
 
 

  الجزائر
 

 خلفية
وتعد الجزائر سادس أكبر بلدان العالم المصدرة للغاز  ٢٠١١مليون برميل يوميا في عام  ٢بلغ إنتاج الجزائر من النفط 

من % ٦٧وظلت منتجات الهيدروكربونات لفترة طويلة بمثابة حجر الزاوية في االقتصاد الجزائري، حيث شكلت . الطبيعي
 .              ٢٠١١من مجموع الصادرات في عام % ٩٨لي، ومن إجمالي الناتج المح% ٢٥إيرادات الدولة، و

 
 "مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية"أداء الجزائر في 

وقد وصلت الجزائر إلى هذه النتيجة . بلدا ٥٨من بين  ٤٥وجاءت في المرتبة ، ٣٨ وهي، "راسب" درجة على الجزائر حصلت
إلى جانب  –" البيئة المواتية"، ومكوِّن "الجودة وضوابط الوقائية الضمانات"بسبب درجاتها المنخفضة للغاية في كل من مكوِّن 

 ".ممارسات اإلبالغ"في " ضعيف"حصولها على درجة 
 

 )٥٧/١٠٠، الدرجة ٣٧/٥٨المرتبة (البيئة المؤسسية والقانونية 
 .  ي أي من مكونات المؤشردرجة، مما يمثل أقوى مستويات أدائها ف ٥٧مسجلة " جزئي"حصلت الجزائر على درجة نجاح  

وتقوم وزارة الطاقة . وهناك قدر كبير من إيرادات الموارد الطبيعية ال يمر بالخزانة العامة وال تبلغ بياناته للهيئة التشريعية
وبينما يتعين إجراء تقييمات لألثر . والمناجم بمنح التراخيص بعد إجراء مفاوضات مباشرة، وليس من خالل عملية تنافسية

لبيئي، ورغم توافر المعلومات بشأن اإلطار القانوني لقطاع الصناعات االستخراجية على شبكة اإلنترنت، فإن الجزائر تفتقر ا
 ."االستخراجية الصناعات بشفافية المعنية المبادرة" المعلومات كما أنها غير مشاركة في لحرية إلى قانون

 
 )٤١/١٠٠، الدرجة ٣٨/٥٨المرتبة (ممارسات اإلبالغ 

درجة لضآلة ممارسات اإلفصاح المتبعة فيما يتعلق بإصدار  ٤١التي سجلتها الجزائر بواقع " ضعيف"يرجع السبب في درجة 
وتنشر وزارة المالية معلومات محدودة عن أسعار النفط وقيمة صادرات . التراخيص والعقود والتقييمات البيئية وٕايرادات الموارد

حول االحتياطيات الهيدروكربونية، وحجم اإلنتاج،  ٢٠٠٥زارة الطاقة والمناجم بيانات من عام وقد نشرت و . الموارد الطبيعية
وال تنشر أي معلومات حول . الرقعة االستكشافية/والصادرات، والشركات العاملة في البالد، وبيانات اإلنتاج حسب الشركة

  .       تدفقات اإليرادات المقسمة تفصيليا
 

    )٢٨/١٠٠، الدرجة ٥١/٥٨المرتبة (وضوابط الجودة الضمانات الوقائية 
، وهي شركة مملوكة للدولة، "سوناطراك"إلى المستويات العالية من الهيمنة التي تمارسها شركة " الراسب"يرجع أداء الجزائر 

للتدقيق تتولى مراجعة وهناك هيئة وطنية . على منح التراخيص وعدم وجود أي إجراءات للطعن على قرارات إصدار التراخيص
وال تجري عمليات . اإليرادات النفطية وترفع تقاريرها إلى الهيئة التشريعية، غير أن هذه التقارير ليست متاحة إال عند الطلب

وال يشترط في المسؤولين الحكوميين ممن يضطلعون بدور إشرافي . تدقيق وزارة الطاقة والمناجم إال على المستوى الداخلي فقط
 .صاح عن مصالحهم المالية في األنشطة االستخراجيةاإلف



 
 

  
 )٢٦/١٠٠، الدرجة ٣٩/٥٨المرتبة (البيئة المواتية 

وتتسم . ال تنشر الجزائر معلومات تذكر بشأن عملية الموازنة الوطنية كما أنها تواجه تحديات في جودة تطبيق سيادة القانون
 .    فة خاصةعملية المساءلة الديمقراطية بانخفاض مستوياتها بص

 
   )٤٩/١٠٠، الدرجة ٢٢/٤٥المرتبة (الشركات المملوكة للدولة 

وهناك . هي شركة مملوكة للدولة وتملك أغلبية األسهم في المشروعات القائمة مع كل شركات الطاقة األخرى" سوناطراك"شركة 
نوية متاحة فهي مليئة بالثغرات، مثل ضعف ورغم أن تقاريرها الس. متسع لتحسين نظامي الشفافية والحوكمة المعتمدين لديها

وال تستخدم سوناطراك معايير المحاسبة الدولية في إعداد كشوفها المالية المدققة وهي . اإلبالغ باألنشطة شبه المالية العامة
 .غير متاحة إال بالطلب

  
 )٦/١٠٠، الدرجة ٢٠/٢٣المرتبة (صناديق الموارد الطبيعية 

ويخضع إلدارة وزارة المالية والبنك المركزي وهو مصنف ضعيف األداء في  ٢٠٠٠في عام " اإليراداتصندوق ضبط "أنشئ 
وال تُنشر تقارير تفصيلية عن أصول الصندوق واستثماراته ومعامالته؛ واإلجراءات الالزمة . مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية

 .عد محددةللسحب ليست واضحة؛ كما أن قرارات اإلنفاق ال تقوم على قوا
   
 )٦٤/١٠٠، الدرجة ١٤/٣٠المرتبة (لتحويالت دون القومية ا

تقوم الحكومة المركزية بتحويل إيرادات الموارد الطبيعية إلى السلطات المحلية، ولكن بعد دمجها مع غيرها من اإليرادات في 
لصندوق المشترك في موازنات وتنشر المعلومات عن توزيعات اإليرادات من ا". الصندوق المشترك للسلطات المحلية"

غير أن القواعد التي تحدد هذه . الحكومات المحلية، وهي متاحة عند الطلب من الحكومات المحلية أو وزارة الداخلية
 .التخصيصات غير متاحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

 ٣٨ الدرجة المجمعة ٤٥
 ٥٧ المؤسسية والقانونيةالبيئة  ٣٧

 صفر قانون حرية المعلومات
 ١٠٠ تشريعات قطاعية شاملة

 صفر الصناعات االستخراجية في مجالمبادرة الشفافية  المشاركة في
 ٨٣ استقاللية عملية إصدار التراخيص

 ١٠٠ التقييمات الالزمة لألثر البيئي واالجتماعي 

 ٥٠ تحصيل اإليراداتالوضوح في 
 ٣٣ كلي شامل للقطاع العام ميزان

 ١٠٠ التقارير المالية المطلوبة من الشركات المملوكة للدولة
 صفر القانون التي يحددهاقواعد تنظيم الصناديق الخاصة 

 ١٠٠ القانون  التي يحددهادون القومي  على المستوىقواعد تنظيم التحويالت 

 ٤١ ممارسات اإلبالغ ٣٨
 ٦٧ عملية إصدار التراخيص

 صفر العقود
 ٣٣ تقييم األثر البيئي واالجتماعي 

 ٥٠ بيانات التنقيب
 ٦٧ حجم اإلنتاج
 ٦٧ قيمة اإلنتاج

 صفر المصادر الرئيسية لإليرادات
 صفر المصادر الثانوية لإليرادات

 صفر الدعم
 ١٠٠ أسماء الشركات العاملة

 ٣٣ التقارير الشاملة للشركات المملوكة للدولة
 ٧١ إنتاج الشركات المملوكة للدولةبيانات 

 ٤٤ بيانات إيرادات الشركات المملوكة للدولة
 ١٧ للشركات المملوكة للدولة المالية العامةاألنشطة شبه 

 ١٠٠ مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة
 صفر قواعد تنظيم الصناديق الخاصة

 

 

  وحسب المؤشرات المجمعة، وحسب المكونات،الجزائر درجات     
 الدرجة                         المرتبة     الدرجة                                المرتبة      

  )١٠٠من (                      )٥٨من (    )١٠٠من (                              )٥٨من (    
   

 

    
 

 

 صفر التقارير الشاملة للصناديق الخاصة
 صفر الوطنيقواعد التحويالت على المستوى دون 

 ٦٧ التقارير الشاملة للتحويالت على المستوى دون الوطني
 ١٠٠ اإلبالغ ببيانات التحويالت على المستوى دون الوطني

 ٢٨ الضمانات الوقائية وضوابط الجودة ٥١
 ١١ التحقق من سالمة عملية إصدار التراخيص

 ٦٧ التحقق من سالمة عملية الموازنة
 ٥٠ الحكوميةجودة التقارير 

 صفر إفصاح الحكومة عن تضارب المصالح
 ٥٠ جودة تقارير الشركات المملوكة للدولة
 ٧٨ تدقيق تقارير الشركات المملوكة للدولة

 صفر استخدام الشركات المملوكة للدولة للمعايير المحاسبية الدولية
 صفر إفصاح الشركات المملوكة للدولة عن تضارب المصالح

 صفر تقارير الصناديق الخاصةجودة 
 ٥٠ تدقيق تقارير الصناديق الخاصة

 صفر التزام الحكومة بقواعد تنظيم الصناديق الخاصة
 صفر التحقق من سالمة إنفاق الصناديق الخاصة

 صفر إفصاح الصناديق الخاصة عن تضارب المصالح
 ٥٠ جودة تقارير التحويالت على المستوى دون الوطني

 ٦٧ الحكومة بقواعد تنظيم التحويالت على المستوى دون الوطنيالتزام 

 ٢٦ بيئة مواتية  ٣٩
مؤشر تصورات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، (الفساد 

 ")مؤشر الحوكمة العالمي"والسيطرة على الفساد في 
٣٩ 

 ٦ )مؤشر منظمة الشراكة الدولية للموازنات(الموازنة المفتوحة 
وحدة االستخبارات "مؤشر الديمقراطية الذي تعده (المساءلة والديمقراطية 

 ")مؤشر الحوكمة العالمي"، وٕابداء الرأي والمساءلة في "االقتصادية
٢٢ 

 ٣٤ )مؤشر الحوكمة العالمي(فعالية الحكومة 
 ٢٧ )مؤشر الحوكمة العالمي( سيادة القانون 

 ضعيف    ُمرضٍ  
   راسب    جزئي 


