بيانات نموذج (: 14الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات                           
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مية موس الخانات الفي  (p,d,q)نقوم إدخال السلسلة الزمنية ألسعار النفط في مربع المعلومات ومأل التاخيرات      
لغاء االتجاه العام ثم نضغط على  كما أننا نقوم بإلغاء الثابت  ، نتحصل على النتائج التالية:Validerوا 

 (: اختبار معنوية معالم النموذج15الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
 

يمثل الشكل اختبار لمعنوية معالم النموذج لي يكون مالئم إلجراء عملية التنبؤ نالحظ أن معلمات النموذج      
وهذا ما يؤكد  5%أقل تماما من θ2 و θ1و، 5%أقل تماما من 𝜑2 و 5%أقل تماما من  𝜑1حيث أن  معنوية جدا

 .ARIMA(2,1,2)أنه يمكن القيام بالتنبؤ في المستقبل بنموذج 
 ARIMA (2,1,2)الفرع الثاني: التنبؤ باستخدام نموذج 

 يمكننا التنبؤ وبعدما ظهرت لنا معلمات النموذج معنوية جدا بعد اختبار النموذج المقدر واختبار مدى صالحيته     
غاية  شهرا مستقبال أي إلى 24 في الفترات الالحقة على المدى القصير وبناء مجال الثقة للتنبؤ لهذه القيم لمدة 

ثم نختار التنبؤ وبعدها نقوم بضبط المدة الزمنية للتنبؤ ثم تظهر لنا  Analyse، نقوم بالضغط على 12/2018
 النتائج التالية:
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 ARIMA(2,1,2)(: التمثيل البياني ألسعار النفط لمتوقعة مستقبال باستعمال نموذج 16الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 

يتبع السلسلة األصلية مما يؤكد الجودة اإلحصائية للنموذج المختار  إن التنبؤيمكن القول  (16من خالل الشكل )     
يمثل اللون األحمر أسعار النفط في األسواق النفطية أما اللون االزق هو التنبؤ المتوقع الذي قام وأيضا قوة التنبؤ، 

متطابقة مع األسعار الحقيقية للنفط حيث أن في مرحلة ارتفاع  Gretlوالمالحظ هنا أن مخرجات  Gretlبه برنامج 
 في اتجاه التغير. Gretlانت مخرجات األسعار كان التوقع مطابق للتغير، أما عند انهيار أسعار النفط فك

ويبين  12/2018إلى غاية  01/2017أما اللون األخضر يمثل أسعار النفط المتوقعة مستقبال والتي تبدأ من      
ثم تنخفض لتواصل  2017( أن األسعار ستكون مستقرة في هذه الفترة حيث ترتفع في بداية سنة 16لنا الشكل )

سب مجال التنبؤ المحدد ولكن هذا التذبذب طفيف، وهي قابلة لالرتفاع أو االنخفاض ح الثبات في قيمة سعر النفط
  لكل شهر.

 وللتوضيح أكثر يبين لنا الجدول التالي األسعار بدقة في األشهر القادمة:     
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 (: أسعار النفط المتوقعة مستقبال01الجدول رقم )

 %95الزمني لـ الفاصل  األخطاء التنبؤ)دوالر/برميل( األشهر
01/2017 53,6 3,17 -47,4 59,8 
02/2017 54,3 5,06 -44,4 64,3 
03/2017 54,2 6,64 -41,2 67,2 
04/2017 53,5 7,90 -38,0 69,0 
05/2017 52,6 8,86 -35,3 70,0 
06/2017 51,9 9,60 -33,1 70,7 
07/2017 51,5 10,19 -31,5 71,5 
08/2017 51,4 10,68 -30,4 72,3 
09/2017 51,5 11,14 -29,6 73,3 
10/2017 51,7 11,59 -29,0 74,4 
11/2017 51,9 12,04 -28,3 75,5 
12/2017 52,1 11,51 -27,6 76,6 
01/2018 52,2 12,97 -26,8 77,6 
02/2018 52,2 13,43 -25,9 78,5 
03/2018 52,2 13,88 -25,0 79,4 
04/2018 52,1 14،31 -24,1 80,1 
05/2018 52,0 14,72 -23,2 80,9 
06/2018 52,0 15,11 -22,4 81,6 
07/2018 52,0 15,49 -21,6 82,3 
08/2018 52,0 15,86 -20,9 83,1 
09/2018 52,0 16,22 -20,2 83,8 
10/2018 52,0 16,57 -19,5 84,5 
11/2018 52,0 16,92 -18,9 85,2 
12/2018 52,0 17,26 -18,2 85,9 
   

 Gretlالمصدر: من إعداد الطبة باعتماد على مخرجات 
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أظهرت لنا النتائج التالية: ارتفاع  Gretlوبمخرجات برنامج  ARIMA(2,1,2)من نموذج  حسب التنبؤ المقدم      
 51,7دوالر للبرميل مقارنة بالشهر الماضي الذي كان فيه السعر  53,6إلى  2017سعر النفط في شهر جانفي سنة 

دوالر للبرميل، ثم بدأ باالنخفاض تدريجيا  54,2لبرميل وواصل ارتفاعه حتى وصل في شهر مارس إلى دوالر ل
دوالر للبرميل مقارنة بالشهر الماضي،  0,7دوالر للبرميل، حيث انخفض بقيمة  53,5بقيمة  2017وأصبح في أبريل 

دوالر للبرميل في  0,1م ارتفع بقيمة دوالر للبرميل ث 51,4وبلغت قيمته  2017وواصل انخفاضه حتى شهر أوت  
دوالر للبرميل  52,2بقيمة  2018دوالر للبرميل وارتفع تدريجيا حتى أصبح في جانفي  51,5شهر سبتمبر ليصبح 

دوالر للبرميل، ثم تأتي مرحلة االستقرار  0,1بقيمة  2018وبعدها انخفض في أبريل  2018وبات مستقرا حتى مارس 
 دوالر للبرميل. 52,0بقيمة  2018إلى غاية ديسمبر  2018ابتداء من شهر ماي  التي يثبت فيها السعر

ومن التحليل يمكن استخالص أن أسعار النفط ال تزال في نفس المستوى وليس هناك أي تغير ملحوظ إذ انها      
ها الدول المنتجة لرفع مستقرة وثابتة نسبيا إلى أنه قابلة للتغير حسب مجال التنبؤ وهذا يرجع إلجراءات التي تتخذ

 مستوى السعر.
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 خالصة الفصل الثاني:

 قمنا في هذا الفصل بتطبيق أحد أساليب االقتصاد القياسي وهو أسلوب السالسل الزمنية وفق منهجية بوكس     
جنكيز على أسعار النفط في السوق العالمية، وهذا بعد تقديم مفهوم عام حول السالسل الزمنية. حيث تم تطبيق 
منهجية بوكس جنكيز على أسعار النفط ومن ثم توصلنا إلى النتائج النهائية لعملية التوقع باألسعار مستقبال انطالقا 

وهذا  2016إلى غاية ديسمبر 01/1990من جانفي  من معطيات شهرية لمدة ستة وعشرون سنة ماضية ابتداء
 .Gretlو Eviewsباستعمال برمجيتي 

 وانطالقا ARIMA(2,1,2) بعد المفاضلة بين عدة نماذج قياسية، وجد أن السلسلة تتبع نموذج قياسي خاص بها     
 من هذا النموذج تم حساب القيم المتوقعة ألسعار النفط للفترة المقبلة لمدة سنتين.
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إن النفط هو أكثر من مجرد مصدر للطاقة، حيث تكمن أهميته االقتصادية بأنه يتمتع بمزايا عديدة ال تتوفر في      
حيث قد أصبح ، بدائله، فهو سلعة استراتيجية تعتمد عليها معظم دول العالم المتقدم في اإلنتاج الصناعي والزراعي

أسعاره التي تتعرض هي األخرى للعديد من عوامل السوق، والتي التطور االقتصادي ألي دولة مرهونا بتطورات 
 .تنعكس بدورها على السياسة المالية للدولة

االقتصاد الجزائري على  و االنعكاس الذي تحدثه أسعار النفطالعالقة أ لتوضيحوفي دراستنا هذه كانت محاولة      
فهي تتأثر بأي تغير في السعر النفط ولو كان صغيرا،  ن الجزائر تعتمد على صادرات النفطية بشكل كبيرأباعتبار 

ففي حالة ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية فسوف يعود بالسخاء على االقتصاد الجزائري والرواج، أما في حالة 
تمد العكس كما هو الحال اآلن فسوف يعود على االقتصاد الجزائري بالتراجع والدخول في أزمة، ألنه المورد الذي تع

 عليه بصورة كبيرة.
وسنة  2008سنة ولقد أكدت الدراسة اإلحصائية على أن أسعار النفط شهدت تغيرات وتقلبات حادة خاصة في     

 المذكورة في الدراسة.  2014
     وبعد هذه الدراسة العامة التي حاولنا من خاللها اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للموضوع والمتمحورة حول     
، وذلك من خالل التساؤالت الفرعية 2014مستقبل أسعار النفط وانعكاساته على االقتصاد الجزائري بعد صدمة ما 

  استخلصنا:
إن محددات أسعار النفط وأن عوامل السوق األساسية )الطلب والعرض( ال تبدو أنها كافية وحدها لتفسير عدم -1

استقرار أسعار النفط، ولذلك هناك عوامل أخرى تؤثر في سعر النفط، وقد توصلنا إلى أن النخفاض سعر النفط في 
صخري بكثرة للسوق بل هناك أسباب أخرى كالزيادة ليس له سبب واحد وهو كثرة النتاج ودخول الغاز ال 2014سنة 

المتوقعة في الصادرات اإليرانية وتراجع الطلب العالمي وارتفاع سعر الصرف وهناك أسباب أخرى، وهذا ما يؤكد لنا 
 عدم صحة الفرضية األولى. 

لقيام ببعض البحوث ا ،وبعد ARIMA(p,d,q)أما الفرضية الثانية الذي ينص على أن النموذج األمثل هو نموذج-2
فإن النموذج أعطى النتائج على مدى سنتين   ARIMA(p,d,q)تبين لنا أن النموذج األمثل هو نموذج واالختبارات

دوالر للبرميل وهذا السعر منخفض بالنسبة للسعر قبل  51دوالر للبرميل و  54مستقبال بثبات سعر النفط ما بين 
 ة الثانية.وهذا ما يؤكد لنا صحة الفرضي 2014سنة 

 
 
 
 
 
 



 الخاتمة

 
 

65 
 

 نتائج الدراسة النظرية:
يعتبر النفط مادة ذو أهمية كبيرة في العالم الحتوائه على عدة مشتقات جعلت منه ذو ثقل كبير حيث يعد االقتصاد -1

النفطي علم ألنه يعتبر أحد موضوعيات االقتصاد التطبيقي إذ لديه هدف وهو القيام بتحويل الثروة )المادة الخام( إلى 
 منتجات سلعية تلبي حاجات االنسان لديها.

 مما يجعلهاولكن ليست كافية بل هناك عوامل أخرى سعار النفط بالعديد من العوامل كالعرض والطلب أتتأثر -2
 .تتذبذب وتتغير تبعا لألوضاع السائدة في السوق 

% في 95تعتبر الجزائر من البلدان التي تعتمد بشدة على تصدير سلعة واحدة أساسية وهي النفط وبنسبة تفوق -3
% من إيرادات الميزانية العامة للدولة، وهو وضع يجعل االقتصاد  60المتوسط، كما تشكل الجباية البترولية أكثر من 

 سوق النفط.  الجزائري شديد الحساسية والتأثر بالتغيرات الحاصلة في
هي ظهور ما يسمى بالغاز الصخري والذي  2014أسعار النفط في سنة  انهيارمن أهم األسباب التي أدت إلى -4

 دخل إلى السوق النفطية بكثرة.
ن الجزائر تعتمد على صادرات النفط بشكل كبير مما ألنفط على االقتصاد الجزائري كون لقد أثر انخفاض أسعار ا-5

  حلة كساد وتطبيق السياسة االنكماشية.جعلها تدخل في 
جراءات من اجل الحد من آثار األزمة ووضعت كخط -6 ضبط  دفاع أول صندوق بذلت السلطات الجزائرية جهود وا 

 أن هذه المادة معرضة على تقلبات كثيرة. ن و بديلة ك اقتصاديةادر صنه بدأت بالبحث عن مأاإلرادات كما 
 نتائج الدراسة التطبيقية:

 تعتبر السلسلة الزمنية ألسعار النفط سلسلة غير مستقرة وهذا راجع لتذبذبات أسعار النفط.-1
 .ARIMA(2,1,2)إن نموذج األمثل الذي تنطبق عليه المتسلسلة الزمنية ألسعار النفط هو نموذج -2
إن أسعار النفط ال تزال في نفس المستوى وليس هناك أي تغير ملحوظ إذ انها مستقرة وثابتة نسبيا إلى أنه قابلة -3

 للتغير حسب مجال التنبؤ وهذا يرجع إلجراءات التي تتخذها الدول المنتجة لرفع مستوى السعر. 
وهذا ما يجعل تخوف كبير بالنسبة  2013و 2012إن أسعار النفط منخفضة جدا مقارنة بأسعار النفط في فترة -4

 للدول المنتجة والمصدرة.
ا بمدينة فيينا _ النمس 171الذي توصلت إليه الدول األعضاء في أوبك خالل اجتماعها رقم إن قرار منظمة أوبك -5

من  بك مع إحدى عشر دولة منتجة للنفط من خارجها على خفض انتاجها اعتباراأو باإلضافة إلى اتفاق دول منظمة 
 سيؤدي إلى نقص العرض وبالتي إلى ارتفاع اإلنتاج.  2017أول شهر من 

مطابقة تماما ألسعار النفط الحقيقية في سوق النفط العالمية في  Gretlأعطاها برنامج إن النتائج المتوقعة التي -6
 .وأيضا قوة التنبؤ يؤكد الجودة اإلحصائية للنموذج المختاروهذا ما  12/2016إلى  01/1990فترة الدراسة من 

 .دوالر للبرميل 51دوالر للبرميل و 54النموذج أعطى النتائج على مدى سنتين مستقبال بثبات سعر النفط ما بين -7
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 :االقتراحات
بناءا على النتائج الدراسة النظرية والتطبيقية التي توصنا بإمكاننا تقديم بعض التوصيات والمقترحات والتي تتمثل      

 :فيما يلي
العمل على رفع النمو في القطاعات االقتصادية األخرى خارج قطاع المحروقات، وتوجيه اإلنفاق العام نحو -1

 .الجزائري  االستثمار في المشاريع الصناعية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي
 .االستغالل العقالني لموارد الجباية البترولية والتوزيع العادل لها-2
القطاعات ه يكالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية والطاقة المائية، وترف في الجزائر الطاقة البديلةر مصادر تطوي-3

 .احة والفالحةالحيوية األخرى كقطاع السي
 .للحد من زيادة العرض في السوق النفطية العالمية تقيليل من إنتاج هذه المادة بالنسبة للدول المنتجة-4
 المادة وبيعها في األسواق العالمية بسعر مرتفع. وضع استراتيجية إلنتاج هذه-5
ولكن ستؤول  يمكن القول أن الزيادة في األسعار بالنسبة للجزائر سيؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى القصير-6

تعمل على إلى نتائج سلبية في المدى البعيد وللتخلص منها يجب وضع وصنع سياسات اقتصادية كلية بعيدة المدى 
 بين االقتصاد الحقيقي والعائدات النفطية.الفصل 

 آفاق الدراسة:
هذه الدراسة هي جزء و  2014 تناولنا موضوع آفاق أسعار النفط وانعكاساتها على االقتصاد الجزائري بعد صدمة    
أوسع لدراسات مستقبلية موضوع مجاال فتح هذا الدراستنا نأمل أن ي د، وفي ختامالكثير من التعقيحمل ط لموضوع ييبس

 :ذكر بعض منها مكنومحاور بحوث جديدة ي
 تقلبات أسعار النفط وآثارها على الميزانية العامة للدولة.-1
 تطوير مصادر الطاقة في الجزائر خارج قطاع المحروقات.-2
 محددات أسعار النفط في السوق النفطية العالمية والحد من تقلباتها.-3
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 أوال: مراجع �الغة العر��ة

 الكتب:-
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-الدولي حول صنع القرار في المؤسسة االقتصاد�ة، كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوض�اف

 .2009الجزائر، أبر�ل -مسیلة

"تداع�ات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري والس�اسات الالزمة للتكیف مع عبد الحمید مرغیت، -2

 ل�ة العلوم االقتصاد�ة.، جامعة جیجل/الجزائر، كالصدمة"

 التقار�ر:-

رول ، تقر�ر مقدم إلى مؤتمر البتتنم�ة وتطو�ر الصناعات البترول�ة في ال�الد العر��ة""عبد الهادي حسن طاهر، -1

 نقال عن محمد أحمد الدوري، نفس المرجع.6-1973/03/13العر�ي السادس، �غداد ،

 ثان�ا: مراجع �الغة األجنب�ة

1-Liver: 

1-Joseph G .Monk, gestion de la production et des 69perations, traduit par : Cloud En 

grand, MC GRAW HILL Edition, Paris, 1993, p16 

 ثالثا: مراجع األنترنت 

-http://kanz، 11:56، 06/03/2017، "أثر تغیرات البترول على االقتصاد الجزائري"-1

redha.blogspot.com/2011/08/blog-post_3833.html 

 ، 18:56، 01/02/2017، "أر�عة أس�اب رئ�س�ة لهبوط أسعار النفط"-2

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness 

-http://www.arab-oil-naturalgas.com/oil، 19:38، 04/03/2017، "أنواع أسعار النفط الخام"-3

price-types 
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-http://www.fx، 12:48، 05/03/2017، "ماهي العوامل التي تؤثر على سعر النفط"جمانة عدنان، -4

arabia.com/vb/showthread.php?t=29634 

صوالیلي، سم�ة یوسفي، سعید �شار،" منتدى الخبر یناقش انعكاسات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد حف�ظ -4

 www.elkhabar.com/، 19:01، 01/02/2017الجزائري"، 

 ، 19:04، 01/02/2017، "انخفاض أسعار النفط أس�اب وعواقب"عامر العمران، -6

http://www.jadidpresse.com  

 ،19:57، 06/03/2017علي ع�اس عبد الجلیل، "آثار األزمة االقتصاد�ة الراهنة"، -7

 http://montada.echoroukonline.com/showthread. 

8-08/04/2017 ،10:29   ،            http://faculty.ksu.edu.sa/72604/DocLib1/eviews.pdf                                          

9-18 /04 /2017 ،11:45                                                  ، www.arabtk.com/gretl                                                                  

http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=29634
http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=29634
http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=29634
http://www.jadidpresse.com/
http://montada.echoroukonline.com/showthread
http://montada.echoroukonline.com/showthread
http://faculty.ksu.edu.sa/72604/DocLib1/eviews.pdf
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  ARIMA )0 1 0( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):01الملحق (

 

 

 

  ARIMA )0 1 1( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):02الملحق (
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  ARIMA )0 1 2( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):03الملحق (

 

 

  ARIMA )1 1 0( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):04الملحق (
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  ARIMA )1 1 1( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):05الملحق (

 

 

  ARIMA )1 1 2( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):06الملحق (
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  ARIMA )2 1 0( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):07الملحق (

 

 

  ARIMA )2 1 1( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):08الملحق (
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  ARIMA )0 1 3( النموذجاخت�ار معنو�ة معالم  ):09الملحق (

 

 

  ARIMA )3 1 0( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):10الملحق (
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  ARIMA )3 1 1( اخت�ار معنو�ة معالم النموذج ):11الملحق (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015/2016): المعدل األسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أو�ك 12(الملحق 
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 2015/2016أسعار سلة أو�ك ): التغیر في 13( الملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 ): مرونة العرض والطلب على النفط14(ملحقال
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 ): العرض والطلب العالمي على النفط15( الملحق
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