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امللخص:
تهدف الدراسة إلى إبراز أثر التطور القانوني على الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر ،عبر مختلف مراحل الصناعة النفطية.
استخدمت هذه الدراسة أهم املؤشرات االقتصادية والخاصة بنشاطات الصناعة النفطية املنبع النقل واملصب (كمؤشر العقود املبرمة ،مؤشر املسح
الزلزالي ،مؤشر اآلبار املكتشفة ،مؤشر إنتاج املنتجات املكررة) وهذا من خالل الفترة املمتدة من  1986إلى  .2017كما استندت إحصائيات هذه الدراسة
على تقارير إحصائية للمؤسسة الوطنية سوناطراك وتقارير إحصائية للشركة البريطانية بريتش بتروليوم .BP
توصلت الدراسة إلى أن فتح الشراكة األجنبية على مختلف نشاطات الصناعة النفطية الجزائرية وفق تطور املنظور القانوني من القانون 14/86
إلى القانون  ،01/13ساهمت بشدة في زيادة وتطوير كل من مؤشر استعمال التكنولوجيا ،مؤشر اآلبار املكتشفة للحقول النفطية والحقول الغازية ومن ثم
ارتفاع في مؤشر إنتاج املحروقات ومؤشر إنتاج املنتجات املكررة .
الكلمات املفتاحية  :قانون املحروقات؛ شراكة أجنبية؛ مراحل صناعة نفطية؛ سوناطراك.
تصنيف L71, K32, Q40 : JEL

املقممة:
تستغل الثروة النفطية من خالل مجموعة من النشاطات أو العمليات الصناعية وفق مرحلتين أساسيتين مرحلة املنبع ومرحلة املصب .تدعى
هذه النشاطات بالصناعة النفطية؛ إذ تتميز هذه األخيرة بأنها صناعة جد معقدة ومركبة ومتكاملة ،بحيث تتطلب رؤوس أموال معتبرة ،تكنولوجيا
عالية ،مهرات وخبرات فنية ودراسات دقيقة ،وغيرها من العوامل التي هي تحت سيطرة الشركات العاملية وال تمتلكها الدول املنتجة واملالكة للثروة
النفطية ،1كدول أعضاء منظمة األوبك  2.0PECوالجزائر عضو في هذه املنظمة منذ سنة .1969

1

Nadine Bret-Rouzaut et Jean-Pierre Fevennec, 2011, Recherche et Production du Pétrole et du Gaz , Editions
; TECHNIP, 2eme Edition, pp7-8 , Texte adapté
2
 ،Organisation des Pays Exportateur de Pétroleتأسست منظمة األوبك خالل مؤتمر عقد في العاصمة العراقية ببغداد في  14سبتمبر  ،1960من املرجع؛
; Nadine Bret-Rouzaut et Jean-Pierre Fevennec, (2011), même ouvrage, Editions TECHNIP, 2eme Edition, P25
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تعد الجزائر الدولة التاسعة في منظمة األوبك ،حيث يعتمد اقتصادها على الريع النفطي .إذ يكتسب قطاع املحروقات في الجزائر أهمية
بالغة ،فهو يساهم بنسبة  1%94,75من الصادرات خالل سنة  ،2017ويعد النفط من جهة مصدر إليرادات الخزينة الجزائرية حيث تقدر الجباية

النفطية بنسبة  %96من اإليرادات اإلجمالية2ويساهم من جهة ثانية بنسبة  %46من الناتج الداخلي الخام وفق إحصائيات سنة .32016
بهدف تنمية وتطوير قطاع املحروقات لجأت الحكومة الجزائرية منذ االستقالل ،وخاصة بعد تأميم املحروقات سنة  1971الى غاية سنة
 ،2017بإصدار مجموعة من التعديالت الخاصة بقوانين قطاع املحروقات .بغية خدمة مصلحة اقتصادها من جهة وملواكبة معطيات اقتصاد السوق
العالمي من جهة ثانية .وقد مست هذه التعديالت الواردة في القانون  14/86املعدل بالقانون  21/91والقانون  07/05املعدل باألمر  ،410/06والقانون
 01/13ضرورة تدعيم نشاطات الصناعة النفطية بعقود شراكة ،كوسيلة فعالة تساهم في توفير رؤوس األموال ونقل التكنولوجيا التي يحتاجها القطاع
ومن ثم تفعيل نتائج االستكشافات النفطية.

إشكالية المراسة:
تم تف عيل الشراكة األجنبية في قطاع البترول في الجزائر منذ فترة االستعمار ،والتي كللت باكتشاف أول حقل نفطي تجاري سنة ،1956ومنذ
تلك الفترة لجأت الجزائر ومازالت تلجأ إلى الشراكة األجنبية في قطاع املحروقات وفق مراحل الصناعة النفطية .ومن هذا املنطلق تهدف دراستنا الى
تناول االشكالية التالية:
ما ممى أثر تطور قانون قطاع محروقات الجزائرعلى الشراكة األجنبية وفق مراحل الصناعة النفطية (املنبع ،النقل واملصب)؟

فرضيات المراسة:
بغية اإلجابة عن هذه االشكالية استندنا إلى الفرضيات التالية :
 تعد املنظومة القانونية الجزائرية أحد أهم العوامل في استقطاب الشراكة األجنبية.
 تعد أنشطة املنبع املحرك األساس ي في استقطاب الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر.
 تساهم الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر إلى تحسين وتطور سلسلة أنشطة الصناعة النفطية.

أهمية المراسة:
يكتس ي موضوع الشراكة األجنبية أهمية بالغة في قطاع محروقات الجزائر ،ملا له من أثر على مراحل الصناعة النفطية بصفة مباشرة ،كما
تزامن معالجته مع مجهودات الجزائر في إصدار نظم قانونية جديدة تسعى من خاللها إلى استقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية في قطاع املحروقات.

أهماف المراسة :
باإلضافة إلى محاولة اإلجابة على التساؤل الرئيس ي للدراسة ،تهدف هذه الدراسة إلى :
 التعرف على تطور مختلف القوانين التي تنظم الصناعة النفطية الجزائر يه ؛


إبراز أثر تطبيق القوانين على نشاطات مراحل الصناعة النفطية (املنبع ،النقل ،و املصب) مع تعيين أي مرحلة أكثر استقطابا للشراكة.

المراسات السابقة :
اعتمدت الدراسة على بعض األبحاث والدراسات العلمية السابقة ،نعرض أهمها فيما يلي:
 دراسة بوحنية وخميس محمم (:5)2013
تهدف هذه الدراسة تحت عنوان "قانون املحروقات في الجزائر وإشكالية الرهانات املتضاربة قراءة في تطور األطر القانونية واملؤسساتية
لقطاع املحروقات في الجزائر" إلى محاولة إعادة قراءة مسار التحوالت والتغيرات في األطر القانونية والتشريعية املتعلقة بقانون املحروقات والرهانات
املتضاربة املتعلقة بها .جاءت إشكالية الدراسة بالصيغة التالية :كيف تطورت األطر القانونية املتعلقة بقطاع املحروقات والرهانات املتضاربة املتعلقة
بها؟ تم تحليل الدراسة القانونية لهذا البحث وفق األسلوب التاريخي لسرد األحداث منذ قانون  1986ثم قانون  ،2005ثم قانون  2013ليغير ويعدل
;Office Nationale des Statistiques, Année 2016 www.ons.dz
; Idem
;OPEC,"Annual Statistical Bulletin", Edition 2013, PP22-23
Journal Officiel de la République Algérienne ,N°50,Loi n° 05-07 au 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures.

1
2
3
4

 5بوحنية قوي وخميس محمد( ،جوان  ، )2013قانون املحروقات في الجزائر واشكالية الرهانات املتضاربة قراءة في تطور األطر القانونية واملؤسساتية لقطاع املحروقات في الجزائر،
مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد التاسع ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة؛
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قانون  2006لتجاوز النقائص والسلبيات التي ميزته .خلصت الدراسة إلى أن قانون  14/86أعتبر نقطة تحول جوهرية في تنظيم قطاع املحروقات لعدة
أسباب من بينها:
 .1تزامن القانون  14/86مع األزمة االقتصادية سنة  1986وانهيار أسعار النفط ،حيث فتح القانون الباب أمام االستثمار الخارجي في قطاع
املحروقات.
 .2لعب قانون  07/05دورا أساسيا لتحرير قطاع املحروقات وإعادة هيكلة اإلطار القانوني واملؤسساتي إلدارة هذا القطاع بإعفاء سوناطراك من
اإلدارة وتحويلها لوكالة "." ALNAFT2 " ،" ARH 1
 .3تغير قانون  07/05بتعديل سنة  2013مهم ولكنه غير كافي في ظل غياب مقاربة أشمل لسياسة طاقوية في الجزائر.
 دراسة :3)2014( Dorbane Ahmed
عرضت هذه الدراسة تحت عنوان" SONTRACH et le partenariat étranger action commune pour
 "intérêts communsالى أن الشراكة االستراتيجية شكلت الدافع لعدم إدراك املؤسسة الوطنية سوناطراك بتحقيق أهدافها االقتصادية ،كما
سمحت الشراكة للمؤسسة الوطنية سوناطراك بالحصول على أرباح من مشاريعها ،واملتعلقة بـالتطوير ،مع استخدام التكنولوجيا السائدة والجد
متطورة خاصة في نشاط املنبع بمراحلها املختلفة ،والذي يعتبر نشاط محوري ملجمع سوناطراك .تطرق الباحث الى أن شركة سوناطراك إعتمدت على
الشراكة من خالل (الشركاء – التعاون)( ،زبائن ممونين -شراكة أفقية)( ،املنافسين-تحالف استراتيجي) .كما عرض الباحث تطور الشراكة األجنبية في
نشاط املنبع مع نتائجها .الى جانب تطور االستثمارات املباشرة األجنبية ،وآفاق وتحديات الشراكة التي تواجهها شركة سوناطراك .كما تم التطرق الى
الشراكة االستراتيجية والط اقة النظيفة .خلص الباحث إلى أن الشراكة األجنبية مكنت سوناطراك من تكوين متخصصين لعمالها فيما يتعلق بـ
(املعارف ،برامج االدارة ،التطبيقات املستخدمة) إلدارة املوارد البشرية.

املبحث األول :اإلطارالنظري
املطلب األول :تعريف الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجز ائر
قبل إعطاء تعريف الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر ،سنتطرق إلى تعريف الشراكة ،ثم الشراكة األجنبية.
ً
أوال :تعريف الشراكة
هناك عدة تعاريف للشراكة ،سنتطرق لبعض منها فيما يلي :
يقصد بالشراكة ،التعاون بين فريقين أو أكثر للوصول إلى غرض أو أغراض محددة .و تتطلب الشراكة التزامات من كل الفرقاء املعنيين
إلحراز أهداف مشتركة .4وضح هذا التعريف أن الشراكة يمكن أن تنشأ بين أكثر من طرفين.
عرفها كل من  Raymond et Bourque :على أنها اتفاق تكميلي و عادل بين طرفين مختلفين في الطبيعة ،في املهمة ،في النشاط ،في املوارد ،و
في طريقة العمل ،مبني على االحترام و االعتراف املتبادل من أجل الوصول إلى الغايات و األهداف املشتركة املتفق عليها .5ركز هذا الباحث في تعريفه على
طبيعة العالقة بين أطراف الشراكة.
و عرفها  :Dhumeعلى أنها طريقة عمل تعاوني مبينة على اتفاق بين أطراف مختلفة ،تعمل معا من أجل تغيير طريقة العمل إلى األحسن -
خلق مشروع جديد أو تغيير املوجود لألحسن -مع وضع خطة عمل و العمل معا لبلوغ األهداف املشتركة 6.أعطى هذا الباحث تعريف واضح للشراكة من
خالل إبراز دافع الشراكة ،و الهدف منها.

1

 :ARHسلطة ضبط املحروقات ،الوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات و ضبطها في مجال املحروقات ،حيث تسير كافة مرحلة النقل من حيث دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة
األنابيب وتقديم توصيات للوزير املكلف باملحروقات ،من املرجع  :الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ  19جويلية  ،2005العدد 5؛
 :ALNAFT 2وكالة وطنية لتثمين موارد املحروقات حيث تسهر على سير كامل نشاطات مرحلة املنبع ،من حيث تسليم رخص التنقيب للشركات االجنبية ،القيام بعملية طرح
املناقصات للمنافسة ،منح مساحات البحث واالستغالل ،من املرجع  :الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ  19جويلية  ،2005العدد 5؛
3

DORBANE Ahmed (Décembre 2014) , SONATRACH et le partenariat étranger action commune pour intérêts communs, MAAREF
;(Revue académique) partie : Sciences Economiques,9EME Année -N°:17
4
Xie, oingshu and roger stough, (june 2002), public-private partnership in urban economic development and prospected of their
;application in china, presented at the international conference on transition in public administration and government, Beijing, p15-19
5
Denis Bourque, Concertation et partenariat – entre levier et piège du développement des communautés, Presse de l’Université du
Québec, 2008, p07.
6
; Ibid, p08
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كما عرفها  ،B. Ponsonعلى أنها كل أشكال التعاون التي تتم بين مؤسسات أو منظمات ملدة معينة ،تﻬدف إلى تقوية فعالية املتعاملين من
أجل تحقيق األهداف التي تم تحديدها 1.في هذا التعريف نجد أن الباحث فتح مفهوم الشراكة لتشمل كل أشكال التعاون بمعني الشراكة تضم
التحالف ،االندماج ،االقتناء...
ً
ثانيا :تعريف الشراكة األجنبية
الشراكة األجنبية هي استثمار مشترك يمتلكه أو يشارك فيه طرفان (أو شخصان معنويان(  ،أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة،
واملشاركة هنا ال تقتصر على الحصة في رأس املال بل تمتد أيضا إلى اإلدارة ،والخبرة وبراءة االختراع أو العالمات التجارية .2نجد أن هذا التعرف أعطى
صورة واضحة للشراكة األجنبية من جهة أطراف املشاركة ،و من جهة طبيعة املشاركة ،غير أنه أعطى للشراكة صفة االستمرارية.
الشراكة األجنبية هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين املؤسسات االقتصادية تنشط في نفس المجال ،أو تنشطان في نفس القطاع،
باختالف جنسياتﻬا تقوم أساسا على الثقة املتبادلة بين األطراف ،ويتم تجسيد ذلك في اتفاق معين بغية تعزيز حضورهما املتبادل في األسواق الجديدة،
قصد القيام بمشروع معين أو نشاط محدد أو اختصاص ما ،مع تقسيم جميع األعباء و املخاطرة و األرباح بصفة متعادلة بين الشركاء .3إضافة ما ورد
في التعريف السابق ،حدد هذا الباحث في تعريفه نسبة املشاركة في األعباء و املخاطر و األرباح.
من خالل ما سبق يمكن تعريف الشراكة األجنبية على أنها شكل من أشكال التعاون بين طرفين أو أكثر من دولتين مختلفتين قصد القيام
بمشروع محدد و الوصول إلى األهداف املسطرة.
ً
ثالثا  :تعريف الشراكة في قطاع املحروقات
مفهوم الشراكة قد يضيق أو يتسع حسب موضوعها وغرضها.
4
فالشراكة األجنبية في قطاع املحروقات هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ،ويتعلق بنشاط إنتاجي
أو تجاري أو خدمي ،وذلك في مجال قطاع املحروقات على أساس ثابت ،دائم وملكية مشتركة 5.يساهم كل منهما في الجانب املالي ،التقني (التكنولوجيا)
6
والتجاري بغرض إنجاز املشروع طبقا لألهداف املسطرة.
أما التعريف املعتمد من قبل القانون الجزائري للمحروقات وهو التعريف الوارد في قانون 07/05؛ عرف الشراكة األجنبية على أنها عقد بين
املؤسسة الوطنية والشخص املعنوي األجنبي أو األشخاص املعنويين األجانب ،حيث تحدد القواعد التي يخضع لها االشتراك ،السيما املساهمة في األعباء
واألخطار والنتائج ،ثم كيفية انتفاع الشريك األجنبي.
اقتصر املشرع الجزائري في تعريفه على توضيح نطاق الشراكة ،إذ ركز على أن للشراكة األجنبية في قطاع املحروقات الجزائر ،تنشأ إال مع
املؤسسة الوطنية سوناطراك ،وفقا لعقد شراكة يتضمن كافة البنود التنظيمية.
املطلب الثاني :اإلطار القانوني لتطور الشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر
مرت املنظومة القانونية للشراكة في قطاع محروقات الجزائر بعدة مراحل وعرفت عدة تغيرات مست مختلف مراحل الصناعة النفطية،
منذ اكتشاف النفط بالجزائر سنة  1956بمنطقة حاس ي مسعود 7إلى غاية صدور آخر قانون للمحروقات سنة  2013قانون  .01/13ومن هذا املنطلق
تم تقسيم سيرورة الشراكة األجنبية في قطاع املحرقات الجزائري إلى خمسة مراحل أساسية وهي:
ً
أوال :الشراكة األجنبية في مرحلة ما قبل التأميم ()1970-1956
تميزت هذه املرحلة باستغالل ونهب الثروات النفطية الجزائرية من طرف املستعمر الفرنس ي ،إذ تجسدت الشراكة في بداية هذه الفترة بين
الطرف الفرنس ي والطرف األجنبي ،واملمثل أساسا في الطرف اإليطالي أو األملاني أو األمريكي من خالل عقود امتياز .1وإستمر هذا الوضع إلى غاية
1

جمال عمورة ،دراسة تحليلية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األورو متوسطية ،أطروحة دكتوراه ،غير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر،2006/2005،
ص 161؛
2
عبد السالم أبوقحف ،األشكال و السياسات املختلفة لالستثمارات األجنبية ،مؤسسة شباب الجامعة ،القاهر ة ،مصر ، 2003 ،ص 1؛
3
زيتوني صبرين ،الشراكة األجنبية كأداة لتأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة –دراسة حالة الجزائر ،-أطروحة دكتوراه ،غير منشورة ،جامعة عبد الحميد إبن بديس ،مستغانم،
 ،2017/2016ص 50؛
4

;DORBANE Ahmed, op cit , p32
Abdelmadjid ATTAR et Zerrouk DJERROUMI, (2008), le partenariat dans le secteur des hydrocarbures en Algérie : historique,
; enjeux et expériences, p03
5

 6بكاري بلخير ،)2008( ،أثر التقييم املالي على مسار الشراكة بالنسبة ملؤسسات قطاع املحروقات في الجزائر دراسة املؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار ،مذكرة تخرج لنيل شهادة
ماجستير غير منشورة ،قاصدي مرباح ،ورقلة ،ص ص  39 ،38بتصرف.

7

Amina MEKHELFI, (2014), The Evolution of Algerian gas exports and their impact on the OPEC development (1970 to 2012),
;University de Ouargla, Algerian Business Performance Review Ouargla, p28, texte adapté
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استقالل الجزائر سنة  ،1962حيث نتج عنه مباشرة إنشاء املؤسسة الوطنية سوناطراك SONATRACH2في  ،1963/12/31التي عملت على
استغالل ثروتها الوطنية مباشرة وتحقيق سيادتها الكاملة على كافة مراحل النشاط النفطي بعد التأميم .تمكنت الجزائر بعد مباحثات طويلة في
الشراكة األجنبية الى إبرام أول عقد شراكة استغالل املحروقات3في 41968/10/19بين سوناطراك وشركة جيتي ) (Gettyاألمريكية.
ً
ثانيا :الشراكة األجنبية في مرحلة التأميم ()1985-1971
ساهم اتفاق جيتي وسوناطراك في وضع األرضية املناسبة لعملية التأميم ،مما أدى املشرع الجزائري إلى سن األمر  22/71الذي حدد كيفية إبرام
الشراكة الستغالل املحروقات في الجزائر ،حيث شملت الشراكة وفق هذا األمر مرحلة املنبع فقط5والتي تضمنت النقاط التالية:6
 جميع الشركاء األجانب ملزمون باملشاركة مع سوناطراك من أجل القيام بأنشطة البحث واالستغالل.


من أجل قيام الطرف األجنبي بهذه الشراكة البد أن تنش ئ شركة حسب القانون الجزائري ومركزها الجزائر.



بعد إنشاء هذه الشراكة يقوم الشريك وسوناطراك بإنشاء شركة تبلغ نسبة مساهمة سوناطراك فيها  %51على األقل ويمكن أن تأخذ هذه
الشركة شكل شركة مساهمة أو شركة تجارية ،في شكل عقود مشاركة 7أو عقود خدمات.8
ال يتحصل الشريك على انتفاع في حالة اكتشاف آبار للغاز وال يستفيد من املحروقات املستخرجة من آبار الوقود الغازي.


 ال يمكن ممارسة نشاطات البحث واالستغالل إال في القطع التي تشملها سندات منجميه مخصصة لشركة سوناطراك.
ً
ثالثا :الشراكة األجنبية في مرحلة االنفتاح ()2004-1986
مست األزمة االقتصادية واملالية لسنة  1986اقتصاد الجزائر بسبب تدهور أسعار النفط 9،حيث لجأت الجزائر إلى إصدار قانون  14/86املعدل
واملتمم بقانون  21/91بهدف فتح الشراكة األجنبية على مرحلة املنبع ،وهذا وفق ما يلي:
 يمكن ألي شخص معنوي أجنبي يرغب في ممارسة أعمال البحث والتنقيب عن املحروقات السائلة واستغاللها ،إال باالشتراك مع مؤسسة وطنية
وذلك وفق بروتوكول بين الدولة واألشخاص املعنويين األجانب.
 يسمح لألجانب املشاركة في أنشطة املنبع الخاصة باملحروقات السائلة والغازية مع الحقول القديمة.

 1عقد يمنح من خالله للشركات األجنبية حقا مطلقا في استثمار الثروات النفطية في منطقة يحددها عقد االمتياز لفترة طويلة من الزمن مقابل تعهد الشركات صاحبة االمتياز
بالبحث والتنقيب عن النفط واستغالله وفي املقابل حددت دخول الدولة صاحبة الثروة بنسبة معلومة تكاد تكون معدومة ،من املرجع :أمينة مخلفي ،)2013(،أثر تطور أنظمة
استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائربالرجوع إلى بعض التجارب العاملية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،ص 173؛
 2سوناطراك ( :)Sonatrachتأسست املؤسسة الوطنية سوناطراك أي الشركة الوطنية لنقل وتسويق املحروقات ،بموجب األمر  491-63الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية في  .1963-12-31لتوكل لها جميع املهام الخاصة بنقل وتسويق املحروقات التي كانت تحت السيطرة األجنبية قبل االستقالل وكانت أولى مهامها هو انجاز أنبوب لنقل النفط
يربط حوض الحمراء بميناء أرزيو والذي بلغ طوله  801كلم ،وقد تم إنجازه في مدة ال تتعدى  20شهر ،وبعد التأميمات سنة  1971أوكلت للشركة الوطنية سوناطراك تسيير ومراقبة
جميع مراحل نشاطات الصناعة النفطية الخاصة بمرحلتين املنبع واملصب من املرجع:
; Abdelatif REBAH, 2006, Sonatrach une entreprise pas comme les autres, CASBAH Editions, Alger, p76, texte adapté

 3عجة الجياللي ،)2006( ،الكامل في القانون الجزائري لالستثمار ،دار الخلدونية ،الجزائر ،ص .220
 4يفرض هذا االتفاق على إنشاء بروتوكول بين جيتي ووزير الطاقة والصناعة إذ تأخذ سوناطراك  51وجيتي  ،49كما تفرض هذه االتفاقية على شركة حيني بالتقيد بمساحة
ومدة الرخصة املنجمية حيث ال تمارس االستغالل إال على مساحة محددة ( تتمثل في حاس ي إبراهيم ومنطقة مزواد ) وفي مدة معينة ال تتجاوز خمسة ( )05سنوات ومع نهايتها تنتقل
حقوق الشريك األجنبي إلى شركة سوناطراك ،من املرجع  :عجة الجياللي ،)2006( ،مرجع سابق ،ص .232-220
 5األمر  21/71لم يشمل عقود الشراكة في مرحلتي النقل واملصب كونهما محتكرين من طرف سوناطراك بنسبة .100
; Journal Officiel de la République Algérien, N°30,Loi n° 21-71 , 1971 relative aux hydrocarbures

6

 7عقد املشاركة وسيلة أو أسلوب تتمكن به الدولة عن طريق مؤسساتها أو شركاتها الوطنية من التمتع بنسبة املشاركة املتفق عليها من حقوق وثمرات االمتياز مع الشريك األجنبي
متمتعة بخبرته وتحمله ملخاطر البحث والتنقيب وحده إلى حين اإلنتاج ،من املرجع :أمينة مخلفي "،أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى
بعض التجارب العاملية" ،مرجع سابق ،ص  ،185نقال عن يسرى محمد أبو العالء ،2008 ،نظرية البترول بين التشريع والتطبيق ،دار الفكر الجامعي االسكندرية ،الطبعة األولى ،ص
.589
 8تتلخص أهم سمات عقود الخدمات في احتفاظ الحكومة بملكية النفط املكتشف باإلضافة إلى سلطة التصرف فيه ،وتوكل الحكومة أمر البحث عنه وتنميته وإنتاجه إلى الجهة التي
تملك رأس املال الكافي والخبرة الفنية الالزمة .وقد اشتهر منه بالجزائر صنفان :عقود الخدمات باألخطار وعقود املساعدة التقنية ،من املرجع :هاني محمد كامل املنايلي،)2011 )،
اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية دراسة على الدول العربية مقارنة بالتشريعات الوضعية في العالم ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،ص.ص 142-135
بتصرف.
 9ضهور أزمة نفطية عكسية عاملية أدت الى انخفاض أسعار النفط إلى  9دوالرات للبرميل بعد أن كان  13.2دوالر للبرميل في  ،1980مما انعكس سلبا علي الدول املصدرة للنفط
والجزائر من بينهم ،بحيث تراجع نموها ومداخلها القومية ،من املرجع :
Lioubomir Mihailovic& Jean-Jacques pluchart ,1980, L'organisation des Pays des Pétrole, presses universitaire de France, 103Bd
; saint- germain, 75006 paris, p32
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 يأخذ العقد املبرم بين سوناطراك والشريك األجنبي إما عقد تقاسم اإلنتاج 1،أو عقد الخدمات وفي كلتا الحاالت نسبة مشاركة سوناطراك ال
تقل عن  51ونسبة الشريك األجنبي  49على األكثر 2وهذا وفق املادة  24من قانون .21/91
 حصر تطبيق الشراكة في مجال البحث واستغالل املحروقات ،في اآلبار الجديدة واآلبار النفطية دون الغازية؛
 توسع مجال تطبيق الشراكة لتشمل قطاع الغاز والحقول النفطية املكتشفة قبل صدور قانون .14/86
ً
رابعا :الشراكة األجنبية في مرحلة االنفتاح الكلي ()2013-2005
في ظل الظروف العاملية التي سادت في األلفية األخيرة واملتميزة بهيمنة مبادئ العوملة االقتصادية ،سعت الدولة الجزائرية إلى تبنى هذه املبادئ
من خالل تحرير قطاع املحروقات وهذا باالنفتاح الكلي للشراكة األجنبية ،واملجسد في القانون  07/05واملعدل باألمر  ،10/06والقانون 01/13املعدل
واملتمم لقانون .07/05
تولد عن هذا القانون نوع جديد من العقود ما يدعى بعقود االمتياز الحديثة ،وجوهر مضمونه أنه يسمح للشريك األجنبي الحصول على أكبر
حصة استغالل في جميع مراحل نشاط الصناعة النفطية املنبع ،النقل ،واملصب بنسبة يمكن أن تفوق  %90بينما الشريك الجزائري "سوناطراك"
يمكن أن تتعدى نسبته  %10في حالة قبول املناقصة 3،وفي حالة رفض سوناطراك يمكن أن يأخذ الشريك األجنبي جميع حصة مراحل نشاط الصناعة
النفطية الوارد في القانون  .07/05إال أنه تم تعديله باألمر  10/06حيث أرجعت حصة شركة سوناطراك إلى  51والشريك األجنبي إلى  49بحرية
4
ممارسته لجميع نشاطات مرحلة الصناعة النفطية من املنبع ،النقل واملصب.
ً
خامسا :الشراكة األجنبية ما بعم مرحلة االنفتاح الكلي ()2017-2013
نتيجة تراجع إنتاج الجزائر بنسبة  %25من املحروقات منذ سنة  2006إلى  .2017إلى جانب عدم توفيق سوناطراك في إعالن مناقصات دولية
جديدة لالستكشاف منذ سنة  ،2010وبسبب زيادة قضايا التحكيم الدولي جراء املنازعات التجارية التي نشبت بين سوناطراك والشركاء األجانب .مثل
منازعة الشريك األجنبي أناداركو  ANADARKOسنة  2013مع شركة سوناطراك .كل هذه األسباب جعلت الجزائر ضرورة التوجه إلى توسيع اإلطار
القانوني والتشريعي لقطاع املحروقات حيث تم سن القانون  01/13املؤرخ في  20فيفري  2016املعدل واملتمم لقانون  07/05بهدف تصحيح االختالالت
الواردة في قانون  5،07/05وأهم ما ورد في قانون 01/13ما يلي:


إعادة احتكار املؤسسة الوطنية سوناطراك لنشاط النقل للمحروقات وكذا املنتجات النفطية عبر األنابيب.
السماح ألي شريك يريد ممارسة نشاط التكرير البد أن يكون لديه قدرات تخزين خاصة به.



تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي حيث تعتمد على مردودية املشروع بدل رقم األعمال.



إدراج إجراءات جبائيه تحفيزية لكل من نشاطات املحروقات غير التقليدية ،املكامن الواقعة في املناطق غير املكتشفة ،املكامن ذات األرضية
املعقدة.



املبحث الثاني :اإلطار التطبيقي لتطورالشراكة األجنبية في قطاع محروقات الجزائر
املطلب األول :الطريقة واألدوات
لدراسة هذا املوضوع بجوانبه املختلفة والوصول إلى النتائج و تفسيرات للتساؤل املطروح ،قمنا بدراسة إحصائية تشمل مجهودات املؤسسة
الوطنية سوناطراك و يقابلها مجهودات الشركاء األجانب في كل نشاط من نشاطات الصناعة النفطة ،وهذا من خالل تشخيص مدى تأثير تطور
املنظومة القانونية لقطاع محروقات الجزائر على الشراكة وكيف تتجسد بطريقة مباشرة على مراحل نشاطات السلسلة النفطية ،واملتمثلة في أنشطة
املنبع ،النقل ،وأنشطة املصب .ومن هنا تبرز مؤشرات الدراسة كما يلي:

1

ويكون فيه للطرف االجنبي حصة صافية من االنتاج ويتم تقديرها بموجب االتفاق املبرم بين الطرفين ،وتكون هذه الحصة معفاة من كل ضريبة تعويضا للمستثمر االجنبي عن
تكاليف االستغالل  ،COST OILمن املرجع :أمينة مخلفي "،أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العاملية" مرجع سابق،
ص.198
; Journal Officiel de la République Algérienne ,N°35,Loi n° 86-14, 27 Aout , 1986

3

2

إلبرام عقد البحث واالستغالل أو عقد للنقل ،يجب وال بد أن تطرح مناقصة للمنافسة وهذا طبقا لتنظيم محدد من طرف وكالة الوطنية لتثمين املحروقات "ألنفط" وسلطة ضبط
املحروقات ،من املرجع:
Source : Journal Officiel de la République Algérienne ,N°50,Loi n° 5-7, 19 Juillet, 2005 relative aux hydrocarbures.
4
Amina MEKHELFI, (2006) les régimes douaniers économiques face à l’application de la nouvelle loi sur des hydrocarbures (enjeux
et perspectives), Université de Ouargla, p4.

 5بوحنية قوي وخميس محمد ،مرجع سابق ،ص158-157؛

175

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019

أثر تطور اإلطار القانوني للمحروقات على الشراكة األجنبية يف اجلزائر

منال مليزي & خملفي أمينة

 .1مؤشرات خاصة بأنشطة املنبع :واملتمثلة أساسا في :مؤشر العقود املبرمة ،مؤشر املسح السيسمسكي ،مؤشر اآلبار املكتشفة ،ومؤشر كمية
املحروقات املنتجة.
 .2مؤشرات خاصة بمرحلة النقل :مؤشر كميات املحروقات املنقولة عبر الشمال والجنوب.
 .3مؤشرات خاصة بمرحلة املصب :مؤشر إنتاج املنتجات املكررة.
اعتمدت بيانات وإحصائيات الدراسة على التقارير اإلحصائية للمؤسسة الوطنية سوناطراك ،إحصائيات بريتش بيتروليوم  ،Bpمع تمثيلها
في منحنيات وأعمدة بيانية في فترة ( ،)2017-1986وقد تم تحليل وتفسير البيانات من خالل األدبيات النظرية .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من
االستنتاجات التي تمثل إجابة لفرضيات البحث.
املطلب الثاني :النتائج ومناقشتها
ً
أوال :نتائج تطور الشراكة على أنشطة املنبع
 .1نتائج مؤشر العقود املبرمة في مرحلة املنبع:
لقد حققت الجزائر منذ البدء في تطبيق قانون 14/86 ،الى غاية سنة  144 ،2016عقد مبرما بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركائها
األجانب ،مثلما هو مبين في الشكل املوالي:

شكل( :)1مؤشر العقود املبرة في مرحلة املنبع ()2016-1987
Source : - Sonatrach, Revue de Sonatrach Upstream News, N°6, Mai 2010,P 16, Bilan des réalisations du secteur de
l’énergie, 2011,2012,2013,2014,2015,2016.

نستخلص من األعمدة البيانية للعقود املبرمة في الجزائر والخاصة بمرحلة املنبع خالل فترة ( )2016- 1987املالحظات التالية وفق كل فترة زمنية
كما يلي:
 فترة ( : )1990-1987شهدت هذه الفترة تذبذب لعدد العقود املبرمة ،إذ سجلت في سنة  1987خمسة عقود منها عقد واحد للتنقيب ،عقد واحد
للبحث سنة ،1988يليها أربعة عقود للبحث في سنة  .1989وهذا مباشرة بعد إصدار قانون  14/86الذي حاول فتح املجال للشراكة في البحث
والتنقيب ،إال أنه أبقى على احتكار املكامن املكتشفة (القديمة) ومكامن الغاز من طرف الشركة الوطنية سوناطراك .أي أن فتح املجال للشراكة
كان محدود ومقيد ،ضف إلى ذلك ارتباط الشريك األجنبي بشركة سوناطراك باعتبارها مالكة للسندات املنجمة (أي ال يمكن للشريك األجنبي
املباشرة في عملية االستغالل إال بالشراكة مع شركة سوناطراك).
 فترة ( :)1992-1991نسجل تزايد واضح في عدد العقود املبرمة ،حيث تمثلت في ثمانية عقود ،منها عقدان للتنقيب في سنة  1992وهذا راجع لفتح
مجال الشراكة ليشمل حقول النفط والغاز والحقول القديمة والجديدة ،وهو ناتج عن تعديل قانون  14/86بالقانون.21/91
 فترة ( :)2000-1993رغم التعديالت القانونية التي وردت في قطاع املحروقات ،إال أنه ندون تراجع في عدد العقود املبرمة في هذه الفترة ،وهذا راجع
للعشرية السوداء التي مرت بها الجزائر في فترة التسعينيات نظرا للظروف السياسية الحرجة التي هددت االستثمارات األجنبية بالتقلص.
 فترة ( :)2005-2001أحرزت هذه الفترة ارتفاع في عدد العقود املبرمة لتصل إلى الذروة (عشرة عقود) في كل من سنة  2001وسنة  ،2005وهذا
نتيجة لتطبيق مبدأ املناقصات املفتوحة واستمر الوضع إلى غاية  2005أين تم العمل بالقانون  07/05وما تضمنه من بنود لشبه االنفتاح الكلي
على الشراكة ،والذي أوكلت فيه مهمة منح العقود إلى الجهاز املنشأ سنة  2005أال وهو الوكالة الوطنية لتثمين موارد املحروقات (النفط) .حيث
كان عدد العقود املبرمة خمسة في أول مناقصة ضمن قانون اإلصالحات الجديدة قانون .07/05
 فترة ( :)2011-2009سجلت هذه الفترة تناقص في العقود املبرمة والتي وصلت إلى أربعة عقود في سنة  2009وثالثة عقود في سنة  ،2010بسبب
تعديالت األمر  10/06بقانون  07/05والتي تطابقت مع قانون  21/91أي تراجع االنفتاح الشبه الكلي على الشراكة األجنبية الذي أرجع النسبة
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األصلية للشراكة إلى سوناطراك بـ  51ونسبة  49إلى الشريك األجنبي .كذلك لم توفق الجزائر في إعالن مناقصات دولية جديدة لالستكشاف في
1
هذه الفترة كون قطاع املحروقات أعطى صورة سلبية للشركاء األجانب عن جاهزيته لالستثمار األجنبي.
 فترة ( :)2016-2014سجلت هذه الفترة تزايد عدد العقود املبرمة في مرحلة املنبع ،حيث تم عقد أربعة عقود في كل من سنتي  2014،2015وإبرام
ستة عقود في سنة ،2016وهو ما يترجم عودة توفق الجزائر في إعالن مناقصات دولية وإمكانية ابرام عقود الشراكة األجنبية ،وترجع هذه الزيادة
إلى بعض التعديالت املحفزة للمستثمرين الواردة في قانون  01/13كتعديل نسبة الرسم البترولي والذي يعتمد على مردودية املشروع بدل من رقم
األعمال.
 .2مؤشر املسح الزلزالي:
يتمثل نشاط املسح الزلزالي في األشغال التمهيدية للقيام بأشغال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في املساحة املحددة ،وذلك عن طريق
آليتين للمسح الزلزالي ذو البعدين  2Dوذو الثالث أبعاد  . 3Dوقد عرف هذا النشاط في الجزائر تطورا ملموسا منذ ممارسة الجزائر لهذا النشاط
واملبين في الشكلين رقم( )2ورقم( .)3ويعتبر مؤشر عدد اآلبار املنقبة واآلبار املكتشفة انعكاسا للنتائج املحققة لنشاط املسح الزلزالي باستعمال
التقنيتين السابقتين ،كذلك نقوم من خالل الشكل رقم ( ،)4بإبراز هذه االنعكاسات.
1.2نتائج مؤشر استعمال التكنولوجيا  2Dالطريقة السيسميكية ثنائية األبعاد:
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شكل ( :)2مؤشر استعمال التكنولوجيا  2Dاملسح الزلزالي (السيسميكي) ثنائيي األبعاد  Sismique Deux Dimensionبقطاع محروقات الجزائرفي فترة
()2017-1986
Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2011, 2013, 2015, 2017) et Ministere de L’energie et des mines, "Evolution
du Secteur de L’énergies et des Mines "1962 – 2010, Edition 2011.

من خالل مالحظتنا للشكل رقم ( )2نسجل النقاط التالية:
 فترة ( :)2004-1991عرف النشاط الجيوفيزيائي انتعاشا ملحوظا في هذه الفترة وهذا ما نلمسه في كل من سنوات  1992 ،1991و 1997حيث
ندون في هذه السنوات وصول استخدام تقنية  2Dإلى أكثر من  16000كلم لتصل إلى ذروتها في سنة  ،1997كنتيجة لزوال القيود الذي فرضها
القانون  14/86على الشركاء األجانب بصدور القانون  ،21/91حيث لم يستثني هذا األخير استغالل الغاز الطبيعي وال اآلبار القديمة إلى الشركاء
األجانب ،ويعود هذا االنتعاش بتبني نظام املناقصات املفتوحة في سنة .2001
 فترة ( :)2006-2005نسجل في هذه الفترة ارتفاع املساحات املنقبة بتقنية  2Dمن طرف الشركاء إذ سجلت مساحة  1300كلم في سنة ،2006
وهذا نتيجة التأثر اإليجابي للقانون  07/05الذي قام باالنفتاح الشبه الكلي عن الشراكة األجنبية والذي جعل نسبة مساهمة الشريك واستفادته
2
تتجاوز.70

1
نتيجة لزيادة قضايا التحكيم الدولي في املنازعات التجارية التي نشبت بين سوناطراك وشركات الطاقة الكبرى مثل ريبسول  Repsolأناداركو  ،Anadarkoشوهت صورة بيئة

االستثمار األجنبي في قطاع محروقات الجزائري ،من املرجع :بوحنية قوي وخميس محمد ،جوان ،2013مرجع سابق ،ص.157
; )Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2008, 2009, 2010, 2011
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 فترة ( :)2008-2007أحرزت هذه الفترة تناقص املساحة املنقبة باستخدام تقنية  2Dحيث وصلت في سنة  2007إلى حوالي  14000كلم ،بينما
انخفضت إلى  8000كلم في سنة  ،2008أي انخفاض بنسبة  ، 45أما بالنسبة للمساحات املنقبة بتقنية الـ  2Dالخاصة بالشركاء وصلت إلى
 65000كلم في سنة 2007؛ وبمرور سنة واحدة انخفضت املساحة إلى  1000كلم فقط ،وهذا راجع إلى صدور األمر  10/06املعدل واملتمم
1
لقانون  07/05الذي كبح االنفتاح الكلي على الشراكة من خالل الغاء عقود االمتياز الحديث واإلبقاء على عقود الخدمات وعقود تقاسم اإلنتاج.
 فترة ( :) 2011-2008نسجل في هذه الفترة عودة تصاعد األعمدة البيانية أي عودة انتعاش املساحات املنقبة بطريقة السيسميك  ،2Dمن 8000
كلم في سنة  2008إلى غاية  16500كلم في سنة  2011والتي تمثل أكبر مساحة منقبة منذ سنة (1986الذروة) .هذا وقد تزامنت مباشرة بعد إبرام
 20عقد للبحث واالشتغال في  2012والتي تمثل بدورها كذلك ذروة عدد العقود املبرمة في مرحلة املنبع.
 فترة ( :)2014-2011نسجل في هذه الفترة تناقص وتذبذب املساحات املنقبة باستخدام تقنية  ،2Dوهذا يعود إلى تناقص العقود املبرمة في هذه
الفترة.
 فترة ( :)2017-2014عودت تصاعد األعمدة البيانية تدريجيا أي عودة تزايد املساحات املنقبة بتقنية  2Dمن 6000كلم سنة  2014إلى أكثر من
12000كلم سنة 2017وهذا راجع إلى ابرام عقود جديدة مع الشركاء األجانب في البحث والتنقيب.
 :2.2نتائج مؤشر استعمال التكنولوجيا  – 3Dاملسح الزلزالي ثالثي األبعاد:

شكل ( :) 3مؤشر استعمال التكنولوجيا – 3Dاملسح الزلزالي (سيسميك ثالثي األبعاد ) sismique a trois dimension (3Dفي قطاع محروقات
الجزائرفترة ()2017-1996
Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2008, 2009, 2013, 2015, 2017) et Ministère de L’énergie et des mines, "Evolution du
Secteur de L’énergies et des Mines "1962 – 2010, Edition 2011.

من خالل الشكل ( )3املمثل لتطور استعمال تكنولوجيا  3Dفي الفترة  2017-1996وباإلضافة إلى التحليل السابق نسجل النقاط التالية:
 فترة ظهور الطريقة السيسميكية ثالثية األبعاد :ظهرت في الجزائر الطريقة السيسميكية ثالثية األبعاد ) sismique a trois dimension (3Dفي
سنة  ،1996أي بعد ظهور قانون  21/91والذي فتح املجال للشراكة األجنبية بممارسة أنشطة البحث والتنقيب عن املحروقات واستغاللها في كل
من مكامن النفط والغاز القديمة والجديدة .حيث سمحت هذه الشراكة بنقل تكنولوجيا البحث والتنقيب في قطاع النفط أهمها الطريقة
السيسميكية .3D
 فترة ( ) 2012-1996نسجل في هذه الفترة تزايد مستمر في املساحات املنقبة بتقنية ) sismique a trois dimension (3Dخالل الفترة (-1996
 )2012لتصل إلى  13000كلم 3في سنة .2012
 فترة ( )2017-2012نسجل تنازل ثم تصاعد في األعمدة البيانية ،أي تذبذب في املساحات املنقبة بتقنية  ،3Dبعد وصول املساحة املنقبة بتقنية
 3Dإلى 17028كلم 3في سنة  2013وتعاود االنخفاض إلى 13000كلم3في  2014لتصل إلى ذروتها سنة  2015مقدرة بـ19000كلم ،3وهذا عائد إلى
اعتماد نظام استغالل النفط الجزائري على مبدأ املنقصات املفتوحة منذ سنة  2011والذي هدف إلى عصرنة نظام استغالل النفط ومواكبة
العوملة ،وكذا التكنولوجيا املتطورة املستعملة وكذلك فتح مجال الشراكة في مجال استكشاف النفط ،والذي استمر إلى سنة .2017
.3نتائج مؤشر اآلبار املكتشفة:
من خالل مالحظتنا للشكل رقم ( )4املتمثل في أعمدة بيانية لتطور عدد اآلبار املكتشفة في الجزائر من  1986إلى  2017يمكننا تسجيل النقاط
التالية وفق الفترات الزمنية:

Ministère de L’énergie et des mines, Evolution du Secteur de L’énergies et des Mines 1962 – 2007, Edition 2008.
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شكل ( :)4مؤشر اآلبار املكتشفة في قطاع محروقات الجزائرفي فترة ()2017-1986
Source: http://www.sonatrach-dz.com/NEW/rapport-an.html

 فترة ( :)1990-1986نالحظ في هذه الفترة تذبذب في عدد اآلبار املكتشفة من طرف الشركاء ،وهذا راجع لكبح مجهودات الشركاء من خالل قانون
 14/86الذي قيد مجال الشراكة في اآلبار الجديدة واكتشاف آبار النفط فقط.
 فترة ( :) 2005-1990سجلت هذه الفترة تزايد في عدد اآلبار املكتشفة في السنوات األولى خاصة من طرف الشركاء ،حيث نجد في سنة 1990
اكتشاف واحد فقط من طرف الشركاء بينما سجل  16بئر مكتشف من طرف الشركاء في سنة  1998والراجع سببه؛ أوال الى زيادة عدد اآلبار
املنقبة وثانيا إلى التعديالت التي قدمها قانون  21/91عند فتح مجال للشركاء األجانب في استكشاف اآلبار القديمة إلى جانب اآلبار الغازية حيث
سمحت هذه التعديالت إلى زيادة جهود املشاركين األجانب في عمليات االستكشاف في كل من اآلبار النفطية والغازية.
 فترة ( :)2007-2006نسجل في هذه الفترة عودة تزايد عدد اآلبار املكتشفة من  6آبار مكتشفة في سنة  2005إلى  20بئر مكتشف في سنة ،2007
وهذا نتيجة لزيادة عدد العقود املبرمة وكذا إلى زيادة كل من عدد املساحات املنقبة بتقنية الـ  ،2Dوتقنية 3D؛ بسبب إصدار قانون  07/05الذي
قام باالنفتاح الشبه الكلي على الشراكة وتبنيه لعقود االمتياز الحديث والتي منحت للشريك األجنبي نسبة مشاركة ال تقل عن  ،51مما حفز
زيادة عدد العقود املبرمة ومن ثمة زيادة عدد االكتشافات النفطية.
 فترة ( :) 2009-2007نالحظ في هذه الفترة تناقص في عدد اآلبار املكتشفة من  20بئر مكتشف في سنة  2007إلى  16بئر مكتشف في سنة ،2009
وهذا راجع إلى صدور األمر رقم  10/06املعدل واملتمم لقانون  ، 07/05والذي ألغي عقود االمتياز الحديثة وأبقى على عقود الخدمات وعقود
تقاسم اإلنتاج بعودة نسبة مشاركة الشريك األجنبي إلى  49على األكثر بعد أن كانت ال تقل عن  ،51وكذلك إلى زيادة حدة األزمة املالية
العاملية سنتين .2008-2007
 فترة ( :)2011-2009عودة تزايد في عدد االكتشافات لتصل في سنة  2010إلى ذروتها  29اكتشاف وهذا نتيجة إلى زيادة عدد اآلبار املنقبة وزيادة
التكنولوجيا املستعملة ،وكذا إلى تدني حدة األزمة املالية العاملية .2007
 فترة ( :)2014-2011نسجل في هذه الفترة تزايد جوهري في عدد اآلبار املكتشفة من  20اكتشاف محقق سنة  2011إلى  32بئر حيث تم اكتشاف
 30بئر من طرف سوناطراك سنة .2014
 فترة ( :)2016-2014نالحظ في هذه الفترة تناقص عدد اآلبار املستكشفة ،حيث وصلت في سنة  2015إلى  25بئر مستكشف ،أما سنة 2016
فسجلت تزايد في عدد اآلبار املستكشفة التي وصلت إلى حوالي  32بئر من قبل سوناطراك لوحدها وهذا راجع إلى زيادة عدد اآلبار املنقبة من جهة،
ومن جهة أخرى تشجيع عند صدور القانون  01/13االستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
 .4نتائج مؤشر إنتاج املحروقات في الجزائر:
من املعلوم أن زيادة املؤشرات السابقة( ،مؤشر املسح الجيوفيزيائي ومؤشر االكتشاف) يؤديان إلى زيادة كمية اإلنتاج من املحروقات الجزائرية،
فمن خالل األشكال رقم ( .)4( ،)3( ،)2نقوم بعرض كميات إنتاج املحروقات في الشكل رقم ( )5واملمثل لتطور إنتاج النفط في الجزائر من سنة (-1995
:)2017
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شكل ( :)5مؤشر إنتاج املحروقات الجزائرفي الفترة ()2017-1986
Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2003, 2005, 2016).

نلخص فيما يلي أهم النقاط التي تبرز نتائج آخر نشاطات مرحلة امل نبع أي حوصلة (نشاطات البحث واالستكشاف ونشاطات الحفر والتنقيب):
 فترة ( :)2010-1995نسجل تزايد مستمر في اإلنتاج الكلي للمحروقات بوتيرة منخفضة؛ خاصة في فترة ( ،)2007-2005حيث وصل إنتاج
املحروقات إلى ذروته بقيمة  233مليون طن مكافئ للبترول خالل سنة  2007وقد أخذ إنتاج سوناطراك لوحدها حصة األسد بتسجيل نسبة
99سنة  .1995وبأقل نسبة 69سنة  .2007كما نسجل زيادة ارتفاع في حصة الشريك األجنبي في إنتاج املحروقات خالل فترة (-1995
 .)2015تمثل سنة  2007تسجيل أكبر نسبة مساهمة للشريك األجنبي في اإلنتاج الكلي للمحروقات بنسبة  ،31والراجع سببه إلى زيادة عدد
مؤشر العقود املبرمة خالل هذه الفترة وكذا إلى استعمال مؤشر تكنولوجيا2D ، 3Dخالل نفس الفترة من  2005إلى .2007
 فترة ( :)2013-2011نسجل تناقص في إنتاج املحروقات سنة  2013والتي وصلت  186,9مليون طن مكافئ مقابل  205,8مليون طن مكافئ سنة
 ،2011نتيجة حادثة تيقنتورين بعين أمناس في جانفي  ، 1 2013التي نتج عنها استأنف بعض الشركات األجنبية نشاطها كاملجمع اإليطالي سنام
 ،SNAMوالذي ترتب عنها نقص في إنتاج املحروقات في هذه الفترة.
 فترة ( :)2016-2014تسجل هذه الفترة تزايد طفيف في اإلنتاج سنة  ،2014غير أنه سرعان ما عادا وتناقص حيث وصل إلى  166,1مليون طن
مكافئ سنة  ،2016بعد أن كان حوالي  185,8مليون طن مكافئ سنة  2014والراجع سببه إلى خفض املعتمد إلنتاج املحروقات من طرف أعضاء
منظمة األوبك بما فيها الجزائر وفق قرارات اجتماع منظمة األوبك في الجزائر سنة  ،2016حيث تقرر تحديد إنتاج املنظمة بين  32و 33مليون
برميل يوميا ،وهو ما يعني تخفيضه ما بين  740ألف برميل كحد أقص ى ،و 240ألف برميل كحد أدنى بعد أن كان يبلغ  33.24مليون برميل يوميا
لإلنتاج الكلي ملنظمة األوبك.
 فترة ( : )2017-2016نسجل في هذه الفترة عودة تزايد طفيفة في إنتاج املحروقات سنة  2017تقدر بـ  156.5مليون طن مكافئ مقارنة بـ192.3
مليون طن مكافئ سنة 2016؛ أي بنسبة الزيادة بـ  ،%2وهو راجع إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ملجمع سوناطراك بنسبة  %5ما يقدر بـ  135مليار
متر مكعب سنة 2017بعد أن قدر بـ  128.5مليار متر مكعب في سنة  .2016وباملقابل تم تخفيض في إنتاج البترول بنسبة  ،%3والراجع سببه الى
تطبيق نظام الحصص املنصوص عليها في اتفاق منظمة البلدان املصدرة للبترول (األوبك) لسنة .2016
ً
ثانيا :نتائج تطور الشراكة على أنشطة النقل (نتائج مؤشر كمية املحروقات املنقولة)
من خالل مالحظتنا الشكل رقم ( )6املمثل لألعمدة البيانية املمثلة لتطور كمية املحروقات املنقولة ( )2016-1999نسجل ما يلي :

شكل ( :)6كمية املحروقات املنقولة في الشمال والجنوب (غاز الطبيعي ،البترول الخام ،املكثفات و)2016-1999( )GPL
Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2008, 2009, 2013, 2015) et Ministère de L’énergie et des mines, Evolution
du Secteur de L’énergies et des Mines 1962 – 2010, Edition 2011.

ّ
 1حادثة االعتداء اإلرهابي على املركب الغازي وقاعدة الحياة في تيقنتورين بعين أمناس في جانفي  2013والتي أسفر عنها مقتل 23شخص ،املصدر :وكاالت الجزيرة
 ،https://www.aljazeera.netتاريخ التصفح.2018/11/19، 00:42،
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 فترة ( )2010-1999نالحظ في هذه الفترة تزايد في كميات املحروقات املنقولة وهذا راجع الى فتح الشراكة في مرحلة النقل وفق قانون ،07/05
الذي فتح املجال أمام االستثمار الخارجي في مجال النقل بوسطة األنابيب ،ونتج عنه إمضاء عقود شراكة خاصة بخطوط أنابيب املحروقات ،منها
العقود املبرمة بين سوناطراك والشركتين  Petrojiteو  Saipemالخاصة بالهندسة لخطوط الثالثة الرابطة بين حاس ي رمل-سكيكدة-قاملة.
 فترة( )2016-2010سجلت هذه الفترة تناقص في كميات املحروقات ،نتيجة تناقص في كمية إنتاج املحروقات من جهة ومن جهة أخرى عودة
احتكار املؤسسة الوطنية سوناطراك ألنشطة النقل.
ً
ثالثا :نتائج تطور الشراكة على أنشطة املصب (نتائج مؤشر إنتاج املنتجات املكررة)
من خالل الشكل رقم ( )7واملمثل بأعمدة بيانية لتطور إنتاج املنتجات املكررة بالجزائر في الفترة ( ،)2016-1964يمكننا تسجيل أهم النقاط التالية وفق
أربعة فترات زمنية:

شكل ( :)7إنتاج املنتجات املكررة في الجزائر()2016-1964
Source : Les Rapports Annuels de Sonatrach,(2012, 2014, 2016) et Ministère de L’énergie et des mines, Evolution du
Secteur de L’énergies et des Mines 1962 – 2010, Edition 2011.

 فترة ( :)1986-1964نالحظ تزايد مستمرة بوتيرة متزايدة للمنتجات املكررة طوال هذه الفترة أي مدة (22سنة) والذي وافق بداية نشاط التكرير
بإنشاء أول وحدة تكرير بالجزائر سنة 1964بطاقة إنتاجية  2.7مليون طن سنويا .إلى زيادة إنشاء أربعة وحدات أخرى ،أرزيو سنة  1972بطاقة
إنتاجية  205مليون طن سويا ،حاس ي مسعود سنة  1979بطاقة إنتاجية  1.22مليون طن سنويا ،سكيكدة  ،1980وعين أميناس  1980وهو ما
يفسر التزايد املستمر والذي يترجم التأميم التام لهذه املرحلة.
 فترة ( :)2005-1986نالحظ في هذه الفترة ثبات إنتاج املنتجات املكررة ما يعادل  10سنوات رغم زيادة كل من االكتشافات وإنتاج املحروقات في
نفس الفترة .وهذا يعود إلى عدم قدرة زيادة إنشاء مصافي التكرير ،وهو راجع إلى األزمات االقتصادية املالية التي شهدتها الجزائر منذ منتصف
الثمانينات إلى غاية سنة  2000وبالتالي عدم القدرة على تمويل مثل هذه املشاريع املكلفة ،ناهيك عن احتكار نشاط التكرير من طرف شركة
نفطال املتخصصة في هذا النشاط وهي فرع من فروع مؤسسة سوناطراك.
 فترة ( :)2011-2005نسجل تزايد مستمر إلنتاج املنتجات املكررة ليصل إلى  26مليون طن سنويا بعد أن كان ال يتجاوز 20مليون طن ،ويعود هذا
إلى التعديالت التي مست املنظومة القانونية التي فتحت املجال للشراكة في مرحلة املصب بما فيها نشاط التكرير ،والتي سمحت بدورها إلى دخول
أول شركة أجنبية في مجال التكرير ،وهي مؤسسة البترول الوطنية الصينية حيث قامت من خالل الشراكة مع سوناطراك بإنشاء مصفاة لتكرير
النفط بأدرار والتي بدأت االنتاج في  2006بطاقة إنتاجية قدرها  0.6مليون طن سنويا .كذلك توسيع مصفاة سكيكدة سنة  2009لتكرير
املكثفات بطاقة  5مليون طن سنويا.
 فترة ( :)2013-2011نالحظ تناقص في إنتاج املنتجات املكررة بعد أن شهدت انتعاشا ،نتيجة حادثة االنفجار الذي وقع في مصفاة التكرير
بسكيكدة سنة  2013الذي تسبب في توقف جزئي للمصفاة.
 فترة ( :)2014-2013عودة تزايد إنتاج املنتجات املكررة لتصل إلى ذروتها  30.5مليون طن سنة  ، 2014بسبب دخول مصفاة تكرير سكيكدة حيز
التشغيل بكامل طاقتها اإلنتاجية مع ارتقاع إنتاجها إلى نسبة .%10
 فترة ( :)2016-2014شهدت هذه الفترة انخفاض طفيف في إنتاج املنتجات املكررة حيث سجلت  30.5مليون طن سنة  2014و 29.2مليون طن
سنة  ، 2016وهذا راجع إلى تناقص إلنتاج املحروقات في هذه الفترة ،والذي ترتب عنه تراجع إنتاج املنتجات املكررة.
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الخالصة:
من خالل نتائج الدراسة واملتعلقة بـأثر تطور اإلطار القانوني للمحروقات على الشراكة األجنبية في الجزائر والتي وردت في مختلف املؤشرات
مراحل الصناعة البترولية خالل فترة ( ، )2017-1986نستخلص النتائج التالية:
 .1ملسنا من خالل نتائج الدراسة ،ضرورة تواجد الشراكة األجنبية في مجال قطاع املحروقات عامة وفي مجال نشاطات الصناعة النفطية بكل
مراحلها املنبع ،النقل واملصب .وما يعزز هذه الشراكة استنادها على اإلطار القانوني ،حيث عمل املشرع الجزائري في كل حقبة زمنية على مواكبة
التغيرات القانونية بما يتماش ى مع املتطلبات االقتصادية للبالد وسياستها بالدرجة األولى إلى جانب مواكبة املتغيرات االقتصادية العاملية مثل
العوملة في الدرجة الثانية.
 .2تبرز السياسة االقتصادية الجزائرية في استقطاب الشراكة األجنبية في قطاع املحروقات خاصة في مرحلة املنبع ابتداء من قانون  14/86الى غاية
 01/13والتي تسعى من خاللهم إلى زيادة عدد الشركاء األجانب.
 .3تجسدت الشراكة األجنبية في قطاع املحروقات طيلة الدراسة في مؤشر هام وهو العقود املبرمة في مرحلة املنبع ،والتي أكدت لنا انه في كل فترة
تغيير قانون املحروقات عامة ونوع العقد خاصة إال وكان له تأثير باإليجاب أو بالسلب على عدد العقود املبرمة ،مثلما أدرجت عقود تقاسم اإلنتاج
في القانون  .14/86أي أن هناك عالقة طردية بين انفتاح مراحل نشاطات املنبع مع عدد العقود املبرمة.
 .4بروز عالقة طردية كذلك بين مؤشر عدد العقود املبرمة مع مؤشرات استخدام التكنولوجية ثنائية األبعاد 2Dوثالثية األبعاد  3Dوكذا مؤشر
اآلبار املكتشفة ،حيث تعمل الشركات األجنبية بعد منحها لعقد البحث واالستكشاف إلى جلب واستخدام التكنولوجيات الحديثة في هذه املرحلة
بهدف زيادة في ذروة االستكشافات النفطية ،ما يؤكد لنا حاجة مراحل سالسل أنشطة املنبع على تكنولوجيات وكفئات الشريك األجنبي في الجزائر؛
 .5تعمل نتائج املؤشرات السابقة الذكر كل من ( مؤشر العقود املبرمة  ،ومؤشر استعمال تكنولوجيا  2Dو  ،3Dمؤشر اآلبار املكتشفة) و الخاصة
بمرحلة املنبع طرديا مع مؤشر اإلنتاج الكلي للمحروقات ،حيث سجلنا زيادة في عدد العقود املبرمة مع الزيادة في مؤشر استعمال تكنولوجيا  2Dو
 ،3Dومؤشر اآلبار املكتشفة ،مما سمح بتسجيل زيادة في اإلنتاج الكلي للمحروقات خالل سنتين  2005و 2007والذي حقق قيمة  233مليون
طن مكافئ للبترول.
 .6لقد أتاح فتح مجال املحروقات في الجزائر للشراكات األجنبية بتحقيق نتائج ملموسة ،إال أنها اقتصرت على األنشطة الخلفية للقطاع أي مرحلة
املنبع فقط والوارد خاصة في مرحلة البحث واالستكشاف ومرحلة اإلنتاج .في حين الزال النشاط األمامي والخاص بمرحلة املصب ،يعاني من نقص
شديد في االستثمارات ،مما نسجل نقص شديد في إنتاج املنتجات املكررة بسبب نقص حاد في عدد املصافي التكريرية والتي ال تتوافق مع القدرة
اإلنتاجية للنفط الخام في بالجزائر.
ويمكن القول في األخير ،أنه رغم تأميم محروقات الجزائر سنة  1971واكتساب شركة سوناطراك خبرة عاملية في األلفية األخيرة في مجال
نشاطات الصناعة النفطية مرحلة املنبع ،النقل واملصب .إال أنه تبرز ضرورة وأهمية إدراج الشراكة األجنبية في كل مرحلة من مراحل نشاطات
الصناعة النفطية وباألخص مرحلة املصب ،بهدف تحقيق مقاييس عاملية ملمارسة الصناعة النفطية في الجزائر.
كما تسعى الجزائر من خالل سياستها الطاقوية املستقبلية واملبلورة في مشروع قانون املحروقات الجديد واملتوقع وضعه في الصيغة النهائية
في جويلية من سنة  ،2020إلى تحسين بيئة األعمال بالجزائر من خالل رفع عوائق االستثمار األجنبي في قطاع املحروقات وتحسين الجاذبية تجاه
الشركاء األجانب في مجال استغالل املحروقات ،ناهيك عن تدعيم االستثمار في مجال الغاز الصخري .حيث تم في هذا السياق ،توقيع شراكة بين
سوناطراك والشركتين األجنبيتين بريتش بتروليوم  BPوإيكينور (النرويجية)  Econorفي 29أكتوبر  2018بغية استكشاف وتطوير املوارد غير
التقليدية (الغاز الصخري) في األحواض الجنوبية الغربية الجزائرية.

املراجع:

ً
أوال  :املراجع العربية
 .1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ  19جويلية  ،2005العدد 5
 .2أمينة مخلفي )2013(،أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العاملية ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
 .3بكاري بلخير )2008( ،أثر التقييم املالي على مسار الشراكة بالنسبة ملؤسسات قطاع املحروقات في الجزائر دراسة املؤسسة الوطنية لخدمات
اآلبار ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير غير منشورة ،قاصدي مرباح ،ورقلة
 .4بوحنية قوي وخميس محمد )2013( ،قانون املحروقات في الجزائر واشكالية الرهانات املتضاربة قراءة في تطور األطر القانونية واملؤسساتية
لقطاع املحروقات في الجزائر ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد التاسع ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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 الجزائر، دار الخلدونية،) الكامل في القانون الجزائري لالستثمار2006( ، عجة الجياللي.5
،) اتفاق التحكيم وعقود االستثمار البترولية دراسة على الدول العربية مقارنة بالتشريعات الوضعية في العالم2011 )، هاني محمد كامل املنايلي.6
 الطبعة األولى، اإلسكندرية،دار الفكر الجامعي
. الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي االسكندرية،) نظرية البترول بين التشريع والتطبيق2008( ، يسرى محمد أبو العالء.7
ً
: املراجع األجنبية:ثانيا
[1] Abdelatif Rebah, Sonatrach une entreprise pas comme les autres, CASBAH Editions, Alger,(2006)
[2] Abdelmadjid Attar et Zerrouk Djerroumi, le partenariat dans le secteur des hydrocarbures en Algérie:
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Abstract:

The study aims to highlight the impact of legal development on the foreign partnership in the
Algeria hydrocarbons sector, through the different stages of the oil industry. This study used several economic
indicators specific to the activity of the upstream and downstream petroleum industry (such as the contracts
index, the scanning seismic index, the wells discovered index, the refined products index) during the period
from 1986 to 2017. The statistics of this study are based on Sonatrach statistical reports as well as the British
company BP reports.
The study concluded that the opening of the foreign partnership on the different activities of the
Algerian oil industry according to the development of the legal framework from the law 86/14 to the law
13/01. They have contributed strongly to increase and developed the technology index used , the discovered
wells index for oil fields and gas fields as well as the oil production and refined products index.
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