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 العاملية سوق النفط  يفوابء كوروان  أتثري
 املنطقة العربية  يف املنتجةالدول  على التبعات املتوقعةو 

 د. علي مرزا 

 مقدمة أواًل: 
قبل الوباء، تسم بمؤشرات ركودية  االقتصاد العالمي، الذي كان أصاًل ي  Covid-19وباء كورونا    أصاب لقد  

الوباء، باإلضافة    هةلمواج  للحركة والعمل والسفر في معظم دول العالمقيدة  اإلجراءات الم  فشديد.    بتأثير سلبي 
يمكن ان  تمثل صدمات    ،)االنفاق(   االقتصاديفعل العديد من المستهلكين والمنتجين في تخفيض نشاطهم    ةلرد 

عميق في  كسفي    تتسبب  العالممعظم  اد  دول  يكن جميع  لم  تعر إن  أشد  وستكون  متوسطة   الدوللها  ضًا  . 
وتلك التي تعتمد على السياحة وتحويالت   ، من ناحية،ضعيفالصحي  النظام  ذات الوالفقيرة  النامية  /الدخل

، في المنطقة العربية  الغاز/يةومن ضمنها النفط   ،التي تعتمد على تصدير السلع األوليةو العاملين من الخارج  
يقود إلى آثار  قد  فأنه    ، لحد اآلن،لكساد الذي سببه الوباءلوقع األمد القصير  إلى    وإضافة .  من ناحية أخرى 

التجارة الدولية  نشاط  تدهور مهارات العاطلين وتراجع  و ، كانخفاض االستثمار  قنوات عدةمن خالل    مستديمة
لكساد المتوقع وآثاره  وتعتمد شدة ا  .. هذا إضافة لزيادة عدد الفقراءالترابط العالمي في التصنيع والتجهيزتراجع  و 

 . عالج للوباء وو/أ وصل خاللها إلى لقاح تالتي سيتم ال مدةالمدى على البعيدة متوسطة و 

على    العالمي  في إضعاف الطلب   الوباءتبعات    تتسبب   آثارها قصيرة/متوسطة المدى قد   وإلى جانب 
في ذات   ،فاعلة أصالً استمرار تأثير عوامل أخرى  عن    فضالً ،  في النقل  وال سيما ،  البعيد النفط، في المدى  

ع في وصول  ر   س  . وهي بذلك قد ت  الوقود   االتجاه، والمتمثلة في منافسة الطاقات المتجددة وزيادة كفاءة استعمال
متوقعًا قبل الوباء. من ناحية أخرى،    مقارنة بما كان  peak demand  الطلب العالمي على النفط إلى ذروته

ي  تال  التحالفات العالميةو   تغير في القواعد جيوسياسية تتمثل في    مظاهر  تقويةتساهم تبعات الوباء أيضًا في  قد  
ن و  ك  ت  الذي    واحد تصدع نظام القطب ال  والتي تساهم، بدورها، في  ينالماضي  ينخالل العقد   بإعادة التكوين  ت أخذ 

  وأيضاً خاصة الصين    صاعدة  كبرى   جيوسياسية/اقتصاديةبروز أقطاب  و   ،انهيار االتحاد السوفيتي  في اعقاب 
  .مع نظام العولمةفي ما بينها و تكاملت وتفاعلت  ،أخرى  الهند ودوالً 

على النفط في األمد    العالمي  إضعاف الطلب   زيادةمساهمة الوباء في    احتمال  إمكانية أو   وفي إطار
لنفط والغاز في المنطقة العربية،  ل  للدول المنتجةجهود التنويع االقتصادي    تواضع  ظلسيقود ذلك، في    ،الطويل

   .، عموماً في العالم االستراتيجيةربما تراجع أهميتها االقتصادية و المساهمة في إلى 
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 العالمية   اآلثار االقتصادية ثانيًا: 
   ( الكساد المتوقع2-1)

حول    تختلف اآلراء  على االقتصاد العالمي،لوباء كورونا    ةالشديد   ةر السلبياثالرغم من اتفاقها على اآلعلى  
  ظل عالج. وفي  أو  /التي ستنقضي حتى يتم التوصل إلى لقاح و  الفترة على    اعتمادا  مداها وحجمها وديمومتها، 

ج المحلي  تفي الناحاد  )انخفاض    حاد   عالمي  التوقعات من حصول كساد   تتعدد   عدم اليقين في هذا المجال
ن النوع الذي يتعلق بنقص  مإلى كساد طويل األمد    يعقبه تحسن مستدام،   2020خالل  (  GDP  اإلجمالي

الفع   تغير في  بما يترافق مع    ، وما بعدها  ،2020عن    نسبياً   ، بالرغم من تحسنها2021يستغرق  ال  الطلب 
توقع صندوق النقد  الوقت الذي ي   على سبيل المثال، فيعادات االنفاق نحو الحذر في االستهالك واالستثمار. 

 مقداره   و  يتبعه نم   2020في  %  3بحوالي  العالمي    المحلي اإلجمالي  تدهورًا في الناتج  )ومنظمة أوبك(   الدولي
. 2021في   % 4.2مقداره    و  يتبعه نم   2020في    %5.2يتوقع البنك الدولي تدهورًا يبلغ  ، 2021% في  5.8

قع أن  ما    منهمان أي  ـ وال يبي غير أن هذه توقعات تعتمد على نتائج االنفتاح    .ذلكد  ــن عليه النمو بعو كي ي ت و 
بالرغم من اختالفها   ولكن.  ، وقد تتغير صعودًا أو نزوالً ومساره الحذر  في العالم حتى شهر حزيران  المحدود 

 ,World Bank (2020a), OPEC (2020b) عودة النشاط االقتصادي العالمي تدريجيًا.  تتفق التوقعات في

WP (2020), Davies (2020), FT (2020).   

قع . حيث  لوباء كورونا  اآلثار السلبيةفي    مناطق العالما المجال ستختلف  ذ وفي ه لدول  ل   قدرة أكبر  ي ت و 
طلين وأسناد  اإلعانة الع  إنفاقيةحزم    عندما تبنت   نتائج سلبية،تجنب    على  ،المتقدمة، من خالل سياساتها المالية

 إجراءات الكساد التي أثارتها    عواملال يساعد في التغلب على  المنتجين بغية إدامة مستوى من الطلب الفع  
هذا إضافة للضرورة االجتماعية النابعة من تجنب القاء    (. ، الخاألغالق )أي تحديد الحركة والعمل والسفر

زم حتى أوائل حزيران  ر صندوق النقد الدولي حجم هذه الح  د   ق  وي  أعداد كبيرة من العاملين في العوز والحاجة.  
 quantitative،  سياسة نقدية متساهلة  ت ب عت وإلى جانب ذلك، أ  .WP (2020)ر؛  ترليون دوال   9بحوالي    2020

easing،  المركزية البنوك  قبل  األوربي  ،من  المركزي  والبنك  األمريكي  الفدرالي  مركزية    كاالحتياطي  وبنوك 
ر )بأسعار فائدة منخفضة( خاصة لألعمال الصغيرة  س  ي  بغية توفير تمويل م    ، وذلكBelz, et al (2020)  ،أخرى 

و/أو  زم  هذه الح  مثل  ليس لها القدرة على تبني  الفقيرة  كذلك  دخل و الالدول متوسطة    معظم  نأ غير    .المتوسطةو 
 الصاعدة/متوسطة الدخلعدا عن بعض الدول    ،اللجوء للسوق المالية الدولية للحصول على قروض ميسرة

إلى   نقص التمويل في الدول الفقيرة والنامية  سيقود و .  هذه السوق التي استطاعت الحصول على قروض من  
الضروري إلدامة دوران عجلة االقتصاد،   الالفع    تدهور الطلب  ، وبالنتيجةخطيرة  فقر شديد ومشاكل اجتماعية 

مع   .World Bank (2020a). جالخار من  نيلالعام ت نخفاض تحويالال ، هذا إضافةارتفاع البطالةومن ثم 
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صندوق   أن  لالعلم  تسهيالت  أتاح  الدولي  محدود تمويل  النقد  متواضع،عاجل  وربما  الفقيرة    ،  الدول  لبعض 
لهذه الدول في    الخارجي  خدمة الدين تأجيل  مبادرة  باالشتراك مع البنك الدولي ب  كذلك قامو   ومتوسطة الدخل

ووافقت عليها دول (  األكبرذات األهمية    ليس ديون نادي لندن التجاريةلكن  )و   الرسمية  ديون نادي باريسإطار  
العشرين   ناحية أخرى،    .G20مجموعة  النفطية  من  الدول  تمتلكلجأت  ذات أرصدة صناديق سيادية    التي 

   بيع جزء من أصولها لتوفير التمويل الالزم للعجز في ميزانياتها. إلىملموسة 

في سيكون أشد    هسيتقلص عمومًا غير ان  ،per capita GDP،  العالمي  معدل الدخلالنتيجة فإن  في  و 
 ,World Bank (2020a). تحت خط الفقرمما يقود أللقاء ماليين من البشر    ،والفقيرة  متوسطة الدخلالدول  

WP (2020).  توقعات البنك الدولي لتدهور الناتج العالميفي ضوء  ف  ،GDP،    5.2بنسبة    2020لسنة  ،%
المثال، العالم يمكن أن يزداد بحوالي    على سبيل  الفقراء في  الغالبية  شخص   مليون   166- 104فإن عدد   ،

   2 ، 1  .النامية والفقيرةمتوسطة الدخل/العظمى منهم في الدول 

 2008وباء كورونا وكساد كساد ( 2-2)
  ما حدث في ل  ومدى تماثله  عالمي  تسبب كساد احتمال  تأثير وباء كورونا في  ستمرار  التعرض المن المناسب  

كورونافعلى  .  2008  أواسط أزمة  لعام حدثت    ،عكس  العالمية  المالية  النظام   "داخل"من    2008  األزمة 
خاصة في الواليات    ،ديون القطاع العائلي  فلقد تراكمت .  Krugman (2020)؛  في الدول المتقدمة  االقتصادي

، بجانب  الذي نتجال  لتعويض نقص الطلب الفع    لهذا القطاع وذلكاالئتمان  ، نتيجة للتوسع في منح  المتحدة
  خالل العقدين   األرباحالريع و مقارنة بنمو    ، بدرجة ملموسة،العاملين)أجور(  دخول    و  انخفاض نم من    كبير منه،
ظهر فيه العجز   وصل تراكم الديون حداً   2008  عام  . وبحلول Piketty (2014)  ؛2008ة لعام  السابق  والنصف

 
أن وباء كورونا يمكن أن يتسبب، في األمد القصير،  إلى    دراسةشير  ت كأساس،    2018انطالقًا من عدد فقراء العالم في عام   1

في   ،per capita GDPالعالمي للشخص،    معدل الدخل في حالة انخفاض  شخص    مليون   130- 80 بحوالي  هذا العدد بزيادة  
الدخل  شخص،  مليون   280-180إلى  و   ،%5بنسبة  ،  2020عام   معدل  انخفاض  و %10  لنسبة    مليون   580- 420إلى  ، 

  أنظر:  النامية والفقيرة.  متوسطة الدخل%. والغالبية العظمى منهم ستكون في الدول  20  لنسبة انخفاض معدل الدخل  شخص،
(2020)   Summer, et al.   ،ثالثة خطوط للفقر:  ل  ولقد احتسبت الدراسة هذه المديات، لكل نسبة انخفاض في معدل الدخل

  . 2011بأسعار  ،  PPPمقاسة بالقوة الشرائية المعادلة،    يوم،/شخص/دوالر  5.5،  يوم/دوالر/شخص  3.2،  يوم/دوالر/شخص  1.9
ف  ف )الحتمال الفقر( لحزم األنفاق التي تم تبنيها في عدة دول وال سيما  مع العلم ان هذه الدراسة لم تأخذ باالعتبار التأثير الم خ 

 عات التحويلية لتعويض جزء من دخل الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الوباء.المدفو 
معدل  %. ويتضمن ذلك تدهور  5.2بنسبة    2020كما مبين في المتن يتوقع البنك الدولي تدهور الناتج المحلي العالمي في     2

 .United Nations (2020)% حسب  1إذ تبلغ نسبة نمو سكان العالم السنوية حوالي . %6.2  بحوالي  العالمي للشخص  الدخل

 Summer, et al   (2020)  يـــة فـر المبينــوط الفقـخطحســــب  %  10% و5ور  ــــراء لنسبتي التدهــــل عدد الفقــــن خالل توصيــــوم

  .في المتنالمبينة  شخص، مليون  166-104توصلنا ألرقام 
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 ، وبالعالقة بذلك  ،. من ناحية أخرى النقص في الطلب الفع  ظهور  كذلك  و   ،العقاريةالديون  خاصة    خدمتها    في
، ووسائل مالية لم تستطع السياسات أو التنظيمات الحكومية  االنضباط  قليلةفي سوق    ،المضاربات المالية  قادت 

regulations،    لةوتأثيراتها الم    من مجالها  د  الح لخ  أسعار األسهم في األسواق    انهارت واسع حين    فالساإلى    ،خ 
وغيرها    في الواليات المتحدة  المالية/النقدية  بالسلطات   ولقد حدا ذلك   .2008في أواسط    المالية العالمية المترابطة

ال. لتنشيط الطلب الفع    لألنفاقإلى تبني حزم انقاذ خاصة لمؤسسات مالية كبيرة مع حزم    من الدول المتقدمة
تسببت   2008ولكنها مثل صدمة    النظام االقتصادي  " خارج"الصدمة من  جاءت    ، ظل الوباء  في المقابل، في 

ديون  خدمة  بال وإثارة مشكلة العجز في اإليفاء  نخفاض الطلب الفع  ضًا في ايفي انخفاض الدخول مما يتسبب أ
انخفاض الطلب   لحد اآلن من مشكلة   خففت ن حزم االنفاق التي تبنتها الدول المتقدمة  أالقطاع العائلي. غير  

استجابة األسواق المالية لهذه الحزم من خاصة ما تبين من  اإلفالس الواسع ت حدوث ل  ال، من ناحية، وأج  الفع  
قد    اإلفالس الواسعولكن  .  ، من ناحية أخرى احتمال استمرار الكساد بالرغم من  ارتفاع أسعار األسهم  خالل  

يتسبب بانهيار أسعار  قد    مما،  في ما إذا استمرت إجراءات الوباء في تحديد الحركة والعمل  تزايد ي تحقق و ي
 .2008األسهم في السوق المالية وما تجر أليه من آثار مشابهة لما حدث في األزمة المالية في 

   الوضع النفطي العالمي في ظل الوباء ثالثاً: 

 الطلب والعرض وانهيار األسعار ( 1- 3)
، في استعماالت عديدةمنافسة من قبل الطاقات المتجددة    ،عمومًا في العالم  ، خالل العقود السابقة واجه النفط

، من ناحية،  حفاظًا على استدامة البيئة  fossil fuelجت لها سياسات الستبدال الوقود األحفوري  ساندتها ورو  
 ض نفط ر  ع  وفي ذات السياق ت  .  جيوسياسيًا، من ناحية أخرى وتقليل االعتماد على مناطق تجهيز غير مستقرة  

قبل  شديدةلمنافسة  أوبك   م    من  فينت  خامات  سيمامتعددة،  دول    جة  وروسيا    ال  األمريكية  المتحدة  الواليات 
  الطلب على   تباطؤ  ومن ضمنه  ،النفط  ىعل  العالمي  نمو الطلب   تباطؤـ  االستبداللة  حص   ولقد كانت م    ا.موغيره

   (.2019؛ مرزا )منافسة الخامات األخرى  قو اه والذي  نفط دول أوبك

الطلب على   انعكس بدوره علىمن التباطؤ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي    بوادر وقد ظهرت  
أواخر   منذ  باعتدال  ، 2019النفط  النفط،  أسعار  انخفاض  إلى  قاد  كانون  نسبياً   مما  في  الثاني/يناير  ، 

)أ( :  متفاعلين  ، نتيجة لعامليننيسان- خالل آذار  ولكن االنخفاض استمر بوتيرة أسرع.  2020راير  بوشباط/ف
 العالمي من النفط.  العرض /عدم انخفاض اإلنتاج)ب(    ،وباء كوروناانخفاض الطلب نتيجة إلجراءات مكافحة  

Pascual (2020) . 
، من  ولقد ساهم في ذلك  النخفاض الطلب.استجابة    اإلنتاج العالميينخفض  لم    ،العرض فمن ناحية  

 خفيض بتنظيم/تاالستمرار    على  ،2020آذار    5في    +أوبكدول    في اجتماع  ،االتفاقعدم    ،عدةبين عوامل  
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وسوائل الغاز  الخام  )أن إنتاج العالم من النفط    EIA  إدارة معلومات الطاقة األمريكيةبين بيانات  ت    إذ   3. اإلنتاج
مليون برميل يوميًا،    100عند حوالي    بين شباط ونيسان،  اً تقريبثابتًا  بقي    (والسوائل األخرى ومكتسبات التكرير

وثبات إنتاج    ،ي-ب -م   35.36إلى    33.30أوبك من    دول  رتفاع إنتاجالمحصلة  وقد كان ذلك  ي.  -ب -م
وانخفاض    ي فقط بين الشهرين(-ب -م  0.06بمقدار  )أرتفع  ي  -ب -م   11.55  حوالي  عند   نفط الروسي تقريباً ال

األخرى   الدول  الشهرين،  ي- ب -م  53.08 ىلإ  55.43من  إنتاج  تباعلهذين  أنظاـً ،   ,EIA (2020a  :رـ. 

)2020b .4    بين    االنخفاض في إنتاج الدول األخرى   ، تقريبًا،إنتاج دول أوبك عوضت مجموع  أي ان الزيادة في
قاد إجراءات وباء كورونا،    الذي أضعفه أكثر تطبيق  على النفط   طلب ضعيف  بالترافق معو .  هذين الشهرين

دوالر    33دوالر/برميل في شباط إلى    55  ت من بحيث انخفض سعر خام برن  ،أسعار النفط   انهيارذلك إلى  
 . World Bank (2020b) أنظر: ؛2020سان/أبريل، يدوالر في ن  23في آذار/مارس وإلى 

 تنظيم االنتاج إلى العودة ( 3-2)
أن اقتصاداتها مهددة نتيجة االنهيار في    ،2020  في أوائل شهر نيسان/أبريل،  +أوبكلدول    لقد ظهر واضحاً 

في الواليات    وال سيما  منتجي النفط في العالم،معظم  ل   النفط. وأمتد هذا األمرومن ثم عوائد تصدير  أسعار  
 

حصل اتفاق بين دول أوبك ومجموعة من دول منتجة اخرى للنفط، في مقدمتها روسيا، من  2016في كانون األول/ديسمبر   3
عرف  لما أصبح ي    ،Declaration of Cooperation OPEC and non-OPEC  ،"OPEC (2016, 2017)  "اعالن للتعاون خالل  

لمنع   +أوبكويقوم هذا اإلعالن على أساس تنظيم اإلنتاج من خالل جدولة تخفيض تلتزم بها دول    .OPEC+أوبكاعالميًا   
تدهور األسعار. ولقد جاء هذا التنسيق/االعالن بعد فترة من التوتر/التنافس بين دول أوبك وبينها وبين دول منتجة أخرى بغية 

األسعار سيقود إلى تحجيم انتاج النفط    انخفاضان االعتقاد أن  . فلقد ك2016-2014  سنواتزيادة "حصتها" في السوق خالل ال
في الواليات المتحدة، وفي ذات الوقت زيادة حصة دول أوبك في سوق    tight oilالنفط المحصور    ال سيما  ،خارج دول أوبك

إلى الزيادة، من ناحية، وعدم  النفط. ولكن بعد انخفاض محدود في إنتاج الواليات المتحدة من هذا النفط لفترة وجيزة عاد بعدها  
األسعار، من ناحية أخرى، تخل ت دول أوبك في تشرين الثاني/نوفمبر   نخفاضزيادة حصة دول أوبك بدرجة ملموسة نتيجة ال

عن استراتيجية زيادة حصتها في السوق، وسعت لتنظيم اإلنتاج مجددا ليس فقط في ما بينها وإنما أيضًا مع المتعاونين   2016
منظمة   بلغ عدد اعضاء  ،2020ن بداية  اعتبارًا م  ذكر أنه(، الفصل الثامن. ومن المناسب أن ي  2018. مرزا )+أوبكالجدد ضمن  

الجزائر، أنغوال، كونغو، غينيا االستوائية، غابون، أيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، السعودية،  عشر دولة هي:  ثالثة  أوبك  
ڤنزويال معهااألمارات،  المتعاونة  الدول  أما  اعالن  ،.  قطر،   فهي:(،  +أوبك)ضمن     2016منذ  البحرين،  ،  أذربيجانروسيا، 

   بروناي، كازخستان، ماليزيا، المكسيك، ع مان، السودان، جنوب السودان.
إدارة معلومات بموجب بيانات  . و Sandish & Johnson (2020)لقد كان عدم االتفاق، أساسًا، بين روسيا والسعودية؛ أنظر:    4

- م  9.80وسوائل الغاز والسوائل األخرى ومكتسبات التكرير( من أرتفع إنتاج السعودية من النفط )الخام  EIA الطاقة األمريكية
من ناحية أخرى، ي.  -ب-م  1.85، أي بزيادة قدرها  2020ي في نيسان/أبريل  -ب -م  11.65ي، في شباط/فبراير إلى  -ب

الخام    بلغ مجموع زيادة دول أوبكحسب بيانات أوبك،   النفط  الشهرين؛-ب-م  2.68من   ,OPEC (2020a  ي بين هذين 

2020b)  ،بيانات    تبين  في حينEIA    ي بين هذين الشهرين-ب-م   2.05  بحواليزيادة إنتاج النفط الخام لدول اوبك  ،EIA 

)(2020a ي مما تبينه بيانات أوبك-ب -م .630، أي أقل . 
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نيسان،    9للتوصل، في    +أوبك دول  . ولقد دفع ذلك  االنتاج  تخفيض / تنظيملمما قاد إلى ضغط عالمي    ،المتحدة
  الواليات بما فيها    G20  مجموعة العشريندول    اتفقت   ،نيسان  10/12  ، فيبهأعقا   وفي  .اإلنتاجالتفاق لتخفيض  

 على تخفيض اإلنتاج أيضًا. ولعل في مشاركة رئيس   ، وغيرها  ، كالنرويجودول أخرى منتجة للنفطوكندا  المتحدة  
،  regulationتنظيم،    عن)المسؤولة    Railroad Commission of Texasاألمريكية    سسكك حديد تكسا  هيئة

 الدولأهم    إلدراكإشارة    ،على تنظيم اإلنتاج  +أوبكفي اسناد جهود    ،في الواليات المتحدة(والغاز  النفط    صناعة
قد تصاب بنكسة تؤثر عليها في المدى البعيد  الصناعة النفطية    ن االستثمارات فيأ   في العالم  المنتجة  والمناطق

وقيام العديد من دول من ناحية،  في أيار/مايو  بعد تفعيل االتفاق  األسعار للزيادة  عادت    لذلكبشكل ملموس.  
والحركب  العالم العمل  على  المشددة  اإلجراءات  من    من  ة،تخفيف  برنت  سعر  أرتفع  فلقد  أخرى.    23ناحية 

 . World Bank (2020b) ؛ أنظر:دوالر في حزيران 40 وإلى دوالر في أيار 31  إلىدوالر/برميل في نيسان 

 الدول النفطية/المنطقة العربية المتوقعة على  اآلثار رابعًا: 

 ( ارتفاع وانهيار أسعار النفط: استغالل الفرص وضياعها4-1)
انهيار  )بما فيها    منصرمينفي أسعار النفط خالل العقدين ال  ينأن فترات االنخفاض واالرتفاع الحاد    كال ش

الخلل في االقتصادات الريعية النفطية العربية،    جانبًا مهمًا منبوضوح    فت ( قد كش2020نيسان  -كانون الثاني 
اين  والتبمن ناحية األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تثار عند انخفاض األسعار ومن ثم العوائد،  

 .  في إدارة واستغالل الفوائض عند ارتفاع األسعار بينها

من خالل إدامة التحويالت   ،تفادي أزمات االنخفاض هو  دول هذه االقتصادات  ولعل أبرز هاجس في  
النقدية االجتماعية في الميزانية العامة والتي تمثل أحد أهم أسس "العقد االجتماعي" للدول الريعية، عمومًا. هذا  

لمسألة إدامة مستوى التشغيل في القطاعين العام والخاص، لما لألنفاق الحكومي من أثر حاسم في  إضافة  
 . Hamilton (2020). في االقتصاد عموماً  إدامة النشاط االقتصادي وتأمين عدم ارتفاع البطالة

 2016- 2008السنوات 
فقد أنخفض سعر سلة أوبك خالل   ة.، من مستويات عالي2016- 2014وانخفاض    2008انخفاض    شرع

دوالر في كانون األول/ديسمبر )نسبة    39دوالر/برميل في تموز/يوليو إلى    131من    2008النصف الثاني من  
دوالر في كانون    27إلى    2014دوالر/برميل في حزيران/يونيو    108%(. كما انه أنخفض من  71انخفاض  

ان تأثير االنخفاض الثاني أشد من األول نتيجة الستغراقه  %(. ولقد ك75)نسبة انخفاض   2016الثاني/يناير  
حجم اإلنفاق في الميزانيات العامة للدول   زايد  سنة ونصف في حين أستغرق األول نصف سنة، من ناحية، وت  
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أدناه. وبعد الهزات   (1)، من ناحية ثانية. انظر الشكل  لتمويله  المصدرة للنفط وحاجتها إليرادات نفطية أكبر
، أي قادرة على تمويل الئمةالتي تعرضت لها االقتصادات النفطية في حينه، عادت األسعار إلى مستويات م

 الميزانيات العامة بفائض او بدون عجز كبير.  

  لمدة عادت األسعار لتستمر باالرتفاع حتى وصلت مستويات عالية    2008ال بل أنه بعد انخفاض  
نها في صناديق  م ع قسم  م  ج  إلى فوائض كبيرة ت  لقد قادت هذه االرتفاعات  و .  2014-2009قة،  طويلة غير مسبو 

نتها كانت لديها نظرة طويلة األمد في استغالل فرصة تنامي الفوائض الريعية   و  سيادية تبين أن الدول التي ك 
كدول الخليج العربي وليبيا. في    نسبياً   هذا إضافة لصغر عدد سكانها  .لتكوين احتياطي/ادخار ينفع وقت الشدة

في صناديق سيادية أو غيرها    ذكرت    نفس الوقت لم تمتلك أو لم تستطع دول اخرى تجميع ادخارات مماثلة
 كالعراق.

 2020-2003( تطور سعر سلة أوبك 1)  الشكل
 متوسطات شهرية 

 
م الشكل على أساس متوسطات شهرية لسلسلة سعر سلة أوبك  المصدر: كما وردت في الموقع اإللكتروني ألوبك. وتبدأ  )اليومي( ر س 

 .  OPEC (2020d)؛ أنظر:  2003كانون الثاني/يناير   األول من   السلسلة من 
 . فقط  األولى ة  بعالستشمل األشهر   2020سنة   مالحظة: 
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 2020 يوليو/تموز-يناير /كانون الثاني
انهيار األسعار من مستويات كانت أصاًل تعتبر "غير عالية" بالنسبة   بدأ، 2020نيسان،  - خالل كانون الثاني

رة، وإنما على حدود التمويل المقبول؛ أي بدون عجز كبير في ميزانياتها. فقد أنخفض سعر سلة  د   للدول الم ص 
%(؛ الشكل 73في نيسان )نسبة انخفاض    دوالر  18، إلى  2020دوالر/برميل في كانون الثاني    65أوبك من  

في  (.  1) انحصر  الحاد  االنخفاض  أن  من  آذاروبالرغم  في    أيار-أشهر  لالرتفاع  األسعار  شهر  لتعود 
، فإن عدم اليقين من المستوى الذي ستستقر عنده، مع احتمال عودتها لالنخفاض مجددًا، سيمثل  حزيران/يونيو

العراق والجزائر وغيرها، التي ليس لديها ادخارات )بعملة أجنبية( كافية تستطيع  لدول مثل     سيمامعضلة كبيرة ال
  االعتماد عليها في تمويل ما ينقطع من عائدات تصدير النفط/الغاز.

(، ومن اسعر سلة أوبك )وأسعار الخامات المكونة لهأن    حزيران  -نيسانتبين أشهر  من ناحية أخرى،  
 د  د  ح  )الذي ت    benchmark  اإلشارة  خامانخفضت ليس فقط بسبب هبوط سعر    ،المصدرة للنفطعوائد الدول  ثم  

في سوق دولية  تصريف خاماتها  ل   قبلهاالممنوحة من  السعر    ولكن أيضًا نتيجة لخصومات هذه األسعار تجاهه(  
)كخام    . ففي الوقت الذي كان متوسط سعر سلة أوبك يزيد على سعر برنت تتسم بزيادة العرض على الطلب 

دوالر    5.7فانه أصبح يقل عنه بمقدار    2020آذار  -أشهر كانون الثاني   خاللبمقدار دوالر واحد/برميل    إشارة(
نيسان  شهري  بحوالي    أيار. -خالل  برنت  سعر  عن  يقل  العراقية  الخامات  سعر  متوسط  كان    3.5وبينما 

  10دوالر في نيسان و  8.7دوالر في آذار و   4.8أصبح يقل عنه    2020شباط  -دوالر/برميل في كانون الثاني
، طيةالدول النف  بعض   تمر بهاالتي    الصعبة  المالية واالجتماعية/السياسية  ويبين ذلك الحالة  5دوالر في أيار.
مع مالحظة أن الخصومات بعد شهر أيار/مايو،    لبيع خاماتها.  خصمًا عالياً مما يدفعها لمنح    خاصة العراق، 

انخفضت تدريجيًا، بحيث في تموز/يوليو اختفى الفرق بين سعر برنت وسعر سلة أوبك وأصبح متوسط سعر  
ومن المناسب    . أدناه  (2ظر الشكل )أن  .دوالر/برميل فقط عن سعر برنت   2.1الخامات العراقية يقل بحوالي  

التشديد أن الفرق بين سعر برنت وأسعار خامات دول األوبك ال يمثل جميعه خصومات )أو عالوات(. ففي 
  ،يعكس الفرق في السعر، عمومًا، الفرق في الخواص الفنية بين هذه الخامات وخام برنت  "االعتيادية"األحول  

 
ألسعار سبع . وكان يساوي المتوسط البسيط  1987في بداية  ،  OPEC Reference Basket (ORB)    ،أوبك  سلةاست خدم سعر    5

أعضاء  عيد تركيب مكونات السلة لتشمل خامات من دول  أ    2005خامات؛ ستة من دول أوبك وواحد من المكسيك. وفي منتصف  
ومنذ خامًا.    13السلة مكونة من    فأن  2020في    13. وحسب عدد الدول األعضاء  كل دولةل بواقع خام واحد    ،أوبك فقطفي  

ا يزداد بانتماء دولة إلى المنظمة وينخفض بانسحاب أخرى. على سبيل المثال، كان االكوادور  إعادة تركيب السلة، فإن عدد خاماته
منذ منتصف  و . 2019عضوًا وبالتبعية كان سعر أحد الخامات التي ينتجها جزًء من السلة حتى انسحابه من المنظمة في نهاية 

. انظر الموقع  ، ألسعار خامات السلةبإنتاج الدول،  average  weightedموزون    متوسطي حتسب كسعر السلة    أصبح  2005
 .OPEC (2020d)؛ اإللكتروني ألوبك
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عكس، بدوره، نمط الطلب على المنتجات  يي  ذهذه الخامات، وال  كررت  بالتفاعل مع نمط طلب المصافي التي  
  ولكن تصاعد الفرق كررة من هذه الخامات. وتنصرف الخواص الفنية إلى الكثافة والمحتوى الكبريتي، الخ.  الم  

يمثل خصمًا  (،  2مقارنة باألشهر السابقة، كما يتبين من الشكل )حزيران، بذات االتجاه،  -نيسان خالل أشهر  
 .مقارنة بسعر برنت  ،الخامات العراقية، ومن ضمنها أسعار في أسعار خامات دول أوبك

 العراقيوالنفط ار سلة أوبك ع( الفرق بين سعر برنت وأس2) الشكل

 
 :البيانات التاليةسم الشكل على أساس  ر   المصادر:

رة لجميع الخاماتسعر الخامات العراقية: متوسط  د  الموقع  ؛محتسب من حاصل قسمة عائدات التصدير على الكمية الم ص 
 ./https://oil.gov.iq، العراقية اإللكتروني لوزارة النفط

 .OPEC (2020d)وردت في الموقع اإللكتروني ألوبك،  لسلة أوبك متوسطات شهرية ألسعار يومية :سعر سلة أوبك
 . World Bank (2020b)سعر برنت: أرقام البنك الدولي ألسعار السلع؛ 

جات الجارية للميزانية العامة  اال تتوقف عند اشباع الحإن آثار انخفاض أسعار ومن ثم عوائد النفط  
االستثمارات  مقدمتها  وفي  اإلنتاجية  الطاقات  على وزيادة  الحفاظ  الستثمارات  تمتد  وإنما  المدفوعات  وميزان 

العراق بأكثر من غيرها في صعوبة توفير التمويل الالزم لمثل هذه االستثمارات كستتأثر دول    إذ النفطية/الغازية.  
تقديم مزايا أكبر للشركات النفطية األجنبية العاملة لحفزها لتمويل االستثمارات وتأجيل  أو    ض مما يدفعها لالقترا

لفترة تقصر او تطول اعتمادًا على تحسن مؤم   العربي ذات  استردادها  الخليج  دول  أما  العوائد.  ل مقبل في 
 ذلكارات. ولكن بالرغم من  الصناديق السيادية الكبيرة أو الكافية فانه سيكون باستطاعتها تمويل هذه االستثم

https://oil.gov.iq/
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فأن عوامل عدم اليقين من مسار الطلب المستقبلي العالمي على النفط وما يتبعه من عدم يقين حول العوائد 
النفطية، من ناحية، وللحفاظ على حد أدنى من ثرواتها المالية، من ناحية أخرى، سيجعلها تتأنى في اإلنفاق  

 ،  APICORPالتقرير السنوي للشركة العربية لالستثمارات البتروليةإن  على االستثمارات. على سبيل المثال، ف
نهاية   في  تكاليف  2019المنشور  أن  يبين  الوباء،  قبل  بها    المخططة  االستثمارية   المشاريع،  والملتزم 

  2024إلى    2020للخمس سنوات الممتدة من   MENA في الشرق األوسط وشمال أفريقيا   Energyللطاقة
  هذه االلتزامات   در م ط ل  ع، أنص  ولكن يبدو، من م  .  APICORP (2019, p. 31)حوالي ترليون دوالر؛    تبلغ 

بحوالي   من    173خ فضت  اليقين  وعدم  العالمي  الكساد  وتوقعات  كورونا  وباء  ظروف  بسبب  دوالر  مليار 
  (.2020)خدوري  أنظر: المستقبل؛

 الغاز/عوائد تصدير النفطل متوقع مسار( 4-2)
، واالنخفاض  نيسان  20إلى السالب في  ،  WTIس،  وسيط غرب تكساخام  انهيار سعر  الذي نتج من  التشاؤم    بعد 

فإن ارتفاع األسعار تدريجيا  الحاد الذي أصاب أسعار خامات االشارة، خاصة سعر خام برنت، في الوقت ذاته،  
أثار تفاؤاًل محدودًا   المصدرة،  أوبك  مع انخفاض الخصومات الممنوحة من قبل دول  ،تموز/ حزيرانأيار/خالل  

.  2019قع عدم عودتها قريبًا لما كانت عليه في نهاية لن تنخفض أكثر بالرغم من تو  العوائد و  في أن األسعار
  ، ولكن ليس كثيرًا. 2020لذلك يسود االعتقاد أنها ستستمر ربما بمستوى يزيد على ما وصلت أليه في حزيران  

 +أوبك  ، من ناحية، وجدولة تخفيض اإلنتاج المتبنى من قبل دولهذه التطورات لألسعارفي ضوء  
ناحية ثانية، واستمرار ظروف إجراءات مكافحة الوباء، بالرغم من تخفيفها والعودة )ولكن  والدول األخرى، من  

للدول المنتجة والغاز  النفط  تصدير  عوائد  نتوقع أن تنخفض  ناحية ثالثة،    الم ق ي دة( للحركة والعمل في العالم، من
،  2019عنها في    2020في  %(  37)والمنطقة العربية    %34الخليج العربي )بما فيها العراق( بحوالي  في  

بلغ  نتوقع أن ت   2020ففي    .2019أقل مما وصلت أليه في  ب  ستستمرولكن    2021في    االرتفاعلتعود إلى  
النفطية والسوائل األخرى(    عوائد  دول  من قبل    والغاز الجافتصدير الوقود السائل )النفط الخام والمنتجات 

)بما فيها دول الخليج    للنفط  ةمليار دوالر والدول العربية المنتج  313  حوالي  (العراق  العربي )بما فيها  الخليج
مليار دوالر    447لغت  ليج والعراق بعوائد لدول الخ. قارن ذلك مع  2020في    مليار دوالر  338  والعراق(

 ( أدناه.3)أنظر الشكل  .2019في  مليار دوالر 538 بحوالي والدول العربية المنتجة للنفط 
تتعرض له الدول النفطية عمومًا، مع التفاوت في الشدة في ما بينها، من    نويشير ذلك إلى ما يمكن أ 

   .نتيجة لنقص العوائد خطيرة تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية  
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 والغاز )الخام والسوائل األخرى( ( عوائد تصدير النفط3)  الشكل
 دول الخليج العربي )بما فيها العراق(( 3-1)

 
 المنتجة للنفط والغاز الدول العربية  (3-2)

 
 .أدناه (2و) (1)  ين الشكالن مرسومان على أساس بيانات الجدول: المصدر

 والبحرين واليمن وسوريا.   والسودان   مصر  وهي  ،اً نسبي التي تتسم بإنتاج صغير،شمل الدول العربية  لم ت   مالحظة:

ظ أن االنخفاض النسبي للعائدات سيكون   متقاربًا للدول المنتجة، بسبب التغير النسبي  وعموًما يالح 
المتقارب ألسعار خاماتها، من ناحية، والتخفيض النسبي المتقارب، عموًما، إلنتاج أغلبها ومن ثم صادرتها،  

مع تفاوت ينبع من استثناء بعضها فعليًا من التخفيض، هذا    ( أدناه.3)-(1أنظر: الجداول )  ؛من ناحية أخرى 
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ومقدار   ناحية،  الممنوحمن  أخرى.  الخصم  ناحية  من  السعر،  يخو   على  ما  الغازفي  سيكون    الطبيعي  ص 
 التغير هبوطًا وصعوداً أن    كما  .النفط ولكن نسبيًا أقل  تصدير   عوائد   انخفاض   على غرار  انخفاض عوائد تصديره

د رللغاز    سيختلف وهي الغالبة    ،أسعار الغاز في سوق العقود   لى أوربا منه إلى آسيا. ويعود ذلك إلى أنإ  الم ص 
عقود مزيج من  ب  وهي سوق تتسما  بور أر إلى  د  ص  الغاز الم  أسعار    تغير  أو اتجاه  نسب   تتغير بذات لم    ،في آسيا

  6. بالسوق االسيوية، مع ارتفاع أهمية السوق الفورية فيها مقارنة وأسعار فورية

 في مواجهة األزمة   ( الصناديق السيادية واالحتياطيات الدولية4-3)
حجم  بشكل متفاوت اعتمادًا على    النفط والغازتصدير  نتيجة النخفاض عوائد    ستتأثر الدول العربية النفطية

التي/ادخاراتها كتلك  سيادية   احتياطياتها،  صناديق  في  في  الخارج( مادية  أصول    أو  في  ثابتة    )استثمارات 
صناديق  لك  تفالتي تم  7.النفطية-واحتياطياتها الدولية لدى البنك المركزي وعوائدها الضريبية وصادراتها غير 

ملموسةسيادية   والكويت    بأرصدة  والسعودية  األمارات  مجموعهاع مانو   وليبياوقطر  مثل  يقدر  والتي  لهذه    ، 
، سوف تستطيع تخفيف آثار االنخفاض  ادناه  (4شكل )الترليون دوالر،    2.93بحوالي    ،2019، في نهاية  الدول

لى ان هذه الدول أخذت ببيع بعض  إ. وفعاًل هناك ما يشير بدرجة كبيرة الشديد في عوائد تصدير النفط والغاز
  في عجز  السد  بغية توفير تمويل إضافي يساهم في    الدولية  في السوق المالية   2020أيار  -في آذار  أصولها

 
دوالر/مليون وحدة    9.9في اليابان بل أنه أرتفع قلياًل من    LNGعلى سبيل المثال، لم ينخفض سعر الغاز الطبيعي المسال   6

دوالر في أيار/مايو في الوقت الذي انخفض   10.1إلى    2020، في كانون الثاني/يناير  BTUب  -ح-و-حرارية بريطانية، م
دوالر فـي أيــار. ولكن في الوقت الذي    1.6في كانون الثاني إلى  دوالر    3.6في السوق األوربية من  سعر الغاز الطبيعي  فيه  

ال في  ــسعر الغاز المس  يونيــو وتموز/يوليو، انخفض/رانــب في حزي-ح-و -دوالر/م  1.8إلى  أرتفع فيه سعر الغاز في أوربا  
 . World Bank (2020b) ، ـار السلع. انظـر أرقـام البنك الدولي ألسعفي تموز دوالر  7.8دوالر في حزيران و 9.0إلى  انـالياب

وأسهم في شركات    ،أجنبية  حكوماتمن االستثمارات الخارجية المالية )سندات    portfolios  افظحمثل الصناديق السيادية م  ت   7
الحكومات هذه الصناديق هي تحت تصرف  أرصدة  . و . مع العلم ان هذه الصناديق تولد دخالً ( ، الخعالمية، وأوراق مالية أخرى 

خالل فترة قصيرة نسبيًا. بالطبع هناك استثمارات أخرى   "تسييلها" )أي بيعها أو استخدام الدخل المولد منها(  المختلفة وتستطيع
كالعقارات ووحدات إنتاجية في الخارج مثل   ثابتة  إنتاجيةمن الصناديق السيادية تمثل استثمارات مباشرة في أصول    ءً ليس جز 

النفط   النفطية  ومحطمصافي  المنتجات  توزيع  الحاجات  وقت  االستثمارات  هذه  استخدام  إن  هووغيرها.  بكثير من    ة  أصعب 
االحتياطيات   أما.  أو رهنها تجاه قروض  إال عند بيعهابسهولة  الصناديق السيادية بسبب عدم إمكانية تحويلها ألصول سائلة  

المالية األجن   تالعمالمن  تمثل أصول    فهي  الدولية التي يمكن  واألوراق  الحفاظ على    "حااًل"  استخدامهابية  سعر استقرار  في 
عادة في بنوك بمعظمها  حتفظ  . مع العلم ان االحتياطيات الدولية ي  حصراً   الصرف وتمويل االستيرادات من قبل البنك المركزي 

حتى يمكن استخدامها سعر الفائدة(    )وتولد بذلك دخاًل بمقدارمركزية خارجية أو مؤسسات مالية عالمية بودائع قصيرة المدى جدًا  
 .Merza (2011)أنظر:  بسهولة.
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النفط تملك  CNBC (2020)؛  الغاز/إيرادات  التي ال  تلك  او    تذكر في  ادخارات . وستتأثر  صناديق سيادية 
 رها.يبأشد من غ   وسائل أخرى 
شهر   302لفترة    ( 2019  بمستوى سنة )تستطيع التعويض عن قيمة صادرات النفط والغاز    مارات فاأل
 ثالث سنوات ونصفخمس سنوات والسعودية  أقل قلياًل من  سنوات وقطر    عشرسنة والكويت    25أي حوالي  

)من حافظته في    أربعة أيام فقط  تمويل أكثر منيستطيع العراق  ال    ،من ناحية أخرى   .حوالي السنة  ع مانو 
ليبيا تمويل أكثر  . أما في شمال أفريقيا تستطيع   (أدناه  5مليار دوالر في الجدول    حواليي وردت بتلخارج الا

. وهكذا بينما تستطيع  ثالثة أشهرل أكثر من  يتمو   عال تستطي ولكن الجزائر    شهر(  31)   ونصف  من سنتين
العربية تمويل    النفطية  الدول  ونصفمجتمعة  سنوات  خمس  قيمة   66)  حوالي  يساوي  ما  انقطع  إذا  شهر( 

 نها تختلف في ما بينها اختالفًا بينًا.  إ ف 2019لسنة  النفط والغاز ها منصادرات

الحكومية.    أدوات السياسات تحت سلطة وزارة المالية أو    مباشرة  الدولية فهي ال تقع  ت االحتياطياأما  
هدفها الحفاظ على سعر الصرف واستقرار  و   البنك المركزي حصرًا،  دة بسياسات ي  ق  وهي في معظم هذه الدول م  

استخدامها بشكل غير    وزارة المالية. بالطبع تستطيع  من ناحية، وتمويل االستيرادات، من ناحية أخرى   األسعار
 مباشرة او بصورة غير مباشرة، إذا   من البنك المركزي   ال سيمامباشر من خالل توسعها في االقتراض الداخلي  

  . " النقود أو خلق يعني تمويل عجز الميزانية عن طريق "طبع إن اللجوء لهذه الوسيلة. سمح القانون بذلك

،  الكساد   ت المتقدمة وقالدول  ويختلف تأثير استخدام هذه الوسيلة حسب طبيعة الهيكل اإلنتاجي. ففي  
، او حاليًا  2009- 2008  خالل  سواء في ثالثينات القرن الماضي أوساهم استخدامها في إنعاش اقتصاداتها،  

  خلق التي يؤدي زيادة الطلب الممول قسم منه ب  لعاطلةنتاجية ااإل  ات بسبب تواجد الطاقخالل أزمة كورونا،  
في الحساب الجاري لميزان    جزئيًا أو كليًا،ز،  سد العج  ويقود ذلك لزيادة الصادرات ومن ثم  8النقود تشغيلها. 

ينشأ عن زيادة االستيرادات.    المدفوعات  الدولأما  الذي  وبسبب انخفاض درجة    ،العربية   النفطية   في معظم 
يقود أيضًا إلى زيادة بالرغم من أنه يمكن أن  زيادة الطلب الممول من خلق النقود    ن أف  فيها،  التنويع االقتصادي

 
المثال  8 الحكومة  بنك كندا، ذكر محافظ  2020  ،حزيران  22في    ،على سبيل  البنك يشتري سندات  أن  ، الكندية  )المركزي( 

government bonds  في تمويل عجز الميزانية   النقود،ويساهم ذلك، عن طريق خلق  .  مليار دوالر كندي أسبوعيا  5، بواقع  
. يوفر سيولة بسعر فائدة منخفضالناتج عن حزمة االنفاق التي تبنتها الحكومة الفدرالية لمالفاة تبعات وباء كورونا. وهو كذلك  

 YouTube video, ‘Bank of Canada Governor on the Impact of COVID-19 on Monetary Policy’, 22 أنظر:  

June, 2020 ،https://www.youtube.com/watch?v=zN_AAvmljFA . 

https://www.youtube.com/watch?v=zN_AAvmljFA
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  أو تتسم بمحدودية شديدة  ولكن هذه الطاقة    ،امفيه  لعاطلةبمقدار الطاقة اإلنتاجية ا  اإلنتاج من السلع والخدمات 
)بشكل   لزيادة االستيرادات   عادةاإلنفاق  زيادة  لذلك تقود  .  معدومة بالنسبة لمعظم السلع والعديد من الخدمات 

على ذلك  ينعكس  و   .غير النفطية  ت الصادرافي    ملموسةقود لزيادة  تال  ، في الوقت الذي  مباشر او غير مباشر(
و  الصرف  سعر  وتدهور  الدولية  االحتياطيات  خصوصيةو  .األسعارمستوى  زيادة  تناقص  من  تجربة    بالرغم 

استنفاد   هذه الوسيلة منل  طر  ف  الم  ستخدام  االقود أليه  يما يمكن أن  ، فأنها تبين  1995- 1990العراق خالل  
 (.2018مرزا ) ؛انهيار سعر الصرف والتضخم الجامحو  االحتياطيات الدولية

أو  )واالستثمارات األخرى في الخارج(  الصناديق السيادية  استثمارات  عائدات    عمالاستن  أمع مالحظة  
النقود مما يلغي أثره على األسعار وسعر صرف    خلق، يتيح مقاباًل لالميزانيةلتمويل عجز    بيع جزء منها  قيمة

 ،الجهاز المصرفي  و منالعملة. أي أنه يلغي، فعليًا، الحاجة لالقتراض الداخلي سواء من البنك المركزي أ 
 . االستعمالبمقدار هذا 

نقطاع صادرات النفط والغاز  ال الصناديق السيادية   مويل ( عدد أشهر ت4)  الشكل
 تمويل االحتياطيات الدولية الستيرادات السلع والخدمات و 

 
 .ادناه ( 6و) (5) ينسم الشكل على أساس بيانات الجدولر   المصدر:
 : مالحظات

 .2019سب عدد األشهر على أساس تعويض صادرات )أ( بالنسبة للصناديق السيادية احت  
نظر الجدول  أ  . للتفصيل2019أو    2018سب عدد األشهر على أساس تعويض استيرادات  لالحتياطيات الدولية احت  )ب( بالنسبة  

(6 .) 
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 جيوسياسيةنفطية و عالمية  خامسًا: تبعات

 ( دور النفط والغاز في مستقبل الطاقة5-1)
بالسيارات ت ن ق ل األشخاص  على    سيماال    ،عمل والحركةللة  د ي   ق  جراءات مكافحة كورونا الم  لقد قاد الوقع الشديد إل

 تواجد الاألخرى، من ناحية، وظهور وسائل للتعويض عن    عماالت مقارنة باالست  ت اوالطائر والقطارات والسفن  
  الكبير في  واالنخفاض االجتماعات والمؤتمرات، الخ، من خالل اإلنترنت، من ناحية ثانية، و المادي في العمل 

 قد   التأثيرمفاده ان هذا    رأيالكلفة التي ينطوي عليها استبدال الحركة الفعلية باإلنترنت، من ناحية ثالثة، إلى  
اإلنترنت بدل التنقل  وسائل االتصال باستخدام    حال  وفيدة.  ي   ق  الم    هإجراءاتو   الوباء  يزول حين تزول ظروف  ال

ال، في هذا االستعمال،  ع  ف    استبدال/سيكون معاداًل لتعويض فأن ذلك    وتطبيقه بشكل واسع بعد زوال الوباء  الفعلي
مثل   نصرمة،خالل العقود الم  ،للطاقة  الذي أتاحته بدائل أخرى   االستبدال/بالتعويض   مقارنة  وبشكل ملموس

زيادة كفاءة  كذلك  و   ،والقطارات   الكهربائية  في توليد الكهرباء ومن ثم كوقود للسيارات   استخدام الطاقات المتجددة
ال    ، ومن ثم تأثيره على الطلب،ستبدالحجم ومدى االغير أن    .في تقليل الطلب على النفط  ،استعمال الوقود 

، وقد ال يتحقق بالحجم  طويلة  مدةزوال الوباء أو استمراره    بعد   ف مناسبةي   ك  ت    مدةيمكن معرفته إال بعد مرور  
  ضغط لمن الواضح انه سيضيف ضغطًا آخرًا  فإن    ستبدالمهما كان حجم ومجال اال. ولكن  ي فترض اآلنالذي  

 (.2020، 2019أنظر كخلفية: مرزا )  .على الطلب على النفطاألخرى  بدائل الطاقة

 استعمال النفط في مجاالت النقل والعمل،   استبدالالممكنة أو المحتملة في    مة تبعاتهوباإلضافة لمساه
لناتج  نمو امتوسط/بعيد المدى في    تباطؤ  في تسبيب التي أشير أليها سابقًا،    ،التبعات السلبية األخرى للوباء  فأن

نمو الطلب   إضافي في  تباطؤ  ستقود إلى  ة(خالل العقود السبعة الماضي  بنموه)مقارنة    العالمي  المحلي اإلجمالي
   .أو تدهورهالنفط  على

رة    يجدر  لذلك  .غير يقيني  حجمها  بالرغم من أن،  وهذه تطورات ممكنة أو محتملة د    ،للنفطبالدول الم ص 
.  باالعتبار  اأخذه  ،اعتمدت خالل السبعة عقود المنصرمة على نمو مستمر للطلب على الطاقة والنفط  والتي

. وستجد  عتقد قبل الوباءكان ي  الوصول أليها بأسرع مما  أو سيتم  قد تم    peak demand  الطلب   ذروةفقد تكون  
 معظمها   التنويع االقتصادي، وبداًل من ذلك دخل  إلهمالنتيجة    ساهمت في خلقهاالدول النفطية أنها في ورطة  
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  مواطنيها   تقاعس أغلبية من وساهمت في  بددت الكثير من الثروة النفطية نفسها    داخلية وخارجية في نزاعات  
 . البناء والتقدمفي  أساسياً وعاماًل تطلعًا  عتبرعن الجد في العمل واالبداع الذي ي

 ومآل الشرق األوسط/المنطقة العربية ةاالقتصادي/الجيوسياسية( التغييرات 5-2)
العالمية التي    مظاهر جيوسياسية  تقويةتساهم تبعات الوباء في  قد   القواعد والتحالفات  تتمثل في التغير في 

ن أخذت بإعادة التكوين خالل العقدين الماضيين والتي تساهم، بدورها، في تصدع نظام القطب الواحد الذي   ت ك و 
ات القرن الماضي.  ي في نهاية ثمانين  وجزء من آسيا  ير خارطة شرق أوربايفي اعقاب انهيار االتحاد السوفيتي وتغ 

ففي أعقاب ذلك اصبحت الواليات المتحدة القوة العسكرية واالقتصادية األقوى في العالم. ومنذ ذلك الحين تقوى  
وتسارعت خطى التجارة والتبادل في السلع والخدمات ورأس المال  نظام ومؤسسات العولمة "أللبرالي"، بقيادتها،  

بين دول العالم وحركة العمل بين الدول المتقدمة، الخ. ولكن ذلك بدوره ساهم في تطورات اقتصادية وجيوسياسية  
،  الهند   وبعد حينالصين    ال سيما كبرى صاعدة  أخرى  اقتصادية  جيوسياسية/وعسكرية قادت إلى بروز أقطاب  

، تكاملت وتفاعلت مع نظام العولمة. وفي الوقت الحاضر يظهر بشكل واضح أهم مؤشر لهذه التطورات  الخ
الصيني، من ناحية، وتراجع القيادة العالمية للواليات المتحدة، من ناحية أخرى. ولقد  -في الخالف األمريكي

لدولية االقتصادية وإلى حد ما السياسية،  ظهرت بعض بوادر هذا التراجع، في خالفاتها مع بعض المؤسسات ا
لتكوينها بعد الحرب العالمية الثانية. إن استمرار السياسات   قائدةفي مقدمة الدول الالواليات المتحدة  التي كانت  

يقود  قد  العالم  في  أخرى  ومناطق  المتحدة  الواليات  في  الوطنية  أداء   التجارية/االقتصادية  قواعد  تكوين  إلى 
بدرجة تختلف قلياًل أو كثيرًا عن السابق،    ،سلباً   تؤثرقد  العالقات والتبادل االقتصادي الدولي  ومؤسسات في  

في درجة الحرية في انتقال السلع والخدمات ورأس المال وحركة العمل ودور الدوالر في المبادالت واالحتياطيات  
الطاقة،   واستهالك  األوبئة  ومكافحة  البيئة  ومشاكل  العالمية   ,Blackwill & Wright (2020).خالالمالية 

Paulson (2020), Foroohar (2020), Stiglitz (2018), ،( 2020الجنابي .) 
األخيرة،   السنوات  تبين  أخرى،  ناحية  الباحثينمن  بعض  رأي  الجيوسياسية  حسب  االهمية  تراجع   ،

الشرق األوسط/الخليج العربي بالنسبة للواليات المتحدة، وتقدمها بالنسبة   ال سيماواالقتصادية للمنطقة العربية و 
لدول أخرى، بما يؤثر في تغير عالقات هذه المنطقة مع مناطق العالم المختلفة واالثار االقتصادية والجيوسياسية  

 "االقتصادي  النضوب "  أو احتمال  إمكانيةن  فأ  ،وفي هذا المجال  في األمد الطويل.  ال سيماالتي تترتب عليها  
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، طالت أم  ، التي ألمحنا أليها في الفقرة السابقةالقادمة  ةلخمساخالل العقود    المادي للنفط  النضوب بأسرع من  
لمنطقة  ل  االستراتيجية ربما  األهمية االقتصادية و تواضع جهود التنويع االقتصادي، من    ظل ، في  قللست  ،  قصرت 
   قد. ت  ع  بأسرع مما كان ي   ،لماليس للواليات المتحدة فقط وإنما لبقية دول الع ،العربية

 استنتاجات ملخص و سًا:  ساد
- 3.0بحوالي    في االقتصاد العالميتوقع صندوق النقد الدولي/البنك الدولي تدهورًا  ي  نتيجة لوباء كورونا    (1)

، فإن عدد النسبة األعلى للتدهور  وعند .  2021% في  5.8-4.2مقداره    يتبعه نمو  2020% في  5.2
مليون، الغالبية العظمى منهم في الدول متوسطة   166- 104الفقراء في العالم يمكن أن يزداد بحوالي  

في العالم حتى شهر حزيران،    غير أن هذه توقعات تعتمد على نتائج االنفتاح المحدود   الدخل/النامية والفقيرة.
 .تتغير صعودًا أو نزوالً  وقد 

فإن كساد كورونا    2008في كساد    العالمي  في الوقت الذي تسببت عوامل من "داخل" النظام االقتصادي  (2)
إذا استمرت إجراءات تحديد الحركة  غير أن أثارهما السلبية قد تتشابه  "خارج" النظام. صدمة من  ينبع من 

   والعمل.

لى ضغط عالمي للتوصل التفاق حول  إ  2020نيسان  آذار/-انهيار سعر النفط خالل كانون الثاني   قاد   (3)

  تخفيف و نتيجة لذلك    وغيرها.   G20مجموعة العشرين  دول  بمساندة    +أوبكدول  ساهمت فيه  تنظيم اإلنتاج  

دوالر/برميل    23من    السعر )برنت(أرتفع    ،على العمل والحركةإلجراءات المشددة  امن دول العالم    كثير
 دوالر في حزيران.  40في نيسان إلى  

الخلل في  جانبًا مهمًا من  المنصرمينفي أسعار النفط خالل العقدين  ناد  كشف االنخفاض واالرتفاع الحا  (4)
االقتصادات الريعية النفطية، من ناحية األزمات التي تثار عند انخفاض األسعار ومن ثم العوائد، والتباين  

تفادي أزمات   هولدول هذه االقتصادات    هاجس  أبرز  لعلو .  ارتفاعهاعند    ،في إدارة واستغالل الفوائض
ميزانية العامة والتي تمثل أحد أهم أسس  االنخفاض من خالل إدامة التحويالت النقدية االجتماعية في ال

"العقد االجتماعي" للدول الريعية، عمومًا. هذا إضافة لمسألة إدامة مستوى التشغيل في القطاعين العام  
 والخاص. 
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في    ،في صناديق سيادية  دواًل عربية نفطية لتجميع جانب ملموس من فوائضهاقادت ارتفاعات األسعار    (5)
 عوائد الدولوفي ضوء توقع انخفاض    دول اخرى تجميع ادخارات مماثلة.   لم تستطع   الذي  نفس الوقت 

 ،  تستطيع الدول األولى2019مقارنة بسنة    2020% في  37- 34بحوالي    المصدرة للنفط/الغاز   العربية
 . ، بعكس الثانيةبدرجة كبيرة في العوائد االنخفاض الشديد هذا تخفيف آثار  

ظروف    بعد زوال، من خالل اإلنترنت،  في العمل والحركة  التواجد الماديلتعويض عن  سيكون الستمرار ا  (6)
أثر سلبي على نمو الطلب العالمي   ،يقيني- فعاًل، وهو أمر غيرالتعويض بحجم ملموس  إن تم  ،  الوباء

بأسرع مما   ذروة الطلب في تحقق    ، باإلضافة لعوامل أخرى،في النقل، مما قد يساهم  ال سيماعلى النفط،  
ي   الوباء.  كان  قبل  بدوره، في  عتقد  ذلك،  المنتجة    ظل وسيساهم  للدول  االقتصادي  التنويع  تواضع جهود 

 االستراتيجية في العالم، عمومًا. ربما للنفط/الغاز في المنطقة العربية، إلى تراجع أهميتها االقتصادية و 

مظاهر جيوسياسية/اقتصادية تتمثل في التغير في القواعد والتحالفات    تقويةتساهم تبعات الوباء في  قد    (7)
العالمية التي أخذت بإعادة التكوين خالل العقدين الماضيين والتي تساهم، بدورها، في تصدع نظام القطب  
ن في اعقاب انهيار االتحاد السوفيتي، ومن ثم بروز أقطاب أخرى كبرى صاعدة خاصة   الواحد الذي ت ك و 

 صين وأيضًا الهند ودول أخرى. ال

الدول العربية التي تستلم تحويالت ملموسة تصيب  يمكن أن  اآلثار السلبية التي    لم تتطرق هذه الورقة إلى  (8)
الدول النفطية.  و/أو تلك التي لها تبادالت تجارية ومالية مع    ،الدول النفطية  في  للعاملين من مواطنيها

تلك التي تصيب الدول النفطية  ل، نسبيًا،  موازيةي ستصيب هذه الدول  اآلثار السلبية التونتوقع أن تكون  
 نفسها. 

 
 
 
 
 
 
 



19-25 

 مليار دوالر ، )النفط الخام والسوائل األخرى( من الدول العربية المنتجة قيمة صادرات الوقود السائل(  1الجدول )

2021 
2020 

2019 2018 
  
  
  

مجموع  
 السنة

كانون  -تموز
 األول 

- الثانينون كا
 حزيران

 فعلي فعلي فعلي إسقاط   إسقاط
 العراق 83.8 78.6 20.6 21.2 41.8 48.1

 المملكة العربية السعودية  231.6 202.4 58.4 63.6 122.0 149.0

 الكويت 64.6 52.4 18.4 19.4 37.8 44.6

 العربية المتحدة ماراتاأل 57.9 49.6 24.4 26.7 51.0 62.8

 قطر  26.8 24.9 7.0 6.7 13.8 16.2

 ُعمان 21.3 20.2 5.9 6.2 12.1 14.8

 ليبيا  25.4 24.2 2.0 0.5 2.5 1.2

 الجزائر  26.1 22.7 7.4 7.1 14.5 16.3

 مجموع دول الخليج والعراق 485.9 428.1 134.8 143.8 278.6 335.5

 المنتجة للنفط مجموع الدول العربية  537.4 474.9 144.2 151.3 295.5 353.0

 المصادر:  
قيمة صادرات النفط الخام فقط، ال تشمل ،  /https://oil.gov.iqة،  العراق، الموقع اإللكتروني لوزارة النفط العراقي)أ(  :  2019و  2018

أما الدل األخرى فمقدرة من كمية   .OPEC (2020c)،  الدول العربية األعضاء في منظمة أوبكباقي    . )ب(إقليم كردستان 
 ( أدناه. 4الجدول )  في  ة، الواردسعر اإلشارة )برنت(باالرتباط ب( واسعارها كما هي مقدرة  3الصادرات في الجدول )

قيمة صادرات النفط الخام، ال تشمل إقليم   ،وزارة النفط العراقيةل  الموقع اإللكتروني   ،(حزيران )حتى    العراق)أ(  :  2020  ايار- كانون الثاني
-كانون الثاني مضروبة بكمية إنتاج  2019، الصادرات مقدرة بداللة عالقة الصادرات بإنتاج عام الدولباقي )ب( . كردستان 

 2020شهر  النفط الخام أل  إنتاج)ج( اإلنتاج: دول أوبك،    .(4الوارد في الجدول )  بسعر الدولة المعنيةومضروبة    2020يار  أ
. ولغرض  OPEC’s Monthly Oil Market Reports: January 2019-July 2020  :من مأخوذ  ،  2020فعلي حتى أيار 

والسوائل األخرى ومكتسبات   LNGsخدمت أيضًا أرقام إنتاج هذه الدول من الوقود السائل )النفط الخام وسوائل الغاز  التدقيق است  
، ع مان( أوبك )قطرأما دول ليست في  .  EIA (2020a)في    2020نيسان/ابريل  حتى    ( المتوفرةprocessing gainsالتكرير

 . EIA (2020a, 2020b)كما هي واردة في:    2020است خدمت أرقام إنتاجها )خام وسوائل أخرى( حتى أيار  
والم    9المعلن في    + أوبك  حسب  جدول تخفيض  :2021نهاية  - 2020  حزيران /أيار في  والمبين    2020حزيران    6ل في  د  ع  نيسان 

 ( أدناه. 3الجدول )مالحظات  

 

 

 

https://oil.gov.iq/
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 مليار دوالر ، من الدول العربية المنتجة  الجاف قيمة صادرات الغاز الطبيعي(  2) الجدول
2021 2020 2019 2018   
 فعلي فعلي فعلي/إسقاط إسقاط
 األمارات العربية المتحدة 2.4 2.0 2.1 2.6

 قطر  48.1 42.9 29.0 33.1

 ُعمان 4.5 4.3 2.5 3.1

 ليبيا  1.2 1.1 0.1 0.1

 الجزائر  14.4 12.3 7.9 8.8

 مجموع دول الخليج  55.0 49.2 33.6 38.8

 مجموع الدول العربية المنتجة للغاز  70.6 62.6 41.6 47.7

  :المصادر
 (.3)و (1ين ) أنظر مصادر الجدول (1)
 أرقام قطر:   (2)

2018  :OPEC (2020c)   ،م ن ز ل من الموقع اإللكتروني   اكسيلوالصادرات القطرية، ملف   ستيراداتوإحصاءات اال
 .www.mdps.gov.qa، 2020حزيران،  14لجهاز التخطيط واالحصاء القطري في 

ل  "البيان الصحفي الشهري: إحصاءات التجارة الخارجية السلعية"  pdf: ملفات  2020نيسان  -2019 من الموقع    ةم ن ز 
 .www.mdps.gov.qa، 2020 حزيران، 14اإللكتروني لجهاز التخطيط واالحصاء القطري في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdps.gov.qa/
http://www.mdps.gov.qa/
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 ي- ب-أ  ألف برميل/يوم، ،)النفط الخام والسوائل األخرى( من الدول العربية المنتجةكمية صادرات الوقود السائل (  3) الجدول

2021 

2020 

2019 2018 
متوسط  

 السنة

كانون  -تموز
 األول 

- نون الثانيكا
 حزيران

 فعلي فعلي فعلي إسقاط  إسقاط

 العراق 3,500 3,527 3,259 2,816 3,037 2,964

 المملكة العربية السعودية  9,343 8,338 8,054 7,862 7,958 8,565

 الكويت 2,680 2,623 2,591 2,444 2,517 2,624

 العربية المتحدة ماراتاأل 3,213 3,296 3,412 3,294 3,353 3,527

 قطر  1,030 1,062 986 863 924 921

 ُعمان 833 875 865 803 834 857

 ليبيا  1,024 1,057 201 64 132 68

 الجزائر  1,103 1,090 997 868 932 925

 مجموع دول الخليج والعراق 20,599 19,721 19,168 18,083 18,623 19,458

 مجموع الدول العربية المنتجة للنفط  22,726 21,868 20,366 19,015 19,687 20,451

 المصادر:  
ال تشمل إقليم  ،  صادرات النفط الخام فقط، /https://oil.gov.iqة،  العراق، الموقع اإللكتروني لوزارة النفط العراقي)أ(  :  2019و  2018

 . OPEC (2020c)باقي الدول،    )ب(  .كردستان 
الثاني اإللكتروني   (حزيران )حتى    العراق)أ(  :  2020  ايار- كانون  العراقيةل  الموقع  النفط  الخام  ،وزارة  النفط  تشمل  ،  صادرات  إقليم ال 

-كانون الثاني مضروبة بكمية إنتاج     2019نتاج عام  إ ، الصادرات مقدرة بداللة عالقة الصادرات بالدولباقي  )ب(  .  كردستان 
 OPEC’s  :من مأخوذ  ،  2020فعلي حتى أيار    2020شهر  النفط الخام أل  إنتاجدول أوبك،  )ج( اإلنتاج:    .2020يار  أ

Monthly Oil Market Reports: January 2019-July 2020  .  أرقام إنتاج هذه الدول    أيضاً   خدمتاست  ولغرض التدقيق
المتوفرة حتى (  processing gainsوالسوائل األخرى ومكتسبات التكرير  LNGsمن الوقود السائل )النفط الخام وسوائل الغاز  

)خام وسوائل خدمت أرقام إنتاجها  ع مان، الخ( است  أما دول ليست في أوبك )قطر،  .  EIA (2020a)في    2020أبريل  /نيسان 
 . EIA (2020a, 2020b)كما هي واردة في:    2020حتى أيار أخرى(  

والمبينة نسبه أدناه   2020  حزيران   6ل في  د  ع  والم    نيسان  9المعلن في    + أوبك  حسب  جدول تخفيض   :2021نهاية  - 2020  حزيران /أيار
خالل    ي- ب -أ  80واألمارات    ي- ب - أ   100والكويت    ي-ب- ، م مليون برميل يومياً   إضافي   باإلضافة لتبرع السعودية بتخفيض 

  :2020أيار وحزيران 
  سبة التخفيض ن الفترة 

 30/6 –  1/5نيسان كانت فترة هذا التخفيض    9)في   23.0% 31/7/2020 –  1/5
دت شهرًا واحدًا في   حزيران(.  6ولكنها م د  

 31/12 –  1/7نيسان كانت فترة هذا التخفيض    9)في   18.4% 31/12/2020 –  1/8
ت ولكنها    حزيران(.  6شهرًا واحدًا في    ق ل  ص 

1/1/2021  -  30/4/2022 13.8% .  

https://oil.gov.iq/
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ر النفط الخام( أسعار  4) الجدول  دوالر/برميل  ، الُمَصدَّ

2021 
2020 

2019 2018 
  
  
  
  

متوسط 
 السنة

كانون  -تموز
 األول 

- نون الثانيكا
 حزيران

 فعلي فعلي فعلي إسقاط  إسقاط
 العراق 65.6 61.1 35.0 40.8 38.7 44.5

 المملكة العربية السعودية  70.6 65.0 40.5 43.9 42.6 47.7

 الكويت 68.9 64.3 39.7 43.1 41.8 46.5

 العربية المتحدة ماراتاأل 72.2 64.7 40.5 44.0 42.7 48.8

 قطر  71.2 64.2 39.0 42.4 41.1 48.1

 ُعمان 70.1 63.2 38.4 41.6 40.4 47.3

 ليبيا  69.8 63.8 38.7 42.1 40.8 47.1

 الجزائر  71.4 64.5 40.8 44.3 43.0 48.2

 سعر سلة أوبك 69.8 64.0 39.1 43.1 41.6 47.2

 سعر برنت  71.1 64.0 41.0 44.7 43.0 48.0

 در: االمص
 :سعر متوسط سلة أوبك (1)

   . OPEC (2020d)؛ أنظر:  : متوسطات أسعار يومية تنشر على الموقع اإللكتروني ألوبك2020حزيران  -2018

 إسقاطه بعالقته بإسقاط سعر خام برنت. :  2021نهاية  -2020تموز 
 خامات الدول: أسعار  (2)

.  OPEC (2020c)،  2020الملحق بنشرة أوبك اإلحصائية  ،  T71  رقمجدول    ،اكسيل  ملف:  2019و   2018

 . https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php أنظر:
 . OPEC’s Monthly Oil Market Reports, January 2019-June 2020:  2020كانون الثاني وشباط  

 أسعارها  رتد   . باقي الدول ق  /https://oil.gov.iq  : العراق، الموقع اإللكتروني لوزارة النفط2020  حزيران-آذار
 أوبك.بداللة تغير متوسط سعر سلة 

 . بعالقتها بإسقاط سعر خام برنتتم إسقاط أسعار الدول  :2021نهاية -2020تموز 
  :برنت سعر خام (3)

 .World Bank (2020b)؛ أنظر: ألسعار السلعالدولي من بيانات البنك   مأخوذة 2020حزيران  -2018

 .سبوع األول من تموز( لأل الفعلية سعار األ)مع األخذ باالعتبار  .إسقاط:  2021نهاية -2020تموز 

متوسط    فالسعر هو، عدا العراق  سلة أوبكلالخامات المكونة   أسعار خامات الدول المبينة في الجدول هي أسعار  مالحظة:
 سلة أوبك(.أسعار كل الخامات العراقية المصدرة )وليس فقط  خام البصرة الخفيف، أحد مكونات 

https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php
https://oil.gov.iq/
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 2019  ،والغاز، وصادراتها من النفط والغازأصول الصناديق السيادية في الدول العربية المنتجة للنفط ( 5) الجدول

عدد أشهر  

 التمويل

   مليار دوالر 
 أصول الصناديق السيادية صادرات النفط والغاز   

 العربية المتحدة ماراتاأل 1,299 52 302

 المملكة العربية السعودية  697 202 41

 الكويت 524 52 120

 قطر  320 68 57

 ليبيا  66 25 31

 ُعمان 24 24 12

 الجزائر  8 35 3

 العراق 1 79 0.1

 المجموع/المتوسط 2,938 538 66

 .SWFI (2020):  ارصدة الصناديق السيادية  (1) المصادر:

    .(2و)  (1)  ين قيمة صادرات النفط والغاز: الجدول(  2)
 . 12×   النفط والغازعلى قيمة صادرات   السيادي  التمويل يساوي حاصل قسمة قيمة أصول الصندوق أشهر  عدد  مالحظة:  

 2019/ 2018  ،االحتياطيات الدولية في الدول العربية المنتجة للنفط والغاز، واستيراداتها من السلع والخدمات(  6) الجدول

عدد أشهر  

 التمويل

   مليار دوالر 
استيرادات السلع   

 والخدمات 
  االحتياطيات الدولية
 )لدى البنك المركزي( 

 المملكة العربية السعودية  502 207 29

 األمارات العربية المتحدة 111 282 5

 ليبيا  79 19 50

 العراق 67 71 11

 الجزائر  63 60 13

 الكويت 40 61 8

 قطر  40 67 7

 ُعمان 16 48 4

 المجموع/المتوسط 919 814 14

 المصادر: 
 الموقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي: 

.https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B&sId=1393552803658 

 . arabia?view=chart-https://data.worldbank.org/country/saudiالموقع اإللكتروني للبنك الدولي: 

 .2020شباط/فبراير مان فهي في نهاية  عدا ع  ،  2019(  االحتياطيات الدولية  في نهاية أ):  اتمالحظ
 . 2018والجزائر وع مان فهي في   وليبيا  مارات ، عدا األ2019(  استيرادات السلع والخدمات في  ب )

 .12×   والخدمات ع  استيرادات السلعلى   االحتياطيات الدوليةالتمويل يساوي حاصل قسمة    أشهرعدد  )ج(  

https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B&sId=1393552803658
https://data.worldbank.org/country/saudi-arabia?view=chart
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