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 هذا الكتاب

ال  بالعربية،كتبتها ونشرتها  وبحوث وتعليقات وتعقيبات  دراسات  ًا تمثلأوراق  كتابيشمل هذا   ، 
والمسائل بالسياسات    علقتغطي مدى واسعًا من المواضيع التي تتهي  . و 2020-2011خالل السنوات  

(issues  )وما يتصل بها في    ،في العراقوالمؤسسية  والنفطية/الغازية    االجتماعية/والتطورات االقتصادية
،  والذي ساهم  النفط،  تصديربالدور المركزي لعوائد    ما يتعلقمنها إلى    أساس   جزءلقد انصرف  و   .العالم 

 وينطوي تحت ذلك   الهيكل االقتصادي/المؤسسي السائد في العراق.  في تكوين   من بين عوامل عديدة،
 .2003تغيير عام    بعدسمت  ر  " التي  الخطط الوطنية" و"االستراتيجياتاألولية و"  "لتصورات"ل   التعرض

أخرى  أوراقًا  تغطي  ا  كما  بذلك سياسات  وبالعالقة  الحكومي.  و"التقاعد"  االستخدام  توسيع  في  لدولة 
. وعندما أصبح لسوق العمل سنوياً   ومن ثم تزايد عدد الداخلين السكان    زيادة ل  النسبة العالية   تتعرض إلى

، 2014الجهاز الحكومي غير قادر على استيعاب نسبًا ملموسة من الداخلين لسوق العمل، بعد سنة  
لبطالة، ال سيما بين الشباب، وما أنطوى عليها من تصاعد عدم االستقرار االجتماعي تفاقمت أزمة ا

  (2014ال سيما خالل فترة الوفرة المالية حتى  )  نمط استغالل العوائد النفطيةيتم أيضًا تناول  و   واألمني.
 ان المدفوعات وميز   السياسات النقدية وسياسات الصرف الخارجيكذلك  في الميزانيات االتحادية السنوية و 

بين مناطق العراق ومسائل الالمركزية   المتبادل  "المالي"  العتماد. وفي هذا السياق يتم تناول اوالتضخم 
، العوائد النفطية  "اقتسام"/مسائل توزيعما ينطوي عليه ذلك من  بالمركز، و   والمحافظات  قليم وعالقة اإل

، بعد استعراض العديد  صلثم ن   مستمرة. وما أثارته من خالفات ونزاعات   من خالل الميزانية االتحادية،
شح فرص /مشاكل البطالة  ع تفاقم دفذلك العام    أواخرفي  ف.  2019عام    إلى  من األوراق لمسائل مفصلة،

،  2020  عام إلى قيام االحتجاجات في الوسط والجنوب. أما    والفقر ونقص الخدمات العامة، الخ،  العمل
كشف فلقد    ،النفطتصدير  عوائد    حاد في  انخفاضفي الوقت ذاته تحقق  ه وباء كورونا و ي حل فيذال

، )وميزان المدفوعات(  اإلنتاجي لالقتصاد، من ناحية، والمالي للميزانية االتحاديةلهيكل  ل  الضعف الشديد
فطية( من ناحية أخرى. ولقد تسبب ذلك بأزمة حادة تمثلت في نقص التمويل )من مصادر نفطية وغير ن

وللسكان عمومًا، وما   والقطاع العام   الحكوميطالت أسس معيشة العاملين )والمتقاعدين( في الجهاز  
في تخلخل    أخرى   عديدة  تنطوي عليه من تبعات اقتصادية في خفض الطلب الفعال، من ناحية، وتبعات 



 د

تتعلق  لى مسائل  إ  الكتاباألوراق في  تعرض بعض    ىمع اإلشارة إل  . هذاثانيةاالستقرار، من ناحية  
و البيانات  ب ناحية،  من  توفرها،  مدى  حيث  من  والنفطية/الغازية،  ثانية،دقتهااالقتصادية  ناحية  من   ، 

 . والتنسيق بين مصادرها المختلفة، من ناحية ثالثة

باإلضافة للتركيز في العرض والتحليل على    ،في مجال النفط والغاز ومكونات الطاقة األخرى و 
تطورات دولية تؤثر على العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولقد  شمل الكتاب أوراقًا تتناول العراق، 

والطلب على النفط و/أو الغاز ودور    من   عرضالامتد ذلك من تناول تطور وتفاعل العوامل المؤثرة في  
الستهالك واإلنتاج المستقبلي عديدة ل(  outlooksلى عرض مِناظير )، إفي التأثير فيهامنظمة أوبك  

 ال سيما،  وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وغيرهاكالتي تعدها جهات متخصصة    للطاقة ومكوناتها،
، إلى النفط  ضمنه  ومن لمكونات الطاقة البديلة على حساب الوقود األحفوري    زايدما يتعلق بالدور المت

قضايا  معينة   تناول  دول  في  الطاقة  مكونات  وإحالل  وتبادل  وإنتاج  واستهالك  بأسواق  تتعلق  محددة 
 كالواليات المتحدة.

ر   الكتاب  ف  األوراقتبت  ولقد  هذا  التي  السنة  مجموعات    فيها  ن ِشرت  يحسب  حسب  وليس 
 ، التحليالت واآلراء التي كونتها خالل تلك السنوات  بيان  المواضيع المغطاة. ويعود ذلك إلى الرغبة في

والبيانات    ،عدم اليقين الذي كان سائدًا، من ناحية  الظروف والمؤثرات المختلفة الفاعلة ومن ثم   في ضوء
 من ناحية أخرى.  ،والمعلومات المتاحة في حينه

نسبيًا، تم تقسيم الكتاب إلى مجلدين. المجلد األول يحتوي األوراق المنشورة   حجمه الكبيرب  وبسب
.  2020-2017. والمجلد الثاني يحتوي األوراق المنشورة خالل السنوات  2016-2011خالل السنوات  

 وفي كل مجلد كررنا نفس جدول المحتويات للمجلدين.  

  الصفحة  أسفل في  ف  .في كل صفحة  ترقيمين هناك    ترقيم صفحات مجلدي الكتاب،  في ما يخصو 
عدد    ، ويبين الثانيتسلسل الصفحة في الورقة المعنية  متكون من عددين. يبين األول  ،رقم مزدوج  يظهر

مع  الصفحة في الكتاب.    تسلسل  يظهر عدد واحد يبين  ى الصفحةل أع   أما فيالورقة.    تلك  الصفحات في
 يبدأ مما أنتهى أليه ترقيم المجلد األول، في أعلى الصفحة. العلم أن ترقيم المجلد الثاني 



 
 

 أ�وراق 
 
 
 

 د األولـاجملل
 



ؤسسي والمهام مق: الهيكل الالتخطيط في العرا                                                              1  - 20  
  

 مالحظات على التخطيط يف العراق 
 * هاموامل اهليكل املؤسسي

 د. علي مرزا 
ًًةــمقدم:ًأولًا

لم يساعد على تحقيق    النوع من التخطيط  هذاإن    ةالسابق  ةاالشتراكي  الدولتجربة التخطيط المركزي في    بينت 
مماثل معيشي  ومستوى  تحقق  نمو  الذي  و   لذلك  المتقدمة  الدول  أخر في  ويشمل   1. ةونامي  صاعدةى  دول 

التخلي عن وظيفة السوق واألسعار في تخصيص أو تأشير الندرة النسبية للموارد    ا  عموم  التخطيط المركزي 
الخاص ل  الشديد   تقييد الو  القطاع  إلغاء  دور  بدال    هأو  من    واالعتماد  "الكمية"  األوامر  أساليب  على  ذلك  من 

المستويا إلى  التخطيطية  المراكز  أو  اإلنتاجية/االمركز  األد ت  واألقاليملتوزيعية  القطاعات  في  )موازين    نى 
تشغيل  ،سلعية الكمية  ،موازين  اإلنتاج  السعرية   ،أهداف  والمنظومة  السوق  تجارب    الخ(.  ،هامشية  أن  غير 

في   إلى  التخطيط  أخرى  البنى   تنصرف  وإقامة  واإلجراءات  السياسات  تنسيق  في  فعال  بدور  الدولة  قيام 
الم للنمو و المؤسسية  القطاع  نظام  استخدام  حابية  النمو وتشجيع وإعانة  السوق واألسعار وتشخيص مجاالت 

( بها  للقيام  والهند إتباع  الخاص  والصين  آسيا  دول شرق  أدت في  فعالة(  الالتينية و   سياسة صناعية    أمريكا 
  3المعيشة.  يات في السابق إلى نمو مستدام وتحسن مستمر في مستو  2وحتى الدول المتقدمة

 

ي  فتصادية  مجلة اقتصادية مَحكَّمة تصدر عن قسم الدراسات االق  :""دراسات اقتصاديةنسخة محررة لورقة ُنشرت في مجلة  *  
 . http://baytalhikmairaq.org/web/Ektisadia/main2.htm، 2011،   25بغداد، العدد  –بيت الحكمة 

خالل الفترة  الدول االشتراكية السابقة    معظمخص من الناتج المحلي اإلجمالي في  لحصة الشالسالبة  نسب النمو السنوية    قارن   1
أن    مع العلم  ( في نهاية المقال. 2)  الجدول   ، (7عمود )  في   الدول الصاعدة والمتقدمة  النسب التي حققتها  مع   1975-1990

 %( خالل تلك الفترة.0.5نية )كن متداإلتحاد الروسي لم يشذ عن هذه القاعدة بتحقيقه نسبة نمو سنوية موجبة ول
 أنظر المصادر التالية:    2

World Bank (1993), The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy, Washington 
D.C. 

__________(2005) Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform, 
Washington D.C. 

Rodrik, D. (2009), ‘Industrial Policy: Don’t Ask Why, Ask How’, Middle East Development 
Journal, Vol. 1, No. 1. 

ت أو مشاركات أو عقود نفطية في الدول  نشاط الدول الصناعية بإسناد شركاتها النفطية "الوطنية" للحصول على امتيازا  إن   3
القرن التاسع عشر واشتداد هذا النشاط في القرن العشرين وإتباع الصين وتركيا  ذات االحتياطات النفطية منذ النصف الثاني من

أخرى   التوجهودول  العقدي  ذات  وضرو خالل  نفطية مستمرة  إمدادات  لتأمين  الصناعية  السياسة  أوجه  أحد  هو  السابقين  رية ن 
 أنظر:  ،وزيادة القدرة التنافسية لهذه الدولللتقدم الصناعي 

Yergin, D. (1991), The Prize, the Epic Quest for Oil, Money & Power, Free Press, New York. 

1

http://baytalhikmairaq.org/web/Ektisadia/main2.htm
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الصين   مثال  ولعل  واإلدارة    األداء  اختالففي    ا  بارز   تقدم  التخطيط  في  التحول  بعد  االقتصادي 
ففي الثاني.  النوع  إلى  األول  النوع  من  الشخص   بلغت   2007  عام  االقتصادية  الناتج    الصيني  حصة  من 

قت دول  . وحق1975في    هامرة مستوا   13أكثر من  (  أي باألسعار الثابتة   ،)بالقيمة الحقيقيةالمحلي اإلجمالي  
ت مشابهة  ا  مناسب  ا  قدمأخرى  اقتصادية  وإدارة  لسياسات  إتباعها  فيه  لكوريا    ،ساهم  المقابل  الرقم  بلغ  حيث 

  3.1والهند وتشيلي  مرة    3.3  ماليزيامرة و   3.8مرة وكمبوديا    4.6مرة وتايلند    4.9مرة وفيتنام    6.4الجنوبية  
 قال(.في نهاية الم 2 الجدول) ،مرة لذات الفترة

خرى فإن ضعف اإلدارة االقتصادية والتراخي في تطبيق السياسات والتغييرات المؤسسية  حية أمن نا
( في الدول الريعية النفطية  اإلدارة االقتصادية/الضرورية ومكافحة الفساد )من ضمن النوع الثاني من التخطيط

في نهاية    1  الجدول)  مماثلة  نها بيانات التي تتوفر ع   دول األوبك مجموعة    قاد إلى أداء تنموي متواضع. ففي
كانت مساوية لحصته في    2007من الناتج المحلي اإلجمالي في  فيها  حصة الشخص  متوسط  ( فإن  المقال
  1.3مرة لإلمارات إلى    0.4  بين  هذه الدولأرقام  وحول هذا المعدل تراوحت    .لهذه المجموعةكمعدل    1975

خالل أكثر من ثالثة في حصة الشخص    ا  واضح  ا  تدهور /ا  ركود   مما يبين(  2  الجدول)  واإلكوادور   مرة للكويت 
لوحظ    /)الركود   هرظالمهذا    إن  4عقود. والذي  النفطية  تاريخيا  التدهور(  الدول  أغلب  وما أصبح يطلق  في 

أحيان )  ا  عليه  الطبيعي  المورد  منه  يتطلب    (resource curseلعنة  اإلدارة    ا  جدي  ا  توجهلإلفالت  في 
والت وخاالقتصادية  في  خطيط  و اصة  أثر  مكافحة  االقتصادية/  االتجاهات تحييد  السياسية /االجتماعيةالريعية 

من لعنة المورد الطبيعي    اإلفالت من    كاندونيسيادولة نفطية    استطاعت ولقد    5في ردع النمو وإبطاءه.والفساد  
 

( وفي  2) الجدولالعراق في المصادر التي استخدمت لحساب مؤشرات الدول األخرى الواردة في  مماثلة عن  تتوفر بيانات    ال   4
بيانات أخرى  مصادر  من  تتوفر  ال  وكذلك  الثابتةبا  2007و  1975للسنتين  متسقة    المتن.  استخدامها    ألسعار  لذات  يمكن 

بيالغرض أن  غير  الدوليا.  البنك  الناتج  (  http://data.worldbank.org/country)  نات  من  الشخص  حصة  أن  تبين 
دوالر في عام    1,903وأصبحت    1975دوالر في عام    1,339لجارية  باألسعار ا  كانت تساوي في العراق  المحلي اإلجمالي  

الب.  2007 ذات  بأسعار  وتبين  مقاسة  الحصة  هذه  أن  عام    684بلغت    2000يانات  نتيجة 2007دوالر  أنه  يعني  وهذا   .
الجارية )أسعار    1,903إن  ف  2007و  2000للتضخم بين   مع . و 2000دوالر بأسعار    684( تعادل  2007دوالر باألسعار 

يمكن القول أن    2000و  1975  غير أنه نتيجة للتضخم بين  2000بأسعار    1975عدم توفر قياس لحصة الشخص في عام  
(. وهذا يتضمن أن حصة  1975كانت أعلى بكثير من قيمتها باألسعار الجارية )أسعار    2000مقاسة بأسعار    1975حصة  

الناتج المحلي اإلجمالي إلى    1975دوالر عام    1,339من أعلى بكثير من    انخفضت  ،2000مقاسة بأسعار    ،الشخص من 
 لك التدهور الكبير الذي أصاب حصة الشخص بين هذين العامين. . ويبين ذ 2007دوالر عام  684

 مناسبا للعنة المورد الطبيعي: ا  اجتماعياقتصاديا و  تقدم البحوث في المصدر التالي تحليال   5
Humphreys, M., Sachs J., Stieglitz, J., eds. (2007) Escaping the Resources Curse, Colombia 

University Press. 
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  في عام   . حيث بلغت حصة الشخص اإلجماليوتحقيق نمو مناسب في حصة الشخص من الناتج المحلي  
  ن إندونيسيا في هذا المجال هو كَّ إن ما مَ ويعتقد  .  (2  الجدول)  مرة  3.4حوالي    1975ى عام  سبة إلن  2007

السياسات  بيروقراطية/إدارة اقتصادية مقتدرة ذات منظور بعيد المدى من ناحية وإتباع  و   توجه سياسي  وجود 
للنمو   ذلكالمحابية  في  وإسناد   بما  في  حفز  الخاص  االقطا  القطاع  بها  لعات  الصناعات )متاجر    خاصة 

 6. من ناحية أخرى  ،وتجنب تبعات المرض الهولندي بالحفاظ على سعر صرف مناسب  التصديرية(

ًالتخطيطًفيًالعراًقثانيا:ً
وبالرغم  في العراق    االقتصادية/االجتماعية/السياسيةالريعية    واالتجاهات   والسياسي  المؤسسي  الضعفظل    في

المرء فيما إذا كان أي نوع من التخطيط له   يتساءلقد  د مهامها العامة  ط يحد لتخطيمن وجود وزارة وقانون ل
هل ينبغي  ؟ و وظائفهنجاز  الزمة إل لاسائل  الو لية و اآلماذا ينبغي أن تكون    وإذا كان كذلك  .أو فعالية  ضرورة

يكون   المؤسسيأن  تخطيط    شكله  إليه  وزارة  أم يضاف  أختخطيط  للمجلس  فقط  وآليات  هياكل    ن إ ؟  رى أو 
في الظروف    ،اإلدارة والسياسة االقتصادية  أنواعفعالية التخطيط قد يطال أي نوع من    بضرورة أو التشكيك  

فيما عدا تسيير األمور األساسية بمنظور قصير المدى. ولكن بدون نظرة متوسطة وطويلة المدى    ،السائدة
تثار الحاجة للتخطيط.  دي. لذلك  قتصاام االتقع اإلدارة والسياسة االقتصادية بأزمات وأخطاء قد تعصف بالنظ 

القبول  عاليته فيما إذا سادت النظرة الوطنيةف  وتزداد   إمكانيتهوتبرز   القائم من قبل  با  وتحقق  لنظام السياسي 
المختلفةالمكونات   جدية  االجتماعية  جهود  االستقرار  في    وبذلت  و تحقيق  وفي    المؤسسيالسياسي  واألمن 

 الفساد. مكافحة وتقليص 

)من ضمن النوع  الذي أعنيه هنا  التخطيط    حدد . سأدهد بصبداية من تحديد ما نحن  ب  لمناسومن ا
)الميزانية(   العامة  واإليرادات   للنفقات موحد    منظور  تنسيق:  كما يليالثاني من التخطيط الوارد في المقدمة(  

اقتصادي إطار  ضمن  سياسات    ،كلي  اجتماعي/من  من  ذلك  يرافق  وإجراءوما  ات وقرارات 
وا/اجتماعيةة/تصادياق القصيرة  للمديات  و مؤسسية  أيضاللمتوسطة  التخطيط  ويشمل  ومراقبة    ا  طويلة.  متابعة 

والسياسات.   الخطط  المإمكانية  ن  إوتقييم  هذه  المؤسسية  ينفسها    هامتحقيق  البنى  شكل وهيكلية  على  عتمد 
  الشكل المؤسسي   اختيارعضلة  جيد مإن هذه المشكلة تحدد بشكل  .  circular  وهذه مشكلة دائرية القائمة.  

 
في     اليسارية المناوءةمجيء الحكم العسكري والقضاء على الحركات  عل أحد المفاتيح األساسية في القصة اإلندونيسية كان  ل  6

سياسي  1965 أتاح  تقشفية  ا  والذي  سياسات  الفائض    تفعيل  )كتحقيق  شعبية  لسعر غير  المتكرر  والتخفيض  الميزانية  في 
 ،من ناحية أخرى  في سياسات التنويع االقتصادي )كالصناعات التصديرية( خاصةلقطاع الخاص ا اةمحابالصرف( من ناحية و 

 Rosser, A. (2004) ‘Why did Indonesia overcome the resource curse?’, Institute of    :أنظر

Development Studies, IDS Working Paper 222, Brighton, England, March. 
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و   ووظائف التخطيط.  وآليات  فمجال  ذلك  هذا  ومع  المعطيات/المفاهيم    يمكن  االختيارإن  ضمن  يجري  أن 
caveats  التالية: والخلفية 

آنف  التعريف من ضمن    (1) دور    ا  المبين  أن  منه  ينصرف    التخطيط بما  كبير  تنسيق وحوصلة  بجانب  إلى 
synthesize    فإن   ، دولةومؤسسات اللوزارات    االستثمارية واإلنفاقيةوالمشاريع  عامة  لاسات  والسيا اآلفاق 

 .هذه الوزارات والمؤسسات بمجاالت بدرجة كبيرة يتحدد مجال التخطيط 

في الناتج المحلي  لنفقات العامة )لنسبة العالية لنتيجة للدولة فأنه  إلى اتعود  ملكية العوائد النفطية    بما أن  (2)
في مهم    command economy عنصر آمر    ا  دائمهناك  سيكون    عوائد ه الهذ   مولها( التي تاإلجمالي

   7االقتصاد العراقي. 

مع دور متبقي للقطاع الخاص. وكان ذلك يتناسب    ا  آمر   ا  اقتصاد   2003قبل    النظام في العراقلقد كان    (3)
اإليديولوجية   كان  الشموليةمع  لقد  مجموعةللنظام.  أساس  "اآلمرين"  ت  "م   ا  تتكون  الجمهوريةاسرئن   8" ة 

وزارة   تديره  ا  العام فإن التخطيط لم يكن مركزي  لالنطباع   ا  وخالف  9.لعامة المستقلةا  والمؤسسات   والوزارات 
" في  اقتصاد التخطيط المركزي " هو أكثر مالئمة لحالة العراق من "االقتصاد اآلمرإن تعبير ".  التخطيط

  نظومة الم   انهياراالشتراكية قبل    األنظمةات  ممارسإلى    . إذ ينصرف مفهوم التخطيط المركزي ذلك الوقت 
التخطيط    . (المقدمة)أنظر    ةاالشتراكي وزارة  دور  كان  التنسيق العراقية  لقد  محاولة  العهود  مختلف    في 

تكن هناك إال    ممارساتها هذه لموفي    .بدرجات نجاح متفاوتةمع الوزارات والمؤسسات األخرى    والحوصلة
 .يجري في الدول االشتراكيةكان  الذي بالتخطيطصلة ضعيفة  

 
 ل اإلنتاجي.اي تأثيره اآلمر عن التأثير اآلمر اآلخر النابع من توسع القطاع العام في المجمن المناسب تمييز هذا العامل ف  7
لوزارات وأصبح للمدراء لقد قسم العمل فيها بإدارات عامة تقابل معظم افمنذ بداية الثمانينات توسع عمل رئاسة الجمهورية.   8

في غالب األحيان. وبالرغم من القابلية المهنية   ،ارات أو تخطيهاعة في التأثير في عمل كافة الوز فيها صالحيات واس  ينالعام
لى  منه عاآلمرة  على األمور السياسية  ا  لبعض المدراء العامين والمنتسبين إال أن التأثير والنفوذ في عمل الدولة كان أكثر اعتماد

ا الرئاسة بوزارة  المهنية. ولعل عالقة  تالنظرة  الثمانينات  الذي ساد وأثر سلبلتخطيط خالل بداية  التوتر  على عمل وزارة   ا  بين 
 .التخطيط

العامة   العهد المنصرمفي     9 "المؤسسات  التابعة مباشرة لمجلس الوزراء ينصرف تعبير  العامة المستقلة  باإلضافة للمؤسسات 
أيض إداري  ا  المستقلة"  الحكومي  الجهاز  رقابة  أو  سيطرة  تحت  تنضوي  ال  التي  المؤسسات  رئاسة   ا  اسبيأو مح  ا  إلى  تتبع  وإنما 

 الجمهورية مباشرة كمؤسسة التصنيع العسكري وغيرها. 
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نتيجة    أآلمري . ولكن مع استمرار التوجه  "السوق "نحو    2003بعد    االقتصادية  لوجيةو اإليدي  انتقلت لقد    (4)
  ظاهرة ستثار حاالت    ،من ناحية أخرى   ،االقتصادية  اإليديولوجيةهذه  لملكية العوائد النفطية من ناحية و 

 والبنى المؤسسية التخطيطية.  فئاظو وسيؤثر ذلك في وباطنة من التعارض. 

بعد   (5) الفدرالية  بعالقة    ا  تعقيدي  ا  ستضيف  بوادره  المركزيةظهرت  الحكومة  شابت    بكردستان.  سلطة  لقد 
أدت إلى   واضحة خاصة في مجالي النفط والميزانية  وتجاذبات   العالقة بين المركز وكردستان حساسيات 

المصاد  أو  سياسات  تنفيذ  في  شلل  وربما  عليه    .قوانين  علىقة  تأخير  يبدو  مما  وبالرغم  المستقبل  وفي 
 .التعقيدات اآلن ستزيد أقاليم فدرالية أخرى من هذه  ا  الحال بعيد 

مجلس للتخطيط إلى جانب وزارة التخطيط قد يكون من المناسب استعراض البنية    تفعيل  اقتراحوقبل  
 ي.المؤسسية للتخطيط في العراق منذ بداية خمسينات القرن الماض

2003ًالسابقةًلعامًرةًالفت:ًاًالثثا
شبه    خمسينيات القرن الماضي في بداية  "تقاسم األرباح"    اتفاقيات بعد  النفط  تصدير  الزيادة في عوائد    جاءت 

التعامل معها.   القائم في حينه  واإلداري  يينبغي على النظام االقتصاد   مفاجئة )من حيث الحجم( بحيث كان
ليتبع مجلس الوزراء من أجل تنظيم وإدارة إنفاق الجزء األكبر من هذه  ذ  نئحي   األعمارولقد تم تكوين مجلس  

يُ  من قبل البنك الدولي. بعد ذلك تم    ا  د فنيسانَ العوائد على البنية األساسية واالجتماعية. وكان هذا المجلس 
لتوزيع عوائد   تبناةلمد االقواع  ت . ولقد كانلتنسيق اإلنفاق بين المجلس والوزارات المعنية  األعمارإنشاء وزارة  

الوقت 30/ أعمار%70)  النفط ذلك  في  مناسبة  جاري(  إنفاق  األساسية  لذلك  و   %  للبنى  العراق  حاجة 
 .  حجم الجهاز اإلداري )والتعليمي والصحي( من ناحية أخرى وصغر  من ناحية واالجتماعية

االجتماعية  ساد   1958تموز    14بعد   العدالة  تحقيق  في  أوسع  الزراعية  األيع  وتوز   ،َتَوُجه  راضي 
والتجارية الصناعية  المتوسطة  الطبقة  وإسناد  األراضي(  مالك  سلطة  ولقد  )إضعاف  أمام  الباب  ذلك  فتح  . 

من ناحية أخرى لم  .  ، قبل ذلكلو أط  ا  ربما كانت ستأخذ وقت  وتوزيع العوائد النفطية  ارةد إفي  مستقبلية  تغيرات  
واإلنفاق الجاري.   األعمارى نسب توزيع العوائد النفطية بين  حت  أو  األعمارمؤسسية مجلس ووزارة    ا  آني تتغير  

مجلس ووزارة التخطيط في العهد الجديد. ولقد تم رسم خطة    باسم  األعمارأستمر كل من مجلس ووزارة    إذ 
المال  )"مؤقتة"(   رأس  على  اإلنفاق  استمرار  ، االجتماعيلزيادة  مجلس    مع  ومشروعات  منهج  وفق  العمل 

بقاعدة    رمرااستومع  .  األعمار أن    ،30/ 70العمل  الجديد غير  النظام  ه  َتَوُجه  عن  للتخلي  المجال  ذه  فتح 
واضح ظهر  أنه  ذلك  االجتماعي    ا  القاعدة.  اإلنفاق  متطلبات  لن  الجديد    الَتَوُجه إسناد  و أن  سمح  يسوف 

 . هذه القاعدة مستقبال   باستمرار
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. فباإلضافة لدورها االجتماعي  للدولة  يةصاد قت في الفلسفة اال  ا  مهم  ا  تغيير   1964لقد أشرت تأميمات  
طار  بإ  1969-1964ة  سي. وتم في هذا العام رسم خطة خمألتوزيعياإلنتاجي/تمارس النشاط  أخذت الدولة  

للخمس سنوات.قاقتصادي كلي و  التخطيط من خالل    ائمة مشروعات  تم رسم الخطة من قبل مجلس  ولقد 
الميزانيات  في  )و والتي تم فيها    1964عام  للدولة ل  ةالعام  زانية يمالظهرت    1964وفي أوائل    وزارة التخطيط.

 في توزيع عوائد النفط.  30/ 70التخلي عن قاعدة  ا  فعليالتي أعقبتها إلى يومنا هذا( 

وتأميم أغلب شركات النفط   1970/1971أسعار وعوائد النفط في    ارتفاعلقد توسع دور الدولة بعد  
راء ومهنيين  إضافة لوز   ،يشمل بعضويته أعضاء مجلس قيادة الثورة ليط  تخط مجلس ال  وسيع. وتم ت1972في  

التي    1980-1976خطة    بينت . لقد  المجلسل عن العمل الفني وزارة التخطيط بأشراف  و . وكان المسؤ آخرين
  " تعني االنفجارية. وكانت ""انفجاريةخطة  "  في تحقيقرغبة  ال(  1973أعقبت زيادة عوائد النفط )خاصة بعد  

بدون التحوط    التوزيعية/واإلنتاجيةواالجتماعية    األساسيةعلى جبهة واسعة من مشاريع البنية    استثمارات   ذ فيتن
التي    التضخمية  لآلثار لتخطي    تفاقمت الواسعة  االستيعابية  قيود نتيجة  التالية   .الطاقة  الخطة  واستمرت 
في التوسع في اإلنفاق    ،رانية ياإل -قيام الحرب العراقية   أثناء  ،1980  أواخر  والتي أعدت في  1981-1985

والتنمية". ولكن بحلول    العام "الحرب  العملة األجنبية    االحتياطيأن    ا  أصبح واضح   1982تحت شعار  من 
. لذلك اإلنتاج النفطي  انحدارنتيجة    وإن العوائد النفطية تنحدر بسرعة  نفاد إلى ال  يال  آ كان  لدى البنك المركزي  

وتحو  الخطة  هذه  مشروع  مأهمل  االقتصادينظو ل  السياسة  األر  قصير  منظور  إلى  إلى  مد ة  إدارة   ينصرف 
نفقات العامة لوا دات ستيراالاأدنى من حد إدامة ماكنة الحرب من ناحية وإدامة بهدف  تداعيةالموارد المالية الم

ميزانية  لاو  ه  لهذه السياسةالموضوع األهم    وبهذا أصبح  جور( من ناحية أخرى.ألواتب وار الجارية )وبالذات ال
 العامة السنوية.  

في   المبالغة  الماضي  وسائلوبعد  القرن  سبعينات  في  التخطيط  بدور  التخطيط فإن    ،اإلعالم    وزارة 
في   تأثيرأغلب ما كان لديها من    1982عند حلول عام  كذلك  و   1979عام  )إعدام وزير التخطيط(  بعد  فقدت  
من  رسم   تبقى  االستثماريةما  أصبح  ،الميزانية  الوزارات   هاديد تح  الذي  بيد  وأكثر  العامة   أكثر  والمؤسسات 

ميزانيات وخطط    دور الوزارة إلى إقرار  تحول. و وزارة الصناعة(مؤسسة التصنيع العسكري و )خاصة    المستقلة
نادرة أصبح فعلي   10.بدون نقاش جدياالستثمارية    هذه الوزارات    ا  أما مجلس التخطيط ففيما عدا اجتماعات 
موجود. زمام    1991م  عا  بعد و  غير  فقدان  عكست  مؤسسية  بتغييرات  التخطيط  وزارة  اإلدارة  وتخبط  مرت 

 
لوزارة محدود(  ولو  )ومتابعاته استطاعت من تحقيق دور تنسيقي    1991-1982خالل الفترة  وزير التخطيط  نشاط  يذكر أن     10

من ناحية أخرى حد ِّت من    اذ القرار فيهتركيبة النظام وآلية اتخمن ناحية و الحرب    ظروف. غير أن  تلك الفترةالتخطيط خالل  
 هذا الدور. 
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نحو    والوضع االقتصاديعودة اإلدارة    معومن ثم جموح التضخم. و   1996-1991االقتصادية خالل الفترة  
ى  إل  (1994)في    كانت وزارة التخطيط قد تحولت   1997االستقرار بعد تفعيل برنامج النفط مقابل الغذاء في  

 . 2003الحال حتى عام  هذا ستمر او  " ذات أثر متالشيهيئة تخطيط"

2003ًبعدًعامً:ًاًارابع
الصعوبة   إلىمن  و   التطرق  السياسات  لرسم  ثم    العامة  النفقات تنسيق  أطر مؤسسية مستقرة  دور  تقييم  ومن 

التالية    لعلو .  2003بعد    فيها  لتخطيطا المؤسسية    توضحالنقاط  رسم   فينت  تكو   التيالمرحلية  اآللية 
 في عراق اليوم: والتقييم السياسات والمتابعة 

تأثرت   (1) العامة  باالقتصادية    السياسات اإلدارة و   لفترة غير قصيرة  في وثائق    قترحةالمللسياسات  الخطوط 
 عن العراق. ،صندوق النقد الدولي/البنك الدولي/العهد الدوليلمتحدة و ااألمم 

التقارير الدورية لصندوق متطلبات الواردة في  ال  المقترحة فإنية  ؤسسلسياسات االقتصادية والملباالضافة    (2)
( وتقارير العهد الدولي Stand-byالتحوطي  والقرض    Article IVالرابعة    مادةالنقد الدولي )مشاورات ال

ومتابعة تنفيذ وتقييم  لمراقبة    وسائل مهمةتمثل    عن العراق   معايير(ال)في تنفيذ مجموعة من المؤشرات و 
الميزانية  وتتعلق هذه  ات.ياسالس المؤسسي  ،المؤشرات بعجز  والبناء  المالي  الهيكلي و اإلصالح    ،التغيير 
  يراقب   IAMBذلك ال زال مجلس المشورة والرقابة الدولي   إلى  إضافة  .  الخ  ،تحسين البيانات   ،ديقوالن

  SIGIRالعراق    مارع أ ة  دائرة المفتش العام إلعاد وتقوم    .IDFإيرادات ونفقات صندوق التنمية العراقي  
إضافة  ال العراق  في  المتحدة  الواليات  نفقات  عن  دورية  متابعة  تقارير  بنشر  األمريكي  للكونغرس  تابعة 

 اسات العراقية. يلتنفيذ الميزانيات وعناصر الس

 فة. ونفقات الوزارات والمؤسسات المختلتوفر تقارير ديوان الرقابة المالية وسيلة محاسبية لمراقبة إيرادات    (3)
قابة. ولكن هذه الوسيلة يشوبها  ر ومن خالل مسائلة موظفي الدولة والوزراء يوفر مجلس النواب وسيلة لل 

بينت التجربة  . وبشكل عام  االنتخابيةالسياسية/لموسمية  ا  باإلضافة إلىتدخل رؤساء الكتل في المجلس  
 . محدودة الفعاليةأنها 

وكوادر    للتحقيق  على أثرها كوادر حكومية  وأحيلوة  لرشاالت من الفساد واحالنزاهة بكشف    ساهمت هيئة  (4)
 . فعالية هذه الهيئةتحد من غير أن التدخالت السياسية   11. أخرى مطلوبة

 
  ألف   16.2  حواليب  2010الهيئة حققت في عام    رئيس هيئة النزاهة إلى أن   أشار   27/12النواب فيفي جلسة مجلس  "   11

  243  ...موقوفا فيما بلغ عدد المطلوبين   1437و  ا  ممحكو   709متهم و  2500ناك  كان ه  11/  21ولغاية    .قضية فساد
بينهم  مطلوب وزير 6ا  وأشاربدرجة  عدد من   إلى   .  بع وجود  تحيط  التي  الهيئة  العراقيل  بينها  مل  التشريعات ... ومن  ضعف 

والداخلية   القانونية الدفاع  وزارتي  شمول  عدم  المو   ،"الهيئة  بإجراءاتومنها   ،12/2010/ 27اطن  جريدة 

http://www.almowatennews.com/news_view_13754.html. 
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في الوزارات    موجود بعد نشاط أولي ملحوظ أخذ دور المفتشين العامين في الوزارات بالتناقص. فالفساد    (5)
قادرين المفتشين  أن  يبدو  وال  الدولة األخرى  الفساد  لد   أو   وجهات  لكشف  القابلية  سبل    واقتراح  ا  جدييهم 

بعض    المدني بإثارة من الصحف ومنظمات المجتمع    ا  يقوم عدد محدود جد من ناحية أخرى    12. معالجته
 القضايا حول السياسات واألداء الحكومي والفساد. 

ضمن    (6) مهم  يبدو  الالخلفية    هذهومن  دور  التخطيط  لوزارة  الس  أن  تنسيق  أو  رسم  في  ات  ياسفي  أو 
 . والمراقبة والتقييم المتابعة

وضع    و إن  واالجتماعية  السياسة  اإلدارة  والتق و االقتصادية  المتابعة  ويضعف  والمحاسبة   وجود   يم 
 .السياسي والمؤسسي القائمسيستمر طالما استمر الضعف  الفساد 

ًةًالتخطيطًرمجلسًووزا:ًاًاخامس
ًالتخطيًطمجلسً(5-1ً)

يكون هناك مجلس تخطيط )فدرالي( تكون وزارة التخطيط    المناسب أن  من   كون في ظل دستور فدرالي قد ي 
نتيجة لتبعية وزارة التخطيط لتركيبة الحكومة والتجاذب السياسي إذ  .  ذراعه الفني أو تتعامل معه بتنسيق جيد 

الكتل   مختلف  بين  اليؤثر  قد  مما  ها  في القائم  واالستراتيجي  التنموي  المنظور  رسم  في  فإ سبي منابقابليتها  ن  ن 
يكون  لمجلس   أن  يمكن  التنموية  المكان  اللتخطيط  للسياسة  العامة  الخطوط  لرسم  متوسطة/طويلة  مناسب 
  13ستراتيجية. اإل القضاياإضافة لمعالجة المدى 

سنو  األربعين  في  االقتصادية  والسياسة  التخطيط  أليه  آل  ما  مجلس  بمنظار  تجربة  تعتبر  األخيرة  ة 
 لألسباب التالية:   مثمرةتجربة  ،لماضيقرن اات الخالل خمسيني ،األعمار

 
المثال 12 سبيل  الثاني  المفتشكشف    ،على  تقريره  في  النفط  لوزارة  في    العام  ال  2006الصادر  للنفط تحاالت  الواسعة  هريب 

عد ذلك أصبح التقرير  ب النفط.  وزارة  اإللكتروني لموقع  العلى  ا  متوفر و   ا  تفصيليان التقرير  . وك2005في عام  ية  والمنتجات النفط
بغرض يفي    أصبح التقرير غير متوفر على موقع الوزارة فيما عدا عن ملخص عام ال  2009يتعرض للتهريب. ومنذ عام    ال

  .محدد
من    ،من ناحية وفي القوانين والممارسات الجارية  ،واألقاليم في الدستور  إن عدم الوضوح في االختصاصات بين المركز   13

أ )   ،خرى ناحية  والغاز  النفط  قانون  مسودة  حول  مماثلة  خالفات  ظهرت  لقد  شائكة.  مسائل  وسيثير  عام    المقترحةأثار  في 
كردستان  (  2007 وحكومة  المركزية  الحكومة  بعالقة  بين  يتعلق  ما  للنخاصة  االتحادي  والغازفالمجلس  بمسودة   ط  )الوارد 

في مجلس النواب لحد اآلن. وربما ستظهر ذات االعتراضات على    مسودةعلى العدم الموافقة  مما أدى إلى    القانون( باألقاليم
 . مجلس التخطيط االتحادي

8



ؤسسي والمهام مق: الهيكل الالتخطيط في العرا                                                              9  - 20  
  

ال (1) الناحية  فمن  واإلدارية.  الفنية  الناحية  من  شفافة  المجلس  إدارة  المجلس ف كانت  عالقة  كانت  نية 
بالبنك الدولي تضفي مصداقية فنية على مجموعة المشاريع المقترحة والتي كانت تتعلق بالبنية األساسية  

 إدارة لها مصداقية عالية ومحددة بقواعد معروفة. اختياررية تم احية اإلد ومن النا الخ. ،والري والكهرباء

فيما خصص الباقي للنفقات الجارية في    المجلس% من عوائد النفط إلى مشاريع  70تم تخصيص   (2)
 الميزانية. 

حتى   (3) الثمان  السنوات  خالل  مناسب  1958تموز    14وفي  الترتيب  هذا  لحاجة    ا  كان  نتيجة  وذلك 
للبن األاالقتصاد  ناحية  ،ةساسيى  اإلداري   ،من  الجهاز  وصغر  والصح  ومحدودية  ناحية    ،ة()والتعليم  من 

 أخرى. 

بد إ غير   الترتيب  هذا  محدودية  بالظهور  أن  والصحة    1958قبل  ت  التعليم  متطلبات  أخذت  عندما 
اإلداري   الجهاز  االجتماعية  وتوسع  المتطلبات  تفوق  وباقي  تخصيصات  النفط. 30تقتضي  عوائد  من   %  

أي أنه لم  .  من إنجازات فهو لم يكن أكثر من هيئة أو إدارة مشاريع عامة  األعمارمجلس    حققها  بالرغم ممو 
التنموية السياسة  وتقييم  ومراقبة  وتنفيذ  لتصميم  المناسب  المكان  مجلس    14. يكن  تجربة  إلعادة  الدعوة  إن 

على  مؤسسة بجانبها  كون  أو ي الية  األعمار والتركيز بالذات على مجلس أعمار ليحل محل وزارة التخطيط الح
جهة    وليستأخذ باالعتبار أن مجلس األعمار كان دائرة مشاريع عامة    دعوة النفس المنوال القديم للمجلس  

لنفقات    من عوائد النفط  أما الدعوة لتخصيص نسبة معينة  15تنسيق السياسة التنموية. وضع و/أو مسؤولة عن  
ل  كال شة.  يدِّ قَ اسة مُ ( فهي سيراألعما% لمجلس  70التنمية )على غرار   الحالي  التوجه  الرضاء أن  تحقيق 

النفقات و الوتوفير    الشعبي من  أدنى  حد  وجود  كبير  بشكل  يبرر  الجارية  بالنفقات  بالتوسع  السياسي  الء 
  كما يمكن النقاش أن   .االتجاهتحد من هذا  )وما يترتب عليها من تخصيص من عوائد نفطية(    االستثمارية

نسبة هو    تحديد  لمعينة  مناسبة  برنامج وسيلة  تحديد  المناسب  من  أن  نعتقد  أننا  غير  والتطبيق.  لمراقبة 
النفطية لميزانية  يتم في ضوءه تخصيص العوائد  وهذا األسلوب هو   التنمية.  استثماري متوسط/طويل المدى 

 قت آخر.و  فيأنفاق جميعها في وقت محدد أو قد تتخطاها الحاجة  يمكن الأنجع من تخصيص نسبة قد 
 

تثار مالحظة     14 تنموي  ربما  كمستشار  الدولي  البنك  وجود  األعمار  أن  يعتبر    1958قبل  لمجلس  لسياسة    ا  فني  ا  إسنادكان 
المجلس  تنموية عامة الرأيتبعها  لهذا  الصحة  البنك  . ومع اإلقرار بشيء من  اهتمام  العالم  ي فإن  الوقت )في  الدولي في ذلك 

  ا  مالينها  ت التنموية للدول التي يعياعلى مشاريع البنية األساسية. لقد بدأ البنك الدولي باالهتمام بالسياس  ا  كان مقتصر (  ا  عموم
 نذ منتصف سبعينات القرن الماضي وليس قبل ذلك. م ا  وفني

لتنسيق إدارة وتنفيذ  استحداث دائرة أو هيئة مستقلة للمشاريع العامة    األعمار من خالل  مجلس  يمكن االستفادة من تجربة   15
 .ختلفةالمومتابعة مشاريع الوزارات والمؤسسات 
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خيار   تبني  للتخطيطوفي  مجلس  التخطيط    وجود  وزارة  جانب  المناسب  إلى   ضمن العمل  من 
 : التوجهات التالية

أمام مجلس    إقامة مجلس مستقل للتخطيط يجمع في عضويته تكنوقراط وممثلي الحكومة ويكون مسئوال    (1)
من لحمايته  الحكوميةو تأثيرات  ال  النواب  ر ويك  .المقلقة  التجاذبات  رئيس    ءرا وز الئيس  ون  المجلس "أو 
 لمجلس التخطيط.  ا  رئيس "اإلستراتيجيةالوطني للسياسات 

مسؤوال     (2) المجلس  لمعالجة    يكون  إضافة  والقطاعية  الكلية  التنموية  للسياسة  العامة  الخطوط  رسم  عن 
والبيئية.  اإلستراتيجيةالقضايا   واالجتماعية  المثال  االقتصادية  سبيل  االس  على  المناسبة    ت تراتيجياوضع 

ناحية   من  )والفساد(  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  الريعية  التوجهات  من  التخلص  أو  لتخفيف 
ناحية أخرى  اقتصاد متنوع من  إلى  تقود  التي  إلى جانب قضايا حيوية  والسياسات واالستراتيجيات  . هذا 

مثل السكانية   كثيرة  المائية  ،السياسة  ال  ،الموازنة  الحروب افمخل  ،بيئيالتوازن    االقتصادية واالجتماعية   ت 
 الخ.  ،واإلشعاع ،تيتموال  ،واإلعاقة ،كالترمل والبيئية 

األسماء على أن تتم الموافقة   اقتراحب  " اإلستراتيجيةالمجلس الوطني للسياسات  "رئيس  /يقوم رئيس الوزراء  (3)
  . د فقط ات ولتجديد واحمس سنو دة خط لمايعين األعضاء التكنوقر و   على التعيين من قبل مجلس النواب. 

 . االستمراريةتدريجي للعضوية لتأمين  انتهاءويؤمن في هذا المجال 

 لقرار السليم.ا  التخاذ مهم  أساس  يفقد المجلس  إحصائي وفني وفي خالفه    إسناد سيحتاج المجلس إلى    (4)
 رب.على ذلك فإما أن تكون وزارة التخطيط ذراع المجلس الفني أو تعمل معه عن ق

 2009قانونًمهامًوزارةًالتخطيطًًو (5-2)

 في سبع عشر نقطة يمكن إيجازها فيما يلي:  الوزارةليحدد مهام  2009لقد صدر قانون وزارة التخطيط في 
 والبعيدة المتوسطة الوطنية التنمية وخطط  السنوية الرأسمالية والمشاريع االستثمارية ومتابعة المشاريع  إعداد   (1)

 المجتمع ومنظمات  والمختلط الخاص  والقطاعين المرتبطة بوزارة غير والجهات  ات الوزار  مع بالتنسيق المدى

 المدني.
 واقتراح بذلك الخاصة البرامج ورسم الميادين جميع في  العراقي الواقع عن المستقبلية التصورات  وضع  (2)

  القطاعات. لمختلف واالجتماعية االقتصادية السياسات  وتطوير

 المشاريع. ة التنمية ومتابعة تنفيذ اريع ومسير (  تقويم مش3)
 .أجهزة الدولة وبين بينه والتنسيق الخاص  القطاع ورعاية دعم (4)

 اإلحصاء والتقييس والسيطرة النوعية والعقود الحكومية والتدريب اإلداري. أجهزة( اإلشراف على 5)
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 ئي. نما اإل المجال في الدولي التعاون  برامج على والمتابعة اإلشراف (6)

رتبط  تواسعة  فإن مهام الوزارة مهام  أعاله    الواردة في القانون وموجزهاوضحه النقاط التفصيلية  ا توكم
من جانب   .الخ  ،ومعلومات   ومتابعة وتقييموخطط  بما تقوم به وزارة التخطيط من وضع تصورات ودراسات  

والمؤسسات    ا  مباشر   اتصاال  تتصل  فهي  آخر   ومنظمات   األخرى العامة  بالوزارات  الخاص  المجتمع    والقطاع 
. وفي غياب آلية واضحة أو وسائل للتطبيق تجعل من الوزارة وسيلة فعالة في التأثير في السياسات  المدني

 ا  ( يبقى دور الوزارة محدود أعاله  3وفي تنسيق عمل الوزارات وفق التعريف الذي تم تبنيه في هذا المقال )ص 
. إن عدم وجود هذه اآللية ووسائل فرض واسعة التي يحددها قانون التخطيطبالرغم من المهام ال  وغير واضح

على قوة الوزير  دور الوزارة  يعتمد    يؤدي إلى أن)سواء في قانون التخطيط أو تعليمات تنفيذه(  عملية التنسيق  
 عامة   فإن قانون التخطيط اليحدد إجراءات وقواعد على سبيل المثال    .واإلسناد الذي يمكن أن يحصل عليه

شفافة وملزمة تجري من خاللها عملية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة األخرى. إن وسائل  و   واضحة
الوطنية   التنمية  إعداد خطة  أتبعت في  التي  قواعد    ال  2014-2010التنسيق  أو  إجراءات  إلى كونها  ترقى 

إجراءات واضحة   هي  ما  بقدر  ملزمة  الحاجة  شفافة  م  نعتقد   ad hoc  وليدة  خطة  إلى  تؤدي  لم  سقة تأنها 
الفقرة   يمكن    أدناه(.    ا  سساد )أنظر  ناحية أخرى كيف  التخطيط "من  العقود الحكومية"    اإلشراف لوزارة  على 

أجهزة الدولة؟   وبين بينه  والتنسيق الخاص  القطاع ورعاية دعم ؟ ثم كيف يمكنمنهاالتي تتبع وزارات "أقوى"  
  لحد اآلن.  تبعته وزارة التخطيط في عملهاأ وال ما  هذه أسئلة ال يجاوب عليها القانون 

أ إلى  ال يمكن أن نخلص  قانون  من  التخطيط في  المبينة لوزارة  الوزارة    2009هام  تمارس  كافية ألن 
 هذه المهام خاصةواإلسناد السياسي والمؤسسي المناسبين إلتمام  فة  االشفإذا ما توفرت اآللية المناسبة    دورها
  يمارس دوره أن   يمكن الأن التخطيط  ،خالل السبع سنوات األخيرة بما فيها ،التجربة بينت  د لقالتنسيق.  عملية

  .بدون إسناد سياسي وقانوني ومؤسسي

ال المناسب  من  للتخطيط  مجلس  وجود  إمكانية  ضوء  أنه  تأكيد وفي  و   على  بتنسيق  قيامها  رسم  في 
والبعيدة    إعداد الخطط المتوسطةفي  و ة  مؤسسية للحكو الم   والقرارات سياسات  الو إلنفاق العام )الميزانية(  ا منظور  

أعاله   المذكورة  المهام  من  وغيرها  تلتزم  تسترشد  المدى  التخطيط أو  والتوجهات والمؤشرات  باألهداف    وزارة 
 بموجب آلية وإجراءات واضحة.   الموضوعة من قبل مجلس التخطيط الكلية والقطاعية اإلستراتيجية
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2014ً-2010يقًفيًخطةًالتنميةًالوطنيةًالتنسًًلًىمالحظاتًعًً:اًاسساد
في طريق خلق رأي عام تنموي   أساسيةبمنظور متوسط المدى يعتبر خطوة    خطة التنمية الوطنيةإعداد    إن

وخارجها االقتصادية  اإلدارة  داخل  أنه  ا  عموم  المجتمع وفي    جامع  كما  اإلدارة    يوفر.  معلومات لهذه  خلفية 
 لمتابعة وتقييم سير العملية التنموية.   ا  مناسب ا  إطار يح قطاعية وكلية تتوسياسات وبيانات 

وفي    في  ورد لقد   الخطة  أن  ل  اإللكتروني  موقعالمجلد  التخطيط  في  وزارة  التنسيقية  إعداد العملية 
والمؤتمرات وتكوين اللجان  عدد من الورش  إقامة  من خالل  والمحافظات  مشاركة الوزارات  بالخطة قد تحققت  

المشتركة الوزارات   الفنية  القول  .  والمحافظات   مع  المشاركة والتنسيق يتضمنان عملية  إوبشكل عام يمكن  ن 
بين مجموعة    من  ،يتم من خاللها التوصلوالمحافظات  تواصل بين التخطيط والوزارات والمؤسسات األخرى  

 : يلي ما إلى ،من القضايا
  .)أي ذو معدل تضخم معتدل( استقراري  إنفاقي/برنامج استثماري  •
  .ياسات كلية وقطاعية متسقةس •

ومعايير أداء    timelinesوتوقيت    benchmarksتنفيذ   مؤشرات الخطة من خالل تحديد    تنفيذ تأمين   •
performance criteria   الوزارات عن  اوالجهات    فظات االمح/تشمل  والتطبيق لمسؤولة    التنفيذ 

   .والمتابعة
   .تسقةبيانات م •

مجلد الخطة يمكن    فيما ورد  مو  بشكل واضح.الوزارة  موقع  و  مجلد الخطة أوهذا ما لم يتطرق أليه  
  العملية التنسيقية )التشاركية   فعاليةمن الشك ليس فقط على    المالحظات التالية التي قد تلقي ضالال    نبينأن  

 : البيانات المستخدمة فيها  واتساقوإمكانية تنفيذها الخطة  واتساق ( وإنما على أستقراريةالموقعو  حسب المجلد 

من مجلد   29الواردة في ص    1988( من مقارنة أرقام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية وبأسعار 1)
منها    احتسبناالخطة   وتبين  النفطي  وغير  النفطي  والناتج  اإلجمالي  المحلي  للناتج  الضمنية  المخفضات 

 : (ألسعاراأي لمخفضات الضمنية )في االنسبي تغير لاألرقام التالية للمعدل السنوي ل

ًً%ًً،2014-2009المعدلًالسنويًلتغيرًاألسعارً
 23.1 النفطي  قطاعال
51.2ًًغيرًالنفطيًقطاعال

 42.1 ( النفطي وغير النفطي) االقتصاد ككل
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ًًبالمائًة51.2ًًمقداره    ا  جامح  ا  تضخم  ،كما يستدل من هذه األرقام  ،ُيسَتهدفن من الغريب أن  إ
ًً لعدم زيادة اإلعانات والدعم السلعي )بل تقليصها كما يبدو    لتوجهاخالل فترة الخطة. وفي ضوء  سنويا
من مجلد الخطة( فإن هذا   53والهدفين الرابع والسابع في ص    51ص    5نقطة    7.1.4من فقرة    ا  واضح

ر  ب اك  تضخم مساو أومعدل  ( سينعكس في  الضمنية  التضخم في أسعار المنتج األساسية )أي المخفضات 
 16أن هذه خطة غير استقرارية.  القولي ضوء ذلك يمكن ف في أسعار المستهلك.

مليار دوالر خالل سنوات الخطة.    100ن االستثمار الحكومي سيبلغ  أ (  27في مجلد الخطة )ص    ورد (  2)
الخطة  إن عدم وجود قائمة مشاريع لجميع سنوات    17. ال يحوي قائمة مشاريعمع العلم أن مجلد الخطة  

يشير إلى أن هذا الرقم واألرقام القطاعية  مليار دوالر(    100)المذكورة    يةتوزع عليها التكاليف االستثمار 
. ومع أهمية البدء بتقديرات كلية لالستثمارات  Macroالمكونة له قد تم تحديدها بناء" على تقديرات كلية  

تفاعلية مع  ذلك  ل  مينبغي أن يستك  ولكن كان  ،العامة تنسيقية  إلى  للتوصل    حافظات الوزارات/المبعملية 
 قائمة المشاريع لسنوات الخطة. إن غياب  ا  مجموعة من المشاريع تستغرق هذه االستثمارات المحددة كلي

  100وأهمية بيان رقم    تنسيق برنامج استثماري موحد جهود    فعاليةكل من  من الشك حول    يضفي ضالال  
 مليار دوالر بدون ربطه بمشاريع محددة.

و باوبالعالقة  (  3) السابقة  من  حتلنقطة  البد  الخطة  ومتابعة  تنفيذ  يمكن  و ى  أداء  و معايير  جدولة  مؤشرات 
للتنفيذ يتوق المثال من خالل مصفوفات    ت  بذلك على سبيل  القيام  ويمكن  المشاريع.  أو  للسياسات  سواء 

يبين المشاريع    تفصيلية  أو  السياسات  عناصر  الخطة  فيها  في  عن    اتوالجهالواردة  لتنفيذ  االمسؤولة 
التنمية السنوية    ات . من ناحية أخرى يتطلب التنفيذ والتطبيق تنسيق ميزانيأثناء فترة الخطة  ذ التنفي  وتوقيت 

 والخمسية مع الميزانية العامة للدولة )بما في ذلك تبني ميزانية خمسية( وذلك لتأمين توفير التمويل الكافي
 

 فقط.  بالمائة    2.5  ،ما يقيسه الرقم القياسي ألسعار المستهلكك  ،)أول سنوات الخطة(  2010معدل التضخم الفعلي لعام    بلغ  16

محتسبوهذا   آذار  المعدل  أشهر  متوسط  مقارنة  لعام  -من  األول  من  125.3)   2010كانون  المماثلة  الفترة  مع   )2009  
العلم أن  .  (122.3) المنشورة في الموقع اإللكبيانات الرق  أنظر.  100=2007مع  تروني للجهاز  م القياسي ألسعار المستهلك 

لإلحصاء   اhttp://cosit.gov.iq/index.phpالمركزي  فإن  يذكر  ومما  ينشر.  أخذ  القياسي    ،2010خالل    ،لجهاز  الرقم 
األرقام القياسية باألوزان   . وما زال لحد اآلن لم ينشر2009واألشهر المقابلة من   2010( ألشهر  2007باألوزان الجديدة )لعام  

 .2009بق الجديدة للسنوات التي تس
التخطيط    اإللكتروني  الموقعيبين     17 عام  قا   http://www.mop.gov.iqلوزارة  بمشاريع  الجهات    2010ئمة  حسب  فقط 

 الكلف االستثمارية. التنفيذية والمحافظات ولكن بدون 
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لنظر اوعند  في الوقت المناسب.  إلى تأمين التدفق النقدي    ا  . وينصرف التمويل أيضع االستثماريةيللمشار 
   العناصر. لب هذهالتنمية الوطنية يالحظ غياب أغ إلى مجلد خطة

تختلف   الواردة في مجلد الخطة)المكونة للناتج المحلي اإلجمالي(  للنواتج القطاعية    2009إن أرقام عام  (  4)
خاصة  لهذا العام لوجيا المعلومات عن األرقام المتوفرة من الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنو  ا  جوهري ا  اختالف

 :في الزراعة والنفط الخام. الحظ الجدول التالي
ًباألسعارًالجاريًةًترليونًدينارً،الناتجًالمحليًاإلجمالي

  
 خطةًالتنميةًالوطنيةًً الجهازًالمركزيًلإلحصاًء

2008 2009 2009 

 101.9 56.2 86.6 النفط الخام والغاز 

 63.6 6.1 5.7 الزراعة والغابات والصيد 

 96.2 77.8 64.4 القطاعات األخرى 

 261.7 140.2 156.7 الناتجًالمحليًاإلجمالي

 وردت فيما يلي:  بياناتًالجهازًالمركزيًلإلحصاءالمصادر:ً

  .2009والتقرير االقتصادي للبنك المركزي العراقي  2009-2008: المجموعة اإلحصائية السنوية 2008

  .2009للبنك المركزي العراقي  االقتصادي التقرير: 2009

 .29ص   ، 2014-2010خطة التنمية الوطنية  :بياناتًخطةًالتنمية

)حيث   ات هي خليط من أرقام فعلية وإسقاط  18الواردة في خطة التنمية الوطنية   2009ومع أن أرقام  
تزداد  رر أن  بوأثنائها لم تكن ت   2009الشواهد منذ بداية  أن  غير  (  2009عام    انتهاءأن الخطة صدرت قبل  

القطاع  في  المضافة  عام    القيمة  في  أش   ، 2008عن    2009النفطي  كبيررت  ابل  انخفاض  لنعتبر  إلى   .
 الشواهد التالية: 

النفط  متوسط    أنخفض  • للبرميل  87  قدره  معدلمن  العراقي  سعر  في    دوالر  37  إلى  2008في    دوالر 
  كمعدل   دوالر  59و   2009  ول منالنصف األفي  دوالر    48  قدره  ا  ووصل متوسط  2009  كانون الثاني

 ككل.  2009لسنة 
 

سنة  إ   18 حيث    2009ن  الخطة.  أساس"  "سنة  الخطةهي  سني  أول  تسبق  ت.  2010  ،أنها  أن  سنويفترض  بيانات  ة  كون 
في   ولكن  فعلية.  بيانات    معظماألساس  تكون  واإلسقاطات/التنبؤات  أو  ال  السنةالخطط  للخطة  األولى  السنة  تسبق  تي 

أو قبل إكتمال   لسنةهذه ااإلسقاط/التنبؤ تعد وتصدر قبل إنقضاء  وثيقة  عادة غير مكتملة وذلك ألن الخطة أو  اإلسقاط/التنبؤ  
ة مناسبة لهذا السبب ولعرض صور .  التنبؤية/قامها على مزيج من األرقام الفعلية واإلسقاطيةتوفر بياناتها الفعلية. لذلك تنطوي أر 

الخطة تنطلق منه  الذي  إلى    ميت  لألساس  أواللجوء  أقدم  أساس  أساس"    تبني سنة  فعلية"فترة  بيانات  . وفي حالة خطة  ذات 
 .2009-2007األساس  فترة أن تكون  ،على سبيل المثال ،كان يمكن 2014-2010التنمية الوطنية 
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الدوالر • تجاه  الدينار  صرف  سعر  عام  ف  .2008عن    2009في    أرتفع  بداية  سعر   2009منذ  أصبح 
في  دينار    1194  بلغ متوسطهفي الوقت الذي  كذلك طيلة السنة  واستمر  للدوالر  دينارا"    1170  الصرف

   .2008  عام

. 2009منذ بداية عام   ا  وكان ذلك واضح  .2008عن عام   2009ي عام  ف  ا  لم يتغير اإلنتاج النفطي كثير  •
   .2009م ب ي فقط عام    2.34إلى   2008م ب ي في عام  2.28من  اإلنتاج النفطي أزداد  وبالنتيجة

عام    ترليون دينار  5.7لزراعة من  ل  القيمة المضافة  قفزتأن    من غير المبرر توقعمن ناحية أخرى  
أرقام خطة التنمية في  في    2009عام    ترليون دينار  64.0إلى  كزي لإلحصاء(  )حسب الجهاز المر   2008

  . 2009لعام دينار ترليون   6.1قيمة  المركزي لإلحصاء الوقت الذي بينت أرقام الجهاز 

.  غير مبررة  التنمية الوطنيةخطة    في  2009لمبالغة في أرقام  افإن    أعالهمما ورد  هو واضح    وكما
ضعف   يعني  بيانات   والصلة  ق االتساوهذا  عن  بين  الصادرة  اإلجمالي  المحلي  المركزي    الناتج  الجهاز 

 لإلحصاء وبيانات الناتج المستخدمة في مجلد الخطة.

ًالفنيةًًاإلدارةًالقتصاديةًوالمعونةًً/:ًخطةًالتنميًةاًابعسا
الفبدا أن الجانب العراقي في الوزارات المختلفة    2003بعد    صيرةلفترة غير ق )من    نية األجنبيةأتاح للخبرة 

السياسات في رسم    ا  مهم  ا  دور   (الخ  ،األمم المتحدة  ،العهد الدولي   ،البنك الدولي  ، صندوق النقد الدوليخالل  
في إعداد   ألتنسيقي. من ناحية أخرى يبدو الجهد  2014-2010  خطة التنمية الوطنيةوالخطط بما في ذلك  

الخطة ضعيف يبينه    ا  هذه  و بالرغم مما  الخطة  لموقع  المجلد  التخطيطاإللكتروني  الوزارات   من  وزارة    مشاركة 
إعداد    والمحافظات  الورش    الخطةفي  من  عدد  خالل  الوزارات من  مع  المشتركة  الفنية  واللجان   والمؤتمرات 
 . الفقرة السابقة()انظر  والمحافظات 

ت والخطط يؤدي  في رسم السياسا    ا  مهم  ا  دور   نبيةاألج  ةالخبر   منحويمكن القول من خبرة طويلة أن  
لل واضح  تحديد  بدون  الدول  لجميع  بصالحيتها  يعتقد  عامة  سياسات  تكرار  إلى  أحواله  أحسن  روف  ظفي 

إال أن التجربة بينت انه بدون قيادة فعالة ومقتدرة فنيا من    األجنبي   بأهمية اإلسناد الفني   اإلقرارالمحلية. ومع  
  .دة محدودة الفائدةتكون عامرسومة قبل الجانب الوطني فإن السياسات ال
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الفنية  إن   ب  واإلحصائية العمليات  االقتصادي واالجتماعي في  المتصلة  التخطيطي التخطيط    الجهاز 
مع إجماع  متمكن  كادر تقني وطني  من قبل    ةفعالوإدارة  شراف  أينبغي أن يتم من خالل وب  مجلس والوزارة()ال

  ال يلغي دور المساعدة الفنية لخبرات أجنبية   الخطة. وبالطبع فإن ذلكعام داخل الحكومة لمختلف عناصر  
 رصينة. 

ً:ًنتيجــًةاًاثامن
ومؤسسات   وزارات  بين  التنسيق  وتحقيق  التنموي  االستثمار  توجيه  في  التخطيط  وزارة  وتأثير  دور  تقلب  لقد 

الماضية.    دولةال عقود  الستة  خالل  اإلسن  اعتماداأكثر  الوزارة  وتأثير  دور  حجم  كان  ولقد  المختلفة  اد  على 
الوزير  السياسي ونشاط  و   وقابلية  المؤسسية.  البنية  على  وزارة    فيمنه  قانون  من  وبالرغم  الحاضر  الوقت 

والتنسيق غير أن غياب اآللية  المستقبلي  في التخطيط واالستشراف    واسعة  ا  مهامالوزارة    يخص التخطيط الذي  
أدت إلى   ،من ناحية أخرى   ،والفساد وحالة المحاصصة    ،من ناحية  ،واإلسناد السياسيوالمؤسسية الواضحة  

 وية. ماالقتصادية والتن ات للسياس لتنسيقيادورها  وتواضع الوزارة ضعف

بمنظور    التنموية  كمنسق للسياسات )وزارة تخطيط أو مجلس تخطيط/وزارة تخطيط(  إن دور التخطيط  
المدى   دور  متوسط/طويل  وبغيابه  هو  للحكومة  واالجتماعي  االقتصادي  للعمل  اإلسناد وغياب  أساسي 

والمؤسسي يذكر  السياسي  تأثير  بال  وزارة  التخطيط  وزارة  السياسة    ستكون  وتتخبط  ناحية    االقتصادية من 
 النمو االقتصادي وتحسن المستوى المعيشي.  ،اياالضحأهم موية بأزمات متكررة من ناحية أخرى وتكون  والتن
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 نقاروت 2007 حضت الشخص في 
1975نع 

عدد النراث
1.0 (OPEC) الدول النوججت للوفط
1.3 "الدول االشتراكية سابقا

1.6 الدول العربيت
2.1 (OECD)نوظنت الجعاوه االقجضادي والجونيت 

4.6 آسيا الضاعدة
1.6 باقي العالم
1.9 نجوسط العالم

.(2)ٍحتسثح ٍِ جذوه  :المصدر

:مالحظات

, الوس, فيجىبن, إىدوىيشيب, شريالىكب, جبيمىد, هبليزيب,شىغبفورة , هوىك كوىك, الصيو :تشَو دوه آسيا اىصاعذج.  و
.الهىد و كهبوديب

, استرانيا :هي (2)اىتي تتىفز عْها تياّاخ في جذوه  (OECD)دوه ٍْظَح اىتعاوُ االقتصادي واىتَْيح . هـ

, نيوزيهنذا, هوننذا, مكسيك, نوكسمبورغ, كوريا, يابان, فرنسا, فهنذا, أستونيا, دنمارك,  شيهي, كنذا, بهجيكا, اننمسا

, بريطانيا, تركيا, سويسرا, انسويذ, أسبانيا, أيطانيا, أسرائيم, أيرننذا, ايسهنذا, هنغاريا, يونان, أنمانيا, برتغال, نرويج

.انجيك و بوننذا وسهوفاكيا وسهوفنيا: واىذوه األخزي األعضاء اىتي التتىفز عْها ٍعيىٍاخ هي  .انواليات انمتحذة

 1975 نقاروت نع 2007حضت الشخص نه الواجج النحلي اإلجنالي في  (1)جدول 
لنجنوعاث دوليت

.(2)جذوه  (9أو عَىد ) 6اىَتىسط اىَستخذً ىنو ٍجَىعح هى ٍتىسط تسيط ألرقاً دوه اىَجَىعح في عَىد . أ

, الجزائر: وهي (2)دوه األوتل اىَشَىىح في هذا اىجذوه هي تيل اىتي تتىفز عْها تياّاخ في جذوه . ب
.اإلهبراث وفىزويال, الشعوديت, ىبيجيريب, الكويث, إيراو, اإلكوادور

 تعض OECDفي هذا اىجذوه هْاك تذاخو تيِ ٍجَىعح اىذوه اىعزتيح وٍجَىعح دوه أوتل ومذىل تشَو . ج

".اىذوه األشتزاميح ساتقا

, هولدوفب, جورجيب, أوكراىيب, روشيب, الببىيب,روهبىيب , الجفيب, هىغبريب, اشجوىيب": تشَو اىذوه االشتزاميح ساتقا. د
-1975ٍع اىعيٌ أُ ٍتىسط ّسثح اىَْى اىسْىيح ىهذٓ اىَجَىعح خاله اىفتزج . طبجكشجبو, كيرغشجبو, أوزبكشجبو

 تاىَائح خاله 1.7وتيغ  (2 ٍِ جذوه 7ٍتىسط ّسة اىَْى ىهذٓ اىذوه في اىعَىد ) تاىَائح 3.4 تيغ ساىة 1990

.(2 جذوه 3ٍتىسط ّسة اىَْى ىهذٓ اىذوه في اىعَىد ) 2007-1990اىفتزج 

النجنوعت
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g1%g2%g3%g4%g%عذد مراتg5%g%عذد مرات
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

تنوٍح تشرٌح فائقح
2.62.92.62.12.52.22.42.52.2اىْروٌح1
1.92.72.41.91.91.81.31.91.8اضرراىٍا2
1.72.12.53.22.01.91.42.01.9أٌطيْذا3
1.52.12.22.41.71.71.11.71.7مْذا4
4.26.85.84.04.23.72.34.23.7اٌرىْذا5
1.92.32.11.71.91.81.61.91.8هىىْذا6
1.41.72.33.41.81.81.21.81.8اىطىٌذ7
1.71.51.61.81.71.71.81.71.7فرّطا8
1.00.30.81.71.11.41.51.11.4ضىٌطرا9
2.61.01.01.02.32.13.82.32.1اىٍاتا10ُ
4.04.23.31.73.63.13.93.63.1ىىمطَثىرج11
2.02.62.83.22.22.01.62.22.0فيْذا12
2.02.12.01.82.01.91.92.01.9اىىالٌاخ اىَرحذج13
2.11.81.81.82.01.92.32.01.9اىَْطا14
2.22.22.42.82.32.12.22.32.1اضثاٍّا15
1.62.01.91.71.61.71.31.61.7دَّارك16
2.01.91.81.61.91.82.11.91.8تيدٍنا17
2.01.41.20.81.81.82.41.81.8اٌطاىٍا18
0.92.02.12.31.21.40.11.21.4ٍّىزٌيْذا20
2.12.52.42.22.12.01.82.12.0اىََينح اىَرحذج21
1.81.21.41.81.81.82.21.81.8أىَاٍّا22
5.14.43.82.74.64.35.64.64.3ضْغافىرا23
4.52.12.43.04.23.76.34.23.7هىّل مىّل24
1.02.02.74.01.61.60.31.61.6اىٍىّا25ُ
6.24.74.54.15.86.17.35.86.1مىرٌا اىدْىتٍح26
2.02.01.71.21.81.82.01.81.8إضرائٍو27
1.70.6-3.3-1.70.6-0.30.4-0.7-2.2-تروًّ داراىطال30ً
0.50.71.3-1.01.87.10.71.3-0.7-اىنىٌد31
4.83.22.51.24.13.66.04.13.6قثرص32
3.02.61.90.62.62.23.32.62.2اىثرذغاه34
2.50.4-5.2-2.50.4-0.12.7-1.6-3.7-اإلٍاراخ اىعرتٍح اىَرحذج35
4.53.82.60.43.73.25.03.73.2ٍاىطا38

تنوٍح تشرٌح عالٍح
1.11.92.43.31.51.60.51.51.6اىثحر39ٌِ
2.01.81.8-0.51.65.312.41.81.8-اضرىٍّا40
0.92.13.35.51.81.70.01.81.7هْغارٌا43
4.14.73.71.93.73.23.73.73.2ذشٍي44ً
4.42.71.80.23.63.15.73.63.1أّرنىا وترتىدا47
0.52.22.0-1.04.716.02.22.0-0.7-الذفٍا48
1.00.31.1-0.42.31.50.00.31.1األرخْر49ٍِ
1.42.11.50.41.21.50.91.21.5ٌىرغىاي50
0.91.51.61.81.11.40.51.11.4اىَنطٍل53
1.22.82.62.21.41.60.01.41.6مىضرارٌنا54
2.30.62.35.52.92.53.62.92.5ُعَا56ُ
2.50.11.43.82.72.44.32.72.4ضٍشٍيص57
0.60.8-1.1-0.60.8-0.20.5-0.6-0.9-فْسوٌال58
1.20.7-2.8-1.20.7-1.10.32.9-2.1-اىََينح اىعرتٍح اىطعىدٌح59
0.11.31.5-0.82.12.63.51.31.5تَْا60
5.43.92.80.84.54.16.54.54.1ضْد مرطاّذ ٍّفص62
2.20.21.1-0.12.36.90.21.1-1.3-روٍاٍّا63
0.92.22.0-0.72.95.09.02.22.0ذرّذاد وذىغى64
4.13.93.42.53.83.34.23.83.3ٍاىٍسٌا66
4.10.71.32.43.83.36.73.83.3ضْد ىىشٍا69
3.90.81.3-0.54.35.26.90.81.3-أىثاٍّا70
3.51.210.40.91.30.50.91.3-1.2-اإلذحاد اىروض71ً
3.51.71.40.93.02.64.83.02.6اىذوٍٍٍْل73
3.82.92.41.53.42.94.53.42.9غرٌْادا74
0.81.41.20.80.81.30.40.81.3اىثرازٌو75
1.50.81.21.91.61.72.01.61.7مىىىٍثٍا77
2.90.01.0-0.72.42.73.30.01.0-تٍرو78
2.01.72.23.12.22.02.22.22.0ذرمٍا79
0.31.24.00.91.30.60.91.3-0.2أمىادور80

4.73.93.73.34.44.05.34.44.0ٍىرٌشىش81

ٌتثع4.03.62.40.23.32.84.33.32.8ىثْا83ُ

2001–1990 2001–19752007-2001

الطرٌقح الثانٍح فً الحسابالطرٌقح األولى فً الحساب

 فً العالن1975 هقارنح هع 2007حصح الشخص هن الناتج الوحلً اإلجوالً فً  (2)جذول 

2007-1975 1990-1975

 حصة الشخص 

 2007فً 

1975مقارنة مع 

 حصة الشخص 

 2007فً 

1975مقارنة مع 

1975 هقارنح هع 2007حصح الشخص هن الناتج الوحلً اإلجوالً فً 
هعذل النوو السنوي لحصح الشخص هن 

الناتج الوحلً اإلجوالً تاألسعار الثاتتح الترتٍة 

حسة 

درجح 

التنوٍح 

الثشرٌح 

1975-20092007عام 

(%)

معذل النمو السنوي لحصة 

%, الشخص باألسعار الثابتة

معذل النمو السنوي لحصة 

%, الشخص باألسعار الثابتة

2007–1990
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g1%g2%g3%g4%g%عذد مراتg5%g%عذد مرات
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

2001–1990 2001–19752007-2001

الطرٌقح الثانٍح فً الحسابالطرٌقح األولى فً الحساب

2007-1975 1990-1975

 حصة الشخص 

 2007فً 

1975مقارنة مع 

 حصة الشخص 

 2007فً 

1975مقارنة مع 

1975 هقارنح هع 2007حصح الشخص هن الناتج الوحلً اإلجوالً فً 
هعذل النوو السنوي لحصح الشخص هن 

الناتج الوحلً اإلجوالً تاألسعار الثاتتح الترتٍة 

حسة 

درجح 

التنوٍح 

الثشرٌح 

1975-20092007عام 

(%)

معذل النمو السنوي لحصة 

%, الشخص باألسعار الثابتة

معذل النمو السنوي لحصة 

%, الشخص باألسعار الثابتة

2007–1990

تنوٍح تشرٌح هتوسطح
4.00.3-7.6-4.00.3-0.712.9-7.4-7.5-أومراٍّا85
5.43.02.92.74.94.67.24.94.6ذاٌالّذ87
2.50.11.0-0.62.02.53.40.11.0-إٌرا88ُ
1.70.6-5.5-1.70.6-5.51.816.7-5.5-خىرخٍا89
1.84.23.83.12.01.90.12.01.9خَهىرٌح اىذوٍٍْنا90ُ
8.28.88.99.18.413.17.88.413.1اىص92ٍِ
2.81.62.33.62.92.53.72.92.5تيٍس93
0.81.21.5-0.42.02.94.61.21.5ضاٍىا94
2.03.13.44.02.42.11.22.42.1ذىّص98
0.50.62.60.71.20.70.71.2-0.2خاٍٍنا100
0.30.30.51.21.50.51.2-0.6-0.6تاراغىاي101
3.43.63.94.53.63.13.33.63.1ضرٌالّنا102
1.60.6-2.5-1.60.6-1.8-0.7-0.1-1.5-غاتى103ُ
0.40.51.2-0.20.11.43.80.51.2-اىدسائر104
0.60.61.2-0.11.01.73.00.61.2اىفيث105ٍِ
1.60.21.1-0.12.41.80.70.21.1اىطيفادور106
0.91.91.50.80.91.30.20.91.3ضىرٌا107
1.01.71.61.41.11.40.51.11.4فٍد108ً
4.32.32.32.33.93.45.83.93.4إّذوٍّطٍا111
0.10.31.53.70.81.30.00.81.3هىّذاروش112
0.11.0-1.7-0.11.0-0.41.41.31.1-تىىٍفٍا113
2.30.41.2-0.54.42.90.20.41.2غٍاّا114
4.96.06.06.05.14.94.15.14.9فٍرْا116ً
2.40.5-3.6-2.40.5-1.312.7-8.2-5.6-ٍىىذوفا117
0.40.9-2.2-0.40.9-1.51.26.3-1.9-أوزتنطرا119ُ
2.20.5-4.2-2.20.5-0.46.4-3.9-4.1-مٍرغطرا120ُ
3.03.53.32.93.02.62.63.02.6مٍة فردي121
0.80.31.1-0.11.41.41.40.31.1غىاذٍَاال122
2.82.52.52.52.72.43.02.72.4ٍصر123
2.30.5-6.8-2.30.5-0.11.95.7-4.0-ٍّامارغىا124
5.32.54.37.75.76.07.45.76.0تىذطىاّا125
5.90.1-9.9-5.90.1-2.213.7-9.9-9.9-طاخامطرا127ُ
1.80.11.0-0.12.21.81.10.11.0-ّاٍٍثٍا128
0.11.0-1.4-0.11.0-0.70.21.02.5-خْىب أفرٌقٍا129
1.30.72.04.41.91.81.71.91.8اىَغرب130
4.03.55.28.44.84.54.44.84.5تاذى132ُ
3.33.94.24.83.63.12.93.63.1الؤوش133
3.24.04.55.43.63.12.63.63.1اىهْذ134
1.71.41.64.71.41.6-1.5-1.4-2.1خسر ضيٍَا135ُ
0.22.40.71.21.70.71.2-1.6-0.3اىنىّغى136
2.12.26.213.94.23.82.04.23.8مَثىدٌا137
1.03.12.6-1.85.76.88.83.12.6ٍاٌَْار138
0.50.8-0.7-0.50.8-0.41.5-1.4-1.0-خسر اىقَر139
2.71.21.62.32.62.33.82.62.3تامطرا141ُ
1.90.10.92.42.01.93.22.01.9ضىازٌالّذ142
3.20.01.0-1.12.910.70.01.0-2.3-أّغىال143
2.22.41.91.02.01.92.12.01.9ٍّثاه144
1.30.7-2.3-1.30.7-0.40.0-0.6-1.6-ٍذغشقر145
2.33.13.13.12.42.21.72.42.2تْغالدٌش146
0.60.01.10.51.21.00.51.2-0.3مٍٍْا147
0.30.9-0.30.90.1-3.5-0.6-0.51.0تاتىا ٍّى غ148ًٍْ
1.90.5-1.6-1.90.5-1.4-2.1-2.5-2.0-هاٌر149ً
0.91.51.6-0.83.23.64.31.51.6اىطىدا150ُ
0.30.41.84.41.11.40.21.11.4ذاّساٍّا151
1.00.61.2-0.21.92.12.50.61.2غاّا152
0.11.0-0.8-0.11.0-0.30.62.3-0.6-اىناٍٍرو153ُ
3.60.3-5.3-3.60.3-2.10.7-3.6-4.6-خٍثىذ155ً
3.02.12.43.03.02.63.73.02.6ىٍطىذى156
2.63.63.53.32.72.41.92.72.4ٌىغْذا157
1.00.11.0-0.31.13.70.11.0-0.7-ّاٌدٍرٌا158

تنوٍح تشرٌح هنخفضح
0.90.8-1.6-0.90.8-0.20.5-0.6-1.2-ذىغى159

0.11.0-0.7-0.11.0-1.6-0.21.50.4ٍالوي160

0.50.41.2-0.51.91.30.20.41.2ت161ٍِْ
2.00.5-3.5-2.00.5-2.2-0.7-2.00.1-ضاحو اىعاج163

ٌتثع1.20.7-2.6-1.20.7-1.70.13.5-2.2-زاٍثٍا164
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g1%g2%g3%g4%g%عذد مراتg5%g%عذد مرات
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

2001–1990 2001–19752007-2001

الطرٌقح الثانٍح فً الحسابالطرٌقح األولى فً الحساب

2007-1975 1990-1975

 حصة الشخص 

 2007فً 

1975مقارنة مع 

 حصة الشخص 

 2007فً 

1975مقارنة مع 

1975 هقارنح هع 2007حصح الشخص هن الناتج الوحلً اإلجوالً فً 
هعذل النوو السنوي لحصح الشخص هن 

الناتج الوحلً اإلجوالً تاألسعار الثاتتح الترتٍة 

حسة 

درجح 

التنوٍح 

الثشرٌح 

1975-20092007عام 

(%)

معذل النمو السنوي لحصة 

%, الشخص باألسعار الثابتة

معذل النمو السنوي لحصة 

%, الشخص باألسعار الثابتة

2007–1990

1.00.11.0-0.11.11.11.10.11.0-ضٍْغاه166
1.10.11.0-1.31.15.70.11.0-1.2-رواّذا167
0.40.01.0-0.20.10.30.70.01.0-غاٍثٍا168
1.60.31.1-0.12.41.91.00.31.1اىحثشح171
1.84.34.24.02.22.00.02.22.0ٍىزٍثٍق172
0.70.8-0.70.81.5-4.9-2.6-1.3-0.3غًٍْ تٍطاو173
0.60.8-0.60.81.8-2.70.3-4.3-0.8-تىروّذي174
0.52.47.91.51.60.51.51.6-0.1ذشاد175
3.80.3-3.3-3.80.3-4.32.3-7.7-5.2-مىّغى اىذٌَقراطٍح176
1.32.02.53.41.71.70.81.71.7تىرمٍْا فٍطاو177
1.80.31.1-0.41.62.23.30.31.1-ٍاى178ً
1.50.6-2.4-1.50.6-1.7-0.8-0.3-1.5-خَهىرٌح وضط إفرٌقٍا179
0.50.8-0.8-0.50.8-0.312.4-6.6-3.3-ضٍراىٍى180ُ
1.60.6-2.8-1.60.6-0.60.0-0.9-2.0-ٍّدر182

:الوصادر

. وىقذ اضرثعذخ اىذوه اىرً الذرىفر عْها تٍاّاخ ىيفرراخ اىثالز

:األعَذج اىثاقٍح حطاتاخ اىناذة تَىخة اىَْهدٍح اىراىٍح (2)ا

.1975 هقارنح هع 2007 والحجن النسثً لحصح الشخص هن الناتج الوحلً اإلجوالً فً 2007-1975طرق حساب هعذل النوو السنوي للفترج 

 ذرىفر اىثٍاّاخ اىراىٍح2009 و 2003فً ذقارٌر اىرٍَْح اىثشرٌح 

g1 2001-1975ٍعذه اىَْى اىطْىي ىيفررج

g2 2001-1999ٍعذه اىَْى اىطْىي ىيفررج

g3 2007-1990ٍعذه اىَْى اىطْىي ىيفررج

2007-2001 و 2001-1975تقسيم الفترات الفرعية الثالث المبينة أعاله إلى فترتين فقط  :الطرٌقح األولى

:عرف ٍا ٌيً" أوال

g4 2007-2001ٍعذه اىَْى اىطْىي ىيفررج

g 2007-1975ٍعذه اىَْى اىطْىي ىيفررج

: مَا ٌيgًو  g4ٌَنِ حطاب , اَُ

: ٌَنِ أُ ٌحرطة مَا ٌي1975ً ٍقارّح تعاً 2007إُ حدٌ حصح اىشخض ٍِ اىْاذح اىَحيً اإلخَاىً فً عاً 

2007-1999 و 1999-1975تقسيم الفترات الفرعية الثالث المبينة أعاله إلى فترتين فقط  :الطرٌقح الثانٍح

:ٍا ٌيً" عرف أوال

g5 1990-1975ٍعذه اىَْى اىطْىي ىيفررج

g 2007-1975ٍعذه اىَْى اىطْىي ىيفررج

:مَا ٌيً gو  g5ٌَنِ حطاب , اَُ

: ٌَنِ أُ ٌحرطة مَا ٌي1975ً ٍقارّح تعاً 2007إُ حدٌ حصح اىشخض ٍِ اىْاذح اىَحيً اإلخَاىً فً عاً 

.فً اىدذوه (9)و  (6)ذؤدٌاُ إىى ّفص اىْرائح مَا ٍثٍِ فً اىعَىدٌِ  (2)و  (1)إُ اىطرٌقرٍِ 

 تطرٌقرٍِ مو ٍْهَا ذؤدي إىى ّفص اىْرٍدح 1975 ٍقارّح ٍع 2007 وٍِ ثٌ اىحدٌ اىْطثً ىحصح اىشخض ٍِ اىْاذح اىَحيً اإلخَاىً فً عاً 2007-1975ىيفررج  (g)ّطرطٍع حطاب ٍعذه اىَْى اىطْىي ىحصح اىشخض 

.فً اىدذوه أعالٓ (9)و  (6)مَا ٍثٍِ فً اىعَىدٌِ 

UNDP: Human Development Report 2003 , P. P. 278-281

UNDP: Human Development Report 2009 , P. P. 195-198

:2001-1990, 2001-1975

:2007-1990

:ٍِ اىَصادر اىراىٍح, 2007-1990-2001-1990, 2001-1975: ىيفرراخ (3)-(1)ٍعذالخ اىَْى اىطْىٌح ىحصح اىشخض ٍِ اىْاذح اىَحيً اإلخَاىً تاألضعار اىثاترح فً األعَذج  (1)ا

 20 - 20  التخط�ط في العراق: اله��ل المؤسسي والمهام
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 * في العراق  ة يمالية/اقتصادية ومؤسسقضايا   :2012موازنة 

 علي مرزا . د

 مقدمــة 
م  وردت  مشروع  عن  أرقام  رسمية  تصريحات  وفي  األعالم  وسائل  و 2012  وازنةفي  مجلس أ  ُذكر.  ن 

المشروع  صادقالوزراء   لمناقشتهإلى    وُأرسل  على  النواب  ألقراره   مجلس  الحقيقة  .  تمهيدا"    فإن وفي 
مشرو  المتفاصيل  منشور   وازنةع  في  متاحة  رسميةوثائق  ب  ةغير  يتوفر  ال  فهو  وزارة  ل لكتروني  إلاموقع  ال. 

في هذا  ،االعتماد سيتم . لذلك في موقع مجلس النواب المعروضة للمناقشة ع القوانين ير ابين مش وال المالية
   .في وسائل اإلعالم ت جداول ورد أرقام و على ما تيسر من  ،المقال

 موازنةأرقام ال :أوال"
  117  بلغ  ت   فيه  تخصيصات اإلنفاق  عراقية. إذ ان رقم   لموازنة عامةحجم   اتي هذه المشروع ليمثل اكبري

شعور  هناك  األسعار النفطية   مستوى   في هذا المنعطف منو مليار دوالر.    100 ذلك  يعادلو   ترليون دينار 
دوالر    105حوالي    2012من    ولىاألسبوعين األفي    النفط العراقيسعر  بلغ معدل  حيث  بالوفرة المالية  

بالوفرة   إن الشعوروفي كل األحوال ف  .2011مستواه في    2012في    تصدير النفط. كما سيتخطى  للبرميل
قابلية القطاع النفطي في تصدير  على المالي سيعتمد على ما سيحصل في سوق النفط الدولية و  لعجزأو ا

المخططة. وإنفقاتخصيصات    (1)الجدول    يعرض و  الكميات  وعجز    2012و   2011  وازنتي ميرادات  ت 
 . 2011رقام الفعلية لعام  لل  تخمينيوتقدير الموازنات 

يجلب   ما  أول  واإلعانات  هو    2012موازنة  في    االنتباهولعل  والمنح  الرواتب  والمنافع  حجم 
ترليون    40.1تخصيصات رواتب العاملين في الدولة والرواتب التقاعدية حوالي  . إذ تبلغ فقرة  االجتماعية

ترليون. إن معظم الفقرة الثانية فيما    11.6في حين تبلغ فقرة المنح واإلعانات والمنافع االجتماعية    ،دينار
بعض   عن  وغيرها    االلتزامات عدا  فيه   ،"المنح"   ضمنالخارجية  )بما  اجتماعية  ومنافع  إعانات  ا  هي 

التمو  العام  نية ي الحصة  القطاع  منشآت  فإذا  (وإعانات  تمثل  ب  75أن    افترضنا.  الثانية  الفقرة  من  المئة 
ترليون دينار. ويعادل    48.8% من الثانية يبلغ  75األولى و   الفقرةاجتماعية فإن مجموع  ومنافع  إعانات  

 1. مليار دوالر .741 ذلك
 

 . 2012ثاني/يناير، كانون ال 25ُنِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين، * 1
حجم الناتج المحلي اإلجمالي  مليار دوالر(  .741) 2012تتخطى فقرة الرواتب واإلعانات والمنافع االجتماعية في موازنة   1

 : مستقى منمليار دوالر. الناتج المحلي اإلجمالي لتونس  40.2والذي بلغ   2008لتونس في عام 
UNDP (2010) Human Development Report 2010. 
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 دينار   ترليون  ،الموازنة اإلتحادية( 1جدول )ال 
2012 2011   

 موازنة تخميني فعلي/ موازنة  

 ات ــــفقالن 96.7 97.9 117.1

 الجارية )تشغيلية(  66.6 68.1 79.9

 رواتب العاملين ورواتب تقاعدية  34.4 34.4 40.1

 اإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية  9.5 9.5 11.6

 الخارجيةالتعويضات وخدمة الديون  6.9 8.2 9.4

 تعويضات حرب الكويت  3.6 4.9 4.7

 الخارجية  خدمة الديون  3.3 3.3 4.7

 السلع والخدمات  12.2 12.2 13.6

 أخرى وإحتياطي 3.8 3.8 5.6

 ة ـاالستثماري 30.1 29.8 37.2
 القطاع النفطي 7.0 7.0 10.7

 الكهرباء  3.7 3.7 4.8

 وكردستانالوزارات األخرى   14.9 14.9 13.9

 ات والبترودوالرمحافظتنمية األقاليم وال 4.4 4.2 7.9

 رادات ـــاإلي 80.9 106.1 102.3

 % تعويضات(5النفطية )بما فيها  71.9 97.0 94.4

 غير النفطية  9.1 9.1 7.9

- 14.8  8.2 - 15.7  العجز أو الفائض  

لموقع  ال  :2011  موازنة  المصادر: نيوزماتك2012  وازنةم  .الماليةوزارة  اإللكتروني   :،  -anm//http:

news.net/index.php/permalink/7608.html  .  متعددة.  إلكترونية  وكذلك مقاالت ظهرت في مواقع
 كريروإنتاج النفط والغاز والت فعلية  ال  2011عوائد النفط    في ضوء  تقديرهاجرى    :فعلية/أولية  2011أرقام  

.  لبترودوالرالنفقات المتوقعة لو   %(5رت التعويضات )دمن موقع وزارة النفط العراقية. في ضوئها قالفعلية  
برميل كل  ات المنتجة للنفط والغاز والمصفية للنفط بواقع دوالر لمحافظهي تخصيصات تدفع لل   البترودوالر

لكل   الغاز.   3م  150أو  الجدول  الحظ  ي   من  المجموع  في  مع  المطابقة  عدم  الفقرات  جمع   المبين  عند 
 بسبب التقريب. 

 حد.دينار للدوالر الوا 1,170سعرالصرف يساوي  مالحظة:

العوائل العراقية. فلقد بين    تكاد أن تصيب جميع   االجتماعيةوالمنافع  واإلعانات  إن هذه الرواتب  
قناة   مع  مقابلة  في  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  في    "العراقية"نائب  عدد أن    2011/ 16/12الفضائية  

رواتب   يستلمون  الدولة  الذين  عدد   2.75هو  من  وأن  هو    مليون  يستلمون  مليو   2المتقاعدين  من  وأن  ن 
في ضوء متوسط  و .  شخص   مليون   5.75. أي ان العدد الكلي يبلغ  يبلغ المليون   اجتماعيةومنافع  إعانات  

مليون في منتصف    34.3  يقدر بحواليوعدد سكان    2شخص   6.9عدد أفراد العائلة في العراق الذي يبلغ  
 

"  2005مسح األحوال المعيشية في العراق  ورد حجم األسرة العراقية في مسحين كالهما صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء: "   2
و" /االجتماعي  بالعربية  االقتصادي  األسرة  IHSES-2007المسح  حجم  وبلغ  باإلنجليزية.  و  6.8"  األول  المسح  في   6.9شخص 

 شخص في المسح الثاني. 
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بشكل أو بآخر بمستلمي الدفعات   ل البد أن جلهم يتصو   .يون مل   5ائل العراقية يبلغ  عدد العو فإن    2012
  أسماء مستلمي الدخل من الدولة وجود تكرار في    احتمال  . وبالرغم منمليون شخص(  5.75الحكومية )

 ، القولهذه  إال أنه يمكن  في نفس العائلة  أو مستلمي التقاعد واإلعانات  )نتيجة الفساد( وتكرر الموظفين  
 !الدولة موازنةعلى جميعها   تعتمد تكاد أن   العوائل العراقية  أن ،ت في ضوء هذه المؤشرا

 موازنة والالدورية في عوائد النفط التقلبات  :ثانيا"
  التي كانت   cycles  أسعار النفط في السوق الدولية خالل األربع عقود الماضية بما يشبه الدورات   اتسمت 

حول   ونزوال"  صعودا"  وخط    2011-2000و   1978-1970ن  ترتي للف  صاعدة  اتجاهيةخطوط  تتراوح 
وعندما  وفي كل دورة ترتفع وتنخفض األسعار ومعها عوائد النفط.    1999.3-1979نازل للفترة    اتجاهي

األ  ال تقلب  لتعويض  الالزمة  الترتيبات  تتعرض  تتخذ  يضر  إلى    موازنةالنفقات  تخصيصات  سعار  تقلب 
للسنة  السابقة    السنةفي    يعد   موازنةالمشروع  وبما ان  .  المناخ االقتصاديب  يؤثر سلبا"بالعملية التنموية و 

إعداد    النفطية   ت الصادراأسعار  مستوى  فإن  المعنية   حجم التخصيصات   ؤثري  ،موازنةالوقت  ولكن  .  في 
مقارنة مع    ،2010و  2009موازنات السنتين  في    باالرتفاع  تخصيصات اإلنفاقحجم    أستمرفي العراق  

من    ،2008 خالل  ألديد  الش  االنخفاض بالرغم  النفط  من  سعار  الثانيالفترة  نيسان    2008  تشرين  إلى 
كان يسمح    يوالذ   2003  منذ المتجمع    موازنةالفائض  . األول هو  ثالثة عواملإلى  ذلك  يعود  و .  2009

خاصة في   هو    .2009بتمويل معظم العجز  الجاري    صعوبةوالثاني  األنفاق    انتخابية ألسباب  تخفيض 
أن  .وشعبوية هو  قصير   االنخفاض   والثالث  كان  إنما  النفط  أسعار  في  مدد   بمدته   ا"الكبير  بمعيار 

إلى نهاية تسعينات القرن    1981/1982التاريخية التي حدثت خاصة تلك التي أستمرت من    االنخفاض 
  .الماضي

العامن  أ غير   اإلنفاق  في  النفطية    التقلب  العوائد  تقلب  إذا  مع  العراق  في  فترة  سيحدث  طالت 
أول ضحية في تخفيض النفاد. وعادة ما تكون من الفائض المتجمع  أقتربو عوائد النفط ار و أسع انخفاض 

تعود النفقات الجارية ألسباب    بالتخفيض في  االبتداء  يصعب إذ    .المخصصات االستثمارية  هينفاق  إلا
ة بمسألة  إن هذا األمر ينبغي أن يدفع إلى العناي  دخول اغلبية السكان وألسباب سياسية.لصعوبة تخفيض  

تجنب تقلب لترتيبات أخرى ممكنة    وجود وبالرغم من  .  مكانقدر اال  ،التقلب المستقبلي في اإلنفاق  تجنب 
النفط  عوائد  ثم  ومن  التحوط  ك  أسعار  الصناديق    hedgingإجراءات  وكذلك  الدولية  المالية  السوق  في 

وفي  ن  تجربة الدولية الشائعة ال لااألسعار لمجموعات دول منتجة للمواد األولية فإن    الستقرارالمشتركة  
 وهذا هو موضوع الفقرة التالية.تكوين واستخدام صناديق االحتياطي النفطي. هي    معظم الدول النفطية

 

 2011. ولقد قمت بتحديث الفترة لغرض هذا المقال حتى  2010يغطي المصدر التالي سلوك أسعار النفط حتى  اته  في أحد فقر    3
 )فيما يخص أسعار النفط األسمية(.

 Merza, A. (2011), ‘Oil revenues, public expenditures and saving/stabilization  fund in Iraq’, 

International Journal of Contemporary Iraqi Studies 5: 1, pp. 47–80,  doi: 

10.1386/ijcis.5.1.47_1. 

23



13 - 4                                                ق                   : قضايا مالية/اقتصادية ومؤسسية في العرا 2012موازنة  

  النفطي االحتياطي صندوق  :ثالثا"

إجراء    ،لغرض الوصف  ،من المناسب   موازنةلبيان أهمية وجود حساب أو صندوق تحفظ فيه فوائض ال 
. ففي ميزان المدفوعات الذي يسجل جميع موازنةوعات وصافي ال بين صافي ميزان المدف  مقابلة ومقارنة

إذا زادت المقبوضات على المدفوعات   ،في سنة معينة  ،مقبوضات الدولة من العملة األجنبية ومدفوعاتها
حساب   إلى  يذهب  )الفائض(  الفرق  يسمى  فإن  صندوق  األجنبية.  احتياطيأو  وهذا الحساب     العمالت 

مه يحفظ كودائع  ظهناك قواعد إلدارته واستخدامه. وبما أن معمركزي وينشر رصيده سنويا" و يديره البنك ال
. النقطة المهمة هنا أن هذا الحساب معروف وله قواعد  ا" ايضا"عائد   يدرقصيرة األمد في الخارج فإنه  

العمل من  المقبوضات  على  المدفوعات  تزداد  وحين  وتدقيق.  ومراقبة  معينة  استخدام  سنة  في  األجنبية  ة 
  االقتراض   أو/العمالت األجنبية و  احتياطيعدة إجراءات لتمويل العجز منها السحب من  يلجأ عادة إلى  

في العراق فال يوجد حساب او صندوق واضح المعالم تحفظ فيه فوائض    موازنةحالة الالخارجي. أما في  
النف  .موازنةال على  الفعلية  اإليرادات  تزداد  الفترة  فحينما  خالل  حدث  كما    2011و   2008-2004قات 

وتنشر الفوائض  هذه  فيه  توضع  مماثل  حساب  أو  صندوق  هناك  حول  فليس  في    بيانات  كما  أرصدته 
عبارة    احتياطي هي  المتجمعة  الفوائض  حالة  عن  نعرفه  ما  كل  األجنبية.  النقدي"العمالت  من   المدور 

  االحتفاظ كل سنة. وبالطبع فإن الفوائض المتجمعة يتم  ازنة  رد في قانون المو ت ي  ت" الالسنة السابقة  موازنة
في   المالية  وزارة  لمصلحة  حسابات  في  العراقيبها  المركزي  صندوق    البنك  في  العراق    تطوير أو 

Development Fund of Iraq, DFI  حجم إلى  يشير  ما  عنها  ينشر  ال  الحسابات  هذه  أن  غير   .
 كيفية متابعته ومسائلة إدارته.  وال هطريقة إدارته والتصرف ب  عنالفائض وال  

هناك حساب أو صندوق يذهب   معظم الدول النفطية. ففي  واقعتغيير هذا المن المناسب  لذلك  
ال فائض  يخضع   موازنةاليه  وهو  ومسائلته.  لمتابعته  الرقابية  والجهات  واستثماراته  إدارته  طرق  وتقرر 

أرصد  وتنشر  البرلمانية  وغير  البرلمانية  سنللمراقبة  تُ ته  بحيث  ولعل ع  ويا"  منه.  والسحب  له  اإلضافة  رف 
في معظم الدول النفطية خير دليل على أهمية هذا الموضوع.    انتشرت صناديق االحتياطيات النفطية التي  

  ومما يخدم الشفافية وحسن إدارة الفوائض المتجمعة.   إن ترك األمر لحسابات غير منشورة لوزارة المالية ال
المرسلة إلى المدير العام لصندوق النقد    4نك المركزي في رسالة النوايامالية ومحافظ البيذكر أن وزير ال

  ا فيه   ليحفظ"  financial buffers  ةماليال  ات خزونمال"  ءإعادة بناذكرا النية في    2011آذار    3الدولي في  
صندوق    هافي النية جعلهل  و   ات المخزون  ههذ   ماهيةغير أن الرسالة لم تحدد    .2011فائض  جزء من  
المالية  ات حسابتبقى  أو    احتياطي ثم  لوزارة  ستديره.  التي  الجهة  هي  آلي  اوتراقبه  امن  اإلضافة    ةوتقرر 

 ؟ اوالسحب منه االيه
في   تختلف  الدول  ان  يذكر  صناديقهاومما  من  والسحب  اإلضافة  المثال  على.  آلية  في   ،سبيل 

 Government  اطي )صندوق التقاعد الحكوميأوتوماتيكيا لصندوق االحتي  موازنةالنرويج يضاف فائض ال

 

   By Arrangement, Requests for Waiver of -Iraq Second Review Under the StandIMF (2011)أنظر:     4

Applicability, Extension of the Arrangement, and Re-phasing of Access—Staff Report; Press 

Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Iraq, IMF 

Country Report No. 11/75, March. 

24



13 - 5                                                ق                   : قضايا مالية/اقتصادية ومؤسسية في العرا 2012موازنة  

Pension Fund-Global).    ويطلق على  بسعر النفط قبل بداية سنة الموازنة  شيلي وليبيا يتم التنبؤ  توفي
الفرق بين سعر اإلشارة والسعر المتحقق    الموازنة يضاف وفي نهاية سنة   السعر المتنبأ به "سعر اإلشارة".

وأال الكويت  وفي  الصندوق.  العوائد  إلى  من  نسبة  تقتطع  وألبرتا  للصندوق.ابتداءسكا  وتضاف  أما   " 
  5.موازنةولكنها جميعا" تستخدم في تمويل عجز ال ،األطر المؤسسية الختالف ا  السحب فيختلف تبع

 بعد واألفق األاألفق السنوي  :رابعا"
مدى استدامة المسار مالي جدي متوسط وبعيد المدى في العراق يثير مسألة  /إن غياب منظور اقتصادي

في العراق وفي غيره من    ارب التج  دلت عليهاأزمات مستقبلية    الوقوع في  احتمال  وارتفاعالحالي  المالي  
وعدم    لنفقات االستثمارية لوبالذات    موازنةالمنظور السنوي في وضع ال  االقتصار على  ن إفطية.  نالبلدان ال
   .غياب التخطيط السليم هي حالة جلية من حاالت طية  النف إليرادات ل بعيدة المدى باالستدامة  االهتمام

.  مسألة ضرورية لتأمين تجنب األزمات المستقبلية   المدى   بعيدة/متوسطة  موازنة  إعداد أصبح  لقد  
 ، من ناحية والموارد المطلوبة من ناحية أخرى   واالستثماريةالنفقات الجارية    موازنةتنظم في هذه الحيث  

مناسب  مستقبلي  صعود    يمكن  بحيث   ،بمنظور  مع  بالتناغم  النفقات  تقلب  .  النفط   عوائد   وانخفاض تمهيد 
التمرين. هذا  بإتباع  النفطية  خاصة  الدول  مختلف  أخذت  ال  ولقد  السلطات  ادركت  في لقد  مالية/النقدية 

في   يعرقل التطبيققد  غير أن ما  .  المشار أليها أعاله  "رسالة النوايا"في    ووعدت بإتباعهراق هذا األمر  عال
 :الن يمكن إجماله بما يليق لعراا
 وزارة المالية.  لدىالمدى  بعيدة/ نظرة متوسطةما يشير إلى وجود غياب  •
ال تحتوي على معايير ومؤشرات  الصادرة عن وزارة التخطيط  2014-2010إن خطة التنمية الوطنية  •

ت االستثمارية  ية النفقا. فمن ناح للمدى المتوسط  ستثماريةالتنظيم النفقات الجارية وال امفيدة لعملية  
وليس هناك قائمة  ة  لفترة الخط( للنفقات االستثمارية  ةقطاعيمبالغ  بلغ إجمالي )و الخطة على متحتوي  

بها. والحقيقة    االهتداءمتوسطة المدى    موازنةتستطيع ال   ها( في الخطة بحيث ات)وكلفها وتوقيتمشاريع  
تكرر و .  في وثيقة الخطة  قائمة مشاريع تم التخلي عن شمول    1980-1976منذ خطة  المؤلمة أنه  

كما انه ليس هناك خطوات محددة .  2014-2010في خطة  أيضا"  رر  وكُ بعد ذلك    تباعا"هذا الخطأ  
عنها. أي أن خطة التنمية الوطنية هي وثيقة    ةاسات وال توقيت تنفيذها وال الجهات المسؤوليلتنفيذ س

 6.وسائل وسياسات عملية وال مشاريع للتنفيذ بال 
األ  ليس • طويل  منظور  عليه    مد هناك  للمتفق  وال  النفطي  وهذا  إلنتاج  النفطية.  يستحق  ألعوائد  مر 

أهم   من  إن  نفطية  السليمة  االقتصادية/المالية    المبادئالمالحظة.  دولة  تشخيص  محاولة  هو  في 
المتوق النفط  ل  عالمسار  زمنيعوائد  يتيح    سنة.  25و  20  بين  لمدى  المسار  هذا  مثل  ما  تكوين  إن 

 

 .Merza, A. (2011), Op. citأنظر:   5
 ،بغداد-الحكمة بيت   ،يةاقتصاد دراسات  مجلة  ،والمهام" المؤسسي الهيكل  :العراق في التخطيط على مالحظات ( "2011علي مرزا )   6

 .25 العدد
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تحديد    بدوره. ويتيح هذا  resource ceilings or envelopeالنفطية  الموارد    سقوف/ى سقفيسم
.  sustainable  المستديم أي اإلنفاق    ،)زائدا" الموارد غير النفطية(يلتزم بهذه السقوف    الذي  اإلنفاق

  نفطي   احتياطيوق  في صند   إيداع الفروق السنوية بين العوائد الفعلية واإلنفاق المستديم  وبهذا يمكن
  االحتياطي من صندوق    )أو معظمه(النقص    والقيام بسد نفاق المستديم  إلإذا كانت الموارد أكبر من ا

العكس حصل  العراق  إذا  وفي  توجد .  واضحة    ال  لتكوين  وال  للمستقبل  نظرة  جادة  صندوق محاولة 
حرفيا" وإنما تكوين إطار   فبأرقام السقو   االلتزامإن القيام بهذا التمرين ليس هدفه    .نفطي  احتياطي

 . قدر اإلمكانوالعمل على تجنبها توقع األزمات مفيدة لبلية عام ومؤشرات مستق 
عدم   • يفسر  األمر    االهتماموربما  وإن  بهذا  ضخم  نفطي  أنتاج  على  مقبل  العراق  أن  العام  الشعور 

يكفي مما  بأكثر  ستكون  المستقبلية  للتخطيط  العوائد  الحاجة  مثل  إ.  بدون  منتجة    هذهن  غير  النظرة 
إلى   والوصول  للتبذير  تقود  أو  إيؤدي    اعتماد ألنها  النفط  أسعار  تنهار  عندما  وخيمة  عواقب  لى 

   .تصديره/إنتاجهينخفض 

 ه ـز وتمويلـالعج :خامسا"
العجز   موازنة    14.8يبلغ  في  دينار  حوالي    2012ترليون  اإلنفاقية.  12.6مكونا"  التخصيصات  من   %
يرادات إلاُقدرت  النفطية. فلقد    يرادات سبب لهذا العجز يعود لحجم اال فإن أهم    التخصيصات وبعد تحديد  

  105سعر . ويقارن ذلك مع يوم/مليون برميل 2.60دوالر للبرميل وتصدير  85على أساس سعر  النفطية  
و  برميل  2.17تصدير  دوالر  برميل/يوم في    2.60إن استخدام  .  2011في    يوم/مليون  الحسابات  مليون 
م فيبدو  مععقوال".  مقابلة  اإللكتروني   في  األول   9في    Iraq Oil Report  الموقع  ذكر   2011  كانون 

أقل من طاقة اإلنتاج وإن ما حدد كان    2011النفط في  )ومن ثم تصدير(    أن إنتاج وزير النفط العراقي  
تصدير إلى  وذكر ان العمل جاري على زيادة طاقة ال.  منشآت التصديرطاقة  محدودية هو   خاللهااإلنتاج  

 .  2012في   مليون برميل/يوم 2.60متوسط قدره 
. ومع أن  ا"ظدوالر للبرميل في الحسابات قد يكون متحف   85من ناحية أخرى فإن استخدام سعر  

إن   إال  السليم  والتخطيط  الحذر  يتطلبه  في    انخفاض   افتراض التحفظ  دوالر  بعشرين  ن  ع   2012السعر 
ن فإ   يكتنف األسعار  يبالرغم من أشارتها لعدم اليقين الكبير الذ ف  7.من المبالغة  أ  شي  يتضمنقد    2011

المتوفرة  محصلة   ترى  التوقعات  إدارة  ف.  2011عن    2012  في   سعاراأل  النخفاض   ا  كبير   احتماال  ال 
  95من  سعر خام غرب تكساس    أن يرتفع  2012لعام  تتوقع في إسقاط    EIA  األمريكية  الطاقةمعلومات  

كان أعلى   النفط العراقي)مع العلم أن معدل سعر    2012  فيدوالر    100إلى    2011  في  دوالر للبرميل
تكساس   غرب  خام  سعر  الدولية  (.  2011  فيمن  الطاقة  وكالة  أسقاط  في   IEAأما  الصادر  السنوي 

 
بعد   7 التصدير  لسوق  دخول ليبيا  يقود    2011في    انقطاعهاإن  المبين    النخفاضقد  بالمدى  ليس  ولكن  حسابات    بافتراضاألسعار 

ثم    .2012موازنة   ومن  أيران  مع  األزمة  تصاعد  فإن  اخرى  ناحية  العربي  المواجهة    احتمالمن  الخليج  تصاعد  في  إلى  يقود  قد 
 األسعار. ولكنه من ناحية أخرى قد يؤدي إلى انقطاع التصدير عن طريق الخليج.
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على الطرف من ناحية أخرى    األمد القصير"."ألسعار النفط في    ارتفاعا  يرجحفإنه    2011تشرين الثاني  
في    السنوي   األوبك   قاطإس   فإنالمتحفظ   الثانيالصادر  يتراوح    2011  تشرين  األسعار  من  مدى  يفترض 

في    96إلى    86بين   يبدأ  الذي  العقد  خالل  للبرميل  يصبح    8. 2012دوالر  ذلك  ضوء  سعر    توقعفي 
فيها  العجز المقدر  ح" ويصبمبررا (دوالر 85)  2012موازنة  افترضتهالسعر الذي على من أب  برميل للنفط

 به.غا" مبال

المدور النقدي أن أحد مصادر تمويل العجز سيكون "  2012لقد ذكر مشروع قانون الموازنة لعام  
اشرنا  هنا نواجه بالمشكلة التي    ؟2011من موازنة  النقدي  ". ولكن ما هو حجم المدور  2011من موازنة  
سابقا" المتجمع  اليها  الفائض  عن  رسمية  بيانات  وجود  عدم  نهاية    2003  منذ   )التراكمي(  وهي  وحتى 

ذلك  ولكن  .  2011 فيمع  بيانات  الدولي    تتوفر  النقد  لصندوق  الرابعة  الفقرة  مشاورات  العر تقرير  اق مع 
 9ترليون دينار.   11.7حوالي    2009المتجمع بلغ في نهاية    موازنةفائض البأن  حجم    تبين  2009لعام  

 10. 2010ل النصف األول من  ائض خالحققت ف  موازنةبين أن الي  2010  لعام  مشاورات الكما أن تقرير  
النقدي المدور  "العجز المتوقع سيكون  تمويل  ت أن أحد مصادر  ر  ك  ذ    2011  موازنة من ناحية أخرى فإن  

موجبة. فإذا أضفنا إلى    كانت   2010يعني أن الفوائض المتجمعة في نهاية    . كل ذلك "2010  موازنةمن  
  8من    ر بأكث( أعاله  1)ول  ذي نقدره كما يتبين من الجد وال  2011المتحقق في نهاية    موازنةفائض الذلك  

)في حسابات وزارة المالية أو/و    موازنةفإن المتجمع من فوائض ال  2011ترليون دينار يتبين أنه في نهاية 
بين  قد    (DFI  العراق  تطويرصندوق   دينار.  20إلى    8يتراوح  المالية    ترليون  وزارة  أن  يعني  ذلك  إن 

أو من صندوق  البنك المركزي أو المصارف األخرى  سواء من    القتراض اإلى    جألتبأغلب الظن سوف لن  
النقد الدولي. غير أن عدم اليقين من حجم الفائض المتجمع  أو قواعد استخدامه تجعل من هذا التوقع  

 . خاضع لعدم اليقين أيضا"نفسه أمر 

 ةالخارجي ن ووخدمة الدي تعويضات حرب الكويت :سادسا"
س العراق  من  بالمئ  5نويا"  يدفع  الكويت لتسديد    النفطية ته  اصادر ة  حرب  هذه    .تعويضات  وتستقطع 

. لقد بلغت التعويضات التي DFIقبل أيداع المتبقي في صندوق تطوير العراق    ء  بتدااالسنوية    مدفوعات ال

 

 واألوبك: ووكالة الطاقة الدولية األمريكيةالطاقة إلدارة معلومات  ،تباعا" ،المصادر التالية  8

U.S. Energy Information Administration (2012) Short‐Term Energy Outlook, January.  
International Energy Agency, IEA (2011) World Energy Outlook 2011, Executive Summary, 

November. 

OPEC (2011) World Oil Outlook 2011, November. 
 By -Staff Report for the 2009 Article IV Consultation and Request for StandIraq: IMF (2010)أنظر:     9

Arrangement, Report No. 10/72, March, Page 9. 

 NonBy Arrangement, Request for Waiver of -First Review Under the StandIraq: IMF (2010)-أنظر:     10

observance of a Performance Criterion, Waiver of Applicability, and Re-phasing of Access, Report 

No. 10/316, October, Page 3. 
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دد بلغ ما س  2011مليار دوالر. وفي نهاية    52.4صادقت عليها لجنة األمم المتحدة للتعويضات حوالي  
في  خصص للتعويضات    أن ما   (1)  يالحظ من الجدولو مليار.    17.3دوال وما تبقى    مليار  35.1  منها

مليار    4.1ترليون دينار )  4.85يبلغ    دفعالمقدار الفعلي الذي    غير أن  .ترليون دينار  3.59  يبلغ  2011
سبب  (دوالر ويعود  تمثل    االختالف.  التعويضات  هذه  الصادرات  5أن  من  )أي  لت ا  النفطية%  قدرت  ي 

ما سيدفع   إنمنخفض مقارنة مع القيمة التي تحققت فعال".    ى بمستو   2011في موازنة  قيمة الصادرات(  
من  سيكون    2012في  للتعويضات   )أعلى  دينار  4.7المخصص  دوالر  4.0أو    ترليون    حينما   (مليار 

 . 2012 فع أسعار النفط عن تلك التي بنيت عليها حسابات موازنةترت
الديبد   2011ز  تمو   1وفي   خدمة  الخارجيو أت  لمدة    ةن  كذلك  حتى    28وستستمر  أي  سنة 

  ة ن الخارجيو الديمجموع  . وبعكس مقدار التعويضات ال تتوفر معلومات دقيقة عن مقدار  2039منتصف  
حول  اليقين  عدم  إن  المديونية.  حصر  على  سنوات  السبع  من  يقرب  ما  مرور  من  بالرغم  العراق  على 

صندوق النقد الدولي الفقرة الرابعة ل قارير مشاورات  على ت   وباالطالعديون الخليج.    لةاح نابع من    المجموع
غير   والديون  التجارية  والديون  باريس  نادي  ديون  حول  واضحة  أرقام  وجود  يالحظ  العراق  مع  السنوية 

بعد   خاصة  ديون  2009/ 2008في    تخفيضهامراحل    انتهاء الخليجية  من  اليقين  عدم  بسبب  ولكن   .
فإن    ةن الخليجيو بالرغم من عدم حسم أمر الديو .  الكلي للديون   المجموعالخليج ليس هناك رقم واضح عن  

". في السنة القادمة""أن تخفيض الديون الخليجية سيحصل    باالفتراض تستمر    للصندوق   ة المذكور تقارير  ال
في تقرير مشاورات    ،وهكذا. على سبيل المثال  ،ألمر إلى السنة التي تليها وعندما ال يحصل ذلك يدفع ا

ص    2008 في  الدي  30ورد  مجموع  الخارجيو أن  عام    102كان    ة ن  نهاية  في  دوالر    2007مليار 
ورد   2009. ولكن في تقرير مشاورات  2009  نهاية  مليار في  33و   2008مليار في نهاية    32وسيصبح  

. وفي تقرير  2010مليار في    47مليار دوالر وأنه سيصبح    137هو    2009في    المجموعأن    61ص في  
هو   2010  نهاية  مجموع الديون الخارجية فيأن    25كر في ص  ي صدر في آذار ذُ ذ ال  2011مشاورات  

وسيصبح    107 دوالر  عام    37مليار  نهاية  في  ولكن2011مليار  ديون    2011  .  تخفض  ولم  أنقضى 
 الخليج.  

ال هذا  اليقين  عدم  الإن  أرقام  أيضا"  أصاب  أنه  الجإذ  .  موازنةبد  من  ما   (1)  دول يالحظ    أن 
  4.65و   2011في موازنة  مليار دوالر(    2.8)  دينار  ترليون   3.32  الخارجية بلغ  خدمة الديون لخصص  

أن خدمة الدين )الفائدة واألصل( تعتمد على  وبما  .  2012مليار دوالر( في موازنة    4.0دينار )ترليون  
 هذه التخصيصات. حسبت على أساسه  الحجم الذيأن من الصعوبة معرفة ف سعر الفائدة()و  حجم الدين

. إن  بالمئة  5.8بمستوى    ،مسبقا"  ،ن و الدي  ةخدمحتسب على أساسه  ت ت سعر الفائدة الذي  ب ِ لقد ثُ 
عار  تثبيت سعر الفائدة له محاسنه ومساوئه. إذ عندما تزداد حدة التضخم تميل الدول المختلفة إلى رفع أس

سعر الفائدة   باقتراب الذي يتسم  الحاضر  ولكن في الوقت    .مفيدا"  السعرالفائدة فيها. وبذلك يكون تثبيت  
المختلفة فإن من غير المتوقع   على الدوالر من العدم وفي ضوء الجهود في العالم ألنعاش االقتصادات 
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المنظور المستقبل  في  الفائدة  أسعار  الفائدة  .  رفع  سعر  يبدو  هذا  الدي  لحساب المستخدم  على  ن  و خدمة 
   .حاليا" جدا" "عالعلى العراق  

 م ــوالتضخ موازنةال :سابعا"
دالة للحالة األمنية وما رافقها من شح في العرض    2008لقد كان التضخم في السنوات التي سبقت عام  

النفطية والمنتجات  الوقود  في  خاصة  للتضالسلعي  باإلضافة  هذا  وبالذات  خ .  المستورد  أسعار  خم  تضم 
)الشح    2007ام  لعبت أسعار الوقود دورا" أساسيا" في تصعيد التضخم حتى ع  2003فمنذ عام  .  األغذية

إجراءات لتغيير    واتخذت تحسنت الحالة األمنية  عندما    ،الشديد في الوقود( ومن ثم في تخفيضه بعد ذلك
% سنويا" خالل الفترة  35.9لقد بلغ معدل التضخم حوالي    11. أسعار الوقود وإجراءات في زيادة عرضه

% في  2.8-  األسعار( مقدارهفي معدل    انخفاض تضخم سالب )إلى    حتى يصللينخفض    2002-2007
تطور التضخم    (2)ويبين الجدول  .  2011  في %  5.5إلى  و   2010  في   2.2إلى    باعتداليرتفع  ثم    2009

 .ات اإلنفاق المختلفة فيهفقر ومساهمة  2003منذ  )كما هو مقاس بالتغير النسبي ألسعار المستهلك( 
 ( التضخم في العراق ومساهمة فقرات اإلنفاق فيه 2) الجدول

معدل التضخم  في التضخم فقرات اإلنفاقمساهمة 
 % ،السنوي 

  

 الغذاء اإليجار  الوقود  أخرى  مجموع المساهمات   

        100 9 26 50 16       35.9 2007-2003 

        100 16 219 - 215 88        2.7 2008 

- 100  - 6  - 292  127 71 - 2.8  2009 

100 7 - 1  58 37 2.2 2010 

100 17 23 42 18 5.5 2011 

 المركب معدل التضخم السنوي  الجهاز المركزي لإلحصاء. ،ألسعار المستهلك محتسب من األرقام القياسية المصدر:
 . 2007و 2002محتسب بين  2007-2003للفترة 

. مع العلم أن  2007المقارنة بأساس  2010. ومنذ 1993المقارنات بين ارقام قياسية بأساس  2010ام قبل ع مالحظة:
 باألساسين. 2009الجهاز المركزي لإلحصاء يوفر أرقام 

في دفع   ها ضغط الطلب دورا" كبيرا"فيمعتدل لم يلعب  تضخم  ب   2011-2008الفترة    أتسمت لقد  
  حجم تتمثل في    ،خاصة االستثماري   ،ضغط الطلب درجة  تغير  ت  مؤشرا  . ولعل أهملى األعلىإاألسعار  

ك  أسعار  تغير و الخدمات  واإليجار  والمواصالت  الفترةخرى.  األخدمات  الالنقل  هذه  خالل  في    ،وفي  كما 
 ،عدا اإليجار  ،(2مشمولة في فقرة أخرى في الجدول  الكان تأثير تغير أسعار الخدمات )  ،الفترات السابقة

  2003  ذ اإليجار من  األهمية النسبية لتغير معدالت   ارتفاع  . أما2009ان سالبا" في عام  معتدال" بل أنه ك
  العقار   أسواق  (segmentation)  وانعزالتعود إلى الحالة األمنية  فإنها  في التضخم كما يبدو من الجدول  

 

Fuel Prices and Inflation in Iraq: The Rise and Fall of a Supply Shockerza, A. (2010), “M ,”أنظر:     11

Middle East Economic Survey, April. 
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منها الطلب   بتأثير  أكثر  المستهلك    .ضغط  أسعار  تغير  في  الرئيسية  الفقرات  كانت  الفترة    خالللقد 
 جار والغذاء.  يهي الوقود واإل ،كما في الفترة السابقة ،2008-2011

ربع سنوات األخيرة إلى أن محددات الطاقة االستيعابية لم  معدل التضخم خالل األ  اعتدالويشير  
 ن أهم مؤشرات إوفي حالة أمنية مستقرة نسبيا" ف  .موازنة الفي    العام اإلنفاق    ارتفاعيتم تخطيها بالرغم من  

أو   إلى  التضخمالوصول  معدل  تسارع  أوال"  هي  االستيعابية  الطاقة  حدود  أسعار   ،تخطي  تسارع  وثانيا" 
    ." نسبيا"معتدالالخدمات. وكال األمرين الزال 

 منعزلة الاألسواق  بعض  حالة األمن وتتوحد    تستتب عندما  " خاصة  طويالولكن ذلك قد ال يستمر  
إن تزايد حجم  يمكن أن تعاد تجربة سبعينات القرن الماضي.    بحيث حاليا" )كسوق العقار(  عن بعضها  

إلى   تخصيصاته  ووصول  السنوي  موازنة    117اإلنفاق  في  دينار  الرسمية  والتصريحات    2012ترليون 
مار بأسرع من السابق وكذلك بدء االستثمارات النفطية في مختلف أنحاء  لرغبة في تنفيذ مشاريع االستثبا

من خالل التخطيط   بد من الحذر في هذا المجال لهذا الضغط الطلب.  اعد درجةتصقود إلى يالعراق قد 
تنسيقية بين الوزارات والمناطق واألقاليم    مجموعات عملمن خالل  حالما تحدث    االختناقات لفك  الجدي  

خاصة   االستي في  المختلفة  والتصدير  ر نقاط  ينبغي    ،والطرق   والموانئاد  كما  نوايا  عن    االبتعاد الخ. 
بدء  لِ ع  تُ ريحات  تصو  عن  عدم    جديدة  "انفجاريةخطة  "ن  مضمون  تحمل    باالختناقات   االهتمام والتي 

في   فالذي.  المحتملة إنواع  ل  االنفجاريةالخطة    حدث  لكافة  العنان  إطالق  كان  الماضي  القرن  سبعينات 
الجاري  االستثمارات   الوقت  واإلنفاق  ذات  فك  وفي  في  وبجدية  االختناقات التماهل  فاقم  .  بسرعة  وقد 

 والتضييق على جنبية واالستيراد  ألالقيود اإلدارية على تحويل العملة ا و   الحماية الكميةأبقاء    حينئذ   الوضع
على البحر وهذا ما يؤدي  مهمة  أن العراق دولة ليس لها منافذ    االنتباهنشاط القطاع الخاص. والبد من  

تضخيم   باالختناقات إلى  منافذ  لها  التي  الدول  عكس  وهذا  لفك  .  استخدامها  تستطيع  اختناقات حرية 
 والتجهيزات من الخارج. الموانئ

 االستخدام الحكومي والفخ الريعي :ثامنا"
م أهم  أحد  هو  ظ إن  الريعي  االقتصاد  الدول  ضخامة  اهر  في  الغالب  النمط  فهو  الحكومي.  االستخدام 

دام الحكومي في االستخدام الكلي الخ. ذلك إن حجم ونسبة االستخ  ،النفطية خاصة العراق وليبيا والجزائر
وأصعب   أهم  يمثل  النفطية  الدول  فأنه  الريعية    الفخاخفي  العراق  في  أما  الدول.  هذه  فيها  وقعت  التي 

تي فرضت زيادة التشغيل فإن الدولة الن قائمة على تحقيق السالم االجتماعي  إضافة لظروف الريعية ال
المت والجماعات  الفئات  فإن  المختل  خاصمةوإرضاء  لذلك  إضافة  االستخدام.  هذا  تضخيم  خالل  من  فة 

في  فعالة  مساهمة  يساهم  كثيرة  أصعدة  على  الحكومي  االستخدام  في  المحاصصية  النسب  على  الحفاظ 
  59ستضيف    2012مليون مستخدم في الدولة فإن موازنة    2.75  ل. وإضافة  تخدمي الدولةعدد مس  زيادة
 .عداد أكبرأ ب زداد الضغط الشعبي لزيادة االستخدام الحكومي. وفي السنوات المتعاقبة سيآخرينالف 
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لذلك من غير المتوقع أن تحل هذه المشكلة في العراق في المستقبل المنظور. إن جل ما يمكن  
األشخاص عمله   وجود  صحة  من  والتأكد  الحكومي  االستخدام  أرقام  مصداقية  في  النظر  هو  الن 

أسماء هناك  أن  يعتقد  إذ  هذا    المستخدمين.  تبين  لقد  جهات.  عدة  من  ربما  الرواتب  تستلم  لفئات  وهمية 
 أخرى. نفطية  في بالد أيضا" األمر 

 رـات والفقـاإلعان :تاسعا"
تبين النتائج  أن الفقراء يمثلون حوالي    ،2007المركزي لإلحصاء عن الفقر في  في مسح أجراه الجهاز  

نسبة  وال تتوفر بيانات عن    12.ت "خط الفقر"()أي الذين يقعون تح  % من مجموع السكان في العراق23
األسباب للشك في    الفقراء بعض  وتوجد  الحقة.  النسبة    انطباقلسنوات  فكما  الوقت الحاضر.    علىهذه 
يشمل   قد   اجتماعيةعدد من يتلقون دخال" من الدولة الن بشكل رواتب أو إعانات    أليه سابقا" فإنأشير  

  2012و  2011  تيفي موازن  صيصات الرواتب واإلعانات االجتماعيةكما ان تخ  .معظم العوائل العراقية
دينار    48.8و  41.5بلغت   التواليترليون  دوالر(  .741-35.5) 13على  درجة   وجود   معحتى  و   .مليار 

العامة   الرواتب  في  التفاوت  من  هذه    فإنالفساد    وانتشارواإلعانات  ملموسة  من  الدخل  معدل 
التمو التخصيصات   الحصة  فيها  تقلبها(  )بما  على  إشباعينية  على  األدنى   قدر  قادر  الحد  من    كبير 

ا  المطلوب  الحرارية  من  األفراد.  الغذائية  لسعرات  األلمعظم  الحد  تقدير    ،بالمناسبة  ،هو  دنىوهذا  أساس 
أن هناك  أيضا"  . أني أعتقد  2007في    ي بنيت على اساسة نسبة السكان تحت خط الفقرذ خط الفقر ال

مسح ذلك العام لحد   استخدام   االعتقاد . ويعود السبب لهذا  2007في    نفسهالفقر    خطمبالغة في تقدير  
إن ما يستخدم    وهذا الحد هو الذي قرر خط الفقر.  يوم./شخص /سعرة 2,337 السعرات مقداره أدنى من  

وبحدود   ذلك  من  أقل  يبلغ  الفقر  خط  تقديرات  في  فإن سعرة/شخص/يوم.    2100-2000عادة    لذلك 
 حدود سيخفض نسبة السكان تحت خط الفقر.استخدام هذه ال

حال كل  نسبة    ،على  حيث  من  تختلف  العراق  مناطق  أن  المذكور  للمسح  الفقر  بيانات  تبين 
مقارنة من األمن  السكان تحت خط الفقر. ففي المحافظات الثالث الكردية التي كانت تتسم بدرجة كبيرة  

ة إلى  % في اربيل والسليماني3حت خط الفقر من  نسبة السكان ت   راوحت ت  ،2007في    بباقي أنحاء العراق
النسبة  9 بلغت  بغداد  في  ولكن  دهوك.  في  إلى  %19  لتقفز  وبابل  %40-41  الدين  صالح  في    %
 % في المثنى. 49و

ينطوي على معضلة بحاجة إلى حل  في الموازنة  اإلعانات والحصص التموينية  تخصيص  إن   
ومتأني.   أدىمدروس  منع  وتوزيع الحصص التموينية    اإلعانات   اراستمر   لقد  سوء التغذية في  إلى  تفاقم 

 

12   ( المعلومات  وتكنولوجيا  لإلحصاء  المركزي  العراق  (2009الجهاز  في  الفقر  ومالمح  الفقر  خط  والتعاون    ،تقرير  التخطيط  وزارة 
 . 11صفحة  ،آذار ،ادبغد ،اإلنمائي

% من فقرة  75مجموع الرواتب والرواتب التقاعدية زائدا"    ،في السنة المعنية  ، يساوي كل من هذين الرقمينكما أشير أليه سابقا"     13
 (. 1) الجدولاإلعانات والمنح والمنافع االجتماعية  في 
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من الحصص التموينية    "الماضي. ولكن الوجه الخر للمعضلة هو أن الفساد والتهريب يستنفد جزء" مهما
ويحم ِ  الفقراء  منه  يستفيد  ال  ضياع  إلى  يقود  المما  متزايدة  موازنةل  كيأعباء"  دراسة  من  البد  لذلك  فية  . 

اإلعانا يستلمها  توزيع  إعانات  إلى  التموينية  الحصص  تحويل  يمكن  كان  وإذا  فعال".  مستحقيها  على  ت 
فإن هذا الحل مناسب إذا  مباشرة للمستحقين  أو كمدفوعات نقدية    كوبونات فعال" سواء بشكل    مستحقوها

 السلبي على المستحقين.  التأثيركان يتجنب الفساد والضياع بدون 

 األقاليم والمناطق و الفدرالية  الموازنة  :عاشرا"
والسلطات المالية في المناطق   اإلتحادية  وزارة المالية  بين  التفاعلية  في  بسبب عدم الوضوح في العالقة 

ومتابعة الموازنة   وتنفيذ  الفقرة تمثل تإعداد  وبالعكس( فإن هذه  األسفل  األعلى إلى  من  اؤالت  س)التفاعل 
 ال" لواقع معروف.  واستفسارات أكثر منها تحلي 

وهذا    .اك تداخل في دور وزارة المالية كمؤسسة فدرالية ودور المناطق المختلفة وأقليم كردستانهن
(. فهناك مشاريع وطنية  114مادة  ال  ،على سبيل المثالفي الدستور )  االختصاصات لتداخل    نعكاسا هو  

ومشاريع   الفدرالية  بها الوزارات  المحلية.    إقليمية تقوم  السلطات  بها  تقوم   ،112وحسب المواد )ومناطقية 
ما 125و   121 استحدث  ولقد  السكان.  حسب  واألقاليم  المناطق  على  النفط  عوائد  توزع  الدستور  من   )

تخصيصات   يمثل  وهو  بالبترودوالر  إيسمى  المالية  في  والغاز   موازنةضافية  للنفط  المنتجة  للمناطق 
تخصيصات لتطوير األقاليم    . كما أن هناكحسب عدد السكان  للتخصيصات إضافة    للنفط. أي  كررةوالم

فعليا" ليتم    موازنةتمولها الخزينة الفدرالية. وليس من الواضح تماما" كيف يتم تقرير التخصيصات في ال
والقوانين. ففي غياب أدلة وتعليمات منشورة ومعروفة وكذلك في غياب خطة    هذه القواعد جميع  ب  االلتزام

القوة التفاوضية للمناطق والجماعات  باألمر متعلقا"    بح ربما يص ومناطقية    إقليميةوطنية واضحة وخطط  
المختلفة.   هي    ولعلالسياسية  حالة  لكردستانأوضح  التفاوضية  البالغة    ،القوة  حصتها  تستلم  أنها  حيث 

األخرى فليس هناك    موازنةمن ال  17% المناطق  أما  واالستثمارية.  الجارية  مصروفاتها  تقرر  أنها  ويبدو 
.  بتخصيصاتها ومن يقرر توزيعها بين مختلف الفقرات اإلنفاقيةحول كيفية التصرف معروفة قواعد محددة 

ر وزارة المالية في  وما هو دو   التصرف بهاكما يثار تساؤل حول الموارد المحلية للمناطق وكيف يجري  
ميزاني المحليا رسم  الوضوح  ؟وتنفيذها ة  تها  عدم  الفدرالية  إن  العالقة  صورة    وانخفاض المناطقية  / في 

إنما إلى أنتشار الفساد المالي  و يؤدي ليس فقط إلى تواضع التنفيذ والمراقبة والكفاءة  قد  المستويات التقنية  
 والفني.

 والنشر والمتابعة والتقييموالتنفيذ إعداد الموازنة  :حادي عشر
من   العراق  تعادل    للنفقات كلية    تخصيصات بالرغم  في  الموازنة  فإن  دوالر  مليار  بمنهمائة  جية  تعد 

الخارجي للمراقب  واضحة  غير  وطرق  رسمية    manuals, handbooks  أدلة  هناكليس  ف  .وأساليب 
و   حول  منشورةموثقة   إعداد  و طرق  المداوالت مراحل  النهائية.    مؤسسية  المعروف و والصياغة  غير  من 

الن توفر  وتأمين  واالستثمارية  الجارية  للنفقات  المختلفة  الفقرات  تنفيذ  لتوقيت  برمجة  أو  وجود    االئتمان قد 
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بموازنات   الوضعية  هذه  قارنا  ولو  للتنفيذ.  الالزم  الد المصرفي  العربيةو بعض  حجم  التي    ل  يبلغ 
مختلف التصنيفات  بفيها تصدر    ات فإن الموازن  في العراق  مثيلتها  بكثير منأقل    فيها النفقات  صات  ي تخص

لتنفيذ  للمتابعة وتوقيتات  لمعايير    موازنةبتضمين ال  هذه الدولبشكل مترابط ومتسق. إضافة لذلك أخذت  
في الوقت الذي   االئتمان لتوفير النقد أو    تنظيم اللية المصرفيةإلى  إضافة  هذا  .  موازنةلمختلف فقرات ال

المعنية    تحتاجه مالية/مصرفية    .بالتنفيذ الجهات  مؤسسية  خالل  من  ذلك  الكترونية.    وباستخدامكل  آلية 
فعالية النفقات ومدى وصولها    لمتابعة  مفيدةمؤشرات للتقييم    وازنات بعض المكما أمتد األمر إلى تضمين  

 إلى الفئات المستهدفة. 

عدا   يتسرب وفيما  جداولهالب  عما  كل  أو  العراق   ،الموازنةمشروع    فإن   ،عض  من    حجب ي  ،في 
رسمي  التداول   يصادق  بشكل  عليه  حتى  بالقليل.  مجلس النواب  ليس  وقت  على المصادقة  الذي  و ويمر 

الفترة    انقضاءبعد    يتوفر ال  هوهذه  والتعليمات تحي  الذي   موازنةقانون  المعلومات  أقل  على  وبدون   وي 
ما . أما  مجلس النواب اإللكتروني لموقع  الفي قسم القوانين في    ينشر القانون الجداول الملحقة. وعند ذاك  

فيتاح التفاصيل  من  المالية   يتوفر  وزارة  موقع  في  منه  منسقة  بجداول    قسم  تكون  غير  ما  إلى  أقرب 
   .موجودةغير صفحات فجوة من األحيان مرورا" ب بعض وفي   مسودات غير متتابعة

الطرق  إن   والتقييم  اإلفي  السائدة  استمرار  والتنفيذ  والمناقشة  وغياب    لىإيقود  عداد  تدني الكفاءة 
مجاال"    عطية ستمن اإلنفاق ينطوي على مشتريات حكومية وعقود كبير الكبير  حجم  الن  كما أ.  الشفافية

. لذلك ينبغي  على المتابعة والمراقبةتفاصيل وتصنيفات مترابطة وواضحة تساعد  واسعا" للفساد في غياب  
للقيام   المقتدر  الفني  الكادر  إعداد  على  الالعمل  مؤسسية    موازنةبإعداد  خالل  من    متطورةمن  تستفيد 

دليل إحصائيات مالية  العراق بتطبيق منهجية "  التزامإن    ،على سبيل المثال.  المعايير والتطبيقات الدولية
في المحاسبة الحكومية يتطلب القيام تدريجيا" بتحقيق  مقابلة واضحة بين    GFSM 2001 "14الحكومة  

التي تعمل على  توفير األقسام  . كذلك ينبغي  الدولي  والتصنيفات الواردة في هذا الدليل  موازنةتصنيفات ال
ال  وتتابع مجلدات  و ل  إتاحتهاو   موازنةنشر  تنفيذ  لمختصين  من  الحقيقية  المصلحة  صاحبي  المواطنين 

 .ممكنة بأرفع كفاءة موازنةال

شكر: أود أن أشكر كل من د. فاضل مهدي ود. بارق شبر على مراجعة المقال وتقديم مقترحات مفيدة 
 . لتحسينه

 

  shington DC, WaGovernment Finance Statistics Manual 2001IMF (2001).أنظر:   14
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 * العراق  في العامة  الميزانيةو  الدولية واالحتياطيات المركزي  البنك استقاللية

 1مرزا علي  د.

  ووظيفة   ودور  النقدية  السياسة/المركزي   البنك  استقاللية  حول  ،في اآلونة األخيرة  ،عديدة  قضايا   أثيرت  لقد
 من   ،المتجمع  فائضهارصيد  و   المخطط  العامة   الميزانية  عجز  وتمويل   ،ناحية  من  ،الدولية   االحتياطيات

  وغيرهم   االقتصاديين  بين  الدائر  للجدل  األسس والمفاهيم  في  بعض االختالف  لوجود  نظرا و .  أخرى   ناحية
 تين بالسياس  تتعلق   وقضايا   والمؤسسية  المفاهيمية  القضايا   هذه   من  بعض   ،في هذا المقال  ،سأتناولالعراق    في

 .والمالية  النقدية

 المالية   النقدية تينالسياس: أوالا 

.  النقدي  التوسع  خطى  ،كبيرة  بدرجة  ،العامة  الميزانية  ُتَحِدد  ،نفطية  دولة  في  انه   ذكره  الجدير  من  ،ابتداء   (1)
 بشكل تتحكم  المصارف  في  العامة  الجهات وحسابات نقدي ضخ من عليها   يترتب وما العامة فالنفقات
  ، النفطية   بالعوائد  للتصرف  إدارتها   بواقع   ،تستطيع  التنفيذية  السلطة  أن  بل  ال.  عرض النقود  في  ملموس
  تخصيص   تستطيع  ، المثال  سبيل  على.  مباشرة  النقود  عرض  على  العوائد  هذه  من  جزء  تأثير  حجب
 وبذلك (  للنفط  رةصد ِ مُ   دول  عدة  تقوم به  كما )  مالي/احتياطي  حساب  إلى  توجه  النفطية  العوائد  من  نسبة

  من   المحجوب   الجزء  لهذا  المحلية  بالعملة  مقابل  وجود  من  وبالرغم.  النقود  عرض  في  تأثيره  تستثني
 فهو   وبذلك   المصارف  وليس  المركزي   البنك  لدى  حساب  بشكل  يكون   المقابل  هذا  أن  الإ  النفطية   العوائد

 sterilization .2،إخماد أو تعقيم تسمى هذه الحجب عملية إن. النقود عرض  من ءجز   ليس

  العامة   الميزانية  نفقات  تجاه  األجنبية  العملة  بتوفير  ُملزم    ،المركزي   البنك   شرافأ ب   ،المصرفي  الجهاز  إن  (2)
  القطاع   طلب  إلشباع  إضافة  هذا.  السائد  الصرف  بسعر  ،خارجية  مدفوعات  على  تنطوي   التي(  بالدينار )

  المركزي   البنك  إلدارة  والحاسمة  الكبيرة   األهمية  من  وبالرغم  ،االلتزام  هذا  مع  وباالرتباط .  الخاص
  فوق   ، الدولية  االحتياطيات  رصيد  حجم  أن  ،أخرى   أشياء  بين  من  ،أدناه  في  سأبين   ،الدولية  لالحتياطيات

 

 .2012أيار/مايو،    4  ُنِشَرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  *
 قراءة مسودة المقال وتقديم تعليقات واقتراحات مفيدة ومثمرة. أشكر د. فاضل مهدي على  أود أن    1
 النقود   عرض  )البنك المركزي( لتغيير  السلطة النقدية  قبل  من  ،في الدول المختلفة  ،عادة  تنفذ   اإلخماد   أو  التعقيم  لية عم  إن    2

القانوني للبنوك لديها. ويتم    االحتياطي  ومتطلبات  المفتوحة  السوق   عمليات  خالل   من   أو   المباشر  البيع  أو  الشراء   خالل   من
  كبير  وطلب  أجنبية  عملة  دخول  عن  الناتجة  التضخمية  التوجهات   لتحييد   أو  الصرف  سعر  في مستوى   بهدف التأثير  ذلك
 التنفيذية الدول النفطية فان السلطة    في  ولكن.  المحلية  في العملة  شح  يستتبعه  كسادي  وضع  لمعالجة   أو  المحلية  العملة  على

 العوائد   من  جزء   تأثير  بحجب  قرار  أيضا  اتخاذ  تستطيع  النفطية  بالعوائد  التصرف  تقرر  التي  هي  باعتبارها(  مثال    ،المالية  وزارة)
 . المحلية  العملة عرض  على(  بالدوالر)  النفطية
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  األجنبية   العملة  على  والطلب  من  العرض  يحدده  ،)الخارجي  التحويل  حرية  معه   تتوقف  قد(ج  حر   حد
 3.للدولة  العامة  الميزانية وبالذات العامة  الجهات قبل  من وخاصة

 المركزي  البنك وصدقية وشفافية يةاستقالل: انياا ث 

  وأفكار   مفاهيم  ظهرت  الماضي  القرن   ت وثمانينيا   سبعينات  في  العالم  في   العالي   التضخم  سنوات  بعد  .أ
  وصدقيته   المركزي   البنك   استقاللية   مثل  ، التضخم  مكافحة  في  النقدية   السلطة   لية عبفا   تتعلق   اقتصادية
  والصدقية   والشفافية   االستقاللية  عوامل  تفاعل  إن  مفاده  تنظير  في  المفاهيم  هذه  جتدرِ أُ   ولقد .  وشفافيته

 معدل   على  يساعد  اليقين  من  مناخ  يتوفر  بحيث  االقتصادية  بالسياسات  الثقة  تزايد  إلى  سيقود   إيجابيا  
فيها    أكبر  منتج  استثمار  إلى  يقود  ثم  ومن  للتضخم  منخفض بما  السريع  العائد  اعتبارات  عن  بعيدا  

 هذه   تفاعلت  إذا   العكس  ويحدث .  للبطالة   وتخفيض  االستخدام  فيمستديمة    زيادة  وبالنتيجة  ألمضاربات 
 4. التضخم معدل وارتفاع االستثمار معدل انخفاض ثم ومن الاليقين من حالة إلى لتودي  سلبيا   العوامل

 قانون )  قانونية  تكون   قد  ،التنفيذية   السلطة   عن  االستقالل  عمليا    تعني  والتي  ، المركزي   البنك  استقاللية  نإ
  في   ،إدارية  أو  ،النقدية  السياسة  ووسائل  أهداف  اختيار   في  ، لياتية مَ عَ   أو(  الدستور  أو  المركزي   البنك
. خدمتهم   فترة  ويقرر  إدارته  ومجلس  المركزي   البنك  محافظ   يعين  الذي  ومن  النقدية   السياسة  إدارة  كيفية

  عن   اإلعالن  تجنب  ،أخرى   بعبارة.  التنفيذ  وواقع  المعلنة  السياسة  بين  التوافق   إلى  فتنصرف  الصدقية  أما 
  في   يحدث  ينفذ  وما   سياسات  من  يعلن  ما   بين  التضارب  أن  لوحظ   ولقد.  عكسها   وتنفيذمعينة    سياسة

 بضعف  تتسم دولإذن سيكون عليه الحال في  فكيف  .تقدما   الدول  أكثرفي  التنفيذية السلطة ممارسات
.  االقتصادية   بالسياسات  الثقة  على  ُمَخرِ ب  أثر  التضارب  ولهذا.  االقتصادية   ومؤسساتها   إدارتها   بنى

 والمتعاملين   االقتصادية  اإلدارة  أجزاء  وباقي  النقدية  للسلطة   متماثلة  معلومات  توفير   إلى  الشفافية  تنصرفو 
  ووسائله   البنك  أهداف  عن  مسبقا    اإلعالن  مثل  ،المعلومات   ذات  الجميع  أمام  يكون   بحيث  سواء  حد  على

  والشفافية   والصدقية  االستقاللية   بين  الوثيق   الترابط   يتضح  العرض  هذا  نم  .الخ  ،ينشرها   التي   والبيانات
 . العملية  الحياة  في بينها  الفصل  الصعوبة من بحيث

 
 المنشور   مقاله  فيو .  الدولية  االحتياطيات  تمولها  التي  الواردات  أشهر  بعدد   ،المثال  سبيل  على  ،الحرج  الحد   تحديد   يمكن   3

 المنظور  من  اليقين  عدم   ضوء  وفي.  أدنى  كحد   شهر  15  مهدي  فاضل .  د   يقترح  العراقيين  االقتصاديين  شبكة   موقع   على   حديثا  
 ، أخرى   ناحية  من  ،األجنبية  العمالت  على  المتوقع   الداخلي   والطلب  ،ناحية  من   ، الدولية  السوق   في  النفط   ألسعار  المستقبلي

 . تبريرا    أكثر  هو أعلى  رقما    أن  االعتقاد   إلى  أميل
ت الدراسات االقتصادية القياسية للدول المتقدمة أن صدقية وشفافية البنك المركزي لهما أثر ملموس على تخفيض  نَ يَ لقد بَ    4

  Gomme (2006)و    Geraats (2002). أنظر  حولهفهناك عدم اتفاق    لالستقالليةمعدل التضخم. أما التأثير الكلي  
مة المصادر في المتن. وإذا كان يمكن فصل في قائ  Wikipedia (2012)و  Spyromitros & Tuysuz, (2012)و

ظيفية في الدول المتقدمة فمن غير الممكن فصلها وظيفيا  في  و حتى  االستقاللية والصدقية والشفافية ألغراض تحليلية أو  
 الصدقية والشفافية.   إضعاف إلى  ،بأغلب الظن ،االستقاللية سيؤدي إضعافدولة مثل العراق. بعبارة أخرى أن  
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  من   2  مادة)  قانونه  في  استقاللية ُقننت   2003  عام  بعد  اكتسب  العراقي  المركزي   البنك  إن  المعلوم  من  .ب
  نفس   وحددت.  الدستور  من (  103)   المادة  االستقاللية  هذه  أكدت  كما (.  2004  آذار  في  الصادر  القانون 
 وهو (  3  مادة  في)  األساس   هدفه  البنك  قانون   َحَدد   كما .  النواب  مجلس  تجاه  مسؤول  البنك  أن  المادة

  الخطوات   البنك  أتبع  ولقد(.  العملة  قيمة  استقرار  ثم  ومن)  الداخل   في  األسعار  استقرار  على  الحفاظ 
 :الهدف هذا تحقيق  سبيل في التالية الرئيسية

 على   للحفاظ  األجنبية   العملة   من  االحتياطي   واستخدام(  األمريكي)تجاه الدوالر    الصرف  سعر  تثبيت  -
 .السعر هذا

  االحتياطي   متطلبات  وسيلة  الستخدام  إضافة)  الطلب   ضغط   مع  يتناسب  بما   الفائدة  سعر  تغيير  -
 .( لديه للبنوك القانوني

  العامة   للميزانية   نفطية  دولة  في  خاصة  ،ةمطلق   كون ت  نأ  يمكن  ال  ةالفعلي  المركزي   البنك  يةاستقالل  ولكن  .ج
  المخلخل   التدخل  تقليل  وهدفه  نسبيا    يكون   أحواله  أحسن   في  فاالستقالل  .النقود  عرض  على  مهيمن  تأثير

  ، القانوني  االستقالل  من  وبالرغم  لهذا .  النقدية  السلطة   عمل  في   المالية/التنفيذية  للسلطة  المدى   قصير
 ممثلي/ المحافظ   بين منتظمة  اجتماعات  عقد  على  ،(24)  المادة في  ، العراقي المركزي   البنك  قانون   نص
 األمر  وهذا.  والمالية   النقدية   السياستين  بين  والتنسيق   حول  للتشاور  ،والمسؤولين الحكوميين  المركزي   البنك

 يكون   قد  والتشاور  التنسيق  هذا  أن  بل  ال.  وتناسقها  االقتصادية   السياسات  تنفيذ  لحسن  ومطلوب  ضروري 
  والمالية (  البنك )  النقدية  السلطتين  أن   المتعاملون   يعلم  عندما   االقتصادية   بالسياسات  الثقة  تقوية  أساس

 .االقتصادية  السياسات  وباقي ،والنقدية المالية السياستين خطى  يخص فيما   توافق  على( المالية وزارة)

  المؤسسية   البنية   وضعف  ،ناحية  من  ، العرض/ اإلنتاجية  الطاقة  قيود   فإن  ،المنصرمة  السنوات  خالل.  د
 بعض   وانفصال  بالنقود  التعامل  وانتشار  المالية  الوساطة  وضعف  عموما    الدولة  في   االقتصادية  لإلدارة

  سلبا    والتأثير   النقدية  السياسة  عمل  تقييد  إلى   أدت  كلها  ،أخرى   ناحية   من  ،(مثال    العقار  كأسواق )  األسواق 
  الداخلية   العرض  صدمات  فإن  ،المثال  سبيل  على.  العراق   في(  المالية   السياسة)  المالي  التوسع  تبعات  في

- 2003  الفترة  خالل  التضخم  معدل  تسارع  في  كبير  بشكل  ساهما   الوقود  وشح  األمن  بحالة   المتمثلة 
 بينت  ولقد.  الوقود في الشح تخفيض فيه  أيضا   ساهم والذي 2007 بعد حاد  بشكل انخفاضه ثم 2007

  ضغط منها   أكثر  والخدمات السلع عرض طاقة عوامل تدفعه كانت العراق  في التضخم أن  التجربة هذه
 .الطلب
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 وتزايد   العامة  الميزانية  استثمارات   في  التوسع   خالل  من  االستثماري   النشاط   زيادة  توقع  ضوء  في  ولكن  .هـ
ناحية  ، 5العام  اإلنفاق  الكهربائية    األمنية  الحالة   وتحسن  ،من  القدرة  الوقود والعمل على توسيع  وتوفر 
تأثير محددات الطاقة    يخف فيهفي الوقت الذي    الطلب  إدارة  تأثير  سيزداد  ،من ناحية أخرى   ،مستقبال  

المناسب  لذلك  .االقتصادي  واالستقرار  التضخم  معدل  على  ،اإلنتاجية/العرض   نقدية   جهة  وجود  من 
  الطاقة   قيود  تخطي  إلى   يؤدي  قد  الذي   الطلب   ضغط  وبروز  النقدي  التوسع  تبعات  تراقب   مستقلة

في    اهذ  ،السياسات المناسبة لتخفيف أثر توسع الطلب هذه الجهة  وتتخذ    .التضخم   وإشعال  االستيعابية
ات  ه توسيع الطاقة اإلنتاجية والعرض التي تتخذها الج  ذات الوقت الذي تستمر فيه سياسات وإجراءات

   .( استثمارات القطاع الخاصزيادة كذلك األمل فيو)األخرى خاصة الوزارات المختصة 

  جيدة   صدقية  يبني  أن  العراقي  المركزي   البنك  استطاع  فلقد  استعراضها   جرى   التي   المحددات  كل  مع  .و 
 وعلى   العملة   قيمة  استقرار  على  تحافظ   أن  استطاعت  األخيرة  الثمانية  السنوات  خالل  مناسبة  وشفافية

كإدارة أخرى    فعليا    ألحاقها   خالل  من  ضعضعتها   المناسب  من  ليس  وبذلك  6.جيدة   خارجيةو   داخلية  سمعة
التنفيذية  دعوات  األحيان  بعض  وفي  سياسية  تجاذبات  إلى  ستخضع  بذلك   ألنها.  من إدارات السلطة 

  وصدقيته   البنك  شفافية  على  تقضي  قد  معاكسة  تصريحات  ثم  ،مفتقرة إلى المهنية   اقتصادية  وتصريحات
  البنية   إضعاف   على  ينطوي   الدور  بهذا  التضحية  إن.  االقتصادية  بالسياسات   الثقة  انهيار  ثم  ومن

  االقتصادية. مؤسساته في كبير ضعف من أساسا  يشكو القتصاد المؤسسية

  البنك   استقاللية  ضعافإل   دعوة  إذن  هناك   لماذا:  التالي   التساؤل  يثار  أن  يمكن  ،سبق   ما   ضوء   في  .ز
 دفعت  تكون  قد  ،العامة بالميزانية يتعلق  كالهما  ،سببين  اقتراح يمكن ،االقتصادية  الناحية من المركزي؟

  بالذات )   العجز  لتمويل  سهل  مصدر  إيجاد  إلى  ينصرف   األول.  القانوني   االستقالل  هذا  إضعاف  لمحاولة
  من   العامة  للمنشآت   التشغيل  رأسمال  كلفة  تخفيض  ،والثاني   . (المركزي   البنك  من  المباشر  االقتراض 

"  وتمويله   الميزانية   عجز"   فقرة  في  األمرين  هذين  إلى  نتطرق   وسوف.  منخفض   فائدة  سعر  تأمين  خالل
 .في رابعا  

 
اعد الزال بالرغم من زيادة االتخصيصات االستثمارية في الميزانية العامة والتصريحات بشأن النشاط االستثماري المتص   5

على تصاعد النشاط االستثماري )العام   ،عادة   ،للعيان خارج القطاع النفطي. ويمكن االستدالل  مرئيهذا التصاعد غير  
  ، مع األسف   ،والتي ال زالت  ،في مواقع اإلنشاء في المدن والمناطق المختلفة  ،"الكرينات"أي    ،الرافعات  انتشاروالخاص( من  

 . مناسبم  نادرة وغير مرئية للعيان بحج
على   ظسنويا  بترتيب البنوك المركزية في العالم حسب إنجازاتها في مكافحة التضخم والحفا  Global Finance تقوم مجلة  6

مجموعة من من بين    "لبنان  "مصرف  برز  2011مو االقتصادي. وفي ترتيب عام  ناستقرار العملة وإدارة سعر الفائدة وال
في هذا المضمار. وبالرغم من أن محافظ مصرف لبنان )ونائبه( يعينه مجلس الوزراء   ،العالمأفضل البنوك المركزية في  

فإن المصرف والمحافظ يتمتعان باستقاللية مالية وإدارية وال تنطبق عليهما القواعد   ،لفترة ستة )خمس( سنوات قابلة للتجديد 
 أنظر:  ،اإلدارية والتنظيمية للدولة

Wikipedia (2012) `Banque du Liban`,  http://en.wikipedia.org/wiki/Banque_du_Liban. 
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  المركزي  البنك لدى الدولية االحتياطيات: الثاا ث 

  الموجودات   صافي  بأنه(  األجنبية  العمالت  من  االحتياطي  رصيد)  الدولية  االحتياطيات   رصيد   ُيَعرَّف  (1)
لتعديل   سيطرتها  وتحت   النقدية   للسلطات  حاال  المتوفرة  الخارجية (  المطلوبات  ناقصا    الموجودات)

  سوق   في   التدخل  خالل  من  االختالل  لهذا  المباشر  غير  للتنظيم  أو  ،المدفوعات  ميزان  في  االختالل
  موجودات   على  الدولية  االحتياطيات  وتشمل.  أخرى   ألغراض  و/أو  الصرف  سعر  في  للتأثير  الصرف
  وحقوق   النقدي  الذهب  وموجودات(  securities  سندات  أو  ودائع  أو  نقد  بشكل)  األجنبية  العمالت
 .أخرى  claims وموجودات  الدولي النقد صندوق  لدى واالحتياطي الخاصة السحب

  تقرره   وما   النفطية  بالعوائد  ،أساسا    ،الدولية   االحتياطيات  انخفاض  وأ  ارتفاع  يرتبط   ،في الدول النفطية  (2)
  والعملة   المحلية  العملة  على  الخاص  القطاع  طلب  وكذلك  عوائدها   استخدام  كيفية  في  المالية  وزارة/الدولة 

  وجود   عدم  حالة  وفي(.  االحتياطيات   عوائد  عن  عدا)  المركزي   البنك   على  اعتماده  من  أكثر   األجنبية 
 تبديل  لطلب  يستجيب  طرف  هو  قواعده  حسب  المركزي   البنك  فإن  العملة  تحويل  على  جدية  قيود

 فرض   إعادة  معه  يتطلب  مما   معين  حرج  حد  عن  الدولية   االحتياطيات  رصيد  نزل  إذا  إال  هذا   . العمالت
 حد  فوق   ،االحتياطيات   حجم  ررِ قَ يُ   ما   النقطة األساسية هنا هي أن  نإ.  الخارجي  التحويل  على  القيود
  الدولة   قبل   من  كان  سواء   واستخداماتها   األجنبية   العملة   من  العوائد  وإنما   المركزي   البنك   ليس  ،حرج   أدنى

 . الخاص القطاع أو( الدولة استخدامات  هو  العراق   حالة  في والمهم)

  نفطية   دول  في   أبطأ  وبشكل  نفطية  دول  في  كبير  بشكل االحتياطيات الدولية    تنامت  لهذا السبب فلقد  (3)
االحتياطيات الدولية في    بلغت  ،المثال  سبيل  على .  جميعا   فيها  النفط   عوائد  ارتفاع  من  بالرغم  أخرى 

  في   فقط   دوالر  مليار  39  بلغت  حين  في  ،2010  نهاية  في  ،دوالر   مليار  484  حوالي  االتحاديةروسيا  
  للسلطة   يعود  يكن  لم   األمارات   في  تناميه  وعدم  روسيا   في  االحتياطيات  هذا  تنامي  إن.  األمارات   دولة

  الميزانية   بفائض   الدولة  بها   تتصرف  التي   الطريقة  إلى  ،رئيسية  بصورة  ،وإنما (  المركزي   البنك )  النقدية
  في   دوالر  مليار  709  حوالي   2010  نهاية   في  الخارجية  اإلمارات  دولة  استثمارات  بلغت  فقد.  العامة

 على   ،الروسية   المالية  السلطات  أرادت   فلو.  دوالر  مليار  143  االتحادية  لروسيا   المقابل  الرقم   بلغ  حين
 ، دوالر   مليار  143  من  بدال    ،دوالر  مليار   150  إلى  الخارجية   استثماراتها   في   تصل   أن  ،االفتراض  سبيل
 وعلى .  روبل   مليار  205=    7×    29.34  يعادل  ما   أي.  الخارج  في  دوالر  مليار  7  تستثمر  أن  فعليها 
  جزء   و أ  كل  تستخدم  أو)   الروسية  النقدية  للسلطة   فستدفع  الروسية  بالعملة  كافيا    فائضا    لديها   أن  فرض

  مليار   7  مقداره  بما   ودها السلطة النقديةلتز   روبل  مليار  205  بمقدار(  الخامدة/المعقمة   حساباتها   من
  484  من  روسيا   في  الدولية  االحتياطيات  رصيد  فسينخفض  ذلك   حدث  وإذا.  بالخارج  لتستثمرها   دوالر
 رصيد   بموجبها   يتغير  التي  اآللية  هي  هذه(.  7  ناقصا    484)  دوالر  مليار  477  إلى  دوالر  مليار

 أن  إلى   ،فتراضا  ا ، ذلك يعود ،المثال هذا وفي.  وبالعكس  ،أجنبية  عملة مقابل وطنية عملة: االحتياطي 
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 بالدوالر  النفطية  العوائد  من  دوالر  مليار  7"  أخمدت/عقمت"  أو/و"  باعت"  قد  كانت  الروسية  المالية   وزارة
  . روبل  مليار 205 مقابل

 أسعار  لتزايد  نتيجة  العراقي   المركزي   البنك  لدى  الدولية  االحتياطيات  حجم  األخيرة   السنوات  في  تنامى  (4)
  الطلب   ومؤخرا    األجنبية  العملة  على  الطلب  استيعاب  على  ساعده  مما   عوائده  ثم  ومن  وتصديره  النفط 

  البنك   محافظ   صرح  ولقد.  بالعراق   محيطة  دول  في   االستقرار  لعدم  نتيجة  كان  أنه  يبدو  الذي  اإلضافي
  االحتياطيات  حجم  بأن  ،(217عدد  2012  نيسان  28-22" )األسبوعية "  مجلة  حسب  ،مؤخرا    المركزي 

 القرض   مداوالت  تقرير  في  الوارد  ، الدولي  النقد  صندوق   إسقاط   صح  وإذا.  دوالر  مليار  60  بلغ  الدولية
 هذا  فإن  دوالر  مليار  61-54  بمقدار  2011عام    لواردات  ،2011  آذار  في  الصادر  ،التحوطي 

  ، منخفضا    الحجم  هذا  زال  ال  الدولية  وبالمعايير  7. الواردات  من  ا  شهر   13-12  حاجة  يمثل  االحتياطي
  في   كما   ،في أوقات الحاجة   ، العراق   يستخدمه  أن  يمكن  آخر"  حتياطيا"  توفر  عدم  ضوء  في  خاصة
 8. الخ وروسيا والنرويج الخليجية كالدول خارجية  استثمارية/سيادية صناديق  لها التي الدول

 وتمويله  الميزانية  عجز: ابعاا ر 

  ثبت   والذي)  سنة  كل  بداية  في  وازنات العامةالم  قوانينب   يظهر  أخذ  الذي"  طط خَ المُ "   الميزانية  لعجز  نتيجة  .أ
عوائد النفط    ارتفاع   و/أو  ،المالية   وزارة   بحسابات  المتجمع  الفائض  من  للتمويل  قابل  معظمه  أن  اآلن  لحد

 
 بحوالي   2010  لعام متوفر يعود   فعلي  رقم  آخر  إن للعراق. من السلع والخدمات 2011ال يتوفر رقم فعلي لواردات عام   7

 . المركزي العراقي  للبنك 2010  السنوية  النشرة  . أنظردوالر مليار  44
 إن . الدولية المقارنات في  كافيا   مؤشرا   ال يكون  قد  والخدمات السلع من الواردات إلى  الدولية االحتياطيات نسبة مؤشر إن   8

  زائدا  االستثمارات   الدولية  االحتياطيات )  األجنبية  أو شبه السائلة بالعملة  السائلة  األصول  مجموع  نسبة  هو  األفضل   المؤشر
المثال  .والخدمات  السلع   من   الواردات  إلى(  بالمحفظة  الخارجية سبيل  عام    ،على  نسبة   2010في  بلغت  الجزائر  في 

 2010مليار دوالر في نهاية    151شهر واردات )  37االحتياطيات الدولية إلى الواردات من السلع والخدمات ما يعادل  
( بينما بلغت نسبة مجموع االحتياطيات الدولية واستثمارات الجزائر الخارجية إلى 2009مليار دوالر في    49مقسومة على  

في دولة األمارات بينما بلغت نسبة االحتياطيات الدولية إلى الواردات ما  ،شهرا . على الطرف اآلخر  51الواردات ما يعادل 
( فإن نسبة مجموع  2010مليار دوالر في    161مقسومة على  2010ة  مليار دوالر في نهاي  39يعادل ثالثة أشهر فقط )

أشهر عدد    وفي الحقيقة فإنشهر.    19االحتياطيات واستثمارات اإلمارات الخارجية إلى الواردات بلغت ما يعادل أكثر من  
لدولة اإلمارات هو أعلى من هذين الرقمين بسبب أن جزء مهم من واردات األمارات يعاد تصديرها. على سبيل   الواردات

بالمئة   60ذلك العام كانت تؤلف    وارداتها فيبالمئة من وارداتها مع العلم أن    40أعادت دبي تصدير    2010في عام    ،المثال
 Sovereign Wealth Fund Instituteد صندوق الثروة السيادي  مصادر البيانات من معهمن واردات دولة اإلمارات.  

بيانات البنك الدولي. أما واردات اإلمارات عام    ةوصفح  ،  Wikipedia (2012)فمستقاة من    2010الجزائر في قاعدة 
ات الخارجية  . الحظ عدم توفر تفصيل االستثمار أنظر قائمة المصادر  ،وواردات وإعادة التصدير لدبي من مركز دبي لإلحصاء

 غير متوفرة.  2010بين المحفظة وباقي االستثمارات في المصادر المبينة كما أن قيمة واردات الجزائر لعام  
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  الدولية   االحتياطيات  الستخدام  دعوات  ظهرت  أنظر الفقرة التالية(  ،لميزانيةاعن ما اُفتِرَض عند وضع  
 هذه   وظيفة   في  إخالل  على  تنطوي   الدعوات  هذه  فإن  الحقيقة  وفي.  العجز  لسد  المركزي   البنك  لدى

 هو  مركزي   لبنك  عمل  أهم  إن.  قةكما تبين ذلك في الفقرة الساب   ،استخدامها   وآلية  ودورها   االحتياطيات
 بدوره   ذلك  ويتأتى.  صرفها  سعر  استقرار   من  ذلك  ويتأتى.  استقرارها   خالل  من   العملة  قيمة  على  الحفاظ 

  لسد  الدولية   االحتياطيات  الستخدم  الدعوة  فإن  لذلك.  السعر  بهذا  األجنبية   العملة  على   الطلب  تلبية  من
  ما  أي  مباشرة  المالية  وزارة   بإقراض  المركزي   البنك  يقوم  أن  إلى  عمليا    تترجم  نواياها   أحسن  في  العجز
  بانخفاض   يتسم  وباقتصاد    9. العراقي  الدينار  طبع  أي"  النقود  طبع"  فنية  غير  بعبارات  عنه  التعبير  يمكن
 موازنة   اختالل   إلى  يقود  ذلك   فإن(  به  المتاجر  غير  القطاع   خدمات   خاصة )   اإلنتاجي  الجهاز   مرونة

  باقي   على  النفطية  اإليرادات  من  الميزانية   عوائد  لغلبة  نتيجة  مختلة   أصال    هي   التي  ،اإلنتاج/اإلنفاق 
  قانون   من(  26)  المادة  بأن  العلم  مع.  تدريجيا   الجموح  نحو  سيتحول  ضخما  ت  بدوره  يعني  وهذا.  اإليرادات

 (. أعاله المبين المباشر بالشكل ) الحكومة إقراض من تمنعه البنك

  معدل   وصل  بحيث  للنقود  طبع  من  1995-1991  الفترة  خالل  حدث  ما   ينسى  ا  أحد  أن  نعتقد  وال.  ب
  ذلك  جره  ما   نسىيُ   أن من غير المناسب أن  كما .  الفترة  تلك  خالل   سنويا    بالمئة  237  حوالي  التضخم

 .عميقة سلبية  واجتماعية اقتصادية( ويالت الحقيقة في أو ) تبعات من

  وبالتالي   التشغيلية  كلفها   من  ضف ِ خَ يُ   ألنه  العام  القطاع  منشآت  يفيد  منخفض  فائدة  سعر  على  الحفاظ  إن.  ج
  السياسة   فائدة  سعر)   الفائدة  سعر  رفع  فإن  لذلك.  العامة  الميزانية  قبل  من  إعانتها   متطلبات  من  يقلل

  التشغيلية  الكلف   من  زاد   انه  البد  2007  في  بالمئة  20  وصوله  حتى  2005  في  بالمئة  7  من(  النقدية
منذ   بالمئة  6  إلى  عاد  بحيث  بعد  فيما   السعر  هذا  خفض  البنك  أن  غير.  العام  القطاع  منشآت  لبعض

  مكافحة   في  الفائدة  سعر  فعالية  مدى   في  المركزي   البنك  مع  اختلفنا   أو  اتفقنا   وسواء.  2010نيسان  
.  التضخم   مكافحة  في  مناسبة  يراها   التي  الوسائل  استخدام  حق   له  القانون   بموجب  البنك  فان  التضخم

  تخفيض   خالل   من  كلفها   تخفيض   تحاول   التي  الجهات  من  حيادية  أكثر  ذلك  في   انه   إلى  الرأي  إلى   وأميل
  العام   االقتصادي  التوازن   لمتطلبات  ا  اعتبار   أكثر  ذلك  في   فهو (  الدينار؟  صرف  سعر  رفع  وأ )  الفائدة  سعر
 .رخيص لتمويل  الجهات هذه حاجة   إلى منه

 مباشر   غير  بشكل  التنفيذي  الجهاز  إقراض  بتسهيل  سابقا    قام  المركزي   البنك  أن  ذكره  مناسبال  ومن.  د
  القانوني   االحتياطي   تخفيض   خالل  من  وذلك  أداءه  قواعدو   بقانونه  ،بآخر   وأ   بشكل  ،بما يتناسب  ولكن
 مليار   2  يعادل  ما   على  يربو  العراقي  بالدينار  قرض  تقديم  المصرف  لهذا  ليتسنى  المصارف  ألحد  لديه

 
مرة ثم يعود ليأخذ   أول  ،)البنك المركزي(  من المشتري   ،ويأخذ ثمنها بالدينار  األجنبيةمن يبيع العملة  يشابه هذا األمر     9

محرر في ومنسق الموقع اإللكتروني   ،د. بارق شبرلقد استعرت هذا التشبيه من    وهكذا.   ،ثمنها مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة 
  .لشبكة االقتصاديين العراقيين
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 بشكل   المركزي   ثم للبنك  ومن  المصرفي  للجهاز  عاد  القرض  هذا  فان  وبالنتيجة.  الوزارات  إلحدى  دوالر
 .الدولية  االحتياطيات رصيد من تمويله من البد كان  األجنبية العملة على طلب

 المتجمع العامة  الميزانية فائض: خامساا 

  من  شواهد  على  يعتمد  منحا   تنحى  العراق   في  المتجمع  الميزانية  فائض  تقدير رصيد  مسالة  أخذت  لقد  (1)
 لوزارة   يمكن  كان  الوقت هذا    في  .رسمية   أولية  منه على مصادرأو غير مباشرة أكثر    ثانوية   مصادر

  ( السنوية  الموازنات  في  المخطط   فقط   وليس)   الفعلي  السنوي   العجز/الفائض   عن  رسمية   أرقام  نشر   المالية
 ستتيح  والتي   للشفافية  خدمة   ،الفائض المتجمع في نهاية كل سنةواإلضافة إلى والسحب من رصيد  

 رسمية   أرقام  هناك  ليس  ،علمي  حسب   ،اآلن  لحد.  العجز   لتمويل  الطرق   أفضل  ومعرفة  تقييم  للمهتمين
( 1)  الجدول نظر إلى  نل  واإلضافات أو السحب السنوي منه.  الفائض المتجمعتطور رصيد    عن  واضحة

  لميزانيةالفعلية ل نفقات  اليرادات و اإل عن    السنوية للبنك المركزي   تالنشرا   مجمعة من أرقام  الذي يبين  
 . العامة

العامة لميزانية ل الفعلية نفقاتالو يراداتاإل( 1) الجدول  

 ترليون دينار

الفائض )+(  

 ( -أو العجز )

المجموع 

 العام للنفقات

المجموع 

العام 

 لإليرادات

  

0.2 2.0 2.1 2003 

0.9 32.1 33.0 2004 

14.1 26.4 40.5 2005 

11.0 38.1 49.1 2006 

15.6 39.0 54.6 2007 

20.8 59.4 80.3 2008 

2.6 52.6 55.2 2009 

5.2 64.4 69.5 2010 

 الجدول   ،2007  السنوية  النشرة  :يالعراق   المركزي   البنك :  المصدر
 (.26)  الجدول   ،2010والنشرة السنوية    (20)

في    السنوي يضاف إلى إيرادات السنة التالية فإن الفائض    سنة  كل   فائض  كان  إذا   ،في هذا الجدول
األخير   المتجمعرصيد  هو  العمود  قراءة    .2003منذ    الفائض  أن  من رصيد  غير  المتجمع  الفائض 

 .مصادر رسمية تأكيد منحتاج إلى يو   عتمد على افتراض غير ممحصتالجدول بهذه الطريقة 

قد يكون أعلى مما يبينه    2009ومع ذلك وبالرغم من وجود شواهد على أن الفائض المتجمع في نهاية  
الفائض المتجمع  رصيد  سنفترض كما في الجدول أن    ،17صفحة    IMF (2010a)أنظر:    ، هذا الجدول
يون ترل  8.2بما مقداره    2011ترليون دينار. وفي ضوء تقديرنا لفائض سنة    5.2  هو  2010في نهاية  

  فإننا نقدر أن الفائض المتجمع في نهاية   ،(2012أنظر مرزا )  ،في مقال سابق   ذكرناهدينار والذي  
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على  فإن بيانات وزارة النفط    ،من ناحية أخرى   10.(8.2+5.2)   ترليون دينار  13.4كان حوالي    2011
  22.2  بلغت  2012أشهر األولى من عام    ةتبين أن عوائد تصدير النفط الخام للثالثموقعها اإللكتروني  

من  هنا  . و مليار دوالر  21.1يبلغ صافي العوائد    بالمئة تعويضات حرب الكويت  5وبطرح    . مليار دوالر
مليون   2.6وصادرات  للبرميل    85$  تصدير  على أساس سعر  ُرسمت   2012زنة  االمناسب التذكير أن مو 

  19.1عائدات تصدير النفط الخام  صافي  بلغ  يعلى أساس أن    رسمت  أنها   . أي)م ب ي(  يوم/برميل
من هذه  .  %(95  ×يوم    91×م ب ي  2.6  ×  $ 85بعد طرح تعويضات حرب الكويت )  ،مليار دوالر

هي أكثر بملياري    2012عوائد التصدير الفعلية للثالثة أشهر األولى من عام    صافي  الحسابات يتبين أن
ترليون دينار.    2.34يعادالن    ت. وهذين المليارين من الدوالرا2012موازنة  دوالر مما تم توقعه عند رسم  

ترليون دينار فإن الفائض المتجمع    14.8هو    2012أي في الوقت الذي كان العجز المخطط في موازنة  
)عما    2012من    زائدا  الزيادة الفعلية في عوائد تصدير النفط في الثالث أشهر األولى  2011في نهاية  

  تخطى وهذا المقدار ي  . (2.34+13.4ترليون دينار )  15.74تيح تمويل إضافي بمقدار  ي  رسم في الموازنة(
 .ترليون دينار 0.94 بحوالي 2012العجز المخطط لعام 

 المصدر  وهي  ، المالية  وزارة  على  تمنىنف  دقيقة  غير أو اإلشارات    األرقام  من  السلسلة   هذه  كانت  إذاأما    (2)
رصيد و   الفعلي   السنوي   العجز/الفائض  عن  الفعلية  الرسمية  األرقام  نشر  ،المالية   للبيانات  الموثوق   األولي

  قد   كنت  ولقد.  والمبالغة  الزلل   مواقع  تجنبنا   حتى(  نآلا  حتى  السابقة   السنوات  من)  المتجمع  الفائض
 ميزان   فائض  من  المتجمع  معرفة  في  الشفافية  عن  ،أعاله  أليه   المشار  ، مقالي  في  تشبيها    ضربت

حساب    وجود  وعدم(  والذهب  األجنبية  العملة  احتياطيات )  الدولية  االحتياطيات  حساب  في   المدفوعات
 ترك  وعدم  بذلك  القيام  يتم  لو  حبذا  يا .  العامة  الميزانية  ئضلفوا  مماثل  متجمع  احتياطيعن    معروف
 والتخمين.  لالجتهاد عرضة  األمور

 :مصـــادرلا

  ، العراقيين   االقتصاديين   شبكة  موقع  ، "العراق  في   ومؤسسية  مالية/اقتصادية  قضايا:  2012  موازنة( "2012)  ، علي مرزا
 .الثاني كانون  25

 ، 2010والنشرة السنوية  2007( النشرة السنوية  2012) يالبنك المركزي العراق
http://www.cbi.iq/index.php?pid=Statistics. 

 المالية: لة من الموقع اإللكتروني لوزارة زَ وثيقة ُمنَ  ،الموازنة دائرة ،" 2011  "موازنة(  2011) المالية وزارة
  http://www.mof.gov.iq . 

 
وهو   ،ترليون   8.2مع    ، 2010المتجمع في نهاية    الميزانية العامة  وهو رصيد فائض  ،ترليون دينار  5.2إن سبب جمع     10

ترليون دينار( ال تشمل الفائض    80.9)  2011أن اإليرادات المخططة في موازنة  إلى  يعود    ، 2011الفائض المقدر لعام  
 . 15-8الصفحات   ،(2011ظر وزارة المالية )ن. أ2010"المدور" من عام  
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 * ساسيةألتبعات استخدام االحتياطيات الدولية يف غري وظيفتها ا

 علي مرزا .د

  1وموازنة الجهاز المصرفي  الوظيفة األساسية لالحتياطيات الدوليةأواًل: 
 عند ،المدفوعات ميزان في االختالل تعديلفي حااًل استخدامها   هي الدولية  لالحتياطيات  وظيفة  اهم إن

 .  الصرف سعر في  للتأثير الصرف  سوق   في  التدخل خالل من وأ مباشرة ، حدوثه

 في   والساسة  والمعلقون   االقتصاديون   بعض  يدعو  ،ساسيةألا  الوظيفة  هذهوضوح    من  بالرغمو 
  دول   باقي   في  السائدة  الممارسات   عن  وتختلف  معها   تتناقض  بممارسة  االحتياطيات  استخدام  إلى  العراق 
  التعامل   طريقة  عنالم قاب ْل    ل  ئ  س    ،عراقية  صحيفة  في مؤخرًا  شرت  ن    مقابلة  في  ،المثال  سبيل  على.  العالم 

  كانت   إن  ومعرفة   ،القضية  هذه  درست    أن  هو  المقترح"    الصحيفة:حسب    فأجاب  الدولية  االحتياطيات  مع
معينة    وضوابط   نسب  على   الحصول  يتيح  بحيث  ، المركزي   البنك  قانون   تعديل  يجري   أن  في  حاجة  هناك

استخدام  .  االقتباس   أنتهى  ،"...التنمية  في   االحتياطي   من  جزء  واستخدام إلى  آخرون  دعى  كما 
االحتياطيات   عليه  تحصل  ما  يفوق  عائد  على  للحصول  خارجية  استثمارات  في  الدولية  االحتياطيات 

 الدولية اآلن. 

 ،ورقة ال  هفي الفقرات التالية من هذ  الدولية  لالحتياطيات   المختلفة   االستخدامات  تبعات  عرضفي  و 
  خالل   من  يتم  انما   الدولية  لالحتياطيات  المبينة  األساسية  الوظيفة  تنفيذ  ليةآ  نإ   مفادها   نظر  وجهة  سأتبنى
 ن أ  يمكن  الموازنة  بهذه  اإلخالل  نإ.  المصرفي  الجهاز(  مطلوبات)  والتزامات  موجودات  بين  مستمرة  موازنة
  عليها (  مطلوبات)التزامات    بالكامل  تقابلها  موجودات  هي  الدولية  فاالحتياطيات.  خطيرة  تبعات  إلى  يؤدي
  نظام   انكشاف  إلى  يؤدي  مساوية  بقيمة  االلتزامات  جانب  تخفيض  بدون   فيها   نقص  احداث  إن  بحيث

  أبرزها  ألزمات  االقتصاد  تعرض  احتمال  زيادة  وبالنتيجة  سلباً   الصرف  سوق   وتأثر   الخارجية  المدفوعات
 .  التضخم

في   ،2010-2007خالل الفترة    في نهاية كل سنة  المتحققة  صورة لهذه الموازنة  إلىأواًل    لننظر
  لجهاز ل  األجنبية  موجوداتصافي ال  ،اليمين  على  ،ولى ألا  ةالثالث  االعمدة  في  ويبين الجدول   .(1)  الجدول

لوتلك    المركزي   للبنك  الدولية   االحتياطيات  فيها   بما  المصرفي التجارية العائدة  األعمدة    وفي.  لمصارف 
على   احة المت  المعلومات   أحدث  هي  وهذه  .2010  نهاية  حتى  المقابلة  االلتزامات  يبين  ، اليسار  األربعة 

  .اآلن
 

 .2012أيار/مايو،    19رت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  ش  ن  * 

 .ورقةالأود أن أشكر د. فاضل مهدي على مراجعة مسودة  1
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الموجودات   جانبي  بين  المساواة  أو  التوازن  "الميزانية    المطلوبات/وااللتزامات إن  يماثل  فيما 
في    balance sheetالعمومية"   الجهاز    ، (1)  الجدول الواردة  ومطلوبات  موجودات  جداول  من  وغيره 

 . األساسيةفي تنفيذ وظيفتها   االحتياطيات الدوليةواستخدام أسس التعامل مع أهم هو من  ،المصرفي 

 عليها   وااللتزامات  المصرفي  للجهاز  األجنبية  الموجودات  صافي(  1)  الجدول
 دينار   ترليون   

 صافي الموجودات األجنبية للجهاز المصرفي المقابلة االلتزامات

 السنةآخر 
 أخرى  المجموع

النقود وشبه النقود 
  الودائع)العملة و 

 الجارية والثابتة( 

صافي الودائع 

 الحكومية
 )الودائع ناقصاً الديون( 

 المجموع

لدى 

المصارف 

 التجارية

االحتياطيات  

لبنك  لالدولية 

 المركزي 

43.4 5.2 27.0 11.2 43.4 5.2 38.2 2007 

66.0 8.3 34.8 22.9 66.0 7.3 58.7 2008 

62.1 0.7 45.3 16.1 62.1 12.3 49.8 2009 

68.1 0.3- 60.2 8.2 68.1 10.9 57.2 2010 

 .يالعراق  المركزي  البنك  ،2010 السنوية   النشرة في    (7و) (4( و)3)  الجداول   من  مجمعة  :المصدر

 تساوي المطلوبات األخرى زائدًا رأس المال وغيره ناقصًا الموجودات األخرى   االلتزاماتفي جانب  "أخرى"  فقرة    مالحظة:
 . 2010النشرة السنوية    في  (7)  الجدول في    ناقصًا ديون القطاع الخاص وغيرها

 الدولية لالحتياطيات االستخدامات المختلفة  ثانيًا: تبعات
  لدى   الدولية  اتياالحتياط   استخدام  عن  أثير  لما   المختلفة  الدعوات  عليها   تنطوي   التي  البدائل  لنستعرض

 والتبعات التي تترتب عليها.  مؤخراً  المركزي  لبنكا

 االستخدام المباشر – مقابل بدون  الدولية االحتياطيات استخدام .1

في    ،المالية   وزارة /التنفيذية  للسلطة   أتاح  بحيث (  2010  عام  في )  لع د     المركزي   البنك  قانون   أن  لنفترض
سنة كل  اقتطاع    استخدام  ،نهاية  مقابل    حددةم  مئوية  نسبةأو   من (  بالمئة  20  انها   لنقل)بدون 

  حكومية   إنشاء هيئة  أيضاً   ولنفترض".  تنموي "  لغرض  الخارج  من  مباشرة  االستيراد  في  الدولية  االحتياطيات
  من  الممولة  االستثمارية  واآلالت  المعدات  استيراد  تنظيم   واجبها )أو أي جهة حكومية(    المالية  لوزارة  تابعة
 .  المعنية الجهات على وتوزيعها "  المقتطعة" النسبة هذه

 عام نهاية    في)   دينار  ترليون   57.2  تبلغ  المركزي   البنك   لدى  الدولية  االحتياطيات   أن   وبما 
(  57.2%×20)  دينار  ترليون   11.4  " اقتطاع"  او  استخدام  يعني  فهذا  ،(1)  الجدول  من  يبدو  كما   ،( 2010

 يعني   وهذا  بعد االقتطاع.  ،دينار  ترليون   45.8  إلى  57.2  من  الدولية   االحتياطيات  ستنخفض  بهذا.  منها 
  56.7  إلى   دينار  ترليون   68.1  من  سينخفض  ككل   المصرفي  للجهاز  األجنبية  الموجودات  صافي  أن

  بما)  المصرفيصافي الموجودات األجنبية للجهاز    على  االلتزامات  أو  المطلوبات  أن  غير.  دينار  ترليون 
 . واضح اختالل وهذا. دينار ترليون  68.1 عند هي كما  بقيت( المركزي   البنك فيه
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 إذا  بالتزاماته  اإليفاء  الجهاز المصرفي  يستطيع  كيف:  التالي  التساؤل  يثار   االختالل  هذا  ضوء  في
االلتزامات    المطلوبات  كانت   طلب   إشباع  يستطيع  كيف   ؟ أجنبية  موجودات  من  لديه   عما   تزيد  عليهأو 

 عملة   من  لديه   عما   يزيد  بحجم(  الودائع  من  أو  العملة  من  أو  الحكومة  حسابات  من)  محلية  نقود  تحويل
  ينبغي   بذلك  القيام  يستطيع  وحتى.  السائد  الصرف   بسعر   بذلك  القيام  يستطيع  ال   أنه  هو  الجواب  أجنبية؟ 

بالدينار  وااللتزامات  الموجودات  جانبي  بين  التساوي   اعادة   إلى   المركزي   البنك  سيضطر  لذلك.  مقاسة 
  المصرفي   للجهاز  األجنبية  األصولصافي    قيمة  حتى ترتفع)تجاه الدوالر(    الدينار  صرف  سعر  تخفيض

 .   الدولية االحتياطيات من بالمئة 20 اقتطاع قبل  مستواها  إلى بالدينار  مقاسة

 لجهاز ل  األجنبية  الموجودات  صافي  مجموع  قيمة  تتساوى   حتى  انه(  2)  الجدول  من   يتبين
  أن  ينبغي  ، (دينار  ترليون   68.1  عند)  المثال  هذا  في  ،االقتطاع   وبعد  قبل  ،بالدينار  مقاسة  ،ككل  المصرفي

الدوالرأو  )  الدوالر  تجاه  الدينار  صرف  سعر   ي خفض سعر  ي صعَّد  أدق    إلى   دينار  1,170  من  (بعبارة 
 .  بالمئة 20 بحوالي الدينار تجاه الدوالر سعر يرتفع  ان اي. دينار  1,406

 االستيراد  في  مباشرة(  دينار  ترليون   11.4)  مقابل  بدون   الدولية  االحتياطيات من  بالمئة  20  استخدام(  2)  الجدول

    ستخدام قبل اال ستخدامبعد اال

 سعر الصرف  دنانير للدوالر  1,170 1,406

 ات األجنبية للجهاز المصرفيدالموجوصافي   

 مقاسة بالدوالر  مليار دوالر 58.2 48.4

 حتياطيات الدوليةالا = 48.9 39.1

 التجاريةالمصارف  = 9.3 9.3

 مقاسة بالدينار  ترليون دينار 68.1 68.1

 حتياطيات الدوليةالا = 57.2 55.0

 التجاريةالمصارف  = 10.9 13.1

إذا   االحتياطيات    االقتطاعنسبة    زادت أما  سعر   زيادة  معدل  فإن  بالمئة  20عن  الدولية  من 
  االقتطاع   نسبةلو أن    ،نسبة االقتطاع. على سبيل المثال  كون أعلى منيينبغي أن  تجاه الدينار  الدوالر  

مقابل  بدون  االستخدام  سعر  األمرلتطلب  بالمئة    30  تبلغ  أو  من  زيادة  إلى    1,170  الدوالر  دينار 
االقتطاع  .بالمئة  34  زيادة  معدلبأي    .دينار   1,564 نسبة  كانت  مقابل  ولو  لتطلب    40  بدون  بالمئة 
بالمئة.    51  بمعدلالدوالر    سعر  أي زيادة  ، دينار  1,761دينار إلى    1,170من    زيادة سعر الدوالراألمر  

معدل   تخطيبالمئة/اقتطاع ثم    20عند  التساوي التقريبي لنسبة االقتطاع ومعدل زيادة سعر الدوالر  إن  
الموجودات األجنبية بين البنك المركزي  صافي  يعود إلى توزيع    ،بعد ذلك  ،هذه النسبةلسعر الدوالر    زيادة

هذه الموجودات  لدى البنك المركزي من    األهمية النسبية لما والمصارف التجارية قبل االقتطاع وتناقص  
كلما زادت نسبة االقتطاع كلما تطلب األمر تصاعد سعر الدوالر  إذ  بعد االقتطاع.    )االحتياطيات الدولية( 
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إلعادة االقتطاع  نسبة  من  األجنبية  بأسرع  الموجودات  صافي  بالدينار  ،قيمة  الجهاز    ، مقاسة  لمجموع 
 الملحق.  أنظر  المصرفي لما كانت عليه قبل االقتطاع.

إلى    ارتفاعإن   سيؤدي  الدينار  تجاه  الدوالر  في    ارتفاعسعر  الوارداتمعادل  مقيمة    أسعار 
الواردات    فإن  لنسبة االقتطاع تبعًا  و   2. بالدينار عندما تكون  بالمئة    20  حوالي  ستكون الزيادة في أسعار 

  30عندما تكون نسبة االقتطاع  بالمئة    34بالمئة وتكون الزيادة في أسعار الواردات    20نسبة االقتطاع  
   . بالمئة 40عندما تكون نسبة االقتطاع  بالمئة  51  في أسعار الوارداتبالمئة وتكون الزيادة 

التضخم   معدل  معدل  الداخلي  أما  الوارداتفسيتخطى  أسعار  في  ملموس  الزيادة  وينبع بفارق   .
ع من  تتعلق  و ذلك  وبالنتيجة    باهتزازامل  والخارجية  الداخلية  المتعاملين  االستيراد   ارتفاعثقة  كلف 

التصرف باالحتياطيات الدولية سيقود إلى  من خالل التوقعات التضخمية. ذلك أن تدخل الجهاز التنفيذي  و 
. إن مستوى االحتياطي فوق  والمؤسسات المالية والنقديةاالحتياطي    ى مستو واليقين حول  الثقة    انخفاض

معين   حرج  واستقاللدى  مو حد  وشفافية  النقدية  يةصدقية  الحاضر    انستخدمي    السياسة  الوقت  من في 
موقف  الخارج. وينطبق ذات األمر على  و   في الداخل  باالقتصاد من قبل المتعاملين  ضمن مؤشرات الثقة

المؤسسات   من  فيها   ،3الدولية العديد  االئتمان   االئتمان يم  يتقب  المتخصصة  الوكاالت  بما  تقييم   ومنه 
أن    حيث  4دول العالم.   معظمبشكل مستمر لتحديثه  يجري    يالذ  edit ratingsovereign crالسيادي  

  الدرجة التي تحصل عليها الدولة سيقود إلى تخفيض    مستوى االحتياطي   وانخفاضتدخل السلطة التنفيذية  
االستيراد    اهتزازوسيؤدي    .التقييمفي مؤشرات   تكاليف  إلى زيادة  التقييم   واالئتمان الثقة وتخفيض درجة 

تالخارجي  فقد  الداخل  في  أما  تخ  تسع.  إلى  لتقود  للعملة  الموازية  صرف  األسواق  لسعر  متعاقب  فيض 
االحتياطي فيها  الدينار   القتطاع  الدوليةتوقعًا  سعر    ات  تخفيض  توقع  ثم  لصرف  ال ومن  لدينار  الرسمي 
وتداعي مستقبال العوامل  هذه  كل  للتضخما .  معدالت  إلى  ستقود  المتصلة  الداخل  تها  األثر   في  من  أكبر 

 على أسعار الواردات.  قتطاعاألولي لال

 
 نجرد هذا المثال من تنوع الموجودات األجنبية ومن تباين أسعار صرف الدوالر تجاه العمالت األخرى.   ،لغرض التبسيط   2
من ضمن عرضه النقدي الشامل للجهاز المالي/المصرفي في العراق وتوصياته الواسعة إلعادة هيكلته فإن تقرير البنك  3

إلى الدور المهم لالحتياطيات الدولية في الحفاظ   127و  30و  8يشير في الصفحات    2011أيلول    23الدولي الصادر في  
 . World Bank (2011)على استقرار العملة والتوازن االقتصادي. أنظر 

 Dun & Bradstreet, Moody's, Standard & Poor's, Fitch  :من أشه ر وكاالت تقييم االئتمان ومنه السيادي   4

Ratings . 
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 ة ـــلخالص\
  مقابل   بدون   الدولية  االحتياطيات   من   بالمئة  20  اقتطاع/استخدام  نأ  االفتراضي  المثال  من   نستخلص . أ

  . بالمئة   20  بمعدل  الدينار   تجاه  الدوالر  سعر  ارتفاع  ثم  ومن  الدينار  صرف  سعر  تخفيض  إلى  يقود
نسبة االقتطاع تصاعد سعر   زادتوكلما  .  بالمئة  20  بمعدل  سترتفع   الواردات  أسعار   فإن  وبالنتيجة 

 الصرف   سعر  وتخفيض  قتطاعاال  هذا  ثارآ  . غير أنهذه النسبةبأسرع من    أسعار الواردات/الدوالر
الدوالر  معدل  ستتخطى  الداخلي  التضخم  على  تبعهي  الذي سعر   لمعدل  فباإلضافة.  بكثير  تصاعد 

  التنفيذية   السلطة  أن  العام   االعتقاد  وسيزداد  المصرفي  بالنظام  الثقة  ستختل  الواردات  أسعار   ارتفاع
  التوقعات   سترتفع  وبالنتيجة.  مستقلة  نقدية   سلطة   بدون   الدولية  االحتياطيات  واستخدام  التدخل  تستطيع

 . مجدداً  التضخم معدل تصاعد ومن ثم العملة  باستقرار الثقة وتنخفض التضخمية

  الدولية في   االحتياطيات  من  االقتطاع  جميع  نفق أ    لو  حتى  أنه  ،واضح  بشكلو   ،أيضاً   المثال  هذا  يبين . ب
 . مقابل بدون  يتم االقتطاع كان طالما   الداخل في خطيرة  نتائجه فستكون  الخارج

 المركزي  البنك من االقتراض - مقابل بدون  الدولية االحتياطيات استخدام .2

  القطاع   خاصة)  مرن   غير  إنتاجي  جهاز  ظل  في  ،المركزي   البنك  من  االقتراض  تبعات  بعرض  قمنا   لقد
  المركزي   البنك  استقاللية"  ةالمعنون   ورقتنا  في  ، التضخم  إشعال  احتمال   في  ،( به  المتاجر   غير

.  العراقيين  االقتصاديين   شبكة   في  أيار  4  في  ةالمنشور "  العراق   في  العامة  والميزانية  الدولية  واالحتياطيات 
  كانت   الفعلية  العامة  الميزانية  نفقات  ألن  اآلن  وارد  غير   االقتراض  أن  تلك الورقة  في  نا يَّ ب    فلقد  لذلك  إضافة 

  لعام   كذلك  األمر  يستمر  أن  المتوقع  ومن  2003  منذ  ،السابقة   السنوات  طيلة  الفعلية  إيراداتها   من  أقل
2012 . 

 بمقابل الدولية االحتياطيات استخدام .3

 وإنما   مقابل  بدون   المباشر  االقتطاع/االستخدام  باتجاه  القانون   يعدل  ال  أن  هو  المقصود  أن  قائل  يقول  قد
  داع   هناك  ليس  أذن  ،هو  والجواب (.  المطلوبات)  وااللتزامات  الموجودات  توازن   حصول  تتيح  بطريقة  يعدل

الحاضر    الوقت  في  الدولية  االحتياطيات  استخدام  آلية  ألن  ،في هذا الصدد  ،لتعديل قانون البنك المركزي 
 جوداتو الم  جانب  في  نقص  أي  مقابل  ،أي .  وبالعكس  أجنبية  عملة  مقابل  محلية  عملة  تحويل  على  تقوم

  في   مساوية  زيادة  تحصل  الموجودات  في  زيادة  وألي  المطلوبات  جانب  في   معادل  نقص   يحصل
   .القانون  لتعديل داعي وال الحالية  المركزي   البنك تعامل وقواعد بقانون  متاح ذلك إن.  المطلوبات
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 الخارج االستثمار في  .4
االحتياطيات  الدعوات    أثيرت خارجية:  الدولية  ستخدام  استثمارات  الدولية  في  المالية  السوق  )بشكل في 

استثمارية(   ثابتة  محافظ  للحصول على عائد يفوق ما  أو بشكل مباشر في استثمارات بأصول رأسمالية 
 تحصل عليه االحتياطيات الدولية اآلن.  

الدولية   المالية  السوق  في  االحتياطيات  استخدام  االستثمار  إن  بأصول  الخارجي  أو  المباشر 
  األساسية إنجاز الوظيفة  ومن ثم يقود إلى عرقلة  احةالسيولة المت   بدرجةيضحي بالشكل المطروح رأسمالية 

المدفوعات  الً توفرها حا "  : وهي لية  الدو لالحتياطيات   فإن    ،. من ناحية أخرى " لتعديل االختالل في ميزان 
سيادية وليس من  استقرارية/استثمارية/صناديق    مهمات ووظائفأن يكون من    ينبغي  الخارجياالستثمار  

ينبغي    يق وفي هذه الحالة فإن االستثمارات الخارجية للصناد  وظائف االحتياطيات الدولية للبنك المركزي.
 أن تمول من مصادر أهمها فائض الميزانية العامة وليس االستخدام بدون مقابل لالحتياطيات الدولية. 

 ادر ــمصال
شبكة    ،ركزي واالحتياطيات الدولية والميزانية العامة في العراق"م"استقاللية البنك ال   (2012)   علي  ،مرزا

 ، أيار  4 ،االقتصاديين العراقيين
www.iraqieconomist.net/wp-content/uploads/2012/05/Ali_Merza_CB_Independence_1_May_2012.pdf. 

عباس   ،مهدي والتنسيق    احتياطيفي  "(  2012)  فاضل  الدولة  في  الموازنة  وفائض  المركزي  البنك 

 . http://www.iraqieconomist.net  ،نيسان  ،شبكة االقتصاديين العراقيين ، "المطلوب

 

اضن  العراق المالية بين نمط االستهالك الراهن والتصدع في الحو ثروة"( 2012) مظهر محمد ، صالح

 .نيسان 29 البغدادية الصباح صحيفة  ،" االقتصادية اإلقليمية

 ، شبكة االقتصاديين العراقيين ،"استقالل البنك المركزي في السلطة النقدية"( 2012) أحمد ابريهي ،العلي 

http://www.iraqieconomist.net. 

World Bank (2011) Republic of Iraq: Financial Sector Review, 23 September 
http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Financial_Sector_Review_English.pdf. 
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 لحــقامل

 الدوالر/أسعار الواردات نسبة االقتطاع من االحتياطيات الدولية ومعدل تغري سعر 
كلما زادت نسبة   :للنتيجة المبينة في المتن وهيسنبين رقميًا كيف تم التوصل  في هذا الملحق  

الدولية بدون مقابل كلما تطلب األمر تصاعد سعر الدوالر بأسرع من نسبة  االقتطاع من االحتياطيات 
لمجموع الجهاز المصرفي لما كانت    ،مقاسة بالدينار  ،االقتطاع إلعادة قيمة صافي الموجودات األجنبية 

صفر    ،عدم االقتطاع اقتطاع تبدأ من  نسب    ليشمل(  2)   الجدولعليه قبل االقتطاع. وسيكون ذلك بتوسيع  
هدف  بالمئة. إن    100  ،الكامل باالقتطاع  بالمئة )االحتياطيات على حالها قبل االستخدام( وتنتهي عند  

فيما لو تم    مكنة بيان التبعات الم  هو  ،كما في المتن  ، في هذا الملحق   االفتراضات حول نسب االقتطاع
  كامل ليس من المعقول اقتطاع    ،. على سبيل المثالفعالً   االقتطاع وليس بالضرورة إن ذلك ما سيحدث

المركزي   االحتياطيات البنك  بداًل من ذلك    بالمئة   100  ، الدولية لدى  )أي استخدامها بكاملها( واالعتماد 
أنه   ذلك  اجنبية.  من أصول  التجارية  المصارف  لدى  ما  الدولة    إذا على  أن  التجارية  المصارف  وجدت 

أوسا نصف  أو  كل  حتى    تخدمت  االحتيربما  مقاباربع  بدون  نفسها    لطيات  هي  تلجأ    إلخراج فسوف 
 . أو نحو الخارج لسوق الموازيةنحو اأصولها من السوق الرسمية وتوجيهاها 

يبين  1-)م  الجدوليبين   ثم  الحسابات  تفاصيل  يليه  (1)  الشكل(  باستخدام والذي    ،الذي  م   ر س 
 . االحتياطيات الدولية ومعدل تغير سعر الدوالر/أسعار الوارداتنسبة االقتطاع من العالقة بين  ،ه أرقام

 .الواردات  أسعار/الدوالر  سعر  تغير ومعدل  الدولية  االحتياطيات  من االقتطاع  نسبة( 1-م)  جدولال
 بعد االستخدام 

قبل  

     االستخدام

 الدولية من االحتياطيات نسبة االقتطاع   0% 10% 20% 30% 40% 60% 80% 100%

 سعر الصرف  دنانير للدوالر 1,170 1,277 1,406 1,564 1,761 2,357 3,562 7,288

   معدل التغير %    9 20 34 51 101 204 523

األجنبية للجهاز المصرفي تالموجوداصافي                  

 مقاسة بالدوالر مليار دوالر  58.2 53.3 48.5 43.6 38.7 28.9 19.1 9.3

 حتياطيات الدولية   الا = 48.9 44.0 39.1 34.2 29.3 19.6 9.8 0.0

 موجودات المصارف التجارية   = 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3

 مقاسة بالدينار  ترليون دينار  68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1 68.1

 حتياطيات الدولية   الا = 57.2 56.2 55.0 53.5 51.7 46.1 34.8 0.0

 موجودات المصارف التجارية   = 10.9 11.9 13.1 14.6 16.5 22.0 33.3 68.1

 ترليون دينار  68.1 54.9 50.1 45.2 40.3 30.5 20.7 10.9
صافي الموجودات األجنبية قبل  

 تخفيض سعر الصرف 

 حتياطيات الدولية   الا = 57.2 44.0 39.1 34.2 29.3 19.6 9.8 0.0

 موجودات المصارف التجارية   = 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9

بين سعر الصرف في العمود المعني مع سعر الصرف في العمود األول    معدل التغير النسبيمعدل تغير سعر الصرف هو    مالحظة:
 )أي قبل االستخدام(. 
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8-8 تبعات استخدام االحتياطيات الدولية                      

 
 الواردات  أسعار/الدوالر  سعر  تغير  ومعدل  الدولية  االحتياطيات من  االقتطاع   نسبة(  1)  شكل ال       

الذي يصف   المنحنى  أن  الشكل  بسعيالحظ من  االرتفاع  االقتطاع ومعدل  نسبة  بين  ر العالقة 
قيم االحداثي  قيم األحداثي العمودي بأسرع من    عليه  صرف الدوالر/أسعار الواردات هو منحنى تتصاعد

 )نسب االقتطاع(.  االفقيويتسارع التصاعد كلما ازدادت قيم االحداثي    ياألفق

االقتطاع   نسبة  تكون   المثال عندما  الدوالر    20على سبيل  فإن معدل زيادة سعر  تجاه بالمئة 
حوالي  الدينار   )  20تكون  ك  20.2بالمئة  منمبالمئة(  الشكل  على  يتبين  المتقطع    مد  ا  األفقي  الخط 

بالمئة يكون معدل زيادة سعر   40االحداثي العمودي. وعندما تكون نسبة االقتطاع  المنحنى و الواصل بين  
هو واضح من الخط األفقي المتقطع في الوسط. وعندما تكون نسبة   بالمئة كما   51الدوالر تجاه الدينار  

تكون حوالي    60االقتطاع   الدوالر  فإن معدل زيادة سعر  الخط    102بالمئة  كما هو واضح من  بالمئة 
 األعلى. األفقي المتقطع في 
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 ومعدل البطالة والنمو السكاين يف الدولة نيعدد العامل
 1إىل وزارة التخطيط/اجلهاز املركزي لإلحصاء تساؤالت

 علي مرزا  د.

 مقدمــة  
مجموعة من األرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل واالستخدام والبطالة والسكان  توفرت خالل العقد المنصرم  

أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لإلحصاء. وال شك أن    ي كان مصدرها األساس توال
توفرها الفترة   ،إن  التحليلية    في إسناد يمثل خطوة مناسبة    ،خالل هذه   مداوالت وكذلك    التنمويةالدراسات 

  هذه األرقام والبيانات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية. غير أن العديد من  
أي مدى تمثيلها للمجتمع    ،بها  االحصائية  درجة الثقةأو    يحتاج إلى تمحيص وتدقيق وتثبيت مدى اعتماديتها

اإلحصائية يقوي    مدى االعتماديةن معرفة  إ مسوح بالعينة.  ناتج عن  خاصة وان أغلبها  ستلت منه  االذي  
. وفي هذا اإلطار نعرض في هذه البيانات األرقام و هذه  الثقة بالتحليل والتوصيات التي تترتب على استخدام  

إن  ها.  باإلحصائية  درجة الثقة    تحديد   أنها تحتاج إلىالبيانات التي نعتقد  األرقام و من  المالحظات مجموعة  
 لقيام بذلك.  المؤهلة لهي الجهة  لإلحصاءوزارة التخطيط/الجهاز المركزي 

كل فقرة    ،بشكل تساؤالت   في أربع فقرات   الواردة في هذه المالحظات   القضايامجموعة    وسنناقش
معدل   ،عدد العاملين في االقتصاد ككل ،2009-1947نمو السكان  ،وهي بالتتابع تعود إلى تساؤل معين 

على أن هذه بتداًء  ا. غير أن من المناسب التأكيد  عدد العاملين في جهاز الدولة والقطاع العام  ،البطالة
العرض   لبات متطمنفصلة يعود إلى  فقرات    أربعفي  عرضها  إن  و   مترابطة  بأرقام وبيانات تتعلق  التساؤالت  
 . تسبيب وال انفصال في العالقة وليس إلى

 2009-1947: منو السكان األول. التساؤل أوالا 
من    عدد السكان  بالمئة سنويًا. حيث أزداد   3.1الستة عقود المنصرمة نما سكان العراق بمعدل  خالل  )أ(  

. وفي أثناء الفترات الفرعية خالل هذه الفترة لم  2009مليون في    31.7إلى    1947مليون في    4.8
  1947بالمئة سنويًا بين    2.7(. فلقد أزداد من  1)  الجدولكثيرًا كما يتبين من    السنوي   يتغير معدل النمو

بالمئة سنويًا بعد    3.1ولكنه أستقر عند حوالي    1977و   1965بالمئة سنويًا بين    3.4إلى    1957و
. وبالرغم من أن دول أخرى بلغت في معدالت نموها  2009حتى عام    ،ألكثر من ثالثة عقود   ،ذلك

بثبات نسبي لفترات فيها  غير أن معدل النمو لم يستمر    ،من العراق  نسبًا مماثلة أو حتى نسبًا أعلى
المثال سبيل  على  العراق.  في  الحال  كما هو  السكان    ،مقارنة  نمو  معدل  بين بلغ  ليبيا    1954  في 

 
 . 2012حزيران/يونيو،   10ُنِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  1

53



 

- 8 البطالة والنمو السكاني عدد العاملين في الدولة ومعدل      2   

ثم تناقص   1984و   1954بالمئة سنويًا. غير أن هذا المعدل مر بمراحل تزايد بين    3.2حوالي    2006و
  2. 2006و  1984واضح بين  

 babyوبصورة عامة بعد تطور الوضع الصحي تمر المجتمعات بزيادة سريعة في الوالدات  

boom    .في ضوء المشاهدات الدولية و   ،لهذا السبب يعقبها تباطؤ نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية
بالمئة( لفترة ستة عقود يثير    3.1يًا )حول  فإن استمرار النمو السكاني في العراق بمعدل نمو مستقر نسب 

 . في العراق ألرقام السكانية ل درجة االعتمادية اإلحصائية تساؤاًل حول

 نموه في العراق  معدل( عدد السكان و 1جدول )ال
  عدد السكان, مليون شخص

1947 4.8 
1977 12.0 
2009 31.7 

  النمو السنوي, %  معدل
1957-1947 2.7 

1965-1957 3.1 

1977-1965 3.4 

1987-1977 3.1 

1997-1987 3.0 

2009-1997 3.1 

1947-1977 3.1 
1977-2009 3.1 

 محتسبة من أرقام وردت في: المصادر:
 ،1994 ،1988 :الجهاز المركزي لإلحصاء: المجموعات اإلحصائية السنوية

2006/2007، 2008/2009،  2010/2011. 

لهذا وقبل القيام بتحليالت جدية ألسباب استمرار الزيادة وتبعاتها ينبغي التأكد من األرقام. فمن المعلوم    )ب(
فإن التعدادات السكانية األخرى جرت في ظروف حرب    1977و  1957  ،1947  تعدادات أنه فيما عدا  

خالل   1987عداد  جرى أثناء القتال في الشمال وت  1965وقتال داخلي أو حصار دولي. فتعداد عام  
ليس هناك تعداد سكاني رسمي.  1997لم يشمل كردستان. وبعد عام  1997الحرب مع ايران وتعداد 

)مع    2009 لعام واألسر والمنشآت  المباني تعداد  نتائجولكن حسب الجهاز المركزي لإلحصاء يتبين أن  
 

لينخفض   1984و 1973بالمئة بين   4.5إلى   1964و 1954بالمئة سنويًا بين  3.7أزداد معدل نمو السكان في ليبيا من  2
. هذه األرقام وتلك ات المبينة هي سنوات تعداد سكاني. مع العلم أن السنو 2006و  1995بالمئة سنويًا بين    1.7  إلىتدريجيًا  

 الواردة في المتن عن ليبيا مستقاة من كتاب للكاتب عن ليبيا هو اآلن في مرحلة الطباعة. 
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( يوفر ما  2007  في العراق  لألسرة  المؤشرات الديمغرافية الواردة في المسح االجتماعي واالقتصادي
  3. 2009يشبه التعداد األولي للسكان  لعام 

  ع فإن استمرار معدالت النمو السكانية بهذا المستوى المرتف   (1)  الجدول الواردة في    صحت األرقام  ولو  )ج(
المركزي  بعد  وحتى   الجهاز  اسقاطات  من  يظهر  )كما  فصاعدًا  اآلن  من  النشرة تباطؤها  في  الوارد 

بالمئة سنويًا اعتبارا من    2.6تناقص معدل النمو إلى  تتضمن  ي  تال  2010/2011اإلحصائية السنوية 
 ( ستكون له  تبعات بعيدة المدى سنتناولها في مقال الحق.2010عام  

ن الجهاز المركزي لإلحصاء النظر في هذه المسألة جديًا ونشر أرقام شاملة  لهذا السبب فإن المطلوب م  )د(
موثوقة إحصائيًا عن عدد السكان والتطور الديمغرافي وتقديم تحليالت عن درجة االعتمادية اإلحصائية  

 لألرقام في ضوء البيانات المتاحة إلى أن يتم أجراء التعداد السكاني الذي طال انتظاره.

 يف االقتصاد ككل العاملني عدد: الثاين  التساؤل.  اثنيـاا 
  االستخدام   وعن  العمل وعرض   قوة  عن  شاملة  بيانات   السكانية  التعدادات   تتضمن  ،الدول   من  العديد   في  (أ)

  وإال   العراقية  السكانية  التعدادات   في  الحال  هو  ليس   هذا  أن  ويبدو .  االقتصادية  األنشطة   حسب   وتوزيعه 
 ترك   ولقد .  بعدها  أو   2003  سنة  قبل  سواءالسنوية    اإلحصائية  المجموعات   في  البيانات   هذه  رت شِ لنُ 

)االستخدام(    الطلب   جانب   ففي .  العمل  بسوق   المتعلقة   المتغيرات   مختلف  دقةتواضع  و   شح  في  أثره  ذلك
 . كما سيتبين في التساؤل الثالث أدناه بها تقارن   مرجعية نقطة  بدون  البطالة تقديرات  تتعدد 

  المباني   تعداد إلى    وباإلضافة  .بالعينة  المسح  إلى  اللجوء  تم  الشاملة  التعدادات   في  النقص   ولسد   )ب(
سنشير فيما يلي إلى المصادر    ،أعاله  التساؤل األولالذي أشير أليه في    2009  لعام  واألسر  والمنشآت 

 : التي توفرت بياناتها خالل األربع سنوات األخيرة التالية
 .- IHSES 2007 العراق في لألسرة واالقتصادي االجتماعي المسح •

 .2009 لعام واألسر والمنشآت  المباني تعداد  •

 (. Iraq Knowledge Network) 2011 العراق معرفة شبكة مسح •

 (. 2010/2011 السنوية اإلحصائية المجموعة) 2011 لعام السكان عدد  إسقاط •
 

المجموعة اإلحصائية   من الثاني    باب)كما وردت في ال  2009و  1997ومع ذلك فإن أرقام الجهاز لعدد السكان بين     3
قُ 2010/2011السنوية   أنها  . حيث يتبين أن عدد  2009و  1997أو بين    2009و  1977رت كتوصيل بين  دِ ( ال يبدو 

 ! 2009هو أعلى من  2008السكان في عام 
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في ف( وعرض العمل.  االستخدام)  عدد العاملينبيانات عن    2011في مسح شبكة معرفة العراق  تتوفر    (ج)
يتبين أن مجموع االستخدام في العراق ككل بلغ   4( tab.pdf)من وثائق المسح  وثيقة   في  2-4  الجدول
. كما أن عرض العمل  "ناقصة" بعمالة  مليون  1.16و  "كاملة"مليون بعمالة    6.11منهم    ،مليون   7.26

إلى أي سنة يعود تقدير    ، في المسح  ،ولكن من غير الواضح  5. مليون   .927بلغ    ( وعاطلون   عاملون )
   عدد العاملين وعرض العمل.

الوارد في مسح الشبكة مع ذلك الذي لنستطلع األمر وذلك بمقارنة رقم العرض  :  2011( عرض العمل  د)
بموجب إسقاط   2011بلغ عدد السكان في العراق في لقد  فيما يلي. حتسبهوالذي سن 2011يعود لعام 

المركزي لإلحصاء حو    فأكثر   سنة  15  سن   في  هم  من   نسبة   وباستخداممليون.    33.33لي  االجهاز 
  تطورها  وافتراض   السكان  مجموع  من  6بالمئة   .260)  2007  واالقتصادي  االجتماعي   المسح  في  الواردة

  في   مليون   20.33  يساوي   فأكثر  15  سن  في  هم   من  عدد   أن  يتبين(  بالمئة  61  إلى  ذلك  بعد   الطفيف
  44  االقتصادي  النشاط   في   المساهمة  بمعدل  الرقم  هذا  وبضرب   مليون(.  %33.33× 61)   2011
وكما هو واضح فإن عرض  مليون.  8.95ويساوي  2011 عرض العمل في عام   على  نحصل 7بالمئة 

  2011مليون( هو أقل بكثير من عرض العمل المحتسب لعام    7.92)  العمل الوارد في مسح الشبكة
الوارد في مسح الشبكة يكون أقل من ذلك العائد لعام  االستخدام  رقم  فإن    ،القرينةوبنفس    مليون(  8.95)

2011 . 
في    (االستخدام)عدد العاملين    احتساب ول هنا  الهذا السبب سنح  العاملين(:)عدد    2011االستخدام    (هـ)

  عرض   إلى  نسبة)   العراق  في  البطالة  معدل  أن  يتبين  2011  العراق  معرفة  شبكة   مسح  أرقام  من  .2011
بالمعامل ( أعاله  دالمقدر في )   ،وبضرب عرض العمل.  بالمئة  11.1و  بالمئة  8.3  بين  يتراوح  (العمل

  مليون   8.08  حوالي  2011  عام  في  بلغ   العراق  في  العاملين   عدد   أن  يتبين  (ناقص معدل البطالةواحد  )
 

هي  4    التالي:الرابط    أنظر  ،2011  العراق  معرفة   شبكة  مسح  لنتائج  التفصيلية   الجداول   تحتوي   التي  الوثيقة  هذه 

http://cosit.gov.iq/pdf/2011/tab.pdf. 
 بأنه  ،2007والمسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة العراقية    2011مسح شبكة معرفة العراق    في  ،العمل  عرض  ُيَعرَّف   5

  المتفرغات   البيوت  وربات  عنه  يبحثون   ال  أو  بالعمل  يرغبون   ال  الذين  منه  مطروحاً (  فأكثر  سنة  15)  العمل  قوة  في  األفراد  عدد
 . المسلحة  القوات   ُتطَرح  ال  ولكن.  وغيرهم  السن   وكبار  والعجزة  نوالمعاقي  والمرضى   يعملون   ال  الذين   المدارس   وطلبة   والمتقاعدين

Table 1-Economic Survey IHSES-Iraq Household Socio ,2007- ,00من    محتسبةبالمئة    60.2نسبة    6
Volume II  (.2007)المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة العراقية 

  بالمئة. أما في   44و  42بين    2011  العراق  معرفة  شبكة  مسح تتراوح نسبة المساهمة في النشاط االقتصادي الواردة في     7
  النسبة تقريبًا. بالمئة. وكما هو واضح فإن المسحين يستخدمان ذات    43.2ي تبلغ  هف  2007  واالقتصادي  االجتماعي  المسح

  أن  ويبدو(. tab.pdf في  52  صفحة) االستخدام  في (الدفاع) المسلحة   القوات يشمل مسح الشبكة أن  يبدومن ناحية أخرى 
(.  للمسح  الثاني  المجلد  من  284  صفحة)  أيضاً   االستخدام  في"  المسلحة  القوات"  يشمل  2007  واالقتصادي  االجتماعي  المسح
 ILO-Comparable annual:أنظر  ،المسلحة   القوات  يشمل  لالستخدام  الدولية  العمل  منظمة  تعريف  أن  يذكر  ومما

employment and unemployment estimates  ,صفحة  XV 

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/iloce.pdf, األمريكية العمل وزارة إحصائيات تستثنيها حين في. 
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وفي  (.  االقتصادي  النشاط   في   للمساهمة  المستخدمة  النسبة  حسب   المسلحة  القوات   يشمل  وهو)  شخص 
 حتساب هذا الرقم: ا تفاصيلأدناه نبين  

  العاملين عدد 
2011 = 

 في المساهمة معدل
 15 السكان عدد  × االقتصادي النشاط

   البطالة معدل متوسط -1) × 2011 فأكثر سنة
 ( الشبكة مسح في

 %({.11.1,%, 8.3)  متوسط-1× } مليون  20.33% × 44=  مليون  8.08

   ــةدل البطالـمع: لثاا. التساؤل الثا لثـاث
  أيضاً   غطت   التي   ،العائلي  اإلنفاق  حول  أو   والتشغيل  البطالة   حول  مسوح  عدة  أجريت   2003  سنة   منذ 

  مجموعات   وأ  منظمات   مع  بالتعاون   أو  بمفرده  لإلحصاء   المركزي   الجهاز  قبل   من  ،والبطالة  االستخدام
  االستخدام   حول  المؤشرات   من  مجموعة  ذلك  عن  نتج  ولقد .  جرى اإلشارة إلى بعضها في الفقرة السابقة  ،دولية

بعدم    .والبطالة المؤشرات  هذه  بعض من  يلي  االتساقويتسم  فيما  سيتبين  و كما  احصاءات .  غياب  في 
وبيانات ناتجة عن تعدادات شاملة لالستخدام والبطالة )بشكل منفصل أو من ضمن التعدادات السكانية(  

من الصعوبة االختيار بين األرقام المتوفرة    يصبح   ، ن نتائج المسوح تجاههاقارَ يمكن أن تكون نقطة مرجعية تُ 
اإلحصائية.   أعتماديتها  درجة  تحديد  حول   لنستعرض أو  المتاحة  المسوح  نتائج  من  متوفر  هو  ما  اآلن 
 (.2) الجدولمعدالت البطالة خالل العقد المنصرم في 

 2011-2003 البطالة في العراق  ( معدل2)  الجدول
 ـادر المص معدل البطالة,%  
2003 28.1 

 : الباب الثاني 2008/2009المجموعة اإلحصائية السنوية 
 . (للسنوات المبينة )أرقام من مسوح التشغيل والبطالة

2004 26.8 
2005 18.0 
2006 17.5 

   15: الباب 2010/2011المجموعة اإلحصائية السنوية  11.7 2007
 .(2007المسح االجتماعي واالقتصادي )رقم من 

 : الباب الثاني  2008/2009المجموعة اإلحصائية السنوية  15.3 2008
 . (2008لسنة  مسح التشغيل والبطالةمن )رقم 

2011 
مسح  و (15)الباب  2010/2011المجموعة اإلحصائية السنوية  8.3-11.1

  .2011شبكة معرفة العراق 
 8. 2012حزيران  3تصريح وزير التخطيط المنشور في  16.0

 
  والتعاون   التخطيط  وزارة  اعلنت  ما يلي: "  ،نقاًل عن )سومرية نيوز(  ،حزيران  3في    ،رد في الموقع اإللكتروني "األخبار"و  8

"  ...%11  نحو  بلغت  الفقر   نسبة  أن  أكدت  فيما  ، %16  نحو  بلغت  العراق  في  البطالة  نسبة  أن  اإلنمائي
http://www.akhbaar.org/home/2012/06/131106.html. 
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ضوء أرقام هذا الجدول يمكن القول أنه إذا كان مبررًا تفسير االتجاه العام لمعدل البطالة بين  في  
في ضوء تطور االستخدام الحكومي خالل تلك الفترة فإن من الصعوبة تفسير تقلب   2006و   2003

كيف يمكن أن يكون معدل البطالة في   ،. على سبيل المثال2007وانعدام أتساق تغير المعدل منذ  
)حسب تصريح وزير التخطيط( وهي    2011أو    2008( أقل منه في  2007سنة اضطرابات أمنية ) 

- 8.3بين تقدير مسح معرفة شبكة العراق )  2011سنوات أقل اضطرابا؟ ثم لماذا االختالف في سنة  
 بالمئة(؟   16بالمئة( وتصريح وزير التخطيط )  11.1

 عدد العاملني يف جهاز الدولة والقطاع العام: رابعالساؤل الت .رابعاا 
عدد العاملين في جهاز الدولة   عنتداول أرقام  يجري    في نقاش العديد من القضايا االقتصادية واالجتماعية

العام  المداوالت  المنشورة  المقاالت  في مختلف    والقطاع   يان األح   غالب . وفي  المتبادلة على اإلنترنت أو 
عن   مفصلةبدون وجود أرقام    مباشرة أو غير مباشرةإعالمية  على خلفية تصريحات رسمية  التداول  يجري  

الدولة" أجهزة  في  العاملين  السنوية  في    2001  سنة  بعد   "عدد  اإلحصائية    ، 2007/ 2006المجموعات 
  المركزي لإلحصاء. الموقع اإللكتروني للجهاز  أو التي نشرت على  المنشورة    2011/ 2010و   2008/2009

وما يرشح من مؤشرات    ،من ناحية  ،قين نتيجة لتضارب التصريحات يننا اآلن في وضع من عدم الإ
  ت اختالفامن ناحية أخرى. وسأبين في أدناه ما يبدو لي    ،عن عدد العاملين في الدولةغير مباشرة  مباشرة أو  

   : عليهاعتمد  التي ت  السياسات االقتصادية واالجتماعيةوتوصيات    تحليلبمن ثم  بهذه األرقام و   زعزع الثقةقد ت

ثالثة  عدد الموظفين الحكوميين بحدود  ":  لوكالة الكوفة لألنباء  2012/ 18/5تصريح وزير التخطيط في    )أ(
العقود   الدائم ومليون موظف على مالك  المالك  الى مليون    باإلضافةماليين ونصف موظف على 

يتبين التصريح  من هذا    .االقتباسأنتهى    ،"ونصف المليون منتسب يعملون في وزارة الدفاع والداخلية
عدد   من  المستخدمين  أن  وأجور  رواتب  يستلمون  يبلغالذين  شخص   6.0  الدولة   مليون 

مليون قوات مسلحة.    1.5و  9جهاز الدولة )والقطاع العام؟( مليون في    4.5منهم    ،(1.5+ 3.5+1.0)
من   المتقاعدين.عدد  يشمل    الالذي أورده وزير التخطيط  وسأفترض هنا أن عدد العاملين في الدولة  

احصاء شامل لموظفي  نتائج  من غير الواضح فيما إذا كانت أرقام الوزير مستمدة من    ،ناحية أخرى 
 كان مخططًا القيام به منذ عدة سنوات.والذي الدولة 

  : الفضائية   في مقابلة مع قناة "العراقية"  2011/ 12/ 16تصريح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في  )ب(
إعانات  "من يستلمون  و مليون    2عدد المتقاعدين  و مليون    2.75عدد الذين يستلمون رواتب من الدولة  

 . يبلغ المليون  "اجتماعيةومنافع 
 

بلغ     9 العام  والقطاع  الدولة  جهاز  في  عاملين  مع  الرقم  هذا  في    0.92قارن  اإلحصائية    ،2001مليون  المجموعة 
 . 9/2  الجدول ،2007/ 2006
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االستخدام في جهاز الدولة والقطاع العام في مسح شبكة معرفة العراق  نسبة  محتسب على أساس  رقم    (ج)
  العراق  معرفة  شبكة  مسحمن ضمن وثائق    LBFactsheet.pdf  الوثيقة المعنونةورد في    .2011
% من إجمالي العاملين والقطاع الخاص يشغل  40القطاع الحكومي والعام يشغل  "  :يلي  ما  2011

  في   حتسب مال  عدد العاملين )االستخدام(ورقم  هذه    بالمئة  40نسبة    ستخدامابو )هكذا وردت(.    "59%
مليون شخص   3.23يساوي    مجموع ما يستخدمه جهاز الدولة بما فيه القطاع العام  يتبين أنأعاله    اً ثاني

 شخص(.  مليون   8.08×  40%)

 السابقة:  النقاطاألرقام التي تم استعراضها في  ( 3) الجدوللنلخص في  (د)
 2011 من الدولة فيو"اإلعانات" واألجور عدد مستلمي الرواتب ( 3)  الجدول

 مليون شخص  

أرقام نائب   
 رئيس الوزراء 

26/12/2011 

 وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لإلحصاء 

 أرقام وزير التخطيط  
18/5/2012 

 أساس رقم محتسب على
شبكة معرفة نسبة مسح 
 2011العراق 

 اتالمجموع
  اإلحصائية السنوية

عدد الموظفين  
 3.2 4.5 2.5 والمستخدمين

 مليون(  8.08×40%)

غير متوفرة بعد  
2001 

 ؟ 1.5  القوات المسلحة
 ( 2010) 1.74  ? 2.0 عدد المتقاعدين 
 مستلمي "إعانات

 ؟   1.0 اجتماعية"  ومنافع

 .(12الباب ) ,2010/2011من المجموعة اإلحصائية السنوية  2010رقم المتقاعدين لعام  مالحظة:

 م المحتسب لو قبلنا الرق  ناالجدول نالحظ أن  هذا  لبيان الفجوة الواسعة بين األرقام المبينة فيو 
  ،يؤكدهبما فيه القوات المسلحة )والذي    2011عام  في  مليون على أنه يبين االستخدام الكلي    8.08

  و ( ولهذه القوات استخدام تعريف للمساهمة في النشاط االقتصادي يشمل   ،أي شمول القوات المسلحة
مليون( فهذا يعني أن الدولة )بما فيها    6رقم االستخدام العام الذي صرح به وزير التخطيط ) أيضًا  قبلنا  

كل العاملين في االقتصاد من  (  100  ×  مليون   8.08\مليون   6)   بالمئة  74تستخدم    (القطاع العام
. وهذا فرق كبير جدًا لرقمين كالهما  2011مسح شبكة معرفة العراق    التي ذكرت في  بالمئة  40وليس  

وزارة التخطيط/الجهاز المركزي  أو اشترك في تقديرها  من  مستقى أو محتسب على أساس أرقام نابعة  
المؤهلة لإلجابة على  الجهة  هي    حصاءلإل  المركزي   الجهاز/التخطيط  وزارة لإلحصاء. لهذا السبب فإن  

 التساؤل التالي: 
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 أي من هذه األرقام هو الصحيح؟ ،عدة أرقام للعناوين المبينة في سطور الجدول تواجد ضوءفي 
 ؟ 2011لعام  أو ما هو الرقم الصحيح ألي من عناوين السطور في الجدول

المتاحة على موقع    2011معرفة العراق  شير إلى أن التفاصيل الواردة في وثائق مسح شبكة  نوهنا    (هـ)
ملف   )خاصة  لإلحصاء  المركزي  أعاله(  "tabl.pdf"الجهاز  أليه  جداول  تسم  ت  المشار  بعض  في 

  لعام  واألسر والمنشآت  المباني تعداد  نتائجو   2011م المسح لعام  ابين أرق  بالتداخل  االستخدام/السكان
  اكتمال عدم  إلى  إضافة  ذا  ه  .الجدول  يعود   سنة  أي  إلى  األحيان  بعض   في   شك  يثاربحيث    ،2009

  10. وردت فيه مهمة لعبارات ومفاهيموعدم وجود تعاريف  الجداولبعض عناوين  

اليت وردت يف  واالفرتاضات    والبياانتاألرقام  جمموعة  تساؤالت حول  لل  االستجابة املتوقعة  .ااـ خامس
   هذه املالحظات 

 لإلحصاء   المركزي   الجهاز/التخطيط  وزارة  في ضوء ما ورد في هذه المالحظات يكون من الضروري أن تقوم
وتفسيرات متسقة    بيانات   بنشر  وذلكمن أرقام أو افتراضات    المالحظات هذه  ي  ف  ورد   ماوتصحيح    على  لرد با

 : عن واضحةوموحدة 
  2009-1947  خالل الفترةمدى صدقية واعتمادية أرقام السكان ومن ثم مستوى النمو السكاني   •

 .المكونة لها الفترات الفرعيةو 
 .العمل عرض نسب المساهمة في النشاط االقتصادي و  •
   .االقتصادية األنشطة حسب  لالستخدام القطاعي التوزيعو  العاملين عدد  •
 .2011أرقام متسقة لمعدالت البطالة حتى   •

 العام. والقطاع أجهزة الدولة في العاملينأرقام مفصلة عن  •

 في  خاصةالمركزي لإلحصاء    الجهاز  منشورات   في  واضح  منهجي  بشكل  مع ضرورة شمول هذه البيانات 
 .السنوية اإلحصائية المجموعات 

 
المستخدمة في حساب بديلين لنسبة    و"المتراخي"  "القياسي"  لعبارات مثل  أو تحديد أسس  ال يوجد تعريف  ،على سبيل المثال 10

شبكة  )أي بديل قياسي وبديل متراخي( سواء في وثائق مسح ال 2011المساهمة في النشاط االقتصادي ومعدل البطالة لعام 
 الذي عرض بعض نتائج مسح الشبكة.  2010/2011( من المجموعة اإلحصائية السنوية 15أو في الباب )
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 * يف العراق استقاللية البنك املركزيو  واالحتياطيات الدوليةاألجنبية مزاد العملة 

 علي مرزاد. 

 1ة ــ مقدم 
في    البنك  محافظ قبل وبعد إقالة  البنك المركزي والجهاز المصرفي    تجاهواالنتقادات    الدعاوى   اشتملتلقد  

المحاباة في  زاد العملة االجنبية و بعض البنوك لمبيعات م  احتمال "سوء استخدام"على    2012  تشرين أول
  األجنبية   و"تهريب" العملة  للمبيعاتالفشل في مراقبة االستخدامات النهائية  و   مبيعات المزاد وغسيل االموال
الدولية.   االحتياطيات  مننطوي  يو وإدارة  كبير  االنتقادات،الدعاوى/  العديد  فهم   ،منها   بجزء  سوء  على 

منظومة   ظل  في  المركزية  تحررا  للصيرفة  الدولية    اكثر  االحتياطيات  لطبيعة  وكذلك  الخارجي  للصرف 
 2عليها ووظائفها.  وااللتزاماتوعناصرها 

االنتقادات الموجهة ويصب أساسا  في استقاللية البنك المركزي عن الدعاوى/يتخطى    ولكن األمر
بنك المركزي، من  الحكومة والالنزاع بين  و   ،من ناحية   ،اإلحتياطيات الدوليةوالسيطرة على  السلطة التنفيذية  

لذلك  ناحية اخرى  الفقر سنتعرض  .  المركزي التالية    ة في  التنفيذية والبنك  السلطة  بين    إلى جذور الخالف 
 ،إدارة الصرف الخارجي سنتعرضفي    وبغية تقييم أداء البنك المركزي   .الماضية   السنوات الثالثالل  خ

قبل أن    ،الذي برزت أهميته في االنتقادات الموجهة للبنك   ، ةأوال  إلى مزاد البنك للعملة األجنبي  ،بعد ذلك
نختم المقال    ثمالمؤسسية في ترتيبات الصرف الخارجي واالحتياطيات الدولية    قضايا إلى بعض ال  ننتقل

 . للبنك والنظام المصرفي  الموجهة الدعاوى  بعضسنتعرض إلى  السياقومن ضمن   بنتيجة.

 ة والبنك المركزي ذور الخالف بين السلطة التنفيذي ج
التنفيذيةالذي ثار بين  لخالف  لمترابطة    أساسيةثالثة عوامل    يمكن إيراد خالل    البنك المركزي والسلطة 

مادة    ،الدستوروالتي يكفلها  )  عن السلطة التنفيذية  البنك المركزي استقاللية  األول  .  السنوات الثالث األخيرة
البنك  ،103 ا  ،(2مادة    ،وقانون  موقف  إقرا والثاني  من  التنفيذيةلمحافظ  السلطة  الحجم   ،ض  والثالث 

    .المتنامي لالحتياطيات الدولية

التنفيذية تأمين الحصول على قروض من البنك المركزي تحسبا  لحدوث   ولعل محاولة السلطة 
العامة في   الميزانية  النفط في    ،2009عجز في  وتكرار المحاولة في   ،2008/2009بعد انهيار أسعار 

 
. وهي نسخة موسعة ومعدلة لورقة 2013آذار/مارس    4ُنِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  *  1

 .,Middle East Economic Survey, MEES, February 18 2013في،  باإلنجليزية ُنِشرت  
 أشكر د. كامل مهدي وموفق حسن محمود ود. نبيل النواب على اقتراحاتهم القيمة.  1
 .هذه الورقةخارج نطاق  إن دعاوى احتمال "سوء االستخدام" والمحاباة وغسيل األموال    2
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(  26في المادة    الذي يمنعه من ذلك  البنك   ورفض محافظ البنك تقديم القروض )بسبب قانون   ، حقةسنة ال
تقييد استقاللية    محاوالت   تكثفت ذلك الوقت    ذ ومنزرع بوادر الخالف بين السلطة التنفيذية والبنك.  كان قد  
مع    ،الحاق تبعية البنكي  ف  ،2011في كانون ثان    ،العليااالتحادية  صدور قرار المحكمة  ت بج  وِ البنك وتُ 

  ينص أنه بالرغم مما    ويؤكد ذلك حقيقة مفادها .  لم ينفذ   القرارولكن    ،برئاسة الوزراء  ،هيئات مستقلة أخرى 
الدستور تقاليد    )او جهات(  فان وجود جهة  ،عليه  التنفيذية مسالة غير مسبوقة في  السلطة  مستقلة عن 

  67)ُيتداول اآلن رقم    ةلجهة احتياطيات دولية متناميخاصة بعد أن اصبح لدى هذه ا  ،الحكم في العراق
 . مليار دوالر(

من هدف االقتراض من البنك إلى محاولة إلغاء استقالليته  تحول  الخالف  إذن من الواضح أن  
في ومما    والتحكم  الدولية.  اإلسناد احتياطياته  بعض  التنفيذية  ل  يعطي  السلطة  أن  هو  الفرضية  هذه 

اباألخص  )و  في  ة ملعاالميزانية  االقتراض  إلى  بحاجة  تكن  لم  الماضية  معظم (  خالل   ،الفترة  وبالذات 
األخيرتين الميزانية    ،السنتين  فوائض  بسبب  مشاكل  و المتجمعة.  العامة  وذلك  من  هذه  بالرغم  تقدير 

المتوفرة على ان حجمها كبير الشواهد  تدل  المحافظة  بدرجة ملموسة  الفوائض  التقديرات  . حيث تضعها 
ُخِطط   الظن أنها تتخطى هذا المقدار. وبخالف ما. وأغلب  2011مليار دوالر في نهاية    32-26بحدود  

موازنة    له في  محتمل  عجز  دوالر(  12.6)   2012من  في    ،مليار  والتصدير  فإنه  النفط  اسعار  ضوء 
  جميع حتى مع صرف   2012وقع حصول عجز في  تفإن من غير الم  2012 لعاموعوائده الفعلية  النفطي  

 3. 2012موازنة  نفقات  يصات تخص

عام ساهم  البنك    اضافيان  النوربما  بين  المتأزمة  العالقة    ، التنفيذية والسلطة  المركزي  في 
وجود  إلى احتمال    يشير  بما  األوليتعلق  .  لبنكضد االموجهة    االنتقادات الدعاوى/واستخدما فيما بعد في  

لالستخدام المستقبلي في    )مجنب(  مخزون   نهابأ   ، خطأ    ،وتصويرها  ات الدوليةياالحتياط سوء فهم لطبيعة  
الحاجة" ذهن  فقط  "وقت  في  أثار  مما  أن   االختصاصيينغير  و الساسة  .  ال  إلى  جاهز    مخزون هذا 

المباشر لال مقابل.    ستخدام  ال  ياالحتياط أن    حينفي  دون  مجنبا   وليست  االستخدام  دائمة  الدولية  ات 
على سبيل  وبالعكس.  منها    على المسحوب   إليها  فةضااإل  زيادةتبعا  ل  تزداد أو تنخفض بحيث    ،يستخدم

. االحتياطيات   المركزي دوالرت تزداد االحتياطيات وإذا باعها تنخفض المثال، إذا أشترى )او استلم( البنك  
 

الفعلية   3 العوائد  النفط   بلغت  تعادل    94  اليحو   2012في    لتصدير  وهذه  دوالر.  دينار.    109.6مليار  وكانت  ترليون 
ترليون دينار(. أما تخصيصات   117.5ترليون دينار )المجموع    7.9  قد قدرت ب  2012في موازنة  اإليرادات غير النفطية  

ا مستبعد، لنفقات، وهذترليون دينار. بهذا حتى لو صرفت جميع تخصيصات ا  117.1  وردت في الموازنة بفقد    النفقات
وهذه النتيجة تصح حتى مع زيادة تعويضات حرب الكويت لتتناسب مع ارتفاع عوائد  .  2012نية  اسيتحقق فائض في ميز 

الموازنة.   في  ورد  عما  لالنفط  تجميع  هي  الفعلية  التصدير  عوائد  الشهرية  قيمة  التصدير  التي    2012لعام  بالدوالر  قيم 
 .www.oil.gov.Iq  قعهانشرتها وزارة النفط على مو 
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أن هي  كما  و   االحتياطيات  محددة  التزامات  مقابل  استخدامموجودات  ا   يقود  غير    حتياطيات الهذه  في 
  4.وفي االقتصاد  عدم توازن في سوق الصرف  إلى لتزامات،الهذه اخارج  ،وظيفتها األساسية

في بيع الدوالر  لعملة األجنبيةالبنك المركزي ل"مزاد"  يتعلق باستمرار  ف  االضافي اآلخرأما العامل  
يشبع طلب    أساسا    ظهور البنك المركزي وكأنهو   ،التي بدورها تشبع طلب القطاع الخاص   ،إلى المصارف

النابع من استمرار سريان    ،الوضع غير االعتيادي  هذا العاملفي ظهور  ساهم  . ولقد  طقفالقطاع الخاص  
. فحسب العقوبات تودع عوائد العراق النفطية  لحرب الكويت   أحكام الفصل السابع لعقوبات األمم المتحدة

العراق   تطوير  صندوق  نيويور )  DFIفي  في  الفدرالي  االحتياطي  بنك  البنك  كفي  وليس    المركزي ( 
العراقي. ووزارة المالية هي التي تقرر توزيع هذه العوائد بما فيها ما تبيعه للبنك المركزي. حيث تقوم في  

وحين تحتاج وزارة المالية العملة االجنبية  زي مقابل الدينار.  ككل سنة ببيع جزء من العوائد إلى البنك المر 
تطلبها   وال  العراق  تطوير  ودائعها في صندوق  تستخدم  المركزي.    نم فإنها  التسع  البنك  بدا خالل  لذلك 

ذلك.  منه  تطلب  وال  بالدوالر  المركزي  البنك  تزود  المالية  وزارة  وكأن  الماضية   تصورال  اوهذ   5سنوات 
أساس  خالفي وهوينبغي    مبدأ  هي  إبرازه  الدولية  االحتياطيات  األجنبية  موجودات    أن  مقابل  بالعملة 

لدى  بالدينار  أهم هذه المطلوبات ودائع الحكومة  من  . و يه أعالهكما ُأشير أل  (التزامات )  محددة  مطلوبات 
 . المصدرةوالعملة    ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفيلوالبنوك التجارية باإلضافة    البنك المركزي 

 فإنإلى الدوالر  لدى البنك المركزي أو البنوك األخرى  تحويل ودائعها بالدينار    الحكومة  طلبت لو    بحيث 
  .ذلك ينفذ )الجهاز المصرفي( لمركزي البنك ا

 للعملة األجنبية البنك المركزي مزاد 
  ، 2009، منذ بداية  أخذ فإن العراق    ،العملة  "طلق عليه "مزاد بالرغم مما يُ أنه  مالحظة  من المناسب ابتداء   

الثابت  ترتيب  يتبع   الدينار  صرف  النفطية  سعر  الدول  جميع  مثل  )الدوالر(  اإلشارة  عملة  في مقابل 
"الرسمي" تمييزا     السعر  المزاد صرف  سنطلق على سعر . وفي هذا المجال  المنطقة تجاه عملة االشارة فيها

 له عن سعر صرف السوق وهو سعر بيع الدوالر من قبل المصارف والصرافين. 

الطلب و  المزاد  الدوالر    يباع  إلشباع  النقد.بطريقتينفي  ومبيعات  الدولية  التحويالت  تشمل    : 
األو الطريق الغالبة  ،لىة  إلى  ،وهي  لتمويل    التحويل  المزاد  في  المشاركة  للمصارف  خارجية  حسابات 

 
4   ( مرزا  علي  د.  االقتصاديين   ( 2012أنظر،  شبكة  موقع  األساسية"،  وظيفتها  غير  في  الدولية  االحتياطيات  "استخدام 

 . www.iraqieconomist.netأيار،  18العراقيين، 
في مزاد العملة    اشتراه البنك المركزي من وزارة المالية من دوالر)لقاء الدينار( ما باعه البنك إلى المصارف  لقد فاق ما  5

المركزي حوالي    2011ونهاية    2004. ففيما بين بداية  األجنبية البنك  المالية  % من  65)مليار دوالر    227باعت وزارة 
مليار دوالر    49مليار دوالر. والفرق البالغ    177في المزاد لنفس الفترة  في حين بلغ مجموع مبيعات البنك  العوائد النفطية(  

، 2007يعات الدوالر مستلة من النشرات اإلحصائية السنوية للبنك المركزي  يمثل زيادة في االحتياطيات الدولية. أرقام مب
اإللك2011،  2009 الموقع  فيها  بما  مختلفة  نشرات  من  محتسب  النفطية  العوائد  مجموع  لوزارة .  تروني 

 . www.MoO.gov.iq النفط
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الخاص   ات استيراد  رئيسة  القطاع  نقديةبصورة  مبيعات  تشمل  والثانية  المصارف  .  حاجات   إلى   لتمويل 
أن  ما يمكن   د حد تالتي تشبعها الطريقتين   المذكورة   إن الحاجات لسفر والعالج وغيرها.  امتعددة لعل أهمها  

عليه   المزاد"يطلق  "االعتيادي". ،  "قواعد  للطلب  المبيعات  اشباع  تؤمن  الذي   6التي  التباعد  حقيقة  ومن 
في   والسوق   2012حصل  الرسمي  الصرف  سعري  ناحية  ،بين  المزاد   ،من  قواعد  ناحية    ،وتطبيق  من 

يضع حدا  اعلى على  وأنه    يمكن االستنتاج أن البنك المركزي ال يستجيب لكل الطلبات المقدمة  ،أخرى 
 المبيعات اليومية للدوالر.

بين    فيماف.  2011فإن التوازن في سوق الصرف تحقق حتى منتصف    للعرض   ومع هذا التقرير
السعر   نسبة إلى الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق  متوسط    كان  2010ونهاية    2004بداية  

يمكن القول أن سوق الصرف    بمعدل الفجوة هذاو   .%0.7حوالي    ،)لنطلق عليه "معدل الفجوة"(  الرسمي
لغ  ببالتصاعد. فقد    معدل الفجوة  اخذ   2010بعد سنة  ن  كل. و خالل تلك الفترة  الخارجي كان يتسم بالتوازن 

في النصف  %  2.8وتوازن(  ال  من  ا  قريب)ومع ذلك ال زال السوق    2011من    االول  النصف% خالل  1.6
مع العلم  .(في السوق  )وهذا يبين اختالال   2012من  التسعة اشهر األولى% خالل 6.4رتفع إلى ليالثاني 

ال في وصل    معدلان  تو 10)   2012  نيسان  10  ذروته  نحو  ببطء  ينخفض  أن  قبل  في  ا%(  تقريبي  زن 
  7( ادناه.1) الجدولأنظر   ،%(2.9) تشرين اول

)عكسيا (  يتناسب    2012أن تصاعد معدل الفجوة وانخفاضه خالل    (، 1)  الجدول، من  وال يبدو
خالل    معدل المبيعات اليوميةن  أ   فبالرغم منالدوالر في المزاد.  )مبيعات(  تماما  مع تغير حجم عرض  

تصاعد معدل   ،2011يختلف كثيرا  عنه خالل النصف الثاني من    لم  2012ربعة أشهر األولى من  األ
سريع بشكل  األ  خالل  الفجوة  أخرى شهرهذه  ناحية  من  من    ،.  بشكل  اليومية    المبيعات   عفارتابالرغم 

ايارملموس   الفترة  انخفاض معدل الفجوةن  إ ف  آب وحتى    2012  منذ  لم    ،بالرغم من حدوثه  ، خالل تلك 
لقد تبين  و   .في معدل الفجوة  مؤثرة  اخرى   متغيرات لى احتمال وجود  إ. ويشير ذلك  رتفاعاليتناسب مع هذا ا

المزاد   ،اإلحصائي/اإليكنومتري   ستطالعاالمن   خالل  لنشاط  أول  -/تشرين2009ثان  -كانون   اليومي 
-الذي زاد أثره منذ تشرين   ،"غير اعتيادي"طلب  ما يظهر أنه  كان    ،2012خالل  متغير  ن أهم  أ،  2012

االستقرار  ربما    ،2011  أول-ثان/كانون  وتخلخل  االقتصادي  المنظور  لضبابية  اضافة    .اإلقليمينتيجة 
من تبين  االعتياديبالفجوة    لمعدل  فعةمرتاستجابة  وجود    االستطالع   لذلك  غير  الطلب  ولكن    تغير 

كان  . ويتضمن ذلك انه إلحداث التوازن، من خالل زيادة العرض،  تغير عرض الدوالراستجابة منخفضة ل
 

  عن تطور النشاط االقتصادي ومستوى الدخل   ينجم  وغير االعتيادي. األول  ياالعتياد  نوعين:   الطلب إلى  يمكن تقسيم  6
ما    ومؤخرا    ركة رأس المال للخارجوحوالمضاربة  لخزن  ل  والثاني ُيستخدم   )استيرادات، دخل االستثمار، سفر، عالج، الخ(.

 (. 1، انظر ملحق )والعقوبات الدولية على إيران الخ في سوريا لنزاع المسلحالطلب اإلقليمي الذي نتج عن اب سمي 
  في تزايد دوافع المتاجرة بالدوالر في السوق )استغالل الفرق في أسعار الصرف   2011الفجوة منذ أواخر    ساهم أتساعلقد    7

arbitrage ). 
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التي تقوم أساسا     ،ينبغي زيادة مبيعات الدوالر إلى مستويات عالية جدا  غير ممكنة حسب قواعد المزاد 
وربما غير مقبولة    ،بشكل رئيس  دي خاصة تمويل استيرادات القطاع الخاص على تمويل الطلب االعتيا

العرض فعالية ملموسة خالل التسعة   فيالفعلية  لزيادة  تكن للهذا السبب لم  (.  1)انظر ملحق  .  سياسيا  
 هو انخفاض الطلب   ، كما يبدو، في الطريق نحو التوازن وإنما كان العامل األهم  2012أشهر األولى من  

ببطء نسبيا  بين  ومما قد يساند هذه الفرضية أن معدل الفجوة أخذ باالنخفاض    8.بع الثالث خر الر في أوا
 .(1) الجدولكما يبينه  نيسان وآب ولكنه تسارع بعد ذلك
 بين سعري صرف السوق والرسمي  الفجوة ( 1) الجدول

المعدل اليومي 

 لمبيعات المزاد 

 مليون دوالر 

 الصرفسعر 

 
 معدل الفجوة:  

لفرق بين  ا  بةسن
سعري السوق  

إلى  والرسمي 

%  ،الرسمي  

 دنانير للدوالر 

 السوق
الرسمي  

 مزاد(ال)

45 0.4 1,417 1,411 2007-2004 

132 1.1 1,190 1,178 2010-2008 

    2011 

 النصف األول  1,170 1,189 1.6 151

 النصف الثاني  1,170 1,202 2.8 179

    2012 

 كانون ثان  1,168 1,205 3.2 218

 شباط  1,166 1,236 6.0 106

 ذار آ 1,166 1,240 6.3 230

 نيسان 1,166 1,263 8.3 148

 أيار 1,166 1,249 7.1 179

 حزيران  1,166 1,240 6.4 186

 تموز  1,166 1,254 7.5 227

 آب 1,166 1,248 7.0 275

 أيلول 1,166 1,228 5.3 271

 تشرين اول 1,166 1,200 2.9 258

 محتسبة من بيانات وردت في المصادر التالية:  المصادر: 
 .2011 ،2009 ،2007السنوية اإلحصائية النشرات  :البنك المركزي العراقي

Central Bank of Iraq (212) Central Bank of Iraq Foreign Exchange Auction, 2 November. 

http://www.cbi.iq/documents/CBI_FOREIGN_EXCHANGE_AUCTIONS.pdf. 

 
و   ستطالعاال  يعتمد   8 إحصائية  ارتباطات  على  بين  اإليكنومتري  العالقة  لشكل  والعوامل  افتراضات  الصرف  سوق  فجوة 

فيها باستطالع  المؤثرة  القيام  نتائجه  لتدقيق  المطلوب  فإن  لهذا  فعلي  ميداني  .  و تفصيلي  غير  لمكونات  الطلب  دور 
  . 2012لى من االعتيادي في توازن السوق خالل العشرة أشهر األو 
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بعد يتبين من العرض أعاله جانب جوهري آللية التوازن في سوق الصرف في الوقت الحاضر. ف
المتوفرة للبنك    األساسيةفي التحديد الكمي لتحويل العملة األجنبية فإن الوسيلة    اآللية السابقةالتخلي عن  

لت الفرق المركزي  وال   قليل  الرسمي  الصرف  سعري  الطلب    يه  سوق بين  تجاه  الدوالر  عرض  تغيير  في 
، أضعف فعالية هذه الوسيلة  2011تصاعد الطلب غير االعتيادي منذ أواخر  ما يبدو انه  ولكن  عليه.  
موسة خالل التسعة أشهر األولى  الجة الفجوة. لهذا السبب لم ُتْثِبت وسيلة تغيير العرض فعالية ملفي مع

. ويثير هذا الوضع مشكلة أساسية في كيفية التعامل  في الطريق نحو التوازن، كما مر ذكره  2012من  
قول إن العبرة  مع سوق الصرف عند حدوث صدمة كبيرة فيه، كارتفاع الطلب غير االعتيادي. ويمكن ال

ى لمواجهة الصدمة إضافة لما في جعبة البنك  هي ضرورة إيجاد وسائل أخر   2012المستمدة من اختالل  
 وتعتمد هذه الوسائل على نوع الصدمة وطبيعتها. المركزي من وسائل.

اآللية السابقة  في العراق على  واإلعالم  المهتمين بشؤون االقتصاد  الساسة و ن اعتياد العديد من  إ
الدوالر    يزيد عرض ي حين  العتراض على البنك المركز في الصرف الخارجي دفعهم إلى ا  (2003قبل  )

قد يسهل   المزاد اإلشارة، ضمنا ، إلى أن  و   ،سوق الرسمي وال  سعري الصرفبين    رق في السوق لتقريب الف
  التأثير في توازن سوق الصرف. وربما زاد ذلك من محدودية هذه الوسيلة في    9"تهريب" العملة األجنبية. 

إلى   اإلشارة  المناسب  من  المجال  هذا  رسوفي  نشرتوثيقتين  دعاوى  ميتين  إلى  ضمنا ،  تشيران،  حديثا   ا 
% فقط من  18أن    والتي توصلت إلى  ،التهريب والمحاباة في المزاد. األولى أعدها ديوان الرقابة المالية

ل  استيراد الق  2012مبيعات المزاد في   دد استخداماته، فيما عدا عن  أما الباقي فلم ُتح  ، طاع الخاص م وَّ
(. كما وردت االشارة في  2أنظر ملحق )  منه وتكرار ذات االستخدام لجزء آخر.  ذكر نقص التوثيق لجزء

إلى   الديوان  واألشخاص  استئثار  وثيقة  البنوك  منبعض  غالبة  وباالعتماد   لنسبة  المزاد.  على    مبيعات 
  10ذات الدعاوى. ،من بين أشياء أخرى  ،هي تقرير للجنة برلمانية  ،وثيقة الديوان كررت وثيقة ثانية

وثيقة الديوان في حساب استيراد القطاع  ثرنا شكوكا  على دقة البيانات التي اعتمدت عليها  د أولق
 (.2في ملحق ) الخاص 

 
قبل    9 الرسمي،  الصرف  أن سعر  الدوال2003بالرغم من  تجاه  أيضا   ثابتا   إال  ، كان  السعر  بهذا  لم يكن متاحا   ر ولكنه 

ومحددة محدودة  واستخدامات  واالستخدامات مسبقا   لجهات  الجهات  حاجة  إلشباع  المجال  هي  الموازية  السوق  وكانت   .
. ولقد خلقت الصرف الرسمي والموازي, حينذاك, مئات ثم آالف النسب المئوية  ووصل معدل الفجوة بين سعري  األخرى.

ازدواجية اسواق الصرف, في ذلك الحين, انطباعا  بعدم القانونية  أو التهريب عند تحويل الدينار مقابل الدوالر, والذي يبدو  
قانونية   سوق صرف  وجود  من  بالرغم  اآلن,  سائدا ,  زال  ال  االنطباع(  )أي  عدا  أنه  فيما  فأنه،  الحقيقة  وفي  حرية.  أكثر 

 اه في سوق صرف قانونية حرة.غسيل األموال، يفقد "التهريب" معن
في    10 تباعا ،  الوثيقتان،  و  7ُنشرت  ثان  أول،  13تشرين  "المسلة"،    2012  كانون  موقع  في 

http://www.almasalah.com. 
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  ومؤسسات الصرف الخارجي: تقييم سياسة
فإن البنك المركزي بادر منذ    2012بالرغم من تقلب مبيعات الدوالر خالل األربعة اشهر األولى من   .1

غير أن من (.  1  الجدول، )في حالة توازن كان سوق الصرف    ين األولل تشر وبحلو إلى زيادتها.    أيار
وهذا األمر بحاجة    .2012أيضًا أن االختالل في السوق استغرق فترة ليست بالقصيرة خالل   الواضح

إلى تفسير. هل فوجئ البنك المركزي بحجم طلب غير اعتيادي، وما هي عناصر هذا الطلب )بما  
دوالر تداول الكالم اإلعالمي بشأنه، الخ(؟ لماذا لم يزيد البنك المركزي مبيعات ال فيه اإلقليمي الذي ي  

باستجابة أسرع وبحجم أكبر لتضييق معدل الفجوة، هل كان يتوقع معارضة سياسية، أم هل منعته  
وحتى يتم   قواعد المزاد من ذلك؟ هل التأخر باالستجابة يعود إلى مشكلة مؤسسية/إدارية داخل البنك؟

لم   استعادة التوازن   إجابة أو تحليل أكثر تفصياًل فإن تقديرنا هو إن التأخر النسبي فيلحصول على  ا
. ففي وجه ما يبدو انه ارتفاع كبير للطلب على الدوالر خالل  يكن المسؤولية الرئيسية للبنك المركزي 

من   األولى  أشهر  بحج   2012التسعة  الدوالر  مبيعات/عرض  زيادة  يقتضي  كان  كبير والذي  م 
راق تنظر بريبة إلى زيادة عرض إلشباعه، فإن التقاليد/العادات المؤسسية واإلعالمية المتأصلة في الع 

الدوالر وعمل السوق األكثر حرية. ولقد الحظنا أن الحجم المطلوب للزيادة في العرض نفسه غير 
العملة وربما غير مقبول سياسياً  البنك  ممكن حسب قواعد مزاد  اجه معضلة منذ بداية  و ي. لهذا كان 

أثرت جميعها في سرعة استعادة التوازن.   وواجه ظروفًا تتخطى قدرته على التحكم بها، ربما   2012
في   النهاية،  في  نجح،  المركزي  البنك  أن  القول  يمكن  باالعتبار،  والظروف  المحددات  هذه  وبأخذ 

 الوصول للتوازن في سوق الصرف الخارجي. 

ال ي عرف لحد اآلن على وجه الدقة حجمها أو مكان العامة المتجمعة والتي    خالفًا لفوائض الميزانية .2
المدفوعات( واضحة المعالم   إدارتها فان االحتياطيات الدولية )فوائض ميزان  االحتفاظ بها أو كيفية 
من حيث حجمها أو مكان االحتفاظ بها أو شفافية إدارتها. هذا إضافة إلى وجود قواعد تحد من سوء 

رت رقابة برلمانية  ا طالما استمرت استقاللية وصدقية البنك المركزي، من ناحية، وطالما توفهماستخدا
توزيع  قد نجح في  المركزي  البنك  ان  الى  المناسب االشارة  ناحية أخرى. ومن  ومهنية رصينة، من 

كانت    جزء مهم من االحتياطيات الدولية على عدد من البنوك المركزية خاصة األوربية منها بعد ان
  يكي في نيويورك.هذه االحتياطيات محفوظة بالكامل لدى بنك االحتياطي الفدرالي األمر 

ت منظومة الصرف الخارجي في  ف  مع وجود قيود تتعلق بغسيل األموال وقيود فرعية أخرى فلقد وص   .3
...  ()على العموم  غير مقيد  تالمدفوعا "بحساب جاري لميزان  على أنها تتسم    2011العراق في بداية  

ومع أن هذا الوصف ال زال صحيحًا غير ان قواعد المزاد البد    .بشكل كبير"  حرمع حساب رأسمال  
على معامالت القطاع الخاص في    2011كانون أول//انث  رينأنها فرضت شيء من القيود منذ تش

ة  م و . ونعتقد أن منظ الطلب الكلي الطلب االعتيادي وليس    إشباعوبالذات    ،حسابي ميزان المدفوعات 
أعاله  الصرف   وصفت  كما  المستقبل  ني  الخارجي  في  تستمر  ان   بعض  ظل في  ولكن  بغي 
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إن  شتراطات اال نفطية  .  عوائد  يتطلب  متوازنة  سوق  في  الثابت  الصرف  سعر  ترتيب  استدامة 
معين  يواحتياط  حرج  حد  تحت  االحتياطيات  وانخفضت  النفط  اسعار  تدهورت  فإذا  كافية.  دولية  ات 

للعودة  . في هذه الحالة يحتاج البنك المركزي  قابل لالستدامةصرف الثابت غير  بح ترتيب سعر اليص
الصرف  ترتيب    إلى الزاحف  سعر  قيود إضافية    crawling-pegالمثبت  على    بالذات وربما فرض 

الطلب االعتيادي على العملة   اشباعكما أن من المناسب استمرار ترتيب قواعد   حساب راس المال.
 لسياسية وغير القانونية. على استقاللية البنك المركزي وإيقاف التدخالت ااالجنبية والحفاظ 

بما ان "المزاد" قد أدى غرضه منذ وقت طويل فإن من المناسب التفكير بترتيب جديد. ويفضل بدال    .4
استحدا الذي منه  الدينار  مقابل  والخاص  العام  القطاعين  طلب  يخدم  بما  الدوالر  لعرض  تنظيم  ث 

م البنك المركزي لكافة عوائد النفط بدال  من صندوق تطوير العراق سينهي االزدواج ستالإن ايقدمانه.  
العملة  على  العام  القطاع  طلب  تلبية  في  الرئيسية  الجهة  المركزي  البنك  جعل  على  ويساعد    القائم 

الكويت إن  األجنبية.   لحرب  المتحدة  األمم  لعقوبات  السابع  الفصل  قفص  العراق من  سيقوي    خروج 
 د للبنك.دور الجديال

والتوثيق    لمسائل اإلجرائيةخاصة ما يتعلق با  مراجعةالصرف الخارجي بحاجة إلى    وآلية  مؤسسيةإن   .5
ختالل في الا  ت وإمكانية تشخيص حاال  المراقبةباإلضافة الى تحسين كفاءة  وتوفير البيانات ونشرها  

ثم    مبكرا    السوق  في  ومن  واالستقاللية  والسرعة  على  امعالجتهالمرونة  العمل  ايضا   ذلك  ويتضمن   .
  . كل ذلك في سبيل في وثائق االستيراد والتكاليف الفعلية  الواردةبين تكاليف االستيراد  التطابق    تامين

  وإغالق منافذ سوء استغاللها. آلية الصرف الخارجي كفاءة تحسين

 ةجـــنتي
قف السلطة  امو   ية أنحات اعالم بينت تصري  ،2012  المركزي، في تشرين أول  بعد استبدال محافظ البنك

التشريعية   السلطة  المتعلقةالتنفيذية وأصوات مهمة في  النقدية  السياسة  بمزاد   تشكك في فعالية عناصر 
اعدتا من    أشرنا أليهما آنفا ،  ولقد احتوت وثيقتان رسميتان،.  االحتياطيات الدوليةإدارة  بو العملة األجنبية  

  ملحق في    أثرنا. غير أننا  بالمزاد   ةقف المتعلقاالمو برلمانية ونشرتا حديثا ،  قبل ديوان الرقابة المالية ولجنة  
. ويثير  2012)التي مولتها مبيعات المزاد( لعام   الستيراد القطاع الخاص حول حساب الديوان    ا  شكوك(  2)

   ذلك ظالال  من الشك حول النتائج المستخلصة التي اعتمدت على رقم الديوان.

ف تداول دعو ال  أنوبالنتيجة  تم  وما  الحكومة  بإقراض  المركزي  البنك  لقيام  السابقة  بداية   هات  منذ 
  ، )وااللتزامات المترتبة عليها(  من الدعوة الستخدام االحتياطيات الدولية في غير وظيفتها االساسية  2012

الميزانية إلى  بشر  تال    ،العامة  بالرغم من وجود فوائض متجمعة في  يقود  الحفاظ على استقاللية  باتجاه 
مستقبال  الب المركزي  قد  نك  وبهذا  شفافة  .  غيرة  وإدارة  الستخدامات  الدولية  االحتياطيات  مشابهة  تخضع 

 المتجمعة. العامة فوائض الميزانية  الستخدامات وإدارة
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 ( 1) ملحق

 اخلارجي  الصرفوق يف س املتغريات املؤثرة
ي  ذال  المتغيراتبين    عالقة إيكنومترية تقدير من خالل  العراقحالة سوق الصرف الخارجي في    سُتطِلعتا

عن  المتاحة  يومية  البيانات  ال   مت في عملية التقدير خدِ حالة االختالل أو التوازن في السوق. ولقد استُ   تفاعلهايقرر  
  2009للفترة بداية  وسعر صرف السوق    من الدوالر  ومبيعاته)السعر الرسمي(  األجنبية    مزاد العملةسعر صرف  

متعددة للفترة ككل   تقديرات   وُأجريت   ، للعالقةمختلفة  رياضية  أشكال    وُاستخدمت.  2012  ول تشرين األإلى نهاية  
الفرعية   تحقق    2012-2011وللفترة  معادلة  على  حصلنا  أن  الوقت  (  2R)  عال  ارتباط إلى  ذات    معنويةوفي 

الم(t-values)  العالقة  لمعلمات  عالية  إحصائية هذا  في  سنورد  لذلك  العالقة  لحق.  لهذه  واحد    ُأختير   شكل 
االستطالع في  معها  التجربة  تم  العالقة  أشكال  من  مجموعة  بين  من  المذكورين  المعيارين  للفترتين    بموجب 

بلغ     .2012-2011و  2009-2012 المشاهدات  عدد  أن  العلم  و  924مع  األولى  للفترة  للفترة    440مشاهدة 
 فيها مزاد العملة األجنبية )أي باستثناء العطل الرسمية(. وهي تمثل عدد األيام التي جرى  ، الثانية

تخطى فيها نسبة  تبأنها الحالة التي ال    هذه العالقةف حالة التوازن في سوق الصرف الخارجي في  عر ِ نُ 
وسعر   السوق  صرف  سعر  بين  الرسميالفرق  الصرف  سعر  إلى  الرسمي  ")   الصرف  ذلك  على  معدل  لنطلق 

فهذا يعني وجود حالة عدم    بهامش كبير  المدىهذا    معدل الفجوة   ى%. أما إذا تخط1.0-%0.7  المدى(  " الفجوة 
 . توازن 

ي يقرر  تال   المتغيراتفي سوق الصرف هي ذات    الفجوة   معدل  المتغيرات التي يؤثر أو يقرر تفاعلهاإن  
العوامل  الصرف  تفاعلها سعر صرف السوق )حيث أن سعر   دوالر  ن ال تتمثل بالعرض مالرسمي مثبت(. وهذه 

مزاد  أو مبيعات الدوالر في  في العراق هو عرض    الدوالر. ولعل أهم مصدر لعرض  طلب القطاع الخاص عليه و 
غير    .الخارج وبعض الصادرات غير النفطيةالتحويالت من  للعرض    وتتمثل المصادر األخرى .  األجنبية  العملة

في السوق    فإنه ُيْشب ع  الدوالرعلى    طاع الخاص طلب الق. أما  النسبية  ا در النخفاض اهميتها المص  هاننا أهملنا هذ
عن تطور    ينجم . األول  االعتيادي االعتيادي وغير  وينقسم الطلب إلى نوعين    .والصرافين  عن طريق المصارف 

والثاني   الخ.  الدخل،  ومستوى  االقتصادي  و ل   تخدم سْ يُ النشاط  و لخزن  للخارجالمضاربة  المال  رأس  ومؤخرا     حركة 
 ، الخ. في سوريا والعقوبات الدولية على ايران  النزاع المسلح ذي نتج عن  الطلب اإلقليمي ال

أن   نوعي  فعلية بيانات  وبما  متوفر   عن  غير  عنهم  ةالطلب  ممثلين  استخدمنا  فproxies  فلقد  تطور  . 
زمنيت ايمثله  (  اعتياديوغير    اعتيادي)الطلب   فترةبداية    من  جاه  عير  .  كل  إضافي  طلب  برز  يظهر،  وفيما 

نهاية  اعتيادي   "دمية"  وتم   ،2011منذ  بمتغير  الفترة    .variable  dummy  ،تمثيله  خالل  الطلب  فإن  لهذا 
 متغير الدمية. االتجاه الزمني و يمثله   2012في حين خالل اتجاه زمني يمثله  2009-2011
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الرياضيفي  و  أدناه   الشكل  المناسب أن يالحظ   ،المدرج  الحصول عليهتقدير  أن أفضل    من  عندما    تم 
عندمامزدوج  -لوغلرثمي  بشكلالعالقة    وصفت أي    وأيضا   في  التوازن  الدوالر    يوم يتأثر  قبل    المزادفي  بعرض 

   .سبعة ايام

 2012-2009 الكلية:  الفترة
(1)   ln (GAPt) = -4.46 + 0.642 ln (D) + 0.0012 (t) - 0.083 ln (S$t-7),    R2=0.91. 

        t-value       (-61.8)    (28.9)               (50.0)         (-5.6)                       D-W=0.19.  

                    t = 12 January 2009- 31 October 2012, daily,    N=924.      

D =  1,    12 January 2009-30 November 2011; 1 -31 October, 2012, 

                        e,   1 December 2011-30 September 2012. 

 2012-2011 الفرعية: الفترة
(2)   ln (GAPt) = -3.43 + 0.647 ln (D) + 0.0011 (t) - 0.11 ln (S$t-7),      R2=0.83. 

        t-value       (-35.3)    (21.0)                (12.8)        (-5.5)                 D-W=0.22. 

                    t = 3 January 2011- 31 October 2012, daily,     N=440. 

D =  1,    3 January 2011-30 November 2011; 1 -31 October, 2012, 

                       e,   1 December 2011-30 September 2012. 

 : حيث أن

GAP  : الفجوة بين  ساوي  وي  ، معدل  الفرق  والرسمي  ي سعر نسبة  السوق  منسوبا   )  صرف    السعر إلى  المزاد( 
 مقاس بنسبة مئوية.  ،الرسمي

S$ :دوالر  بالمليون مقاس  ،مزاد اليومياللدوالر في ا  )مبيعات(  عرض . 

D:   ،ادي. يعتاليمثل الطلب غير امتغير دمية 
e:  ( أساس اللوغارثم الطبيعيe  =2.7183 .) 

N .عدد المشاهدات : 

للمعادلتين    co-integrationالختبار    CRDWفي طريقة  D-W وباستخدام مؤشر أن االنحدار  يتبين 
  spurious-non .11غير زائف  (2)و (1)

 
فيتتوفر   11 المتاحة،  ،  لمؤشر    المراجع  حرجة  اختبار  W-Dقيم  اربع فل  فأقل.   200لعدد مشاهدات   CRDWفي  حالة 

المعادلتين  متغيرات   التالية:  %  5ونسبة أهمية  (  2و 1)كما في  القيم الحرجة  مشاهدة:    100  ،1.05مشاهدة :    50تتوفر 
 . أنظر:0.3مشاهدة:  200 ،0.58

Verbeek, M. (2008) A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, London, P. 330. 
وأقل من ذلك لعدد مشاهدات أكبر. على   0.15بما يساوي    400هذه القيم يمكن إسقاط قيمة حرجة لعدد مشاهدات  نمط  ومن  

ومن المناسب زائف.  ( غير  2( و)1لمعادلتين )ل  نحدارال فإن ا  وبذلك في المعادلتين هما اكبر من القيمة الحرجة.  D-Wهذا فإن  
  تنخفض اعتمادية المعلمات المقدرة.   spurious regressionفي حالة االنحدار الزائفحظ أنه  أن يال
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كما    لفجوة للتغير في عرض الدوالر منخفضة  معدل ان استجابة التغير النسبي لأ  المعادلتين يالحظ من  
للتغير في    في حين أنها مرتفعةفي الثانية    (0.11-) المعادلة األولى وفي  (  0.083-)من قيمة المرونة    ضحيت 

 في كال المعادلتين.  ( 0.64) حوالي  عتيادي كما يتبين من مرونة متغير الدمية الالطلب غير ا

النسبي  اآلن   لنحتسب المركزي  ل  التغير  البنك  قبل  من  الدوالر  عرض  من  تغير  االقتراب  يتطلبه  الذي 
في كان  % كما  8.3من    فجوة معدل ال  من خالل طرح التساؤل التالي: لو أردنا تخفيضالتوازن في سوق الصرف  

  )مبيعات(  ما هي نسبة الزيادة المطلوبة في عرض  تشرين أول(  اليه في  وصل% )كما  2.9إلى    20012سان  ين
وبإجراء عملية التفاضل  وعرض الدوالر    معدل الفجوة فتراض ثبات جميع المتغيرات األخرى عدا متغير  اب  ؟الدوالر
 :التفاضلبدال  رمز    رمز الفروق ستخدام ا ب تم تقريبها  التي ، التاليةللمعادلة  ( توصلنا2معادلة )على 

(3) 
 S$ 

= 
1 

× 
 GAP 

= -9 
 GAP 

 S$ -0.11 GAP GAP 

يكون   أن  ينبغي  الدوالر  عرض  في  النسبي  التغير  ان  مراتاي  فيبحجم    تسعة  النسبي  معدل   التغير 

( ينتج عنه ما  2فإن التعويض في المعادلة )  %2.9إلى    %8.3من    معدل الفجوة اننا بصدد تقليل    بماو  .الفجوة 
 يلي: 

(4) 
 S$ 

= -9 
(−3) 

= -9 × -65% = 585%. 
 S$ 8.3% 

  148من    ،في نيسان  اعن مستواه%  585زداد بنسبة  تينبغي ان    العملةفي مزاد    مبيعات الدوالرأي ان  

بين سعري    معدل الفجوةحتى يمكن تخفيض    ميا يو   ،مليون دوالر  1,014إلى    في المتن(  1  الجدول )   مليون دوالر 
إلى   أيار.    % 2.9الصرف  أن هذهفي  الواضح  حسب  الكبيرة  الزيادة    ومن  تقوم  تال   ، المزاد   قواعدغير ممكنة  ي 

أنها   كما  الخاص.  القطاع  استيرادات  تمويل  خاصة  االعتيادي  الطلب  تمويل  على  تكون أساسا   ال  مقبولة    قد 
  أكبرمرونة    مع   ويقارن هذاالفجوة.    أو تضييق   ودية وسيلة تغيير العرض في إزالةمحد   تتضح   ذلك   . ومن سياسيا  

الفجوة  ستال التغير في الطلب غير  جابة  فإن  .  االعتيادي إلى    هو   عتيادياالالطلب غير    انخفاضبعبارة أخرى 
   .في هذا المجالأكثر فعالية 

  ، بشكل سريع   2012لفجوة خالل عام  اأو تضييق  وربما يفسر ذلك عدم استطاعة البنك المركزي إزالة  
فإن  فيما يظهر،    ،ا  وثاني  .كانت أقل من المطلوب   للدوالر  المبيعات اليوميةالتي حدثت في  الفعلية  أوال  ألن الزيادة  

أستمر عالي أشهر    ا  الطلب غير االعتيادي  إال في   2012لمعظم  المحسوس  باالنخفاض  يأخذ  الربع    أواخر  ولم 
  2012الدرس الذي تبينه حالة سوق الصرف في    نإ أنخفض معدل الفجوة بحدة.    الطلب انخفض  وعندما  .  الثالث

ضرورة إيجاد وسائل أخرى لمواجهة الصدمة إضافة    أن تخلخله نتيجة لصدمات كبيرة يتطلب إلعادته للتوازن هو  
 لما في جعبة البنك المركزي من وسائل.  

  استكمالهافتراضات عامة. لهذا ينبغي  اطات إحصائية و على ارتبيعتمد    ، مع ذلك، اإليكنومتري   االستطالع  إن
وحجم   وحقيقة  الصرف  سوق  في  فعال   حدث  بما  معرفة  أكثر  ميداني  تفصيلي  اقتصادي  وتحليل  باستطالع 

   . 2012في عام  ومكونات الطلب غير االعتيادي
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 ( 2) ملحق

 واستريادات القطاع اخلاص  املزادمبيعات 
اشباع الطلب االعتيادي  إلى    مزاد البنك المركزي مبيعات الدوالر في    تنصرفكما أشير اليه في المتن,  

من خالل البيع للمصارف. وتقوم هذه المصارف بتزويد الدوالر إلى  للقطاع الخاص )االستيرادات وحاجات أخرى( 
  الرسمي ظهرت دعوات تفيد أن هذهو   السوق سعري صرف  بين  معدل الفجوة  في ضوء تزايد  و الصرافين.  األفراد و 

غير االعتيادي الذي قد  ايضا  إلى تمويل الطلب   انصرفتإنما  ت تمول ليس فقط الطلب االعتيادي و المبيعات أخذ 
على   والعقوبات  سوريا  في  النزاع  عن  نجم  األموال.كذلك  و   إيران يكون  وغسيل  إضافة    "التهريب"  دعاوى  ل هذا 

متنفذة    استغالل سياسية  وجهات  أعمال  المصارف  مبيلورجال  من  المتاجرة  جزء  عمليات  في  المزاد  في    عات 
   الخ.  ، أسعار الصرفرق بين استغالل الف

 استيرادات القطاع الخاص 
  في تشرين ثان  ِشر  نُ ر أهم هدف لمبيعات المزاد،  ب  ت  عْ تُ ، التي  في مجال استطالع مقدار استيرادات القطاع الخاص 

يحتوي في ثناياه    صفحة(  15)  25/9/2012ي  خطاب رسمي من ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب مؤرخ ف
  12. المزاد على تقدير لقيمة استيرادات هذا القطاع ومقارنتها مع مبيعات 

-1/1خالل الفترة    المزادفي    مبيعات الدوالر% من  11مليون دوالر والتي تؤلف    2,298من عينة تبلغ  ف
. ووجد  من المبيعات   التي مولتها هذه العينةالفعلية    الخاصة   معرفة قيم االستيرادات   الديوان حاول    31/8/2012

ليون دوالر فقط أي أقل  م  22.5من خالل استخدام قاعدة بيانات الهيئة العامة للكمارك إن ما أستورد فعال  بلغ  
)والذي يبدو أنه    مليون دوالر  393  والبالغخالل كردستان  من  ما استورد  وبإضافة  .  هذه العينةقيمة  % من  1من  

  415.5حوالي  بلغ  لهذه العينة  أن مجموع ما استورده القطاع الخاص    يتبين  ، عدة بيانات الهيئة(غير مشمول بقا
 .  العينة% فقط من 18مليون دوالر أو 

للشك و  نقطتين  هنا  هذه    تثار  العامة .  ودقتها  األرقامبمعقولية  الهيئة  بيانات  استكمال  عدم  هي  األولى 
شموليتها.   عدم  والثانية  االستكمال    إن أوال :  للكمارك  حقيقةعدم  من  لدى    ينبع  االستيراد  وثائق  كافة  تجميع  أن 

 عدم االستكمال وال ادل على بدت ضئيلة جدا .   2012لهذا السبب فإن استيرادات عام الهيئة يستغرق وقتا  طويال . 
ن  إ  الديوان.  تحساباستيرادات القطاع الخاص بين كردستان وباقي أنحاء العراق الذي تبينه  ال   التوزيع النسبي  من

  القطاع الخاص  % من استيرادات 94.6تنفيذ    تم أن ي  ، ن االعينة التي تابعها الديو حسابات  في    ، من غير المعقول
  مليون دوالر( من  415.5من    22.5) فقط  %  5.4مليون دوالر( من خالل كردستان و  415.5من    393للعراق )

االستيراد  كافة    خالل العراق امنافذ  في  ار .  ألخرى  أن  االستيراداتأي  للع  نفسها  قام  الديوان  لها  توصل  ة  ينالتي 
 .  دقتهاالمعنية تثير الشك في 

 
 على الرابط التالي:  2012تشرين ثان،    7ُنشر الخطاب في موقع "المسلة" في     12

http://www.almasalah.com/index.php/special-files/2138-.html. 
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لإلحصاء  ن آخر بيانات عن االستيرادات التي نشرها الجهاز المركزي  أأيضا   ومما يؤكد عدم االستكمال  
ا المجموعة  قاعدة  2010/2011  السنوية  حصائيةإلفي  مصادرها  ضمن  من  الهيئ  )وتستخدم,  العامة بيانات  ة 

البيانات المتوفرة لدى الهيئة ال  وهذا يدل على أن    .2011وال    2010ولم تغطي    2009عام  إلى  تعود    (مارككلل
كما تبينها أرقام    2009عام  ستيرادات  . وعند النظر ال2012فكيف بعام    2011و  2010  تستكمل لعاميزالت لم  

يالحظ أن    ،( أدناه 2)  الجدول  في  رك(هيئة العامة للكماالجهاز المركزي لإلحصاء )المعتمدة على قاعدة بيانات ال
وكانت أقل من ذلك للعامين السابقين. وبالرغم من أن    %46بلغت    المزادادات الخاصة إلى مبيعات  ر نسبة االستي 

لعام   الجدول  هذا  في  الواردة   لعام    2009النسبة  الديوان  خطاب  في  الواردة  النسبة  عن  جوهري  بشكل  تختلف 
يثير الشك في استكمال الوثائق في  قاعدة بيانات    2008و  2007للعامين    انخفاضهاغير أن    ،( % 18)   2012

     أيضا .  2009-2007 للسنوات  ماركالهيئة العامة للك

 الخاص القطاع واستيرادات الدوالر مناألجنبية  مزاد العملة مبيعات (2) الجدول  
 مليار دوالر 

 المزادنسبة االستيرادات إلى مبيعات 

 % 

استيرادات القطاع الخاص من السلع 
 والخدمات 

 المزاد مبيعات 

  

  

ات  ئيإحصا
 التجارة الخارجية 

 المدفوعات ميزان  
ات التجارة  ئيإحصا

 الخارجية 
 ميزان المدفوعات 

29 75 4.6 12.0 16.0 2007 

9 66 2.2 16.8 25.4 2008 

46 78 15.7 26.5 34.0 2009 

 2010 36.3 32.7 غير متوفرة  90 

 2011 39.8 34.9 غير متوفرة  88 

 ادر: ـــالمص 

 : المزادمبيعات 

Central Bank of Iraq (212) Central Bank of Iraq Foreign Exchange Auction, 2 November 2012, 

http://www.cbi.iq/documents/CBI_FOREIGN_EXCHANGE_AUCTIONS.pdf. 

 االستيرادات:

   .2011 - 2007 ،السنوية للبنك المركزي اإلحصائية ميزان المدفوعات: النشرات 

  ،2010/2011 : المجموعة اإلحصائية السنويةلإلحصاءالجهاز المركزي  ،ات التجارة الخارجيةئيإحصا

 http://cosit.gov.iq/annual_abstract_of_statistics_ar.php. 

-2010 السنوية في المجموعة اإلحصائية 2006-2004ال تتوفر بيانات عن االستيرادات للسنوات  مالحظة:

2011. 

إذ بالشمول  فهي تتعلقأما النقطة األخرى  ثانيا :   اُ   .  العامة للكمارك ملت بتكس أنه حتى لو  يانات الهيئة 
 إدارات الجمارك االستيرادات من    عنفلقد أثبتت التجربة اإلحصائية في العراق ودول أخرى أن البيانات المستقاة  

هي أقل من تلك المستقاة من ميزان المدفوعات. ولقد ظهر هذا االختالف في العراق منذ أواسط سبعينات القرن  
حد اآلن. ومن المناسب هنا أيضا  أن نورد مثاال  من دولة اخرى هي ليبيا. فلقد بلغ  اله ل الماضي ولم يتم حل إشك
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متوسط نسبة قيمة االستيرادات كما تبينها إحصائيات التجارة الخارجية )التي تعتمد على بيانات الجمارك( حوالي  
 13. 2009و 0062و 2003فقط من قيمة االستيرادات كما يبينها ميزان المدفوعات للسنوات % 55

 ملخص
الديمذك  تشير مبيعات  إلى  وان  رة  مع  المزاد  أن  يتناسب  بما  تستخدم  بالذاتالمزادقواعد  "لم  تمويل  ف  "،  ي 

التي عرضناها في هذا    الدعوى على حسابات الديوان لالستيرادات الخاصة  . وتعتمد هذهبشكل رئيسي  االستيرادات 
  أن تكون استندت جزئيا  على هذه الحسابات. غير أننا   الملحق. كما ان بعض دعاوى المحاباة في المزاد يمكن

 دقة حسابات الديوان الستيرادات القطاع الخاص في هذا الملحق.   أثرنا شكوكا  حول

 
الجدولين   13 المتجددة  (2012علي خضير مرزا )  ،في  (4-4)و  (1-4)  أنظر  الضائعة واآلمال  الفرص  المؤسسة    ،ليبيا: 

 آب. ،بيروت ،العربية للدراسات والنشر
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   39 - 1                                                                          راقفي الع  خالفة وعوامل الي داإلدارة االقتصا

   1يف العراق  وعوامل اخلالف اإلدارة االقتصادية 

 د. علي مرزا 

 األخرى  خالفوعوامل ال  الشرخ الداخلية: ـمقدم
أوائل البريطاني    في  العثمانية،  االحتالل  الدولة  أنهيار  العشرين    بدأت للعراق في أعقاب  ثورة    عملية بعد 

واألثنيات واألديان  تفاق الطوائف  عدم إوعندما ظهر    .(1976،  علي الوردي) ،حاكم وطني للبالد   ختيار ا
ولقد   2. ليكون ملكًا على العراقفيصل بن الحسين    دعوةتم  المختلفة على شخص عراقي معين  والعشائر  

على    حصل قبلعام    قبولفيصل  البالد   المجموعات   من  في  أنه   3. المختلفة  و أثبت    كما  حكمة  تفهمًا 
وعشائر  وأديان  مقسمًا بين طوائف واثنيات    ، الذي ولد لمتنوعلبلد اهذا ا  التعامل مع مجموعات ومهارة في  

 تتوفرلم    هبعد و   4متخندقة. ووالءات  قوى  في مواجهة    ،وطنيةالوحدة  ال  لتقويةالترويج  ولقد حاول    متعددة.
 .قبواًل مماثاًل من قبل الجماعات المختلفة شخصية تكسب 

سلطة،  2003  عام  ييرغتوبعد   فكرة  تكويناالحتالل    ساندت  على  يقوم  سياسي  التمثيل    نظام 
لنزاع  ا نتيجةتعمق الذي  اإلنقسام الطائفي بسبب و . واألديان واألثنيات  حسب الطوائف الديمقراطي التناسبي

الكويت  حرب  بعد  من  المسلح  المجموعات  و   ،ناحية،  وضعف  ة  رهابيالاالعصابات  و   المسلحةانتشار 
المركزيةالحكو  فلقد 2003  منذ   مة  اخرى،  ناحية  من  في    ساهم   ،  الفترة    مجدداً لنزاع  ا  اشعال ذلك  خالل 

هشاشـــ ظه  ذاوبه  5. 2005-2007 الوحـــرت  الوطنيــة  أخ  د ــبعا  ــالسيم  ،ةــدة   في   ات ـــمجموع  ذت ـــأن 
 

محدثة    1 مقدمةمن    ومنقحةنسخة  للمؤتمر  ل ورقة  االقاألول  العراقيينشبكة   1-آذار/مارس  30بيروت    ،تصاديين 
 . "العراق: الواقع واآلفاق االقتصادية" :، بعنوان2013ان/أبريل نسي

  ما يلي:   ورد فيها  ،1920تموز    3كي العام في العراق، مؤرخة في  لوزير خارجية بريطانيا إلى نائب الحاكم الملرقية  بفي    2
ي يستطيع أن يحوز كما أن خبرتنا في بغداد خالل بضعة األسابيع األخيرة دلت بوضوح على عدم وجود مرشح محل"...  

ا يمكنه من  تأييد  هفيصالً   بمهمته...إنلقيام  على  إدارة    و  في  العملية  المشكالت  يدرك  الذي  العرب  الزعماء  بين  الوحيد 
 .187،  186( ص ص 2008"، عبد الرزاق الحسني )حكومة متمدنة...

على  )المحافظات(  األلوية    معظموافقت    1921خالل تموز    )"التصويت العام"( الذي نظمته وزارة الداخليةتاء  فستالفي ا  3
 .  232-230( ص ص 2008الحسني )  أنظر، .فيصلختيار ا
والتي وزعها بين وزرائه ومعاونيه لغرض التداول    1932آذار   15تبين مذكرة منسوبة إلى الملك فيصل األول مؤرخة في    4

هذه   ةقويت ت لوحدة الوطنية. باإلضافة لبيانه متطلباا  ضعفوالشرخ الموجود فيه و   للمجتمع العراقيوالنقاش، ادراكًا عميقًا  
 . 16-9، ص ص (2008كمقدمة لكتاب الحسني ) مذكرةرت الش. وقد ن  ةالوحد

بعد إخراج العراق من الكويت وفرض العقوبات الدولية  أن االنقسام الطائفي في العراق تعمق،    Haddad (2011)يبين    5
أهم  ،القاسية العوامل  من  لمجموعة  المسلح    :هانتيجة  اعقبالنزاع  الكوي   الذي  اإليماالح  ،تحرب  للنظام،ين ملة  تغليبه   ة 

 الخ.  ، لمصالح العشائر المساندة له
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 حكومة   فيار  القر اذ  اتخ  أن أصبحوبعد    المناطق الوسطى والشمالية تشعر مجددًا أنها في طريق التهميش
 .بمعزل عن الحكومة المركزيةعمومًا  يجري  كردستان  إقليم 

صعب  وطنية جامعة    أن تكوين وحدة  1921منذ تأسيس الدولة في    التجربة في العراق لقد بينت  
وجه  المنال   وأثنية  والءات في  وعشائرية    طائفية  اللبرالية  ودينية  "الوطنية"  الحركات  زحزحتها  تستطع  لم 

والليساوا التوصل  .  قوميةرية  من  اجتماعيوبداًل  فإن  لتوافق  اجتماعي(  فرض    )عقد  واشكال  محاوالت 
الوطنية المركزيةإنما جرت تحت مظلة    ،الوحدة  السلطة  الشرخ    ولقد   .قوة  لتعميق  أخرى  عوامل  ظهرت 

الريع الدولة  أهمها نشوء  التالي،  العرض  المجتمع، كما سيتبين من خالل  النزاع في  بداي ية موأسس  ة  نذ 
الماضي   القرن  ثم  خمسينات  السلطةتقوية  ومن  سيطرة  دوافع   وبالنتيجة   المركزية   توجهات  إضعاف 

اجتماعيإلى  التوصل   و توافق  في    2003  بعد .  تمثل  آخر  عامل  الفدراليبرز  النظام  االتحادي /إقامة 
موجة  الدستور  صدور  و  ثم  حوله  النفطيةوالخالف  ا  العقود  السلطة  بين  و ز كلمر والخالف  ة ومحكية 

.  كردستان
والزال   كان  الداخلي  لقد  النزاع  والجهود لعوامل  االقتصادية  اإلدارة  أسس  خلخلة  في  بعيد  أثر 

ضعف االستدامة في توفير فرص العمل،    ومن ثممما أدى إلى زعزعة أسس التنويع االقتصادي   التنموية
.مباشرة باإلنفاق العام  لة تصالم  ةط نشواإلالتوسع في االستخدام الحكومي    الذي اصبح مصدرها االساس

. وبالنتيجة استحكمت حلقات الفخ الريعي وأتسمت آفاق تحقيق التنويع االقتصادي بعدم اليقين

التنمية و القتصادية  اإلدارة: أولا 
 2003ل  ــقب( 1-1)

النفطية  قبل العوائد  الماضي  تصاعد مستوى  القرن  بداية خمسينات  الزرا   في  الصادرات  دورًا    ة عيأحتلت 
وكانت  .  اعليهوحاجات ميزان المدفوعات  الدولة  خزينة  واعتماد  في العراق  اط االقتصادي  في النشساسيًا  أ

.  (1965محمد سلمان حسن،  ) الصادرات الزراعية قد اكتسبت أهميتها هذه منذ أواخر القرن التاسع عشر
الناحية االقتصادية الزرا   فمن  الدخل والملكية  العامة في    أساسياً موردًا    ةعيكانت الضريبة على  الميزانية 

دورًا مهمًا في الحياة السياسية    العشائرشيوخ  الزراعية/  من الناحية السياسية كان لمالك األراضيو .  للدولة
الطبقة السياسية. حيث كان السياسيون    أعضاء  من خالل عضوية البرلمان وكذلك في الصراع الدائر بين

. بعبارة اخرى كانت الدولة تحتاج القطاع  ما بينهمفيلصراع  م في امواقفه  د اسنشيوخ العشائر ألإلى  يلجأون  
وبالرغم    من الناحية السياسية.  الزراعية  األراضي  مالك)الخزينة( و   المالية/ةالزراعي من الناحية االقتصادي

الن  تنامي  من والزيوت  النسيج  صناعات  خالل  من  الماضي  القرن  ثالثينات  منذ  الصناعية  ة  يتبا الحركة 
كانت   ،نشاءإلا  ومواد  الصناعات  هذه  أن  موجهاً   غير  كان  إنتاجها  ومعظم  الداخلي  وليدة  .  لالستهالك 

لم تساهم   الميز بشكل ملموس  وبذلك  العملة األتوليد  في    أو  العامة   انيةفي رفد  . واالستخدام   جنبية عوائد 
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لغياب ربما  و  ذلك أحد األسباب  يذكر    كان  السللصناعيين  دور  الحياة  األراضي   مالكة بة مقارني سيافي 
 . الزراعية

منذ أواخر عشرينات القرن الماضي العامة  الميزانية    تمويل ومع أن عوائد النفط أخذت تساهم في  
 كانت   فهي.  في ذلك الحيننسبيًا  كانت قليلة  هذه العوائد    ولكناإلنتاج والتصدير(    بدايةكانت    1928)

اكتسبت  عوائد النفط و   تصاعدت   ربعينات،ة األايبعد نه  ،"رةحين غ"على  و   متدنية لكل طن ينتج.مدفوعات  
مع  بعد اتفاقيات "تقاسم األرباح"    تحقق التصاعد . فلقد  ماليةموردًا كبيرًا ومعه استقاللية  من خاللها  الدولة  

األجنبية   النفط  الخمسينات شركات  بداية  العربيفي    في  الخليج  قادته  منطقة  والذي  العربية  المملكة  ، 
شبه  "  وجاءت الزيادة  .( Yergin, 2009)  حققته في منتصف األربعينات   قد   فنزيال  نت أن كا   د ة بعالسعودي
الحجم( بحيث كان  "مفاجئة النظام االقتصاد   )من حيث  التعامل    القائم في حينه  واإلداري  يينبغي على 

ر  بألكء ا ز جالفاق  ليتبع مجلس الوزراء من أجل تنظيم وإدارة إنحينئذ    األعمارمعها. ولقد تم تكوين مجلس  
من قبل البنك الدولي.   اً د فنيسان  االجتماعية. وكان هذا المجلس ي  ه العوائد على البنية األساسية و من هذ 

تبناة  الم  قاعدةال  ت . ولقد كاناألعمار لتنسيق اإلنفاق بين المجلس والوزارات المعنيةوزارة    أ نشأت بعد ذلك  
النفط  عوائد  مناسبة  -فاق ن إ-% 30/ ي ر ثمااست -إنفاق -%70)   30/70لتوزيع  حاجة لذلك  و   حينئذ جاري( 

من    ،اإلداري )والتعليمي والصحي(وصغر حجم الجهاز    ،من ناحية  ،العراق للبنى األساسية واالجتماعية
. ناحية أخرى 

االجتماعية  1958تموز    منذ و  العدالة  تحقيق  في  أوسع  ت و ج ه  التوجهساد  هذا  وشمل  توزيع    . 
الزراعية النفو بز   ناً اذ اي  كانالذي    األراضي  أزالت زيادة  ال  أن  بعد  الزراعية  األراضي  لمالك  السياسي  وذ 

وإسناد الطبقة  . وأمتد إلى تشجيع الحركة الصناعية  االقتصادي منذ بداية الخمسينات عوائد النفط نفوذهم  
حتى أو    لم تتغير آنيًا مؤسسية مجلس ووزارة األعمار  ،المتوسطة الصناعية والتجارية. من ناحية أخرى 

باسم   اراألعمأستمر كل من مجلس ووزارة    د النفطية بين األعمار واإلنفاق الجاري. إذ ع العوائزي تو   نسب 
البنية االساسية  لزيادة اإلنفاق على  )"مؤقتة"(  ولقد تم رسم خطة  مجلس ووزارة التخطيط في العهد الجديد.  

ومع استمرار العمل    .رماعألالس  جت موعامنهج ومشر   العمل وفق  مع استمرار  ،االجتماعيرأس المال  و 
الجديد   ،30/ 70بقاعدة  مرحليًا   النظام  ت و ج ه  أن  الباب    غير  تغيرات  فتح  وتوزيع    إدارةفي  مستقبلية  أمام 

أن متطلبات اإلنفاق    اً ظهر واضح  فلقد   .1958قبل تموز  أطول    اً ربما كانت ستأخذ وقت  العوائد النفطية
.  رار هذه القاعدة مستقبالً باستميسمح لن  سوفد ديلجتماعي وإسناد الت و ج ه ااالج

تأميمات   أشرت  االقتصادية  اً مهم  اً تغيير   1964لقد  الفلسفة  لدورها  للدولة  في  فباإلضافة   .
حتى تغيير  ألربعة عقود    ، واستمر هذا التوجهلتوزيعيااإلنتاجي/تمارس النشاط  االجتماعي أخذت الدولة  

في  النظا و 2003م  كلي  طار  بإ  1969-1964ة  سيخم  ةخط  املعا  ذلكفي    سمت ر  .  ائمة قو اقتصادي 
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للخمس سنوات  الجديد نطوت على  ا   مشروعات  الدور  أوائل    .تقوية  العامة    1964وفي  الميزانية  ظهرت 
في   30/ 70التخلي عن قاعدة  اً والتي تم فيها )وفي الميزانيات التي أعقبتها إلى يومنا هذا( فعلي لتلك السنة
 د النفط. توزيع عوائ
بعد  دولال  ور د   عستو   لقد  في    ارتفاع ة  النفط  وعوائد  شركات   1971/ 1970أسعار  أغلب  وتأميم 
هذا التوسع، (  1973التي أعقبت زيادة عوائد النفط )بعد    1980-1976خطة    وأشرت .  1972النفط في  

عة  واس  على جبهة  تنفيذ استثمارات   ي. وكانت "االنفجارية" تعن "انفجاريةة  تنمي"  في تحقيق رغبة  الخاصة  
التالية    6.وقت بأسرع    التوزيعية/واإلنتاجيةواالجتماعية    األساسية  البنية   ريعشام  نم الخطة  واستمرت 

لتوسع في اإلنفاق  با  ، اإليرانية-أثناء قيام الحرب العراقية  ،1980والتي أعدت في أواخر    1981-1985
بية  لة األجنعمال  من  يياط حتالاأن    اً واضح  ظهر  1982بحلول  تحت شعار "الحرب والتنمية". ولكن    العام

والتصدير   نتيجة انحدار اإلنتاج  وإن العوائد النفطية تنحدر بسرعة  نفاد إلى ال  كان آيالً لدى البنك المركزي  
لذلك  النفطي األمد هم  أ  .  قصير  منظور  إلى  االقتصادية  السياسة  منظور  وتحول  الخطة  هذه  مشروع  ل 

أدنى من  حد  إدامة  وفي ذات الوقت  ب  كنة الحر مامة  إدا  دفهب يةتداع الية الملموارد المرة اإدا  ينصرف إلى
واالا اللستيرادات  )وبالذات  الجارية  العامة  وار نفقات  أصبح  جور(.ألواتب  األهم    وبهذا  لهذه  الموضوع 

هو الميزانية العامة السنوية.   السياسة
ل  خال   من  ة"ي قر شال  بةوالبحمايته "لعلى  كافأ  ي    أن  النظام يطمحيران كان  إالحرب مع    انتهاءوبعد  

ال المساعدات  النفط.    واألجنبية  خليجيةاستمرار  لتصدير  أسعار عالية  للحفاظ على  الواقع، ولكن  إضافة 
أدت خيبة األمل في كافة هذه المجاالت إلى من وجهة نظر النظام، كان يشير إلى العكس. وبالنتيجة  

تتآمر عليه من خالل    د عتقأ   تيلا،  ةيليجالخديد من قبل الدول  بالته  شعور النظام بالخطر أو حتى أنها 
بزيادة  النفطية  السوق  أدى    اغراق  مما  تدهور  إإنتاجها  النفطألى  تصدير  بد   سعار  إن   7. 1990اية  منذ 

وتصاعد األزمة االقتصادية في العراق نتيجة لتسريح أعداد غفيرة    الشعور بالخطر والتهديد، من ناحية،
خفاض أسعار النفط، من  نخفضة نتيجة الننفطية م ئد  واع  ت قالو ذات  الجيش، بحاجة إلى عمل، وفي  من  

الكويت في   احتالل  إلى  النظام  دفعت  التي  العوامل  كانت من ضمن  1990آب    2ناحية أخرى، ربما 

وبعد   اخلية.اطياتها النفطية الكبيرة ومن ثم حل األزمة المالية واالقتصادية الد بأمل وضع اليد على احتي
الكو  من  فياعر لا  خل د   يت إخراجه  من    نفق  ق  القاسية  العقوبات طويل  والتفكك )الحصار(    الدولية 

تماسكه الحفاظ على    . ومع قدرة النظام فيالحرب   بالديون وتعويضات   مثقال  هو  و   االقتصادي واالجتماعي
" االنفجارية"  في ذلك الوقت ظهر تعبير "حرق المراحل"، أي الوصول إلى مراحل عليا من "التطور االقتصادي" بأسرع وقت، لتبرير  6

العام اإلنفاق  أخرى في  ناحية  من  "االنفجاري"   ،.  اإلنفاق  ذلك  ظل  تف  في  افلقد  بسبب  ي العالمية  خالتض  لضغوطاقمت  قيود  ة  تخطي 
الطاقة االستيعابية.

أخذ متوسط   8919دوالر/برميل. ومنذ بداية    12.7حوالي    1988بلغ متوسط سعر نفطي برنت ودبي للخمسة اشهر األخيرة من    7
ل في ي دوالر/برم    14.5ا إلىتدريجي. بعد ذلك أنخفض  1990ميل في كانون ثان  دوالر/بر 19.2 إلى  يجيًا حتى وصل  ر السعر يرتفع تد 

(. World Bank, 2013) 1990دوالر/برميل في تموز  16.4حزيران ووصل إلى 
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لى  قادت إ،  2003تغيير عام  حتى    ،، غير أن سنوات الحصاروفير حد أدنى من المستوى المعيشيوت
تبين في النهاية    ،والمؤسسية  بنية األساسية مير ال نية وتد ية والفد اصت االقت قدراتآكل ال الوحدة    تآكلوكما 

 الوطنية. 
إلى   الهذ وبالنظر  القول    التاريخية  لمحةه  اقتصاد  أيمكن  ذات  دولة  تحول من  العراق  هيكل  و ن 

تقليد  األساساجتماعي  الدور  الزراعة  فيه  تلعب  ألخرى  اعة  والصن  ي  دولة   ثانوياً   راً و د والنشاطات   إلى 
ستطع التناغم  تلم    في الخمسينات   المؤسسية  المنظومةان    ات القرن الماضي. غيرنذ بداية خمسين ريعية م 

جديدة حالة  للدولة.يتط  مع  مستقل  مالي  مصدر  نمو  أستمر  لبها  لنفوذ  ال  إذ  األراضي    مالكالسياسي 
العش الذي ائر  الزراعية/شيوخ  الوقت  االقتص  في  دورهم  أصبح  .هامشياً ادي  أصبح  الدولةلقد  مستقلة   ت 

وبحاجة   أخرى  إماليًا  مساندة  قوى  والمهنيين  منلى  والتجار  الصناعيين  في  تمثلت  المتوسطة  . الطبقة 
بتنامي  و   .1958للتغيير في تموز  هؤالء من أوائل المؤيدين  جل  ولقد كان    .للتغييروربما مهد ذلك المجال  

منذ  خاصة  ذلك  بعد  النفطية  الينسبع   العوائد  ستمد ي  السياسي/االجتماعي  التأييد  بح  أص  اضيالم  ن ر قات 
. لقد اتاح الريع النفطي استخدام اعداد في جهاز الدولة  الموظفين   األعداد المتزايدة منمن  دريجية  بصورة ت

الموظفين   من  بذلكواسعة  في    فوفر  ساهم  مما  كثيرة  تشغيل  الضغفرص  االجتماعيو تخفيف  ة ط 
 مستخدمي الدولة التي أصبح    ،السيطرة على الطبقة المتوسطةة  للدول  احتألمقابل  في ا. ولكنه  ةوالسياسي
.(أدناه  اً نيثافي )فقرة الفخ الريعي أنظر  حرمانها من النفوذ السياسي.من ثم و  عمادها،

وتحقيق  ل  ةالدعو   برزت لقد   التقدم  سبيل  في  .  1958  تموزمنذ    قتصاديالا  التنويعلتصنيع 
التن فكرة  يتقوى متنامي  اسناداً   يد االقتصاويع  واكتسبت  أخذ  المفارقة،ًا  وهنا  أخذ    ،  الذي  الوقت  ذات  في 

المختلفة الخطط  جهود  وكانت  يزداد.  النفط  على  االقتصادية    ،االعتماد  الخطة  تموز بعد    المؤقتةمنذ 
 بناء هيكل صناعي متنوع.  هدف تبنيعلى قائمة ، 2003  تغيير عاموحتى   1958

إلى يعود  في ذلك  االقتصادية    االسباب   وكان أحد ء آخر.  شي  قعوالاء و ت شيغير أن اآلمال كان
الاستراتيجي/خطأ    كانت حبيسةالصناعية    السياسةأن   الدول  العديد من  نامية ايديولوجي كان سائدا  في 

من خالل منع المنتجات   بناء صناعة محمية في و هو ، الدول االشتراكية، الخ( سوكارنو/)مصر، اندونيسيا
نحو السوق    اتجاه الصناعات المحمية  فيلك بالنتيجة  ذ   ساهملمحلي. ولقد  للسوق اول  دخال  نة مماثلالم

العالم الخارجي وتدهورها بشكل مستمر.    عزلها  إلىمما ادى    وليس الخارجي  الداخلي عن المنافسة مع 
أس خارج  العمل  على  قادرة  تكن  كانت  ولم  أنها  ثبت  التي  الحماية  ذلكخانقة.  وار   ربةلتج  فاً خال  وكان 

إلى في العالم غير االشتراكي سواء في الدول المتقدمة او دول آسيا الصاعدة التي اتجهت أيضًا    لتصنيعا
ول صناعاتها.  إعانات  دعم  بتقديم  وإنما  المماثلة  المستوردة  السلع  أمام  اسواقها  بغلق  يكن  لم  الدعم  كن 
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الداخوحوا في  المنافسة  على  الصناعات  تساعد  متنوعة  وافز  اال  في  ما ب  جر لخال  بمختلف ذلك  ستعانة 
   .المصادر الدولية التجارية والعلمية الكتساب المعرفة والتطبيق التكنولوجي المتقدم

 2003  ذمنـ(  1-2)
الصعوبة   إلىمن  مستقرة    التطرق  مؤسسية  في  لإلدارة  أطر  السياسات  االقتصادية   الستراتيجيات او رسم 

رسم    مؤسسية تكونت فيأو  آلية  استشفافه من  مكن  ما ي  ضحو تية  لتالالنقاط ا  لعلو .  2003منذ    التنموية 
 في عراق اليوم:والتقييم والمتابعة  والتنسيق السياسات 

بالخطوط العامة للسياسات المقترحة  تأثرت  اإلدارة والسياسات االقتصادية    بدا وكأنلفترة غير قصيرة    (1)
بمساعدة هذه  و   عن العراق.  ،ليلدو ا  هد علي/الدوللمتحدة وصندوق النقد الدولي/البنك ااثائق األمم  في و 

متعددة. ولكن في  ظهرت بمجلدات  ةسمت سياسات واستراتيجيات عامالجهات وجهات اجنبية أخرى ر  
النقدية، السياسة  عدا  فيما  تأثير    الواقع،  لها  يكن  ومتسقلم  الحكومة  كبير  سياسات  دارة  اإلو   في 

منتصف  ت في وزارة التخطيط في  أعد   التي  2007-2005 ةالوطني التنمية فإستراتيجية.  االقتصادية
أما    2005 أعاله.  المبينة  الوثائق  في  ظهر  ما  الوطنية    تيخطرددت  2014-2010التنمية 

 8مفصلة وبدون مشاريع استثمارية محددة.سياسات عامة غير  طجاءت خطفهي  2017-2013و
زمة السياسات ًا حعموم  يةع انلصا  سةتعني السيا. و للدولة  سة اقتصادية/صناعية واضحةيا س  غياب  (2)

من   مجموعة  وتطوير  االقتصادية  النشاطات  من  مجموعة  بناء  وإنعاش  تطوير  إلى  تهدف  التي 
أن هناك إتفاق على نوع وإجراءات الحماية التي ينبغي أتباعها    وفلحد اآلن اليبد   9التغييرات الهيكلية. 

مناسب للتعرفة الجمركية. ون  قانى  عل  قتفا اإل  د ألغاء الحماية الكمية للصناعات بما في ذلك عدم بع
مستثمرين  و  جذب  أو  الواعدة  بالصناعات  قائمة  وإعداد  لتشخيص  منظمة  جهودًا  هناك  أن  يبدو  ال 

ن الصناعية  اإلئتمان الميسر وبناء المد   الحوافز مثل  ومنظمين أكفاء ومن ثم أسنادها مباشرة في تقديم
افز حين تفشل. من ناحية أخرى، بعد  لحو ب اسح و   حجتن   حين  ومن ثم مكافئتها  ،لخوإعانة التصدير ا

واضحة وال بيانات متسقة. كما  اقتصادية واجتماعية ممنهجة ومفصلة ومجدولة    ات ال تتوفر فيها عناصر سياس  ط فهي خط  8
أو تكون حجر أساس   نمائيةإلية الدولة ان ر في ميزايعلى التأث  تساعد  فيها وال كلف  نياب. إذ ليس هناك مشاريع  بدون أ   طإنها خط

(. 2013و)  (2011)  أنظر: علي مرزا.  السنويةالعامة  لميزانية متوسطة المدى باإلضافة للميزانية  
قائية هذا م التلبب أن عملية التنمية ليست تلقائية. وعدمن الناحية النظرية يتم تبني سياسات صناعية تدخلية من قبل الدولة بس  9
نتيجةي الدولة   ثار  تدخل  تتطلب  النواقص  وهذه  االقتصادية/االجتماعية.  الكفاءة  في  سلبًا  تؤثر  التي  السوق  نظام  نواقص 

العملية تو ها بحلتصحي الناحية  التنموية. ولكن من  العملية  الكفاءة ومن ثم ترقية  اجه السياسة الصناعية ما يؤدي لرفع مستوى 
لومات لدى اإلدارة االقتصادية في الدولة عن المجاالت المناسبة في االستثمارات عغياب الم  لتين. أوالً ق بمشكعادة بمسائل تتعل

مش وثانيًا  بها.  يقوم  ومن  اإلدالمرغوبة  البنية  وضعف  الفساد  السياسااكلة  ومتابعة  في رسم  الفنية  والقابلية  ت. رية/البيروقراطية 
Rodrik (2009)  .مثل أغلب   أماكن لتواضع نتائج السياسات الصناعية في    لهم العوامأ تعتبر من    ة ربما وهذه المشاكل العملي
ونجاحها في بلدان مثل شرق آسيا وبعض دول أمريكا الالتينية.  العراقللنفط ومنها    صدرةالبلدان العربية الم
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متسق،   بشكل  العملية  تستمر  لم  للبيع  منشآته  بعرض  وذلك  العام  القطاع  خصخصة  في  الحماس 
ه المنشآت  لهذا تركت هذ  .بسبب عدم تحقق األقبال الذي كان متوقعًا، خاصة من مستثمرين خارجيين

لمحسومة، الخ. ولقد أثر ذلك سلبًا على  ر اغي  ها ونيد كل  مشاو هي في أداءها وعدد العاملين فيها    كما
 10. أداءها اإلنتاجي

الوزارات    التنسيق  ضعف  (3) بين  المركزية  بين  إدارتها  تتوزع  هذا .  متنازعةسياسية    مجموعات التي 
فظات وبالذات مع أقليم كردستان الذي يتضح  باإلضافة لضعف التنسيق بين الحكومة المركزية والمحا

كما يبدو فإن اللجنة االقتصادية في مكتب رئيس  راراته مستقلة عن المركز. و ق أن  ة  ليمعال  ة احيالنمن  
التنسيق بين    فياللجنة  دور  بدو  يواضحة المعالم. و غير  سكرتارية فنية    مع الوزراء هي لجنة وزراء  

ن  وم   .ريةتثمافي مجال المشاريع االس  رة التخطيطلنسبة لدور وزاوكذلك الحال با.  متواضعا    الوزارات 
دورها في تقرير المشاريع االستثمارية في الميزانية العامة السنوية.   هي فعاليةما   الواضح غير

جهات المتابعة وتتناقص قدراتها ومجالها تدريجيًا: تتعدد  مسائلةوفي جانب المتابعة واألشراف وال  (4)
 Articleالرابعة   دةمالا  ات ر و مشالي )ي التقارير الدورية لصندوق النقد الدو الواردة ف  المتطلبات   إن  (أ)

IV    التحوطي  والقرضStand-by المؤشرات من  مجموعة  تنفيذ  )في  الدولي  العهد  وتقارير   )
العراق  معايير(الو  مهمةتمثل    عن  هذه  وتقييم  لمراقبة    وسائل  وتتعلق  السياسات.  تنفيذ  ومتابعة 

تحسين    ،ديق ني والالمالو   يلكهيالح  اإلصال  ،التغيير والبناء المؤسسي  ،نيةعجز الميزاالمؤشرات ب
إضافة    ،البيانات  الدولي  إلى  الخ.  والرقابة  المشورة  مجلس  زال  ال  إيرادات    يراقب   IAMBذلك 

ش  وتقوم دائرة المفت   الذي تودع فيه عوائد تصدير النفط.  IDFونفقات صندوق التنمية العراقي  
للكونغرس األمر ال  SIGIRالعراق    أعمارعادة  العام إل  دورية عن  متابعة  ير  ار تق  ر بنشيكي  تابعة 

السنف وعناصر  الميزانيات  لتنفيذ  إضافة  العراق  في  المتحدة  الواليات  العراقية.  يقات  إن  اسات 
نخفاض  اللعراق و زيادة القدرة المالية  ل  ، أخذ يظهر واضحًا بالذات نتيجةتقلص تأثير هذه التقارير

  .والقروض عانات اجته لإل ح
تقارير ديوان    (ب ) اقبة إيرادات ونفقات الوزارات والمؤسسات  اسبية لمر وسيلة محة  اليالم  ابةالرق توفر 

للالمختلفة.   وسيلة  النواب  مجلس  يوفر  والوزراء  الدولة  موظفي  مسائلة  خالل  ولكن ر ومن  قابة. 
يشوبها تدخل رؤساء    سبية للديوان والثانية القابلية الفنية غير المحا الوسيلة األولى يقيدها تواضع  

صناعي لاإلنتاج ا  ين أن كمية( يتب 9200قم القياسي لكمية اإلنتاج الصناعي )للر متاحة  بيانات    آخرفي    ،على سبيل المثال  10
في  91كانت حوالي    2009في   في  61وحوالي    2002% من مستواها  ذلك مدى1988% من مستواها  ويظهر  انخفاض    . 

)البيانات  الخاص.  القطاع  في  الصناعي  اإلنتاج  نمو  وتواضع  الصناعية  العام  القطاع  منشآت  في  الرقم   قاةمست  الكفاءة  من 
لجهاز المركزي لإلحصاء(. كتروني لللموقع اإلا،  2009  اعي ج الصنالقياسي لكمية اإلنتا
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االكتل   إلىإلضااب  سللمجفي  عام  السياسية/االنتخابيةلموسمية  ا  فة  وبشكل  أن .  التجربة   بينت 
. محدودة الفعالية كالهما

لتحقيق  ساهمت هيئة النزاهة بكشف حاالت من الفساد والرشوة وأحيل على أثرها كوادر حكومية ل(  ج)
 ة. لهيئة تحد من فعالية هذه ا. غير أن التدخالت السياسيوكوادر أخرى مطلوبة

ن(  د ) أبعد  فالفساد  شاط  بالتناقص.  الوزارات  العامين في  المفتشين  في   موجود ولي ملحوظ أخذ دور 
 اً جديالوزارات وجهات الدولة األخرى وال يبدو أن المفتشين قادرين أو لديهم القابلية لكشف الفساد  

ع  تم جمال  ظمات من الصحف ومن  اً يقوم عدد محدود جد   ،احية أخرى ن ن . مسبل معالجته  واقتراح
حول السياسات واألداء الحكومي والفساد. الجدية بعض القضايا  ارة  دني بإث الم

الخلفية ال  في ضوء أو موحد للمراقب  يبدو    هذه  ذات منظور واضح  اقتصادية  إدارة  مع    وجود 
و يبد كما ال    .ولة عن رسم وتنفيذ السياسات االقتصاديةتواضع التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة المسؤ 

رقاهيئ   كاهن  أن واضح  قوية.  ومتابعة  بية  ات  تنموي  منظور  غياب  مراكزضعف  و إن  اإلدارة    وتعدد 
متواضع،االقتصادية بتنسيق  التنويع  في  ساهم    ،  لتحقيق  الجهود  زيادة  وبالنتيجة    االقتصاديغياب 

ضوع الفقرة التالية. هو مو وهذا . االعتماد على الريع النفطي

نمو ية والتصادقالة ار اإلدالفخ الريعي و : اا نيثا
 ولعنة المورد   لدولة الريعيةالمظاهر العامة ل( 2-1)

على  العامة  النفطية بأنها تلك التي تعتمد بمعظم صادرتها وتمويل ميزانيتها    يمكن تعريف الدولة الريعية 
ى  ل عا  يهف  دولةتملك أو تسيطر الو   ،تجات النفطية والبتروكيماوية(تصدير النفط )النفط الخام والغاز والمن

العمع اظم  أ  وائد  ولقد  آليات  لنفطية.  الدولة  النفطي في مكافأة    الستخدامقيمت في هذه  الوالء وفي  الريع 
لغرض   المعارضة  معاقبة  في  العنف  واستخدام  منه  السياسية    استمرارالحرمان  والتحالفات  الحكم  نظام 

سياسية يمكن إجمالها بما  و   اعيةم تاجو   يةتصاد اهر اقظالريعية بم  ةتتسم الدولو عية المساندة له.  واالجتما 
يلي: 

النفطية،    (1) غير  التصديرية  األنشطة  الصناعيةتخلف  فيه    ،خاصة  تصاعد  الذي  الوقت  ذات  في 
على   اد عتماالأي    ،تواجد نظام اقتصادي يتسم باألحادية  في  ويساهم ذلك  11. التصدير والريع النفطي

وز ظاهرة لعنة المورد في الدول الريعية إلى سببين أ رجع التخلف في نمو األنشطة التصديرية غير النفطية وكذلك بر   11
أو   ثم تقلصها  ة، ومنإلى تحول الموارد عن األنشطة التصديري  ويؤدي كالهما  ،اساسيين ينبعان من توفر العوائد النفطية

اإلنتاج    ،ركودها لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  األنشطة  TFPوانخفاض  على  الطلب  بزيادة  يتعلق  األول  االقتصاد.  غير    في 
اإلنتاجية، إلى زيادة   ، في ظل محدودية الطاقات( والذي يقودوغيرها  وخدمات التجارة والتمويل  اإلنشاء والنقل)ا  المتاجر به

. والسبب الثاني يعود إلى ما  رات غير النفطية بسبب تقيدها باألسعار الدولية دسعار الصاأال تزداد   ت الذيفي الوق  اسعارها
ر ي التصديرية غبارتفاع سعر الصرف الحقيقي لألنشطة    تتبين ، والتي  Dutch Diseaseيسمى عوارض المرض الهولنـدي  
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العمال على  الحصول  في  تقريبًا  واحد  امصدر  االعتماد يجنت و .  ةبيجنأل ت  لهذا  ممارسات   ة  تنتشر 
تشجيع   rent-seeking  االسترباح و   وعدم  الجاد.المبادرة  أهمها    العمل  العوامل  من  مجموعة  وبتفاعل 

النفط)تقلب معدل االستثمار   إنتاجية    بطءو   (تبعا  لتقلب عوائد  )والذي ساهم فيه    نتاجعوامل اإلنمو 
التصديرية  األنشطة  ال صاخ  يةفطالن   غير  تخلف  اإلدارة صناعية(ة  أداء  وتواضع  ناحية،  من   ،

حصة الشخص   انحدرت وركدت أو    نمو الناتج المحلي اإلجمالي  باطأ  ت    االقتصادية، من ناحية اخرى،
تباطؤ    وظاهرة(.  1  الجدول)  في الدول الريعية خالل فترة العقود األربعة الماضية  ، في المتوسط،منه

تج المحلي اإلجمالي في هذه الدول أصبح يطلق  من الناخص  لشا  ةحص  ي ف  مد ألطويل االركود  النمو/
 12للدول الريعية. مهمةلتصبح صفة  "resource curse لعنة المورد "عليها 

يةدول لمجموعات 1975مقارنة مع  2007حصة الشخص من الناتج المحلي اإلجمالي في  (1) الجدول
1975مقارنة مع  2007حصة الشخص في 

ات المر عدد 
1.0( OPECللنفط ) صدرةمالول  الد

1.3الدول االشتراكية سابقاً 

1.6الدول العربية

2.1(OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

4.6آسيا الصاعدة

1.6باقي العالم 

1.9متوسط العالم 

ي حلمل ا   تجناالن  ع  2007و  1975لم تتوفر بيانات متسقة للسنتين  و    .( 2011علي مرزا )  :المصدر 
 جمالي بأسعار موحدة لحساب المؤشر المتعلق بالعراق في هذا الجدول. اإل

ال النفطية وبالنتيجة ا التنافسية في السوق  ال  تدولقد اعتم  دولية.نخفاض قابليتها  الهولندي، في تفسير تخلف مقولة  مرض 
التصديرية لتفسير ظاهرة حركية عبر    األنشطة  الدول كتقريب  المورد، على شواهد إحصائية )مقطعية عبر  لعنة  وظاهرة 

النفطي بحد ذاته يقود إلى انخفاض اإل الكلية لعوامل اإلنتاج ومن ثم  الزمن( تبين أن توفر الريع  ر سلبًا فيالتأثينتاجية 
لى بعض االنتقادات. على سبيل المثال، ترى بعض  . ولقد تعرض هذا التفسير إSachs and Andrew (1995)لنمو،  ا

يخفض   ال  ذاته  بحد  النفطي  الريع  توفر  أن  حديثًا  المنشورة  لنتاجية  اإلالدراسات  وبالنتيجةالكلية  اإلنتاج  استمرار   عوامل 
الت وإنما  المورد  لعنة  الريع  يف   volatilityقلب  ظاهرة  اإل  هذا  إلى  أساسًا  يقود  ألنه  ذلك  إلى  يؤدي  الذي  عن  هو  حجام 

التقلب   المال، هذا إضافة لغياب سياسات تمهيد  وضعف اإلدارة )بما فيها غياب صناديق استقرارية(  االستثمار في رأس 
 . Cavalcanti, et. al. (2012), Mohaddes and Pesaran (2012), Arezki and Nabil (2012).االقتصادية

على  أ  12 )مثلة  والخدماتاألنشطة  بها  (السلع  المتاجر  وغير  صناعية  )أ(  :المتاجر  سلع  بها:  زراعية  ،المتاجر  ، سلع 
وب )الطابوق( كالط  انقله  ةبو ة الحجم من الصعر غير متاجر بها: سلع كبي  )ب(الخ.    ،أو دولية  إقليميةخدمات مصرفية  

النقل   الموانئ  وخدما  واالتصاالتوخدمات  اللمطارات و او ت  مات الحكومية  دوالختمويل  وال   تجارة الداخلية خدمات مؤسسات 
الخ.  ، وخدمات السكن)اإلدارة الحكومية والتعليم والصحة( 
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يستطيع النظام  أدى التفاعل بين التنظيم االقتصادي واالجتماعي والسياسي إلى قيام نظام أبوي    (2)
 :(Isham, et al, 2002) التغير فيه واتجاهيد خطى وتحد من خالله السيطرة على المجتمع  الحاكم

الدولة    أجهزةفي  متزايدة من العاملين    اً اعية ساندت المجتمعات الريعية أعداد االجتم  حيةناال  نمف •
بضعف المبادرة   ،بين األجر واإلنتاجية وتواضع الحوافز  االرتباطنتيجة لغياب    ،والذي يتسم أغلبهم

 عدد   مختض ى  أد ذلك  اهرة إلى باقي أجزاء االقتصاد. إضافة لظال  ذهه  دت امتقد  لو والعمل الجاد.  
ذلك  هؤالء حجم  زيادة  إلى  وإضافة    العاملين  الدولة.  سيطرة  تحت  المتوسطة  الطبقة  من  الجزء 

سطة من المطالبة بحقوقها أو المشاركة المستقلة في الحياة  لم تتمكن الطبقة المتو   ،لوسائل القهر
اب  في غي  مت اه س  عليةنة الدولة على الطبقة المتوسطة إلى عالقة تفا هيم  السياسية. ولقد قادت 

لمدني وإضعاف القطاع الخاص. سات المجتمع امؤس

السياسية   • الناحية  االس  انتشرت ومن  إن  الديمقراطية.  غير  والمؤسسات  المالي الممارسات  تقالل 
الضريبة( ساهم في    اعدةللدولة وقابليتها في ترويض المعارضة وتجنب المسائلة )بسبب ضعف ق

للمشاركة الديمقراطية ومعرقل لوجود آليات    غير موات  خنام  وخلق  كزيةرة المر توجهات السيط تقوية 
. checks and balancesللمراقبة والموازنة 

الريعية تغلغل  في    وبعد  واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي  النظام  حلقة  يدخل  أو  مفرغة.  فخ 
 اديتصقاالانب  الجفي    والنمو )لعنة المورد(  نخفاض اإلنتاجيةي وافضعف القطاع التصديري غير النفط

وتضخم التشغيل الحكومي وغياب العمل الجاد والمبادرة في الجانب االجتماعي واستقاللية الحاكم المالية  
يمنة على الطبقة المتوسطة )الموظفين( وضعف القطاع الخاص في الجانب السياسي كلها تساهم في  واله

المس مدني    ائلة ضعف  مجتمع  بروز  ثم  وإعاقة  الالس   تقويةومن  امركزيةيطرة  واالجتماعية، لسي،  اسية 
متنوع(.    االقتصاد   أحادية   واستمرار غير  اقتصاد  الحالة)أي  هذه  الريعية    هر المظا  ،بدورها  ،وتقوي 

من هذا   تخلص السياسية واالقتصادية واالجتماعية. وهكذا. وتبين تجربة الدول النفطية أن من الصعوبة ال
 13الفخ أو الحلقة المفرغة. 

يا وفي اعتقادي فإن إندونيس  .Rosser (2004)ظر:  أن ،استطاع اإلفالت من الفخ الريع  نفطياً -نامياً   بلداً تمثل إندونيسيًا    13
النرويج وكندا وبريطانيا مع أنها دول تنتج النفط غير أنها كانت متنوعة االقتصاد قبل    نمع مالحظة أ  الستثناء!ا  تكون قد  

.النفطاكتشاف 
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 راق ي العف عيالري فخال( 2-2)
 ؤسسية المنظومة الم

خاصة استخدام عوائد النفط  ،تدريجيًا في العراق  ومظاهره  منذ خمسينات القرن الماضي تركز الفخ الريعي 
 ,Tripp)  ، خالل هذه الفترة بعبدرجات مختلفة بالط  ؛، في الجانب السياسيفي العقاب   ةد  ش  في الثواب وال

اامظالكانت    2003عام  تغيير  عند  و .  (2000 وصلت  لريعهر  قد  متقدمًا.  ية  من شوطًا  بالرغم  ولكن 
ال زالت الريعية مؤثرة من    وتبني مؤسسات ديمقراطية الشكل، بعد التغيير،حكومة ومجلس نواب    انتخاب 

القبلية   والتحالفات  الحكومي  االستخدام  في  التوسع  أناد.  الفسو خالل  بل  المتوسطة    غالبية  ال  الطبقة 
إن   .اه()انظر أدن  على الدولة  اعتمادها( أزداد  ، الخالحكومية  عانات ي اإل لمستقاعدين وملمتوا  ن)الموظفي

قبل    ،كان أحد األسباب التي ساندت النظام  فع ال  تبعية هذه الشريحة للدولة ومن ثم غياب مجتمع مدني
وتوسع  .2003 النفطي  الريع  وجود  فإن  رسوخ  اال  لذلك  عدم  مع  الحكومي  المؤسساستخدام  مجتمع  ت 

القائمة  ضعفيس  دنيالم المؤسسية  واضح المنظومة  غير  الزالت  وأنها  سيما  ال  ناحية    المعالم.  ة،  من 
الطائفي االنقسام  فإن  إض  األثني/أخرى،  إلى  سيقود  البلد  بتقسيم  المركزيةعاف  والتهديد   أيضاً   السلطة 

لمناطق.  ليم وااألقا هيمنة حكومات جاه ة باتالسلطة المركزي هيمنة مند وجر البل ومعها اإلدارة االقتصادية

ا وبالتفاعل معه   اتخطاهي وإنما    ية/المؤسسيةالمنظومة السياس يقتصر على    الغير أن الفخ الريعي  
ا سنعرض تاليًا. كم ،ةفرص العمل واالعتماد المعيشي على الميزانية العاممصدر توفير إلى 

 مي و حكال الستخدامهيكل الستخدام وموقع 
ولكن   14. 2011في  % من االستخدام الكلي  34لي  لجهاز الحكومي في العراق حوام في اداتخس اال  بلغ

على   ،فإن هيكل االستخدام ال يمثل حالة متطرفة لدولة ريعية كالحالة الليبية  بالرغم من ارتفاع هذه النسبة 
المتبقي  أن    ث حي  ،ريعيةغير    ول  د   يقترب من  يتسم بتنوع  هذا الهيكل  فال زال(.  2)  الجدولل،  سبيل المثا

ويقارن ذلك مع    .(2011)   الحكومي  االستخداموإنتاجية خارج    نشاطات خدمية% يعملون في  66  وقدره
تتراوح من   والت82إلى    سكندنافية% في الدول اال69نسبة  التعاون االقتصادي  نمية % في دول منظمة 

OECD    آسيا.  93إلى في  ا%  الدول  إن  في  ستت  سكندنافيةالأي  مقاربة    كوميالح  جهازلاخدم  نسبة 
 للعراق.

الجهاز  يشمل االستخدام    14 الحكومة  الحكوميفي  المركزية و إل: اأو في  المسلحة والتعليم والصحة دارات  المحلية والقوات 
لعام.القطاع امنشآت  لكن يستثنيو  ،، الخاعيمتوالضمان االج
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مقارنة دولية لموقع الستخدام الحكومي ( 2) الجدول
 نسبة من الستخدام الكلي %  

المجموع  
الكلي 

ي ــباق
 نشطةاأل 

القتصادية 

ي الحكوم ستخدامال

المجموع 
التعليم  
والصحة 

المركزية   اتحكوملا
والمحلية والقوات  

المسلحة 
001 اــسيــآ 5.1 2.3 7.4 92.6 

ماليزيا مــنها:     10.0 3.1 13.1 86.9 100

الصين  3.3 2.0 5.3 94.7 100

إندونيسيا  2.4 2.5 4.9 95.1 100

أفريقيــا  4.9 2.6 7.5 92.5 100

100 ة والكاريبي تينيالال يكاأمر 6.4 3.6 10.0 90.0

100 ( OECD)نمية والتادي القتص اون اعلتا منظمة 11.2 7.1 18.3 81.7

100 سكندنافية اال الدولمــنها:     17.6 12.9 30.5 69.5

100 المملكة المتحدة  10.0 7.9 17.9 82.1

100 المانيا  7.2 3.2 10.4 89.6

100 ة تحدالمالواليات  8.0 6.0 14.0 86.0

100 سابق يتي ال وفلسأوربا الشرقية واالتحاد ا 6.7 11.7 18.4 81.6

100 وشمال أفريقيا الشرق األوسط  13.7 7.0 20.7 79.3

100 65.7 3.43 (2011العراق )  19.6 14.7 

القطاع العام منها  5.7 

القطاع العام الخدمة الحكومية ومنها  40.0 

( 2007ليبيا ) 26.5 34.8 61.3 38.7 100

القطاع العام منها  18.7

لحكومية والقطاع العام مة ا الخد منها  80.0 

وليبيا:  در:  المصا  العراق  عدا  الدول  )العــــراق:  .  Schiavo-Ca'ampo, et al (1997) جميع  مرزا  الجهاز  و  أ(-2012علي 
 ب(.-2012رزا )ليبيا: علي خضير م(. 2012، 2011المركزي لإلحصاء )

 . 1990/1995د للفترة تعو ا( ي وليب  العراقا عداألرقام الواردة في هذا الجدول )مالحظة: 

والزراعة في  تخاس   %66ومن   الصناعة  وباقي  18حوالي    2011دمت  الكلي  االستخدام  % من 
الحكومي()  األنشطة  االستخدام  خدمي   (.3)  الجدول%،  48  باستثناء  قاعدة  تبين  ملموسة  نسب  ة  وهذه 
االقتصادي.    وإنتاجية التنويع  باتجاه  تطويرها  م ن  لكو يمكن  هذابالرغم  فإننتال  ن  النسبي   در امص  وع 

فلقد ازداد االستخدام    . والخدمات   الحكوميالجهاز    اأساسه  خدام في السنوات األخيرة كانستاال  التوسع في
العمل(    الكلي على  هذه  شخص   ألف  972بحوالي    2011و   2007بين  )الطلب  ومن  ن  كا   الزيادة. 

الحكومي مس ا ف1  صناعةوالعة  والزرا   ،%62عن    ؤوالً الستخدام  األنشطة  وباققط،  %   الجدول   %.37ي 
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األول عن زيادة   ولؤ كان المس  الميزانية العامة  اإلنفاق في أن  إلى  ذلك بشكل واضح  كل  شير  يو   15.(3)
في االنفاق    تهر مساهمعب  أو  )إنفاق جاري(  االستخدام سواء عن طريق التوسع في االستخدام الحكومي

م للزيادة  نتيجة لتخطي الزيادة في االستخدا،  اخرى   احيةمن ن   .شرمبابشكل مباشر أو غير    االستثماري 
%. 9.7% إلى 11.7فإن معدل البطالة انخفض من  2011و  2007في عرض العمل بين 

2011و 2007 في العراقومعدل البطالة العمل  قوةو  ( الستخدام3) الجدول

% 
تين تغير بين السنلا 2011 2007 

 ألف  ألف  % الف 

ستخدام )الطلب على العمل( الا 6,780 7,753 100 972 100

الزراعة والصناعة 1,387 1,394 18 7 1

االستخدام الحكومي  2,061 2,660 34 599 62

نشطة باقي األ 3,332 3,699 48 366 37

-2.0 %  9.7%  11.7 % معدل البطالة  
 ( عرض العمل)لعمل قوة ا 7,679 8,586 907

722 : 2011-2007 ملض الععر  في الزيادة السنوية 

.(3ملحق )الأنظر المصادر والمالحظات: 

وليس العكس  العامة اعتماد المجتمع على الميزانية
والمتقاعدين مع    الجهاز الحكومي والعامدور الدولة في اسناد المستوى المعيشي لمستخدمي  بعد تقلص  

استمرار الحصة  دا  ا عما )فيوغيره  عيةجتما مات الصحية والتعليمية واإلعانات االر واضح في الخد تدهو 
أخذ االعتماد المعيشي على الميزانية العامة يتزايد ألغلب فئات    ،1990اء فترة الحصار منذ  ثنأ  التموينية(

في    مليون   2.66  ةنية العاممن الميزاعدد العاملين لدى الدولة الممولين    بلغفلقد  .  2003المجتمع منذ  
وزارتي  ) لحةالقوات المسمنهم بض(، 1993في  ون ليم 0.65و  2004ي  مليون ف 1.26)مقارنة مع  2011

والداخلي العدد ال  16.(3)  الجدول،  وإقليم كردستان  (ةالدفاع  ميزانيات    وهذا  الممولين من  العاملين  يشمل 
القطاع  منشآت  في    العاملينعدد  در  ويقلقطاع العام.  إقليم كردستان والمحافظات وال العاملين في منشآت ا

مليون    1.74  حوالي 2010نهاية  تقاعدين في  بلغ عدد الم  ،من ناحية أخرى   17. ون ليم  44.0ي والبح  العام

تبين حسابات تفصيلية خلفية إلى أنه من ضمن االستخدام الحكومي كان التوسع في اإلدارة الحكومية والقوات المسلحة    15
أسرع منه في التعليم والصحة. 

السنوية  ااالحصالمجموعة  من:    2004  رقم  16 : من   1993  رقم و   ،15الباب    ، 11/15  الجدول،  2010/2011ئية 
 . 107، ص 1994وية المجموعة االحصائية السن

لسنة    17 كلي  استخدام  ضوء  شخص    7.59  مقداره  2011في  المتن(    3  الجدول)مليون  في  في  االستخدام  فإن 
مليون شخص يمولون من   2.66  وبطرح  .2011مليون شخص في    3.10بلغ  (  2  الجدول%،  40)عام  -الحكومة/قطاع

منشآ  ن مليو   0.44لي  حوا  نفإ  العامةالميزانية   في  العاملون  في  هم  العام  القطاع  التنمية   .2011ت  خطة  أن  العلم  مع 
 IMFمليون. من ناحية أخـرى ورد في    0.6تورد عدد العاملين في منشآت القطاع العام بحوالي    2017-2013الوطنية  
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للذين يستلمون    العدد الكلي  أنأي    18المليون. حوالي    ومنافع اجتماعيةيستلمون إعانات  عدد من  و   متقاعد 
إعانات  أو  ااجتماع   دخواًل  من  يبلميزانية  ية  العام  والقطاع  األقل  لغالعامة  ون ليم  5.8  في 

والبد أن  19مليون أسرة.  4.7بلغ عدد األسر العراقية  في ذات الوقت . (5.8= 1.00+ 1.74+.440+ 2.66)
وجود تكرار   احتمال  مليون(. وبالرغم من  5.8جلهم يتصل بشكل أو بآخر بمستلمي الدفعات الحكومية )

في ات  ن عاواإل د  اعقالتمي  أو مستل)نتيجة الفساد( وتكرر الموظفين    لةالدخل من الدو أسماء مستلمي  في  
جميعها على   تعتمد العراقية  تكاد أن  سراأل أن ،في ضوء هذه المؤشرات  ،القول إال أنه يمكن سرةنفس األ

 !ميزانية الدولة
بداًل    مع على الميزانيةهل سيستمر أعتماد المجت  بعبارة أخرى   ، هل سيستمر هذا االعتماد مستقبالً 

المجتم على  الميزانية  أعتماد  المتن  عيةالري  غير  لالدو في    ماك  عمن  االقتصادات  سنحاول ؟  وعةذات 
 .أدناهسًا( خام)فقرة اآلفاق المستقبلية  فياالستجابة لهذا التساؤل 

 والدستور النفطيةوالمؤسسية  الموارد والعقود :اا ثالث
مناسب ان نستطلع  ال  من   هعلية  يشيلمعوا  واعتماد العملية السياسةوالغاز  النفط    ى لمورد مية الكبر بهذه األه

الموجو  والمتاح  حجم  أبرمت    منهد  التي  إنتاجألستغالله  والعقود  العقود    هومستقبل  هذه  نزاع الو في ضوء 
ومة  كحكومة المركزية و الخالف بين الح  وفي مقدمتها في العراق بين مختلف المجموعات  والمتوقع  القائم  

 . زاعوغياب آلية لفض الن اقليم كردستان
   طية في العراقوارد النفالم ( حجم3-1)

 المناطق وتداخلها بينول النفطية  الحق توزيع
إلى ثالثة أحواض    تقسم العراق  النفطية في  الوديان(  -بين -)زاكروس، ماالتراكيب  تحتوي على  النهرين، 

شار انتيتضح منه  ، الذي  (1)  الشكل بية( كما في  جنوبية، صحراء غر )شمالية، وسطى،    اربعة مناطق
أو/و  النفحقول  ال محافطية  معظم  في  المالغازية  بين  فيما  لتداخلها  إضافة  العراق  على  حافظاظات  ت. 

وفي   الدين.  وصالح  والموصل  كردستان  بين  زاكروس  حوض  في  الحقول  بعض  تتداخل  المثال،  سبيل 
ة  وبي لجنة انطقشترك بين بغداد وصالح الدين. وفي المرقي بغداد هو حقل مالمنطقة الوسطى فإن حقل ش

بعض داتت بين   خل  محافظات   الحقول  أعدة  ناحية  من  في  .  امتداد  زاكروس  لحوض  فإن  إيران خرى، 
النهرين امتداد في إيران والكويت والمملكة العربية السعودية ولحوض الوديان امتداد في -بين-ولحوض ما
 السعودية. 

(2013, P. 5)    من  50المقصود هو    قد أن ، واعتلة"ماتشغل الحكومة ومنشآت القطاع العام نصف القوة العيلي: "ما %
وع االستخدام.مجم

السنوية    18 اإلحصائية  المجموعة  من  المتقاعدين  و 2010/2011عدد  لإلحصاء.  المركزي  الجهاز  قناة ،  مع  مقابلة  في 
الفضائية" الشهر   16/12/2011في    "العراقية  حسين  د.  الطاقة  ذكر  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  يستلمون ستاني  من  إن 

حوالي المليون.بلغ عية ياجتما ناتاعإ 
. (1201لهيئة العليا للتعداد العام للسكان )ا 19
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وتانتشار    نإ بيالحقول  المحافظات داخلها  مشكلة    ن  يولد  كحالفي  ال  الة  ار إد ون  ة  حقول  هذه 
. غير أن  واالستكشاف فيها يخضع إلدارة مركزيةها حول االستثمار واإلنتاج والتطوير  واتخاذ القرار بشأن

بشأن    20(112و 111)المواد  العراق في الوقت الحاضر في ضوء ما ورد في الدستور    اإلدارة فيوضعية  
واضح  م  ا ع  توزيع اإلدارة  لغير  بين  ن   ،يةركز الملمسؤوليات  كردستان/المحافظات   ،احيةمن  ن  م   ،وإقليم 

يوضح بعض ما  يحدد المسؤوليات وينظم الصناعة النفطية و   غاز/وعدم وجود قانون نفط  ،ناحية أخرى 
نزاع   خلق  اجتهادات  من  الدستور  مواد  عليه  والحكردستاحكومة  بين    مستمرتنطوي  المركزين  ة.  كومة 

ى حافظات األخر فيما بين المنزاع  في المستقبل  ق  خلسي ية  لوججيو ال  فإن تداخل التراكيب ولذات األسباب  
. Al-Mehaidi (2006) ،وبينها والمركز

 ورد في الدستور ما يلي:  112و 111فيما يتعلق بالمادتين  20
.افظاتوالمح االقاليم كل في العراقي الشعب كل ملك هو والغاز النفط: 111المادة 

 :  112المادة 
 المنتجة، والمحافظات االقاليم حكومات  مع الحالية الحقول من المستخرج ازوالغ النفط ارةدإب االتحادية الحكومة تقوم : اوالً 

 محددة لمدة   حصة تحديد مع  البالد، انحاء جميع في السكاني التوزيع  مع يتناسب منصف   بشكل   وارداتها توزع ان على
 نميةالت يؤمن بما ذلك، بعد تضررت والتي ق،باالس النظام قبل من مجحفة بصورة   منها حرمت والتي  ضررة،المت لألقاليم

.بقانون  ذلك وينظم البالد، من المختلفة للمناطق المتوازنة

ثروة  لتطوير مةالالز  االستراتيجية السياسات  برسم معاً  المنتجة والمحافظات االقاليم وحكومات  االتحادية الحكومة تقوم : ثانياً 
.االستثمار وتشجيع السوق  مبادئ تقنيات احدث مدةً معت ،لعراقيا بعشلل منفعة   أعلى يحقق بما والغاز، النفط
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 الحتياطيات المثبتة 
لمتوفرة  التي يمكن الحصول عليها بالتكنولوجيا ا  ات هي الكمي  proven reservesاالحتياطيات المثبتة  

الكل االحتياطي  وهيكل  تثبيت  تاريخ  من  القائم  النفطية   يرتقد   يتسمو .  عداً فصافة  والموارد  االحتياطي 
تصنيف االحتياطيات وتقدير حجمها    ويعود ذلك إلى أن عملية  .من عدم اليقين  بدرجات عادة    وتصنيفها

التكنولو   يعتمدان الوسائل  الكلفة  على  وهيكل  ناحية،  من  المتوفرة،  ن جية  من  النفط،  أخرى. وأسعار  احية 
في   والهيكل  الوسائل  متغيوهذه  فإ  افةإض  ر.ستمر  والتقد لذلك  التصنيف  عملية  خالل    يرن  العراق  في 

عام   سبقت  التي  وعدم  ،  2003العقدين  بالتقطع  غير    نهاإ  كما  النتظاماأتسمت  تقنيات  تستخدم  كانت 
العالمي التكنولوجي  بالتقدم  الصلة  لضعف  نتيجة  للحر متقدمة  نتيجة  بدوره  والحصار،   Shafiq  ،وب 

مسح    في العالم ي الوقت الذي توفر  زالي ثنائي األبعاد فلمسح الزلام ااستخد   ل،مثاال  على سبيل.  (2001)
تكثفت الجهود في استخدام تقنيات متقدمة في تقييم    2003وبعد عام  زلزالي ثالثي وحديثًا رباعي األبعاد.  

.في العراقمناطق والحقول الحسب   تةاالحتياطيات المثب (4)ويوزع الجدول االحتياطي. 

في العراقالحتياطيات المثبتة و المتجمع  تاج  اإلن  ( 4)  ولجدلا
 مليار برميل 

المثبتة  اتيالحتياط
2012)المتاحة من بداية 

فصاعداا( 

اإلنتاج المتجمع  حتى  
2011نهاية 

المنطقة الجنوبية  18 107
( 2( و)1) غرب القرنة 1 43
ةرميل 14 17
مجنون  0 12
زبير  2 8
عمرنهر  0 6
الوسطىطقة المن 0 12
شرق بغداد 0 8
المنطقة الشمالية 17 24
كركوك  14 9
الصحراء الغربية 0 0

مجموع العراق عدا كردستان 36 143
كردستان  4

الجدول. ( في ذلك 2حظة )أنظر أيضًا المال .(2) الملحقفي  (6) الجدول من مأخوذة المصدر:
مليار برميل إلى    143من    ات المثبتةاالحتياطي   ديرقت   نفطال  ارةوز   زادت  2013نيسان    10في    حظة:الم

مليار.  150
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 قانون النفط والغاز (3-2)
ومسودة قانون النفط والغاز لم ت ق ر بالرغم من إحالتها إلى مجلس النواب في شباط من    2007منذ عام  

العام.   الذلك  بمواد  التزامه  ا(112و   111دستور)خاصة  ومن خالل  يهدف  اتنس  ىلإ  نون لقا،  لسياسة  يق 
. ومنذ عدم إقراره  نبيةوفي التعاقد مع الشركات األج  فاالستثمار في التطوير واالستكشا  لنفطية وتنسيقا

المش  حينذاك عقود  أبرام  في  المركزية  الحكومة  عن  مستقلة  سياسة  اتباع  كردستان  إقليم  في نحى  اركة 
ا النفط اال اإلنتاج. في ذات  بدو للش  خدمةعقود  بمنح    ةدي تحالوقت قامت وزارة  ن محاولة  ركات األجنبية 

إلدارة واإلنتاج والتطوير.  وطنية لإلشراف على عملية اإلعادة تكوين شركة النفط ال 

"المجلس تعلق بتكوين  ى ت اخرى. األول  مهاممن بين    ،تينرئيسي  مهمتينالمسودة على    انطوت لقد  
وااالت للنفط  وباللغاز"حادي  آلياته،  خالل  ومن  ال  ركيبةت  فيع  توسال  من  رغم.  أعضائه،  في وعدد  واردة 

وفض النزاعات التي تنشأ من عدم  النفطية  كان يمكن ان يكون المجلس نواة لتنسيق السياسات    ،القانون 
قليم/المحافظات والمركز. إلمن الدستور بين ا 112و  111وضوح االختصاصات التي وردت في المادتين 

الثانيةتو  المهمة  نفر شن  بتكوي   تعلق  وطن كة  لط  نيلمسا ية  والمشاركة،  فهمة  الحكومة،  عمليات ابة عن  ي 
نطاق عمليات اإلدارة والتشغيل    ويغطي التنقيب والتطوير واإلنتاج والخزن والنقل داخل العراق وخارجه.  

سودة( والحقول المكتشفة وغير  لية" )الملحق األول من المالمنوطة بالشركة حقول اإلنتاج "الحا  والتطوير
 21.ثاني(الق لحالمة )طور الم

أدى  يمكن القول ان عدم صدور القانون    ،22آلية لفض النزاع نواة  مكانية توفير  إ  ب حجلوباإلضافة  
ة للنفط.  المستقلة المختلفة للمركز واإلقليم وتجنب أو تأخير قيام شركة وطني  النفطية   تركيز السياسات   إلى

ومستقباًل باقي    ،رفي اتخاذ القرا  إلقليما  لقالاستة و اليالحلن يغير الصورة المتشرذمة    ناآل  هإقرار   أنومع  
توضيح منظور االستثمار النفطي في العراق. باإلضافة لذلك سيساعد على  ولكنه، مع ذلك،    المحافظات،

الوطنية  ح صر  21 النفط  الواردة    مجال اإلدارة والتشغيل/التنقيب بشركة  النفطية  في ملحقين من ثالثة مالحق في مسودة في الحقول 
ولم   والغاز.  النفط  المالحق  قانون  هذه  القانون  تنشر  مسودة  حينه.  مع  أن  في  الحقو حو   (1)  ولدجالغير  المطورة ل  المكتشفة  ل 

غير    ( 2)  الجدولو  المكتشفة  الحقول  يشملها   Al-Mehaidi (2006)  في المطورة  حول  أن  يمكن  التي  الحقول  عن  فكرة  تعطيان 
الملحقين المذكورين.  

منحت    22 لمسودة  اللقد  النفطاألصلية  التي    قانون  الخبراءوالغاز  من  مجموعة  النفط وزارة  ل  عسو أسلطات    2006في    أعدها 
تحادي في عالقتها مع اإلقليم/المحافظات مقارنة بالسلطات الممنوحة للوزارة والمجلس اإل  المقترحة في المسودة(ة  تحادي لمؤسسات اال)وا

في   والغاز  فيللنفط  عنها  المعدلة  الن 2007  المسودة  لمجلس  المقدمة  ان ،   Shafiqو  Al-Kasim et. al. (2006)ظر:  واب. 

(2013) .
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الدولة حد أدنى فرض على الشركات العاملة و تنسيق القضايا الفنية والمحاسبية والرقابية ويسيساعد على  
فساد أيضًا. ا الوربم قليل الضياع إلى تدي ؤ يمما  زام لت الامن الشفافية و 

 القادم  اإلنتاجي  : الطوفانوالعقود النفطية  جولت التراخيص( 3-3)

 ة ــتحاديالعقود ال 

عقود بعد   النفطية  ،ثالثة  الصناعة  في  فيها  االستثمار  الحكومةاخذ   ،ركد  عام    المركزية  ت  2009منذ 

جوالت تراخيص    اللمن خ   شركات أجنبيةذها  تنف  ة غازيية و فط ن  قمناط  مل على تطوير واستكشافلعبا

الجولتين األولى المكتشفة في  النفطية  معظم الحقول    رضت جوالت. ولقد ع    أربع  2012  نهاية  بلغت لحد 

فطية من عدة دول حقول العمالقة على شركات نشملت اساسًا المنطقة الجنوبية وانتهت بتوزيع الوالثانية و 

كما شملت شركات    .ع كردستان( من نزاع م   إال ما ظهر)ثناء  ن است بدو   ةعد صا مة و د قتوم  شرقية وغربية

الثالثة  أما  الخ.  الصينية،    CNPCو،  برتش بتروليوم واكسون موبلو شل    عمالقة مثل فقد غلب  الجولة 

.غازية ونفطية  عقود استكشافية  الجولة الرابعة  وشملت يرة.  غازية مع حقول نفطية صغ الحقول  عليها ال

في الجولتين األولى  اإلجمالي    رسم الخدمةمتوسط  دمة بلغ  من خالل عقود خ  لتعاقد ا  لكذ   يجةنت   انت كو 

)غاز(    برميل/دوالر  1.9  والثانية الثالثة  الجولة  الرابعة -دوالر/برميل  6.3وفي  الجولة  وفي  معادل 

نفط من    نتاجقعة لإلو تلما  الطاقةددت  ح  ولقد    23. معادل()او برميل    دوالر/برميل  75.(  غاز/)استكشاف 

)ماالع الهضبة  يعرف بمستو   قود  والثانية ( في  Plateauى  األولى  برميل    11.7حوالي  ب  الجولتين  مليون 

انتاج(.  ي-ب -م )  يومياً  أضيف  اإلنتاجية /ولو  مملحقل    الطاقة  وغيره  يدخل    ن كركوك  جوالت  لم  في 

ان  إف  ص التراخي إلى  يخطط  العراق  اإلنتاجية  ن  طاقته  لفترة  ال  خال  ي-ب -م   12  من  أكثرإلى  تصل 

. العقود المبرمة (5)جدول ص ال ويلخ. 2017-2020

معادل من الغاز( ي نتج )أو طاقة إنتاجية ت طور(، -إجمالي لكل برميل من النفط )أو نفط  ح المقاول رسم خدمةخدمة ي منقود الع  يف  23
ورقم   العقود.  في  محددة  اإلجماليلفترة  الخدمة  رسم  المتن    متوسط  األولىفي  الثالث  الهضبة   للجوالت  بإنتاج  موزون  متوسط  هو 

وي طرح )عقود نفط/غاز استكشافية( احتسب المتوسط البسيط.    في الجولة الرابعة  نتاج هضبةحديد إت   م دعالمحدد لكل عقد. وبسبب  
. لكل برميل من المتبقيدخل على صافي ال %35 ضريبة تستقطعكما  .حصة الشريك العراقيتمثل رسم الخدمة اإلجمالي  % من25
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التراخيص   جولت في  الممنوحة  العقود( 5)  الجدول

إجمالي رسم 
الخدمة 
Fee

اإلنتاج 

النوع  المقاول 

الحتياطي 
المثبت  المشروع  

او القطعة 
المرخصة 

لةجو 
التراخيص 

، ميل/يومالنفط: ألف بر 
ةسن / 3الغاز: مليار م 

أو  ميلر/بر دوال
معادل -برميل بة هضال حزيران  

2012
األولي  مليار 

  برميل
نفط 25 129 120 6.00 Petrochina 1.0  االحدب 2008 

نفط 1,173 1,279 2,850 2.00 BP 17.3 رميلة

األولى 
2009

نفط 201 225 1,200 2.00 Eni 7.8  زبير

نفط 97 91 450 2.30 CNOOC 2.4 
 ةعمو جم

نميسا

نفط 268 417 2,325 1.90 Exxon/Mobil 

43.3  

-غرب
1-قرنة

نفط 120 - 1,800 1.15 Lukoil 
-غرب

2-قرنة

 الثانية
2010 

نفط 175 21 1,800 1.39 Shell 0.21  مجنون  

نفط 70 34 535 1.40 Petrochina 4.9  حلفاية
نفط 35 - 230 1.49 Petronas 44. غراف  
نفط 15 - 170 5.50 GazpromNeft 80. بدرة 
.005 نفط ثقيل 30 2 120  Sonangol 1.5  قيارة

نفط ثقيل 20 - 110 6.00 Sonangol 1.1  نجمة
غاز 1.03 - 4.10 5.50 KOGAS عكاز

 الثالثة 
2010 

غاز 0.78 - 3.10 7.00 TPAO صوريةن م
زاغ 0.26 - 1.00 7.50 Kuwait Energy سيبا
5.38 n/a - n/a  غاز لبهغأ 

Pakistan

Petroleum 
8قطعة 

 الرابعة 
2012 

6.24 n/a - n/a اغلبه غاز Kuwait Energy  9قطعة

5.99 n/a - n/a أغلبه نفط Lukoil  10قطعة

5.00 n/a - n/a  نفطأغلبه Bashneft  12قطعة

11,710 2,198 2,229 .596 مجموع النفط  
ز غاالوع مجم 2.07 8.20

.Merza (2011), table (1)و  IEA (2012), P.37در: االمص
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الجولة األولى،    1-قرنة-بعد حصولها على حقل غرب و  مع    عقد   بإبرامموبل  /قامت اكسون في 
عن  التخلي  بلأكسون/مو  ية. وبعد فترة قررت مما واجه معارضة من قبل الحكومة المركز  حكومة كردستان

 24. 1-قرنة-غرب ي بيع حصتها ف ت ضتان وعر سكرد لى  إ كلياً  هجتو الو  هذا الحقل

ة تحادياإلنتاج المتوقع من العقود ال 
ضوء   و   مقيدات في  ناحية،  من  عليها،  المتعاقد  بالحقول  تتعلق  األفنية  البنى  )أنابيب،  محدودية  ساسية 

ماء تكهرباء، طرق،  الخسهي،  تصدير،  ناحي (الت  المتوقع  ة أخرى،، من  ج  تا إنيصل    أن  فإن من غير 
 . المشار أليها آنفاً في العقود أصاًل التي حددت )حدود الهضبة( إلى الكميات المخططة  طلنفا

اقيين حول جدوى التوسع في اإلنتاج  أثيرت نقاشات واسعة بين المختصين العر وفي هذا المجال  
إلى   حاجة بليس    يقعرا االقتصاد الأن    انبي النقاش البعض في أحد جعقود. إذ يرى  ي تنطوي عليه الذ ال

فإن اإلنتاج    الخ(  ،ة لتبعات محددات البنية األساسية )تضخم، تأخير تنفيذ اإلضاف. إذ ب ل هذا التوسعمث
نتقاد اأي إلى  ولقد أمتد هذا الر .  حتياطي النفطيلالاستنفادًا قبل أوانه  يمثل    بحدود الهضبة أو قريبًا منها

مان شركة نفط  حر و   إلى شركات أجنبية  فةمكتشل الو الحق  لضبأفالتي تتعلق  في منح العقود    التوسع الكبير
ابل، وفي الجانب المق.  من حقول عمالقة مهمة  إعادة تكوينها، وطنية، أدى الخالف السياسي إلى تأخير  

ية. إضافة السوق الدول  أهمية العراق فييؤدي إلى زيادة  بشكل كبير  يرى البعض أن التوسع في اإلنتاج  
 بعض المصادراصبحت    كماأخرى    ناطقفي مكتشف  ي    أخذ النفطية  لالعا  سعاره ألجة  نتي  ذلك فإنه  إلى

والغاز والنفط الحجري، في كندا  ،  Sand،   النفط الرملي  على سبيل المثال،)عالية الكلفة تجارية  البديلة  
Shale  المتحدة الواليات  في  وفنزويال،  Sub-salt،  البحري   الملحي-تحت والنفط  ،  البرازيل  .  (في 

فإن المصادر البديلة للنفط قد  محل النفط،    ال الطاقة األخرى طويلة األمد ألشك حالل اإل  عمليةافة لض باإلو 
نتاج  إلفي ا   الكبير  خير التوسعأن ت إ وبالنتيجة فماديًا.    ورهتده قبل    الً قيمة النفط مستقب  تدهورلى  إ  تؤدي

ل   بامتالكسينتهي   الحتياطيات  عالية يست  العراق  قيمة  المس  لها  أن  ب  ت  خرًا  مؤ   اهنشر   وعند   .لتقبفي  ين 
وفيما بين هذين    25.تعظيم اإلنتاج مستقبالً   موقفتتبنى    ،INES،  ية الوطنية المتكاملة للطاقةراتيج االست

الترى    الموقفين و بعض  المناسبة    تقاريرالدراسات  اإلنتاج  مستويات  أنأن  الحاجة    ينبغي  بين  توازن 
المستقبليةاالقتصادي  استغالل    ة  منلو قالحوحسن  اإلو   ،ةيناح  ،  تحدد  التي  )المقيدات  الحقول  نتاج  في 

األساس و  أخرى   ة(،يالبنى  ناحية  الوسطي    الدراسات هذه  وترى    .من  المسار  أن  أن  هو  يتزايد المناسب 

أ24 شركة ثان،كانو21يس الشركة )وزراء لرئئيس الر   ةلبموبل مؤخرًا أن تمد بعض جسورها بمقا   كسونحاولت ( 2013ن
األجنبية الشركات مع مشاركة عقود  في  الدخول  يمكن  ال  انه  إلى  الوزراء  رئيس  تكرار  غير  اللقاء  من يرشح لم ولكن

)والمشاركة هي أساس العقود في كردستان(.  
نتاج في حدود  لإلمستقبلي  لى تصور  إة  للطاق  تكاملةالم  ةاالستراتيجية الوطنيقام السيناريوهين الوسط/العالي في  أر تشير    25
. MEES (2013), Merza (2013) ،2035/2040-2020ي خالل الفترة -ب-م 9-13
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ي -ب -م  8.7-8.3إلى  و   2020عام    ي-ب -م  6.5-6.1إلى    2012  في  ي -ب -م   2.94من    اإلنتاج
26. 5203/2040خالل 

 توقع ج المإلنتا او   يةالعقود الكردستان
عقود مشاركة   معظمهاجنبية  عقدًا مع الشركات األ  50  أبرام حواليتان من  دسكر حكومة  لقد استطاعت  

ويعتبر حقل شيخان    مغرية للشركات في حالة االكتشاف.نفط  وكثير منها عقود استكشاف    ،في اإلنتاج
هو عدم إمكانية    قليماال  يفاج  تناإل  أهم محدد لتوسع  إن  27الحاضر.لوقت  م الحقول المكتشفة في امن أه 
، الذي يبدو أنه مدفوع بدوافع وقف تركيابموافقة الحكومة المركزية. ولكن تغيير م  إالير عبر تركيا  التصد 

مشروع بناء أنبوب للنقل ذلك    بما فيقليم  المع ا  ة مباشر   عالقة  سياسية واستراتيجية، والذي نتج عنه إقامة
سو  وتركيا  كردستان  واإلنتاجبليقا   ةلزياد طريق  لا  هد يمف  بين  التصدير  الوصول  ة  اإلقليم  ويخطط  لى إ. 

. وتوجد اآلن خمسة حقول منتجة  وربما اكثر من ذلك  2020بحلول    يومياً أكثر من مليون برميل  إنتاج  
نتاج بسيط( ومكثفات  لتابعة لحقل كركوك، شيخان )إ بموجب العقود المبرمة: توكي، طقطق، قبة خرمالة ا

بلغ في . مع العلم أن معدل اإلنتاج في كردستان " منطقة "متنازع عليهاي ف رو م خور غاز  لقن حغازية م 
والعالقة   (، ولكنه يتقلب اعتمادًا على إمكانية التصدير2013،  )فؤاد األمير  ي -ب -م حوالي ربع    2012

ي -ب -م  ربععلى أساس تصدير    2013  ةديحات اال   العامة  موازنةالسمت  ر    ولقد   .مع الحكومة المركزية
 .(2013لنواب، ن )مجلس ادستامن كر 

خالصة  ة: واإلدارة القتصادي الشرخ الداخلي: اا رابع
، في بداية الخمسينات   مناصفة األرباح النفطية  ةلقد أثبت التاريخ االقتصادي العراقي، خاصة منذ اتفاقي 

ا  اقتصادية    ظهور، دون  مختلفةبدرجات    ،حال  جتماعيالأن االنقسام  ت هذه انك  إذ   ة.فعال  ةي وطنإدارة 
تب أكثر  و اإلدارة  السياسية  لإليديولوجية  مستديمة. عية  وطنية  اقتصادية  تنمية  لتحقيق  منها  الحكم  نظام 

العتماد مناخ اقتصادي موات لعمل قطاع خاص منتج. بداًل من ذلك زاد اوبالنتيجة حال ذلك دون ظهور 
يع أت جمإذ لجالحكم السائد.  م  نظا  عن نو ر، عخآ بأو  لنتيجة مستقلة، بشكل  هذه ا  بدو أنعلى النفط. وي 
قبل   شراء  2003االنظمة  و   إلى  والثواب  المكافأة  في  النفطي  الريع  استخدام  خالل  من  بدرجات  الوالء 

إلى   ،ةي سيناريو إشار ف   ،Merza (2011)القادمة توصلنا في دراسة    خالل الثالثين سنةاعتمادًا على حاجة االقتصاد    26
المستوى الذي قدرنا ان اإلنتاج سيصله( في  )وهو  ي-ب-م 2.96من اإلنتاج يزداد  أن رحاجة االقتصاد المستقبلية تبر أن 

آنفًا،.  2040في    ي-ب-م   8.7  وإلى  2020في    ي-ب-م  6.5إلى    2012 أليه  المشار  العراق  تعتقد   وفي تقريرها عن 
-ب-م   6.1إلى    2012  يف   ي-ب-م   2.94من حوالي    لإلنتاج يزداد   ي، أن مساراً اريو مركز في سين  ، وكالة الطاقة الدولية

وكما هو واضح فإن المسارين متقاربان. .المناسب مسارهو ال 2035 في ي-ب-م  8.3ثم  2020 في ي
النفط مليار برميل من    15-12توي على حوالي  ( فإن حقل شيخان قد يح40حسب تقرير وكالة الطاقة الدولية )ص    27

 .فللتعري  (2) الملحقأنظر (. oil in placeالموجود )



96

39 - 22  راقفي الع  خالفة وعوامل الي داإلدارة االقتصا

 وأسلوب ينطوي الوضع السياسي    العنف في العقاب. وفي العراق الجديد وقيام االنتخابات، والذيمختلفة  
م الريع النفطي في كسب الوالء  ة الريعية في استخداوللد ا  صورة   ، تكررت طيةعلى شيء من الديمقرا  الحكم

خالل   المن  االستخدام  في  والعطاياحكوميالتوسع  الرواتب  وزيادة  ناحية،  من  من   المنافع/،  السياسية، 
الوضعي وفي كال  نفسها:ناحية أخرى.  النتيجة  تحققت  اوجود    ن،  وباإلمناخ  غائم.  ذلك ل  ة ضافقتصادي 

والخالف في  ليقين مثل تخلخل الوضع األمني  ل أخرى زادت من عدم اماعو   لجديد العراق اظهرت في  
الدستور مواد  القرار  عدد وت  تفسير  )أ(    مراكز  يلي:  بما  تمثلت  التنسيقواضع  توالتي  لإلدارة    جهود 

غياب آلية لفض النزاع    ()ب   المحافظات ا وبين اإلقليم/وكذلك فيما بينهلمركزية  كومة افي الحاالقتصادية  
( عدم وجود منظور مستقبلي  ج)فطي بين المركز واإلقليم/المحافظات  تثمار النالسلسياسة واال افي مج

خطمناسب   وجود  من  بالرغم  العراقي،  االقتصاد  )  طلمسار  الوطنية  حو د للتنمية  السياسات  تمحور  ل ( 
ي الجهاز ساد فالف  (هـ)   مستقبليًا واضحاً   راً و ظنا مأكثر منه  ل تسويات سياسيةسنوية والتي تمثالميزانية ال

وتواضع  و)  اإلداري  االقتصادية  اإلدارة  وضع  أنعكس  في(  والفساد  غياب    األداء  في  اإلداري  الجهاز 
الخاص  المشاريع  ومتابعة  إجازة  إجراءات  تطويل  وفي  فعالة  صناعية  سلباً سياسة  أثر  مما  المناخ  ة  في   

ة من  القديم في ظهور طبق  هد لعا  صورة   ( تكررت ز )  القطاع الخاص   عملر موات  لقتصادي وجعله غياال
في    المحاباةمن خالل العطايا المباشرة أو  العامة  نفقات الميزانية    المنتفعة منالسياسيين/رجال األعمال  

 عنها.  فرعة المتأو الرشاوى  العامةشتريات المشاريع االستثمارية والممقاوالت على  الحصول

 ديقتصاال عمعضلة التنوي :  ستقبليةملق ااآلفااا: خامس
 العمل توفير فرص :أساسية ( مشكلة5-1)

العراق   التي تواجه اإلدارة االقتصادية في  المشاكل  العمل ألعداد متزايدة    فرص   توفير  هيلعل من أهم 
سنويًا.  العمل  سوق  أس  28تدخل  ذلك  استمويعود  إلى  الزيادةاسًا  معدل  عال  رار  بمستوى  من السكانية   ،

السكانية معدل الزيادة  فلقد بلغ  .  أخرى   من ناحية  ،ملي سوق العمة فلمساهوتوقع تصاعد معدل اية،  حنا
وال تدل    فترة طويلة بالمعايير الدولية.، وهي  (1)  الملحق ،  (2009-1947% سنويًا لفترة ستة عقود )3.1

المتاحنبؤ الت أن  ات  على  بشكلة  سينخفض  المعدل  القصير  هذا  المدى  في  )و تمال/ملموس   ,UNسط 

ذلك  العمل  توسع عرض فإن    هضفا نخا  عند حتى  و   (.2011 بعد  لفترة غير قصيرة،  يتباطأ،  نتيجة    لن 
% يعتبر منخفضًا  34من ناحية أخرى فإن معدل المساهمة في سوق العمل البالغ اآلن   29. للزخم السكاني

عاميفيما    28 عر   2011و   2007  بين  بمعدل  توسع  العمل  )  227ض  سنويًا،  شخص  العدد   (.2  الجدولألف  هذا  وسيزداد 
تدريجيًا خالل العشرة سنوات القادمة.  

يستمر بالزيادة بذات سنة(    +،15العمل )  ن على القادريفئة    " إلى حقيقة أن العدد في Momentumيشير "الزخم السكاني    29
ز المركزي لإلحصاء  ية أخرى، في الوقت الذي تبين فيه إسقاطات الجهاد الماضية. من ناحة في العقو و السكانيمنمعدالت ال

، أقل من المعدل  %2.6( معدل زيادة سنوية للسكان  2010/2011)في المجموعة اإلحصائية السنوية    2011و   2010لعامي  
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ا المتوقع  بالمعايير  النساءبالً رتفاعه مستق الدولية ومن  بين  التطوراتسو   30. ، خاصة  هذه   ت كون محصلة 
  خاصة بين الشباب. تساع البطالةا ومن ثم نمو السكان ع منبأسر زيادة عرض العمل  رمرااست

ية  العديد من المشاكل والقالقل االجتماع  المتزايدة نمو لسكاني/الشبابي السريع والبطالة  لل  لقد أ رجع
ا مختلف  في  الخطيرة  ثورا  ،(Fuller, 2003)،  واألزمان لمجتمعات والسياسية  فيها  الر بما  ي. العرببيع  ت 

 أى عن ذلك. كن أن يكون بمنوالعراق ال يم

يرًا  لذلك بالرغم من أن األنفاق العام والتوسع في االستخدام الحكومي أستطاع أن يستوعب جزًء كب 
العمل   عرض  اآلنمن  ب  فإن   (أعاله  ،2-2)فقرة    حتى  االسالتوسع  االستمرار  م لعا الحكومي/ا  تخدامفي 

سيادة البطالة  و من التضخم    لحكومي حالةخدام ااالست   لقد وصلي.  الريعفخ  لا ب  اق االلتصفي    إيغااليعني  
سوف   بحيث  للمواردالمقنعة  وضياع  مجد  غير  فيه  التوسع  وعوائد   يصبح  أسعار  تنخفض  لم  إذا  حتى 

انخفالنفط إذا  أما  المش.  فستبرز  أعمقضت  بشكل  وأجوريصبح    ث بحي  كلة  رواتب  لين  ماعال  دفع 
عبء   للتخل   يجةنت الوب  يركب الموجودين  دعوات  منهم  ستبرز  مهم  جزء  من  زيادةص  ثم  البطالة   ومن 

لذلك فإن هناك حاجة ماسة    31. ماعيواالنقسام االجت  النزاعالتذمر و ليضيف ذلك عامل آخر من عوامل  
ة لالستخدام.  لتطوير مصادر مستديم

ا  في ستدام  مال  غير  عالتوس   الحظ أن استمرارن  كنةالمم  ألخطار االقتصاديةوإلعطاء لمحة عن 
الدولة )  م فيالعا  اإلنفاق الجاري ميزانية  يمثل جزءه  التوسع في االستخدام الحكومي(  والذي  بعد   أساس 
 د ال يمكن تحقيقها. لنفترض حتى بنسب أقل بكثير من السابق سيتطلب عوائد متزايدة من النفط ق  2013

( تبين استمرار UN, 2011ي األمم المتحدة )جتماعية فصادية واالتقفإن إسقاطات قسم السكان في إدارة الشؤون اال  التاريخي،
 .ليبدأ بعد ذلك باالنخفاض البطيء تدريجياً   2020في العراق حتى عام    %(3)  لتاريخيةا معدل الزيادة السنوية

رض العمل( ع )مليون(. ولكن قوة العمل    33.5كندا )عدده في  مساويًا ل  مليون(  33.3العراق )  سكان كان عدد    2011في    30
مليون في كندا. وباإلضافة الختالف التركيب العمري يعود   18.8مليون في العراق و   8.6  . فهي دين ة اختلفت بين البللتلك السن

 %43ير منه في كندا. فهو يساوي  أقل بكثالمساهمة في سوق العمل في العراق  معدل  السبب لهذا االختالف الكبير إلى أن  
معدلي المساهمة العراقية والكندية بأكمله الختالف بين  دا. وبدوره يعود ا( في كن2012% )67مع    ة في العراق مقارن(  2011)

% في 62% والنساء  71في العراق. ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل مساهمة الرجال    النساءتقريبًا إلى انخفاض معدل مساهمة  
المقارنة إ  وتشير.  (1)  قملحالنظر  أ  % في العراق.14% وللنساء  73بلغ معدل المساهمة للرجال    كندا لى المدى الذي هذه 

حتى عند   ،المساهمة في سوق العمل مستقباًل، خاصة بين النساء  معدليمكن ان يصل اليه عرض العمل في العراق عند زيادة  
تباطؤ معدل زيادة السكان.

ر ح  من الخدمة    يبيا في ل  2007في نهاية    31 نهم ن الشباب. ومع أكان أغلبهم ملدولة و ا  يألف من العاملين ف  350إلى    300س 
مون نفس رواتبهم السابقة وهم عاطلون غير إن وجودهم بدون عمل أضاف فئة ناقمة أخرى. وكان هذا خطأ سياسي كانوا يستل

-2012علي خضير مرزا )  :. أنظر2011واستمرار انتفاضة فبراير  قيام  النهاية في  وقع فيه النظام الليبي والبد أنه ساهم في  
ب(. 
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 ة زياد . ومع أن معدل ال2035و  2013بين  % سنويًا 5.6  ت ستكون اقفالنالزيادة في تخصيصات  بةنس أن
ولكن إيجاد موارد لتمويله من خالل زيادة إنتاج    32يًا(% سنو 17.8)  2013-2007أقل منه خالل    ذاه

اج  لإلنت  حسب المسار الوسطيد إنتاج النفط  غير ممكنة. إذ حتى لو ازدا  مستديم للنفط قد تكون وتصدير  
حاجات   لمقابلة   كافية  رهمن تصديتحققة  ادات المالير ون ا كت  لن  فسوف،  (3-3) قرة  ف  يه في أشير اليذ ال

المتوسط/العالي    الميزانية. السيناريوهين  حسب  النفطي  اإلنتاج  أن  المتكاملة    لإلستراتيجيةومع  الوطنية 
الفقرة أيضاً   فيالمشار اليه    ،INES،  للطاقة ى د إلو قيقط  إال أنه ف  لحاجات هذه ا  يمكن أن يمول  ،تلك 

 ب بكثير. ح معالجتها أصعحيث تصب ين بإلى ح تأجيل المشكلة 

 يمكن تحقيق التنويع القتصادي؟ هل (  5-2)
ويعني  .  اً اقتصادي  اً اصبحت حاجة ضرورية وليست ترف  لتنويع االقتصادياإلى  يتبين أن الحاجة    مما تقدم

االقتصالتن تويع  الورقة،  هذه  في  إادي،  نفطية  غير  أنشطة  مستدام/ةيج نتاطوير  تؤدي،خدمية  بشكل   ة 
مباشر،  شربام غير  الستيعاب    بديل مصدر    إيجاد إلى    أو  كافية  عمل  فرص  وخلق  األجنبية  للعمالت 

الحكومي االستخدام  عن  بعيدا   العمل،  لسوق  الداخلة  المتنامية  ي  .األعداد  هل  هو  السؤال  ستطيع  ولكن 
 سياسياً   ستقرارا  اثر  أك  دوالً دي بعد أن لم تستطع  اقتص اال  يعي وتحقيق التنويعالتخلص من الفخ الر   العراق

الأكثر  و   اجتماعياً نسًا  وتجا في  والمؤسسية  بتقدما  األساسية  تنى  ذلمن  اإلجابة،  و   ؟كحقيق  محاولة  قبل 
: التالية المتطلبات /الحقائقإلى ظر نلن

لنفطية  ئد ااو عبالية التصرف عام على كيف اتفاق مجتمعيالتنويع االقتصادي  يتطلب السير في طريق  (1)
تركيز   في  أثرها  وينطوي  وتحييد  المتأصلة.  الريعية  رسم    على  ذلكالتوجهات  استراتيجيات  ضرورة 

مجموعات تحظى باتفاق عام من كافة    ، للتنويع االقتصادي،سياسات وبرامج  ذات مديات متنوعةو 
ات.ادر مقتدر ووطني التوجهيقها إدارة اقتصادية ذات كلى تطبتقوم عو المجتمع 

بدائل  باإل  (2) خلق  لضرورة  فإن  مستديمةضافة  لالستخدام    لالستخدام  النسبية  األهمية  تخفيض 
إلى    العام/الحكومي النظرة  تغييرًا جوهريًا في  والعامة يتطلب  الحكومية  كوسيلة من وسائل    الوظائف 

 لنفطي.لريع االحصول على نصيب من ا

دام  ع العام إلى االستخكومي والقطاالح  زاهالجإن نسبة من يعملون في  ف (  2-2كما تبين في فقرة )  (3)
ريعية.   لدولة  متطرفة  حالة  تمثل  ال  العراق  في  ارتفاعها  من  بالرغم  كالكلي  وفنلندا  فدواًل  السويد 

إلى    2007ترليون دينار في    53من    2013و  2007ية االتحادية بين  امة في الميزانصات النفقات العازدادت تخصي  32
في    138 دينار  قدرها  2013ترليون  زيادة  بمتوسط  أي   .17.8( النواب  مجلس  سنويا ،  النسب %2013  أن  الحظ  ة  (. 

%  5ثم    2020حتى    2013ن  % بي10سنوية  زيادة    ضا ر الفتهي متوسط    2035و  2013% سنويًا بين  5.6المفترضة  
.2035% سنويًا حتى 2ثم  2030حتى سنويًا 
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تستخدم الصناعة  ي  وفي خارج الجهاز الحكومالحكومي نسبة مقاربة للعراق.    الجهازفي    انتستخدم
ن تطويرها  تبين قاعدة خدمية وإنتاجية يمكمة  هم  ب نس  %. وهذه48  باقي األنشطة% و 18والزراعة  

  .تجاه التنويع االقتصادياب

من المحركات األساسية يعتبر  الصناعي    نشاطالنمو إنتاجية العمل في    ت التجربة الدولية أنلقد أثبت(  4)
ط النشهذا اهو أسرع في    تاجيةأن نمو اإلن   ، بسبب منهحل األولى  خاصة في المرا  ،االقتصادي  لتقدمل

مناسب إلى تغيير  يقود كما أنه . World Bank (1993), Williamson (2011) ،نشطةفي باقي األ منه 
مع أن    ن ناحية أخرى،م 33مهمًا للتخلص من الفخ الريعي. والذي يعتبر أساسًا    في نمط االستخدام

العملة األجنبية   التنويع االقتصا توليد  ارات  ستثمالال  يمكن أن يكون من خالدي(  )وهو أحد معايير 
قود ت  التيالمهمة  هو من األنشطة  ربة الدولية بينت أن النشاط الصناعي  ذات التج ارجية غير أن  الخ

وفي العراق يستخدم نشاط الصناعة التحويلية حوالي    .وأخذ المبادرة  وااللتزامإلى قيم الجد في العمل  
م 5 االقتصاد  %  في  العاملين  حوالي  يو و   (2011)ن  ا2لد  من  فقط  اإلجمالي  المح  جت لنا%  لي 
(1002) .34

المياه:محد (  5) التنويع  ودية  مجال  في  يصب  الزراعة  تطوير  المياه  االقتصادي  إن  وضعية  أن  غير   ،
.  مستديمةلفترة االستخدام و تشكل قيدا  كبيرا  على قابلية هذا القطاع في زيادة اإلنتاج 

،  ودية التوسع في القطاع الزراعي وء محد ضفي  صادي، بجانب كبير منه،  بالنتيجة فإن التنويع االقت(  6)
على   تصبح  ينطوي  بحيث  الحكومية  غير  اإلنتاجية/الخدمية  واألنشطة  التحويلية  الصناعة  تطوير 

ومصادر مهمة للعملة األجنبية.  قوة العمل األهم الستيعاب  المجاالت 

والمتطلب  إن  الحقائق  وتحقيق  اعتبار  المبيات  التنويع  يتط  نةشروط  المياه  قيادة لوحل مشكلة  ب 
ات المتطلب ههذ   يعترض تحقيقالمجتمع. و  تماعي يمثل توافقًا عاما  بين طوائف وأفراد وعقد اج مقتدرة واعية

جوهري   واألثنية،    الحالي  االجتماعي  الوضعبشكل  الطائفية  التخندقات  على  لالقائم  صعوبة  باإلضافة 
المحاصصة وضعف في المؤسسات   على  ةقائم  منظومةي ظل  ف  ،وبالنتيجة  حسوبية.اجتثاث الفساد والم

والمال والقضائية  النظام  دنيةرقابية  يحل  نفطي  ناحية، ووجود ريع  المختلفة   ت والمجموعا ، من  ،  السياسية 
تحديد    يصبح من الصعب أخرى،  وطني، من ناحية    في الوصول التفاق عام و  هد حقيقيبجمن القيام  

.ق كما هو اآلنفي العرا فهوم المبين،ويع االقتصادي، بالمالتن مسار

إذ تبزها الخدمات في ذلك.  ،هذا بالرغم من الصناعة التحويلية ال تعتبر المستخدم األهم، في مختلف االقتصادات 33
التحويلية، من  ية، والصناعة  لمقالع، من ناحين وادعالتفي بيان كيفية تقسيم نسب االستخدام بين    (1ملحق )الم  أرقاأنظر مصادر    34

أما نسبة الصناعة التحويلية فهي    (.2-2في فقرة )  (3)  الجدولناحية أخرى، واللذان دمجا، كما ورد في المصدر، في نشاط واحد في  
. 2010/2011محتسبة من المجموعة االحصائية السنوية 
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الطريق قد تفيد في    استراتيجيات وسياسات قتراح  افإن من الممكن    نظرة المتحفظةلا  هذ همع  ولكن  
.  الفقرة التالية نبينها في، االقتصادي للتنويع الصعب 

 القتصادي  لتنويعل صعبال لمسارا( 5-3)
 تكون  . والخطوات التالية قد الم في خلق اقتصاد متنوعيمكن أن تساه  ر عامةعناص  ستبينفي هذه الفقرة 

 مفيدة في هذا التوجه:   ولكنها كافية
بعيدًا    الكفاءةوتوافق بين طوائف ومكونات المجتمع قائم على المواطنة و الوصول إلى عقد اجتماعي   .أ

وقد يتطلب ذلك   تغذي هذه التوجهات.  القوانين التيتعديل  و .  يةوالدين   ثنيةعن التخندقات الطائفية واأل
   .وإعادة االستفتاء عليه فية،، بإزالة الفقرات الخالالدستورتعديل 

عام    إصالح .ب  قبل  االقتصادي  الركود  محصلة  إن  التعليمي.  النظام  هيكلة  والتدخل    2003وإعادة 
عن التطورات    عزاللالنلتعليمي وتغيير هياكله باإلضافة  المستمر في النظام ا  يديولوجي أل واالسياسي  

لية من  ونتج عنها منظومة با  العراقليمي في  النظام التع نوعية  مت في تدهور  تعليمية في العالم ساهال
التي   يستطيع المهارات  العمل  ال  وإصالحه  استيعابها  سوق  التعليمي  النظام  مراجعة  فإن  لذلك   .

في   مهمة  أسبقية  ويت  راتيجيةاإلستأصبحت  واالجتماعية.  ماالقتصادية  ذات  برامج  ذلك  ديات  طلب 
وط ومتوسطة  وتتسم  قصيرة  الحالويلة.  التعليم  التلقين  طرق  بغلبة  التوجيه واآليدولوجية  ية  وضعف 

( المشاكل  وحل  ب problem solvingللتفكير  المناهج  تتسم  كما  العلمية (.  المكونات  ضعف 
واإلدارية   األو والهندسية  التعليم  نأجنبية. غير  اللغات  هر  هي مظهر واحد من مظاالمناهج  و   طرق 

أدوات وأساليب  هنية وأجور المدرسين إلى نوعية األخرى تمتد من المستويات الم التخلف. إن المظاهر
الذي يساهم ترقيتها في خلق تقاليد مهنية    ،التعليم إلى المصداقية المهنية للمجتمع العلمي والتعليمي

ت بأقل  المحترمة  النظام  تطور  إن  وسياسي.  إداري  الجدخل  كوريا  في  أجزاء  تعليمي  وبعض  نوبية 
من تخطي المستويات السائدة    ،بهجوانفي أحد    ،ا النظام التعليمين يقدم مثااًل لدول أستطاع فيه الصي

باإلضافة لذلك فإن إيجاد صلة للنظام التعليمي بالنشاطات التنموية خدم    35حتى في الدول المتقدمة. 
دول عديدة أخرى.بية والصين والهند و في كوريا الجنو  اممو قطاع تصديري متنن

الم  الةإز   .ج تبعات  لجم  والمظأو  الريعيةاهر  متالزمين. مارسات  خطين  إلى  المتطلب  هذا  وينصرف   .
السلوك الريعي: اقتالع ،. والثانيتأمين الضمانات الالزمة لمنع ظهور نظام شمولياألول، 

ت• بعتأمين  النفطية  الثروة  استغالل  ثمار  واوزيع  المناطق  بين  المختلفة  لفئات  دالة  االجتماعية 
المسائلة/الردع للوطن. ولكن بدون ضمانات في  م على الوالء  تقو وقوانين شفافة  ايير وقواعد  عوبم

يقود  لسلطة مركز   العراقفإن حاجة    checks and balances  والموازنة البالد قد  ية تمسك بوحدة 
 .هذه التوجهات ضد  يميةإقلضمانات خارجية/ توجد   مع العلم أنه ال. شموليةتوجهات لظهور 

لمن أعمارهم ،  ment (PISA)dent Assessnternational Stufor I eammProgrالتلميذ الدولي    اختبارفي برنامج    35
والتنمية    15 االقتصادي  التعاون  منظمة  به  تقوم  الذي  والعلوم OECDسنة،  الرياضيات  مواضيع  في  سنوات،  ثالث  كل   ،

)ولم    21لترتيب  في ا  ايمانفي حين جاءت دولة كأل  2000المشاركة في    ي قمة الدولوالقراءة، جاءت اليابان ثم كوريا الجنوبية ف
الصين  ت وفي  شترك  شانغهاي  2009حينئذ(.  إلى /جاءت  اليابان  ونزلت  المشاركة  الدول  قمة  في  الجنوبية  كوريا  ثم  الصين 

 OECD (2010), OECD  . أنظر:20  عند الترتيب   ،الترتيب السادس في حين بقيت ألمانيا في ذات موقعها النسبي تقريباً 

. 2013نهاية  ستظهر في  2012ار اختب ج ئنتامع العلم أن  .(2001)
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تـدريجيًا  ، فـي الجانـب االجتماعي/المؤسسـي،على التغلب على الحلقة المفرغة للريع النفطـيل  العم•
ة تسـاعد علـى الرقابـة ورصـينمدنيـة فعالـة ثابتة. كالعمل على تشجيع إقامة مؤسسات  ولكن بخطى  

قواعــد مســائلة/موازنة وردع إقامــة و  تطــوير اإلعــالم الموضــوعي لكوتــرويج الحقــوق والواجبــات. وكــذ 
تـوخي ويجـب  غيـر القـانوني والفسـاد والتالعـب بـالثروة النفطيـة.  واالنتفـاعوالمحاباة  فحة الرشوة  كالم

لمســائلة والنقــاش الحــر. وهــو الــم يتعــود علــى  اقالعــر ر فــي التطبيــق خاصــة وأن المجتمــع فــي الحــذ 
ة المرأة.ريوالتمييز المجتمعي ضد ح ائفيالديني والط مجتمع الزال أبويًا تقليديًا يقوم على الوالء

والمسـتثمرين تشـخيص النشـاطات التنويعيـة ب تقـوم مـن خاللهـا اإلدارة االقتصـاديةإتباع سياسة صناعية .  د 
ءات والخطـــوات التـــي تحفـــز وتســـاعد القطـــاع الخـــاص االسياســـات واإلجـــر  وإتبـــاعوالمنظمـــين الواعـــدين 

)والعام( لالستثمار فيها وإدارتها.
المحاصصة.  هـ نظام  عن  اقتصادية  دااإل  التخلي  تنمية  إلى  يهدف  نظامًا  إن  والسياسية.  والمهنية  رية 

األصعدة   كافة  على  تبنيها  يتم  المعاييرسليمة  عن  التخلي  يتطلب  شاملة  واألثني  وبنظرة  ة  الطائفية 
االقتصادية اإلدارة  ومراكز  العامة  الوظائف  في  خاصة  والتعيين،  االختيار  في  واستبدالها  والدينية   ،

ال وطبقة موظفين عالي  مع    والوطنية.ة  كفاءبمعايير  فعال  إداري  نظام  إقامة  على   المؤهالت العمل 
الفساد والرشوة.  تأمين حد أدنى من الدخل يردع الوقوع فيو والمصداقية والحياد 

الوطنية  و البرامج  وتنفيذ  تخطيط  يؤمن  بشكل  والالمركزية  المركزية  بين  التوازن  تحقيق  البرامج  و . 
المناطقية.  

العام  سيتح   .ز االقتصادي  المناخ  و ن  المؤسسية  بإعادة هيكلة  البنى  البنى  ترقية  وتوسيع  تأهيل  وإعادة 
وتطوير رأس المال البشري.ية األساس

استثمارية/تكوين  .  ح و صناديق  الميزانية(  )فوائض  النفطية  الفوائض  تستوعب  هياكل  تطوير  استقرارية 
، جانبين  ه الصناديق. كما تغطي هذه القواعد والهياكلهذ إدارة  دارة ومراقبة ومسائلة  إفي  وقواعد شفافة  

. والجانب زنة للحصول على أكبر عائد بأقل المخاطراألول ينصرف إلى تأمين سياسة استثمارية متوا
حين تنخفض   يتعلق بتأمين سد عجز تمويل إنفاق عام جاري واستثماري مستدام في الميزانيةالثاني  

36(. Merza ,1120) ،العوائد النفطية

يناسب   ما  وتطبيق  دراسة  االقتصادي   العراقط.  التنويع  مجال  في  الصاعدة  الدول  تجارب  من 
دام. واالستخ

.P ,بعة مع العراق )اورد في تقرير صندوق النقد الدولي في مشاورات الفقرة الر   36 18IMF, 2013  )ن استبقاء فوائض  أ
وإدارتها/استثمارها من خالل هذا الصندوق، وتعديل   DFIالميزانية المتجمعة بالعملة األجنبية في صندوق تطوير العراق  

تط  هاعدقو  األمر،  أن  ملب  فيادارتها/ان  أجدى  سيادي  ستثمارها  الحاضر  صندوق  الوقت  ن  أ اعتقد  أني    ومع.  في 
، كما بينته في المسائلةالشفافية و هي طريقة أكثر كفاءة من ناحية    تثماري/استقراري اسصندوق    اإلدارة/االستثمار من خالل

تدخل/االنفاق ال  حاوالتلمالسيادي    الصندوق   مال تعرضاحتن  م  خوفالت  بسبب  مرحليًا،  يمكن تبرير توصية التقرير  المتن،
. األخيرةالسنوات خالل  مركزي األجنبية لدى البنك ال تاحتياطي العمال التي تعرض لها كالمحاوالتالسياسي 
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 ( 1) الملحق 
للنفط غير ريعية لة منتجة مع دو  ق: مقارنةمعلومات أساسية عن العرا

التالية  التبين    للنفط غير مؤشرات  وضوع هذه  لم  خلفية مناسبةريعية )كندا(    ومقارنتها مع دولة منتجة 
: )القيم بالدوالر األمريكي لكال البلدين(  الورقة

كندا  العراق  وحدة القياس  السنة 
33.5 33.3 مليون  2011 انـــــعدد السك
12.9 4.8 1947

1.5 3.1  % 1947- 2009 معدل نمو السكان السنوي 
1,676 181 مليار دوالر  2011 (الجارية ساسيةاأل)باألسعار  المحلي اإلجمالي الناتج
50.0 5.4 الف دوالر/شخص  2011 اإلجمالي حصة الشخص من الناتج المحلي

17.40 7.75 مليون 

 .2011العراق: 
كندا:  

2011/2012

)الطلب على العمل(عدد العاملين 
1.40 0.84 مليون  عدد العاطلين 
7.4 9.7 %  ة ــ دل البطال ـمع

18.80 8.59 مليون   (رض العملع)قوة العمل 

232
227

 (2007-2011 ) الف  عدد الداخلين لسوق العمل سنوياً 

67

71

62 

43

73

14

%

 37سوق العمل معدل المساهمة في  
 ذكــور 

 اث إنــ

21 40 %
بة العاملين في الحكومة والقطاع العام إلى االستخدام  نس

الكلي 

10 5 %
ستخدام  الفي الصناعة التحويلية إلى ا نسبة العاملين

الكلي
16.0

 (2007 :23 )% % 2011 السكان تحت خط الفقر 

3.30 2.94 ي-ب-م 2012 النفطإنتاج 
2.28 2.43 ي-ب-م 2012 طتصدير النف

72 النفط الخام:  
105منتجات الطاقة: 

94 مليار دوالر  2012
عوائد تصدير النفط 

441 مليار دوالر  2004-2012

92.3  % 2012 يرادات النفط في الميزانية، تخصيصات ا بةنس
: منتجات الطاقة

23.0
99.7  % 2011 الكلية صادراتنسبة تصدير النفط من ال

6.1 49.9  % 2009-2007 الناتج المحلي اإلجمالي  ة قطاع النفط فينسب 
66 59 مليار دوالر  2011 نبية والذهب(حتياطيات الدولية )العملة األجالا

+ سنة. 15مة على الفئة العمرية معدل المساهمة في سوق العمل يساوي: قوة العمل مقسو  37



103

39 - 29  راقفي الع  خالفة وعوامل الي داإلدارة االقتصا

24  2011 ةساع 15 -14
)شبكة  معدل تزويد الكهرباء اليومي من كافة المصادر 

38وطنية، مولدات مشتركة، مولدات خاصة(  

52.4
مليار دوالر 

1996 ويت المقرة تعويضات حرب الك
10.1 2013 تموز 25 من التعويضاتما تبقى 

60 - 88 
مليار دوالر 

2012 خارجيةالديون الرصيد 
3.8 - 6.2 2011-2038 ن السنويةو خدمة الدي 

 ادر:ــالمص
راق: ــالع

 .2010/2011ة السنوية المجموعة االحصائي  :2011الجهاز المركزي لإلحصاء: 
. 1993موعة اإلحصائية السنوية المج :1947      عدد السكان 

.أ(-2012علي مرزا ) وي  معدل نمو السكان السن 
(.2012)البنك المركزي العراقي  الناتج المحلي اإلجمالي  

.(3) الملحقفي ومصادره  ( في المتن3) الجدول
العاملين عددعدد  العمل،   قوةالعاطلين،    ، 

البطالة،   المعدل  سمعدل  في  وق  مساهمة 
عدد الداخلين لسوق العمل سنويًا. العمل، 

.( 2011الجهاز المركزي لإلحصاء ) لعام إلى ا  عاملين في الحكومة والقطاعنسبة ال
االستخدام الكلي 

صناعة التحويلية ( في المتن أن نشاطي التعدين والمقالع وال2-2( في فقرة )3) الجدوليبين 
منه  قيدام في العراق. والمصدر الذي است وع االستخ% من مجم6استخدما فيما بينهما 

لمقالع  واصل هذا الرقم بين التعدين ال يف (2012الجدول )الجهاز المركزي لإلحصاء، 
مع تفصيل في  2007%( يتكرر ذاته تقريبًا لعام 6والصناعة التحويلية. غير ان المجموع )

للصناعة التحويلية. والباقي  % للتعدين والمقالع 1( يبين COSIT, et al, 2009)ه مصدر 
ام الصناعة استخد . وبذلك يكون 2011على هذا األساس افترضنا ذات التقسيم لعام 

% من مجموع االستخدام الكلي.5حوالي  2011التحويلية سنة 

إلى  التحويلية  الصناعة  في  العاملين  نسبة 
2011االستخدام الكلي 

 .2012في تموز   لى الكاتب: خطاب رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء إ2011
.11ص   ،(2009الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات ) :2007 سكان تحت خط الفقر ال

اتالمجموع :، الجهاز المركزي لإلحصاء (2012، البنك المركزي العراقي )ارة النفطوز موقع 
.انياتقوانين الميز  و 2010/2011 ،2008/2009،  2006/2007 اإلحصائية السنوية

النفط  النفطوتصدير  تاج  إن  تصدير   وعوائد 
، 2012-2004، عوائد تصدير النفط  2012

ية ان ات إيرادات النفط في الميز نسبة تخصيص
الصادرات  ،  2012 من  النفط  تصدير  نسبة 
النفط في الناتج  قطاع  نسبة  متوسط    ،2011

. 2009-2007المحلي اإلجمالي 

( كيكا وات  9)2011الذروة الصافي في    ولكن إنتاج%.  70بمقدار  2006منه في  أعلى    2011في  اء  لكهرب ل  روةلقد كان إنتاج الذ  38
يساوي   المطلوبة  %60كان  الكمية  يتضمن    ،2011في  فقط    من  يوميًا    14وهذا  كهرباء  تزويد  مصدر  (.  14=24%×60)ساعة 

. IEA (2012) :البيانات
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.(2012البنك المركزي العراقي ) دولية )العملة األجنبية ال ياطياتحت اال
والذهب(

 (2012 )IEA .
معدل تزويد الكهرباء اليومي من كافة  

شتركة،  م مصادر )شبكة وطنية، مولداتال
2011مولدات خاصة( 

 UNCC (2013) http://www.uncc.ch/status.htm, Accessed 28 July, 
2013. 

تعويضات حرب الكويت المقرة 
2013 تموز 25ما تبقى منها في 

دوالر:  88 العراق  مليار  المركزي  البنك  موقع  في  الخار   يورد  الديون  "مجموع  يلي:  جية: ما 
)مع  87.7 دوالر  إلغاء  إ  مليار  من  80مكانية  دول   %45  مع  اتفاق  بعد  مليار 

"، الخليج العربي(
index.php?pid=GovernmentSecurities/ww.cbi.iqhttp://w ،9 2013 آب .

 مليار دوالر. 52إن ذلك يعني بعد التخفيض حوالي 
.  IMF (2013), P. 37:ورد هذا الرقم في ر:والمليار د 60

الخارجيةالديون رصيد 

 .2013موازنة  :مليار دوالر 3.8
أنه في األمد    37في ص  ر  يذكIMF (2013) مع العلم أن صندوق النقد الدولي  

م متأثر مليار دوالر. ويبدو أن هذا الرق  3-2  السنوية  المتوسط ستكون خدمة الدين
ستخفض   العربي  الخليجدول  أن ديون  ارد في نفس الصفحة  لو ابافتراض الصندوق  

 س.في المستقبل بما يماثل تخفيضات ديون نادي باري 
مليار    88لتسديد رصيد ديون  قاري(  القسط الع)شبيه  حساب قسط سنوي ثابت    مليار دوالر:  6.2

. 2038-2011% وفترة تسديد 5.8على اساس سعر فائدة دوالر 

لخارجيةا الخدمة السنوية للديون 

دا: ــكن
العام    السكان القطاع  وفي  التحويلية  الصناعة  في  العاملين  منت ونسبة  تصدير  الطاقةونسبة  ال  جات  اإلجماليموالناتج  ونسبة   حلي 

 ، statcan.gc.cahttp://www12. (2013) Statistics Canada اعـة فيه:الصن 
 . Population_of_Canada_by_year/http://en.wikipedia.org/wikiو  

 Canadian National Energy Board (2013): ثقيل( نفط  عامل،م   بتومين-ط خفيف، مكثفات، قارالنفط )نف إنتاج وتصدير

http://www.neb-one.gc.ca/CommodityStatistics/Statistics.aspx?language=english.

حد  مناطق األ الألقاليم و كمتوسطات لحتسبة  م  :سوق العملومعدل المساهمة في    عدد العاملين ومعدل البطالة والداخلين لسوق العمل
 و . www.hrsdc.gc.ca (2013) Human Resources and Skills Development Canada من:الكندية  عشر

eng.htm-som/l01/cst01/labor07a-tableaux/sum-slewww.statcan.gc.ca/tab  Statistics Canada (2013) .
All sources accessed February/April, 2013. 

: اتمالحظ
باألسعار األساسية  المحلي اإلالناتج    (1) بأسعار السو   1.68)  2011جمالي  الناتج  ترليون    1.76ق )ترليون دوالر امريكي( يساوي 

دوالر كندي للدوالر   0.9895ترليون( مقسومًا على سعر الصرف )  0.1ناقصًا صافي الضرائب غير المباشرة )(  دوالر كندي
 (. 2011األمريكي كمتوسط لسنة 

.تشمل: النفط الخام والنفط الثقيل والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والكهرباء وأخرى  ة في كنداات الطاقمنتج( 2)

http://www.cbi.iq/index.php?pid=GovernmentSecurities
http://www12.statcan.gc.ca/
http://en.wikipedia.org/wiki/Population_of_Canada_by_year
http://www.neb-one.gc.ca/CommodityStatistics/Statistics.aspx?language=english
http://www.hrsdc.gc.ca.و/
http://www.hrsdc.gc.ca.و/
http://www.hrsdc.gc.ca.و/
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labor07a-eng.htm
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 ( 2) الملحق 
الموارد النفطية  وتقديرنيف صت

 الموارد النفطية تصنيف 

تصنيف  أتسمت   ال  وتقديرعملية  سبقت    نفطيةالموارد  التي  العقدين  خالل  العراق  بالتقطع   2003في 

أنهااالنتظاموعدم    والتوقف إلى  إضافة  هذا  تستخدم    ،  نتيجة    تقنيات غيركانت  الصلة  متقدمة  لضعف 

التصنيف  نشطت عملية    2003منذ  لكن  و   للحروب والحصار.نتيجة  وره  د بولوجي العالمي،  بالتقدم التكن

   كما أشير إليه في المتن. والتقدير وإعادة التقييم

 Total  "أو أصالً   ابتداءً النفط الموجود  "ستخدم مفهوم  ي  عرض شامل للموارد النفطية  تقديم  وبغية  

Petroleum Initially in Place.  التي يمكن الحصول   ريخ معين،في تا  قدرة مللنفط، ال  الكليةالكمية    وهو

موارد مكتشفة   إلى  ابتداءً النفط الموجود    يصنفوفي هذا المفهوم  .  تم انتاجهمن أول برميل    ابتداءً عليها  

مكتشفة.   المكتشفة    وتصنفوغير  تجاريةإلى  الموارد  وغير  تجارية  إنتاجها  )  موارد  يمكن  التي  تلك  أي 

وأخرى   مربحة(بربحية  ا الم  فوتصن  .غير  بداي  إلىلتجارية  وارد  منذ  المتجمع  النفط اإلنتاج  أنتاج  ة 

مع   لهذا الهيكل  صورة شاملة  (2)ويبين الشكل  المحتملة.  و الممكنة    واالحتياطيات واالحتياطيات المثبتة  

39. المبينة فيه ات حسب التصنيف للعراق، تقديرات أوليةأرقام تمثل 

ادناه. ، (6)  الجدولأسفل األرقام فمصادرها مبينة في  لتالي. أمااالشكل دون األرقام مستل من المصدر  39
Society of Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum Geologists 

(AAPG), World Petroleum Council (WPC), Society of Petroleum Evaluation 

Engineers (SPEE) (2007), Petroleum Resources Management System. 
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 :مالحظات
أنظر كردستان  منطقة  في   ةالموجود  تلك  الشكلفي    ةالمثبت   اتاالحتياطي  وإلى  تداءً با  الموجود   النفط  إلى  يضاف  (1)  ،

.( فيه2) أدناه والمالحظة ،(6) الجدول
.كميات النفط في كل تصنيف تتناسب بالضرورة مع ال شكلال  في واإلبعاد ( المساحات2)
 :الشكلالرموز في بعض تعريف  (3)

:1P1: . لتقديرلض فسيناريو منخ :مثبتاالحتياطي الC  .سيناريو منخفض لتقدير الموارد المتوقعة
:2P2: افضل سيناريو.  :االحتياطي المثبت والمحتملC .أفضل سيناريو  لتقدير الموارد المتوقعة
:3P3: . مرتفعسيناريو   :المثبت والمحتمل والممكنC  لتقدير الموارد المتوقعة. رتفعمسيناريو

 تعاريف 
أصاًل(    ءً ابتداد  جو و الم  النفطأواًل:   النفط    : Discovered Petroleum Initially-In-Placeالمكتشف)أو  كمية 

: نتاجإلالمقدرة في تاريخ معين لتركيبات جيولوجية معلومة قبل بدء ا 
ال(  1-1) لكلفةل عليها بالتكنولوجيا المتوفرة وهيكل ا التي يمكن الحصو وهي الكمية    : ةتجارياالحتياطيات 

االحتياطيات و ين مثبتة ومحتملة وممكنة فيعتمد على درجة اليقين في التقدير.  سيمها ب تق  أما  القائم.
المتهي    Proven Reserves  المثبتة بالتكنولوجيا  عليها  الحصول  يمكن  التي  وهيكل    احةالكمية 

االحتيا تثبيت  تاريخ  من  القائم  فصاعداً الكلفة  اليقين   طي  من  عالية  تحقق  وين  .بدرجة  أن  بغي 
الشروط األربعة التالية: ثبتة  الم يات اطياالحت 

http://data.worldbank.org/indicator
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)من تاريخ التقدير   متبقية (د )   ،ة( تجاريج)  ،يمكن استخراجها  (ب)  ، ينبغي أن تكون مكتشفة (أ )
. فصاعداً( 

ي الكميات المقدرة في  ه  :  Contingent Resourcesالموارد المتوقعة:  ةتجارياالحتياطيات غير ال(  1-2)

مرحلة من النضوج التجاري  إلى  يع استخراجها لم تصل  كن مشار ول  واستخراجها ممكن  نتاريخ معي

االسباب   من  مجموعة  أو  واحد  ال  contingenciesبسبب  التي  تلك  المتوقعة  الموارد  وتتضمن   .

لى تكنولوجيا ال زالت لم تكتمل  يتوفر لها حاليًا أسواق مناسبة، أو أن االستخراج التجاري يعتمد ع 

ت  ان  ي أو  لم  الموارد  أما  مرحإلى  ل  صقييم  التجاري.  التقييم  منخفضة  لة  بين سيناريوهات  تقسيمها 

وفضلى ومرتفعة فهو يعتمد على درجة اليقين في التقدير.  

االختالف  ( 1-3) االحتياطيات    إذن  المتوقعة(بين  )الموارد  التجارية  وغير  إن  التجارية  يمكناأل  هو  ولى 

)أي تحقق رب تجاريًا  أنإنتاجها  ت انثال  حًا( في حين  لم  التجارية ألسباب  ية  المشاريع  لمرحلة  صل 

تكنولوجية أو سوقية. 

المكتشف   ابتداءً الموجود    نفط ال ثانيًا:   المقدر    :Undiscovered Petroleum Initially-In-Place  غير  الكمية  وهو 

: المتأملةالموارد   يشمل ما يطلق عليههو و  .يؤمل اكتشافه وجودها في تاريخ معين في تركيب معين

المقدرة في تاريخ معين ألن تستخرج من تراكيب غير مكتشفة باستخدام    نفطوهي كمية ال  ، لمتأملةموارد اال

يتعلق    احتمال على نوعين من االحتماالت.    نطوي مشاريع تطوير مستقبلية. إن الموارد المتأملة ت

وير. ف والتطشات جة اليقين في االكلتطوير. وتقسم الموارد المتأملة حسب در باالستكشاف وآخر با

لالستخراجغير  نفط  ثالثًا:   ال   . Unrecoverable  قابل  من  الجزء  المكتشف    نفط ذلك  وغير  المكتشف  الموجود 

. إن جزء من هذه  مستقبلية   والذي يقدر في تاريخ معين عدم امكانية استخراجه من خالل مشاريع تطوير 

قاباًل  ال يصبح  قد  الظر مستقبالً   لالستخراجكميات  تتغير  حين  تطور  أة  التجاريف  و   حدوث  عند  و 

أما الجزء اآلخر فربما ال يمكن استخراجه نتيجة لمقيدات مادية/كيماوية تتمثل بتفاعل سوائل    .تكنولوجي

وصخور المخزون النفطي. 
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في العراق الموارد النفطية حسب المناطق والحقول 
المناطق والحقول في  حسب    ( 2ل ) شكفي ال دة  وار الياطي المثبت  الموارد النفطية بما فيها االحت   ( 6)  ول الجديوزع  

 العراق. 
العراق في لحسب المناطق والحقو النفطية الموارد (6) الجدول

مجموع النفط 
ابتداءالموجود 

النفط الموجود غير 
 :  المكتشف

الموارد المتأملة 

النفط الموجود المكتشف 

لحد اآلن غير  
 تجاري:  
قعة  الموارد المتو 

فط  ارة النحسب وز 

جاري:ت
الحتياطيات ا

المثبتة في 
2011نهاية 

اإلنتاج 
المتجمع  

حتى 
نهاية 
2011

لة  وكا
الطاقة  
الدولية 

ةوزار 
 النفط 

وكالة  
الطاقة  
الدولية 

وزارة  
النفط 

المنطقة الجنوبية  18 107 10 135
غرب القرنةمنها:  1 43 0 44
يلةرم 14 17 0 31
مجنون  0 12 0 12
زبير  2 8 0 10
نهر عمر 0 6 0 6
المنطقة الوسطى 0 12 7 19
شرق بغدادمنها:  0 8 0 8
المنطقة الشمالية 17 24 25 66
كركوك منها:  14 9 0 23
الصحراء الغربية 0 0 13 13

233 500 55 215 106 143 36 
دا  ع موع المج
دستان كر 

كردستان 4 45
المصادر:

"وزارة النفط" تشير إلى وزارة النفط االتحادية. أما عبارة "تقرير وكالة الطاقة" فيشير إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية في المصدر    (  1)
 . IEA (2012)التالي المار ذكره: 

تقرير و لكردستان    ةالمثبت   اتاالحتياطي   (2) فهو تقدير لوزارة النفط في كردستان كما  فيها  ية أما النفط الموجود  الدولطاقة  كالة المن 
 ذكره تقرير وكالة الطاقة الدولية.

 :اتمالحظ
ابتداًء ب    Shafiq (2011)يقدر   (1) الموجود  النفط  ت   331مجموع  بين  الرقم  الدولية مليار برميل. ويقع هذا  الطاقة  قديري وكالة 

 فط.  ووزارة الن 
فإن  وبهذا  عليها".  المتنازع"المناطق  بعض أو كل  مليار برميل يشمل منطقة كردستان و   45أن رقم    (2013)هيدي  امل المكيرى   (2)

القرينة جزء من االحتياطي   ،جزء منه بنفس  النفط الموجود،  كردستانلة  المثبت   اتوربما  ، على  ةلمثبت ا  اتواالحتياطي   مشمول في 
 ."نعدا كردستاالمجموع "في سطر التوالي، 
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( 3) لحق الم
ستخدام وعرض العمل في العراق ال

   :بخطوتين( في المتن  3) الجدولاحتسب االستخدام وعرض العمل في 
من المصادر التالية:   االقتصادية األنشطةنسب توزيع االستخدام حسب  ت ياستق: األولى لخطوةا

2007: COSIT, et al (2009), PP. 287, 329 .

. 52صفحة -م الرابع سالق (2012ي لإلحصاء )المركز الجهاز  :2011

العلم   رقم  مع  لعام  االأن  الحكومي  المالي  هو    2011ستخدام  البيان  يبينه  العامة كما  للموازنة 
رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء إلى الكاتب في تموز من  خطاب  ورد في  و   2011للدولة لسنة  

2012. 

العمل  مجموع  احتسب   الثانية:  خطوةال و labour force)  قوة  للسنتين  س االمجموع  (  2007تخدام 

 participation  مساهمة في سوق العملمعدل  %  43:  2007ما يلي.  في ضوء    2011و

rate    العمرية الفئات  )%  11.7و (  سنة+15)من  بطالة  .  (COSIT, et al, 2009معدل 
. بعد (2012الجهاز المركزي لإلحصاء، )ل بطالة معد  %9.7ومعدل مساهمة % 43 :2011

 األولى  خطوةالحصول عليها في ال  التي تمواألرقام  حسب النسب    دامخموع االستوزع مج  ذلك
   .2011و  2007للسنتين  

االقتصادية    األنشطة  حسب   وزع   الذي  الستخدام وا   عرض العمل  حسابات   نتائج  التالي   الجدول  ويلخص 
:في المتن (3) الجدول في

2011 2007 

مليون 29.8 33.3 اند السكعد

مليون 17.8 19.9 +سنة  15 ،على العمل لقادرونا

العملساهمة في سوق الم معدل % 43 43

مليون 7.68 8.59 (عرض العملقوة العمل )

معدل البطالة  % 11.7 9.7

مليون 6.78 7.75 االستخدام الكلي 
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ادرــمصال
./www.cbi.iq،  1201ية ( النشرة االحصائية السنو 2012العراقي )البنك المركزي 
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 20171-2013مالحظات على خطة التنمية الوطنية 
 2013الصادرة عن وزارة التخطيط يف كانون اثن 

 علي مرزا .د

 ة ــمقدم
الجه المبذولو أقدر  التخطيط    ةد  وزارة  تحاول  في  وثيقة  إعداد  إن   تقديمفي  ككل.  للعراق  وطني  منظور 

للبلد باإلضافة إلى  عملية وضع   تنجح في خلق رأي عام داخل  قد    أنها الخطة لها بعد وطني توحيدي 
بفئاته المجتمع  وداخل  المختلفة  بإداراتها  التطور    متعددةال   ومجموعاته  الدولة  مستقبل  يخص  فيما 

واالجتماعي وفاالقتصادي  ا  ي.  هذه خطوة    الحاصل نقسام  الضوء  فإن  العراق  تقريب  في  في  تنجح  قد 
ال الجهود  بيان  خالل  من  االجتماعي  الشرخ  أو  يالفجوة  النفطي  مكن  تي  الريع  ثمار  لتوزيع  تبذل  أن 

. إن خلق رأي عام داخل الدولة  واالستثمارات والنفقات المترتبة عليه بعدالة بين الفئات والمناطق المختلفة
  ل تى مع االختالف حول التفاصي ح  سقتيساعد على النظر إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية بمنظور م

يع االقتصادي وإنتاج النفط  طرح مشاكل المياه والسكن والتنو . حيث إن  الجوهرية  المبادئبعض    حولأو  
المجتمع    ،الخ والصالحيات االتحادية/المناطقية،  ،  والمشاكل االجتماعية  والتصحر  والسكان يفرض على 

 .  التي يواجهها اعتبار المشاكل المستقبلية الكبرى 
يلي   أقسا بلخطة  ا  مجلد   ىعل  المالحظاتسأقسم  وفيما  بالتتابعثالثة  إلى    م  في ال)إضافة  ملحق 

 (: نهاية الورقة 
 . إجماليةأواًل: مالحظات  •
 . ثانيًا: مالحظات تفصيلية •
 . مالحظات على العرض واألرقام :ثالثاً  •

 إمجاليـة مالحظات  أواًل:
 عـــ( الواق1-1)
ية في العراق: الواقع واآلفاق( والثاني  ألول )التنمفإن الفصل الوف في الخطط المختلفة  أ كما هو م  (1)

الواقع إلى  تطرقا  العاملة(  والقوى  التي    مزجا   ولكنهما   ،)السكان  االفاق  مع  ذكرها،  ذلك  سيتكرر 
أكبر، الالحقة  بتفصيل  الفصول  وكان  في  ال.  الماضية  الا   ىعلقتصار  االمناسب  من  تجاهات 

على حول الواقع    عموماً   ر التحليلالنتباه هو اقتصا . ولكن ما يجلب افي هذين الفصلين  ةوالحاضر 
.  في العرض والتحليلهذا نقص  يمثل  وفي اعتقادي    ، مع بعض االستثناءات.2011-2009الفترة  

ولكن كان من المناسب الذهاب    (2014-2010)  صحيح أن المطلوب هو مسح فترة الخطة السابقة
نقطإ أبعد  زمنية  لى  وهيممكنة  ة  الماضي  األ  في  الفترة    ثبحي  2004سنة    قلفي  العرض  يغطي 

أفضــويساع.  2004-2012 بشكل  ذلك  معرفــد  في  وإمكانية  ــل  العامة  االتجاهات  أو ة    إسقاطها 
 

 .2013مايو،  أيار/  26ُنِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،   1
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وهناك مسوح كثيرة ابتدأت منذ تلك السنة كان يمكن أن تكون أساساً لمثل هذا . تغييرها مستقبالً

يتم في بعضها  في مجلد الخطة مع مالحظة أنه في فصول األهداف الكمية للقطاعات .عرضال

ولكن العرض أو  وتسعينات القرن الماضي سبعينات وثمانيناتلى سنوات سابقة في االرجوع 

    .الفصل الكاتب أو الجهة التي أعدتوليس منهجياً ويبدو أنه أعتمد على  اًنتقائياالرجوع 

 عدم القيام بذلكلونتيجة . هذين الفصلينفي صراحة كان يمكن أن تحدد فترة أو سنة أساس الخطة ) 2(

بدون تحديد ) بتداًء من الفصل الثالثا(فصول المتعلقة بالمؤشرات المستقبلية جاءت الجداول في ال

 ابأرقامه وسنوات مستقبلية )إسقاط/فعليةفعلية أو تكون أرقامها ( وتوحيد حول سنة أساس

أو هي هذه  2012او  2011أو  2010ساس هي األ فترة/هل أن سنة بتداًءافلم يحدد . سقاطيهاإل

واضح، في كثير من من غير ال 2017إلى  2011/2012 وفي الجداول المستقبلية .السنوات جميعاً

   .إسقاط أو تخمين/إسقاط أو فعليهي  2012فيما إذا كانت أرقام  األحيان،

العرض في فصول األهداف ومؤشرات الخطة على فترة الخمسة  اقتصروعلى نفس المنوال ) 3(

في الوقت الذي يتطلب العديد من التوجهات والمتغيرات والقضايا نظرة  2017-2013سنوات 

ويكتسب األمر أهمية أكبر في ضوء غياب تصور أو . مستقبلية تمتد لعقد أو عقدين من الزمن

 والسكن والسكان) النفط والغاز والكهرباء(ذلك إن قضايا الري والطاقة . خطة بعيدة المدى

- 2013البد من النظر أليها بنظرة طويلة المدى بحيث ترسم مؤشراتها في خطة  ،، الخوالبيئة

 .المدى األبعدمسار من ضمن  2017

  إنتاج وتصدير النفط الخام هدف )1-2(
مليون برميل  9.5كميات اإلنتاج وتصدير النفط التي ستصل إلى  تقدير فيالشديد تتسم الخطة بالتفاؤل 

 85(اً حول السعر ظلكنها أكثر تحف. 2017في  للتصدير م ب ي 6لإلنتاج و إلى  )م ب ي(في اليوم 

م ب ي  2.9هذا مقارنة مع ). 2012دوالر هل هو الدوالر الجاري أم  من غير الواضحولكن  ،دوالر

من  ،2012، عدا أرقام مستقاة) 1(في جدول  واألرقام التالية .2012في م ب ي تصدير  2.4و أنتاج 

. الخطة

  يوم/مليون برميلالنفط الخام، ) 1(جدول 

  التصدير  اإلنتاج

2.92.4  فعلي 2012
رقام أ 2014

  الخطة

4.53.5
2016 6.45.0
2017 9.56.0

، 2017-2013خطة التنمية الوطنية ) 2013(في وزارة التخطيط  39، ص )5-3(جدول  :المصدر

مجمعة من بيانات الموقع اإللكتروني لوزارة فهي  2012أرقام  ، عدا2013بغداد، كانون ثان 

. النفط
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ننا نعتقد بأن هناك مبالغة ومع ذك فإ. وزارة النفط أرقامهي كر في مجلد الخطة أن هذه ولقد ذُ

من المعلوم أن العديد من الشركات  ،أوالً. الوصول أليهاصعوبة الوان من رقام في هذه األكبيرة 

يبدو بموافقة فيما المتعاقد عليه ) Plateau(بة ضالمقاولة في سبيل تخفيض إنتاج الهالنفطية االجنبية 

 ومياه وقابلية رقابية محلية،ومؤسسية  بنى اساسية تتاحإن من غير المتوقع أن  ،ثانياً. زارة النفطو

جرى نقاش واسع بين الفنيين واالقتصاديين العراقيين  ،ثالثاً. كافية إلنتاج وتصدير هذه الكميات الخ،

والقابلية الفنية  ، من ناحية،حول صعوبة التوسع في اإلنتاج والتصدير من حيث الحاجة االقتصادية

. في المدى الزمني المبين لمثل هذا اإلنتاج والتصدير ، من ناحية أخرى،والبنى األساسية الالزمة

النفطي على  اإلنتاج والتصدير مثل هذا التوسع فيوسنشير في الفقرة التالية إلى بعض تبعات 

عد عن العراق في وأخيراً يبين تقريراً لوكالة الطاقة الدولية ُأ. االقتصاد في الخمس سنوات القادمة

 9.5إلى فكيف بوصوله  المنالو صعب يعتبر سيناري 2020بحلول  م ب ي 9أن إنتاج  2012أيلوال 

 يثار تساؤالً حول م ب ي 6وتصدير  2017في  م ب ي 9.5وأخيراً عند إنتاج . 2017في  م ب ي

 2012في عام مع العلم أنه  ؟هل ستستهلك داخلياً وبأية مصاف ستكرر. م ب ي المتبقية  3.5 مصير

فقط فكيف يمكن زيادة ذلك بحوالي  م ب ي 0.64للمصافي ومحطات الكهرباء  جهزبلغ النفط الخام الم

.2017مرة في  5.5

تطوير حقول النفط الحالية " :ما يليمن الخطة  76إلشارة إلى أنه ورد في ص اومن المناسب 

والمستكشفة وطرح قسم من هذه الحقول إلى االستثمار األجنبي لتحقيق اهداف الخطة وقد تم طرح 

من خالل جوالت التراخيص األولى والثانية والثالثة بعقود  عشرة حقول لالستثمار لشركات اجنبية

هذه التوصية وما هي قيمتها بعد أربعة جوالت  ما المقصود منوالتساؤل الذي يثار هو ". خدمة

المكتشفة وبعض الحقول  معظم الحقول منحتم فيها  )وليس ثالثة( 2012للتراخيص بحلول نهاية 

؟لالستكشاف

  االقتصادي واالستخداملتنويع ا) 1-3( 
مجموعة كبيرة من  الذي ينطوي علىللخطة والكلي االقتصادي اإلطار  علىالفصل الثالث  شملي 

هذه مكونات  دون ولكن(الكلية واتج القطاعية نال المحلي اإلجمالي وتفصيله بين نمو الناتجك المؤشرات

الفصول التالية التي تحتوي األهداف  ذلكويقابل . خال ،يوتكوين رأس المال الكلي والقطاع) القطاعات

بالنظر والمقارنة و. وفروعها المختلفة وحسب المناطق المختلفةلقطاعات لمكونات االكمية التفصيلية 

ليس هناك  هيمكن القول أن المناطقية/والفصول القطاعية) الثالث(الكلي  اإلطار االقتصاديبين فصل 
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والتفصيلية  المناطقية/واألهداف القطاعيةالفصل الثالث ردة في بين األهداف الكلية الواواضح باط ترا

األهداف الكلية /المؤشراترتباط اإن مشكلة . 2017- 2013للفترة  ،الواردة في الفصول التالية

ليست مقتصرة  عداد خطط التنميةإ في للمكونات التفصيلية للقطاعات والمناطقألهداف ا/لمؤشراتبا

بتكوين خطة أو في أغلب الدول التي تقوم بعملية رسم هي مشكلة فنية قائمة على العراق وإنما 

من  هداف التفصيلية صعب جداًباأل )الماكروية( إن ربط االهداف الكلية ذلك. قطاعي/تنبؤ كلي/سقاطإ

إذ . قائمة بمشاريع استثمارية مفصلة في الخطة فإن األمر يختلفوجود  ولكن في حالة. الناحية الفنية

من خالل  والمناطقية مع الحسابات الكلية لالستثمارات القطاعية ة كلفها وتنفيذها الزمنيموائمأن 

بين  ربطاً معقوالًيعطي متكرر  شكلب والمناطقيةتفاعل بين المركز التخطيطي والوحدات القطاعية 

نتفاء قائمة اوفي حالة . واألهداف الكمية على مستوى القطاعات والمناطق )الماكروية(االهداف الكلية 

يصبح الربط والواضح يختفي فعلياً الربط العضوي  ، 2017- 2013كما في خطة  مشاريع استثمارية

لذلك فإن التوسع في المالحظات عن  .نطباع والحس وليس على مؤشرات مباشرةالمعتمداً على ا

ذا لم يكن ممكناً ربطها باألهداف الكمية إ الجدوى عالي يبدوال قد لفصل الثالث في االحسابات الكلية 

وذلك أراها مناسبة  التي ثير مالحظات على الجانب الكليأومع ذلك س. في الفصول المختلفة للخطة

  .دارة االقتصادية عموماًلإلو للخطةالتنموي التوجه  قد يؤشرالذي  الرئيس المجال ألن هذا هو

على تحقيق التنويع  أن أحد األهداف المركزية هو العملبشكل واضح  تبين في مجلد الخطةي) 1(

من ": ما يلي 25ص  في فقد ورد .الجانب من االقتصاد أحادي) تدريجياً(االقتصادي والتخلص 

أجل تأشير مالمح هوية االقتصاد العراقي خالل سنوات الخطة سيكون التنوع في بنية اإلنتاج غير 

تنويع القاعدة االقتصادية " :27ص وفي ". ي مبدًأ حاكماً في تعبئة الموارد االقتصادية للخطةالنفط

من خالل رفع نسبة مساهمة اقطاب النمو المختارة المتمثلة بقطاعات الصناعة والطاقة والزراعة 

بمقدار  والسياحة في توليد الناتج المحلي االجمالي من أجل بلوغ معدل النمو المستهدف في الناتج

. "بدون النفط% 7.5مع النفط و% 13.31

سنوياً % 7.5 بمقدار لناتج غير النفطي خالل فترة الخطةل نمواً ُيستهدف فيهالذي  في الوقتولكن ) 2(

. سنوياً% 5.3ولقطاع الزراعة  فقطسنوياً  %3.7مقداره  نمواًلقطاع الصناعة التحويلية  ُيستهدف

% 3.5غير النفطي من الناتج في  التحويلية األهمية النسبية لقطاع الصناعة ونتيجة لذلك ستنخفض

بهذا ستزداد . بين السنتين% 7.3إلى % 8لقطاع الزراعة من و 2017عام % 2.9إلى  2012عام 

إلى % 88في الناتج غير النفطي من ) غير المتاجر بها( ىخراألأو األنشطة أهمية القطاعات 

  .هذه النقطة والنقاط التاليةبما يتعلق ب أدناه )2( الجدول أنظر .بين السنتين% 90

تخفيض  ، عادة وبشكل واضح،التنويع االقتصادي يتضمن هدففي الوقت الذي  ،من ناحية أخرى) 3(

فعلياً زيادة األهمية  فإن الخطة استهدفتفي االستخدام الكلي الستخدام الحكومي ل األهمية النسبية
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الخدمات قطاع ناتج ل سنوياً% 7.2نمواً مقداره  من خالل استهدافها الحكوميالستخدام لالنسبية 

 .2017- 2013خالل الفترة  )قطاع الخدمات العامة الحكوميمها ظوالتي يقدم مع( االجتماعية

 يتلا في العراق طاع الخدمات العامةالقيمة المضافة لق حساب ةيجهنم نمة شربام كذلع نبوي

زيادة االستخدام الحكومي بنسبة سنوياً يعني % 7.2نمو ناتج هذا القطاع بنسبة  نأ نمضتت

   1.سنويا أثناء فترة الخطة 7.2%

 ،أثناء فترة الخطة كليعلى األهمية النسبية لالستخدام الحكومي في االستخدام ال ولبيان تبعات ذلك) 4(

 2011مليون في عام  2.66 الذي بلغ إنه في ضوء عدد العاملين في الجهاز الحكومي لنالحظ

في االستخدام الحكومي سنويا % 7.2فإن نمواً بنسبة  2012نفس العدد في بقاء وعلى افتراض 

من و. سنوياً خالل سنوات الخطةشخص ألف  221يعني زيادة االستخدام الحكومي بمعدل 

نيسان /في آذار تفي بيروين العراقيحسابات خلفية للورقة التي قدمناها لمؤتمر شبكة االقتصاديين 

يتبين أن ) وتوسيع النقاش فيها لغرض النشروتطويرها على مراجعتها  نعكفوالتي (من هذا العام 

) عرض العمل(سيستوعب حوالي ثالث أرباع قوة العمل الحكومي االستخدام هذا التوسع في 

ومن الواضح أن . 2017- 2013السنوات خالل في العراق التي ستدخل سوق العمل  اإلضافية

همية النسبية األ ؤدي إلى تصاعد كبير فييسفي استيعاب عرض العمل  التوسع الكبير اهذ

في . 36انتقده مجلد الخطة في ص يللدولة الذ "األبوي"الدور  ستخدام الحكومي ومن ثم في لال

 ستمرتفي االقتصاد سهل ان زيادة االستخدام  :يصبح السؤال التالي مشروعاً ضوء ذلك،

خالل  فيهأكثر مما حدث من توسع ب، ربما االستخدام الحكومي التوسع في عتماد علىالبا

وباقي البناء والتشييد النشاطات غير المتاجر بها كمساهمة ئذ دبع تأتيل ،السنوات الثالث السابقة

مساهمة أذن أين  ؟الجاري واالستثماري المرتبطة باإلنفاق العامالنشاطات التوزيعية والخدمية 

؟االقتصادي التنويعفي تحقيق  2017-2013الخطة خالل الخمس السنوات 

الغالبية العظمى من القيمة المضافة لقطاع الخدمات  يؤلف والذي(إن القيمة المضافة في قطاع الخدمات العامة  1
تساوي رواتب وأجور العاملين في الجهاز الحكومي  ،وفي العديد من الدول النامية ،كما تحتسب في العراق) االجتماعية

 صغيرةباإلضافة لعناصر أخرى . األجر بعدد العاملين/الراتبأي حاصل ضرب معدل ) بما فيه التعليم والصحة، الخ(
ة حساب القيمة المضافة باألسعار الثابتة لهذا القطاع تتضمن أن المخفض الضمني لقطاع الخدمات العام لذلك فأن. نسبياً

األجر في سنة /الراتبمعدل  مقسوماً علىفي سنة المقارنة ) أجر المستخدم/أي متوسط راتب(األجر /الراتبهو معدل 
المضافة القيمة  تمؤشرافي مجلد الخطة والوارد ) 7-3(لنواتج القطاعية في جدول اوبما أن قيم ). 100×(األساس 

في حالة قطاع الخدمات  2012أجر سنة /راتبأي بمعدل (ة المتن أعاله هي باألسعار الثابت في) 2( جدول فيمنه 
إثبات ويبين الملحق في نهاية الورقة . فإن تطور القيمة المضافة لهذا القطاع يعني بالضبط تطور االستخدام فيه) العامة

لعامة بقيمة مع العلم أن الدول المتقدمة وكثير من الدول الصاعدة تخلت عن قياس ناتج قطاع الخدمات ا. لذلكرياضي 
والتعديالت التي طرأت   SNA1993أنظر دليل الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة. األجور والرواتب فيها

  .عليه
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  2017-2013أهداف القيم المضافة القطاعية في خطة التنمية الوطنية ) 2(جدول 

معدل النمو 

السنوي 

2012-2017 
%

 باإلشارةاألهمية النسبة 

%للناتج غير النفطي، 

القيمة المضافة، ترليون دينار

2012بأسعار  األنشطة االقتصادية

2017 2012 2017 2012 

الزراعة والغابات والصيد 10.2 13.2 8.0 7.3 5.5

18.7 النفط الخام 112.0 264.0 88.7 145.6

6.7 0.8 0.8 1.4 1.0 األنواع األخرى من التعدين

الصناعة التحويلية 4.4 5.3 3.5 2.9 3.7

8.0 2.7 2.6 4.9 3.3 الكهرباء والماء

8.9 البناء والتشييد 13.8 21.1 10.9 11.7

8.8 النقل والمواصالت والخزن 15.7 23.9 12.4 13.2

8.2 .تجارة الجملة والمفرد الخ 19.8 29.4 15.7 16.2

8.7 3.2 3.0 5.7 3.8 البنوك والتأمين

6.9 ملكية دور السكن 17.9 25.0 14.1 13.8

االجتماعية خدمات التنمية 33.0 46.7 26.1 25.7 7.2

6.0 2.6 2.8 4.8 3.6 الخدمات الشخصية

7.5 مجموع األنشطة عدا النفط 126.4 181.4 100.0 100.0

مجموع األنشطة  364.8 445.4 13.3

 .2017-2013خطة التنمية الوطنية  في ،43، ص )3-7(من جدول  مستقاةأرقام العمودين األولين  :المصدر

لقطاع النفط باألسعار الثابتة أدناه حول حساب القيمة المضافة  )المالحظات التفصيلية: ثانيا(في ) 10(أنظر نقطة : مالحظة

  .في الخطة) 7-3(والمستقاة من جدول  الواردة في هذا الجدول

 ولكن هذه تبعات واضحة لحسابات الجدول. والتبعات الخطة هذه النتيجة اربما لم يقصد معدو )5(

المضافة لقطاع الخدمات  ةوالمنهجية في تقدير القيم )43ص  7-3جدول (في مجلد الخطة الوارد 

ومراجعة ما تنطوي عليه  أهداف القيمة المضافةجعة حسابات وأعتقد أن من المناسب مرا. العامة

وفي هذا المجال من الضروري إعداد جدول بأهداف االستخدام حسب  .وتبعات من مضامين

.اآلن إذ ال يوجد مثل هذا الجدول في مجلد الخطة. القطاعات االقتصادية وحسب سنوات الخطة

القطاعات السلعية في الناتج المحلي اإلجمالي لتأشير المساهمة في  نسبةفي تحديد هدف لزيادة )  6(

إدماج قطاع الصناعة التحويلية مع  في حساب النسبةمن غير المناسب  ،ديالتنويع االقتصاتحقيق 

 وهذا ما تم القيام به في الخطة. وباقي التعدين في قطاع واحد) بما فيها النفط الخام(قطاع الطاقة 

يبدو كأن التوسع في إنتاج النفط الخام يساهم في التنويع  الدمجفي مثل هذا . لبيان زيادة المساهمة

، من خالل زيادة أهميته النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي من 2017و 2012بين االقتصادي 
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في حين أن هذا التوسع مع عدم حصول توسع مقابل في باقي . القطاعات السلعيةضمن 

.وابتعاداً عن التنويع يمثل إيغاالً في األحادية االقتصادية ، وخاصة السلعية غير النفطية،القطاعات

 نسبة للناتج غير النفطي) الكمي(ن حجم قطاع النفط الخام فإ اعاله) 2(وكما يتبين من جدول  )7(

إلى ما  2012الناتج غير النفطي في  من% 89من حيث سيرتفع . %64سيزداد بنسبة  )الكمي(

نمو ل للضعف النسبي باإلشارةوكما هو واضح  2017.2في  %)146(يقارب مرة ونصف 

 السريع دعتصااعاله والكما يتبين من الجدول ) الصناعة والزراعة(القطاعات السلعية غير النفطية 

 ،فمن ناحية .ستستحكم أكثر وأكثر الفخ الريعيفإن حلقات ) بالكمية( للقيمة المضافة النفطية الخام

من . 2017في ) منه% 90( يمعظم الناتج غير النفط بها الخدمات والسلع غير المتاجر ستؤلف

 106البالغ  2012مقيمة بسعر تصدير النفط في (ستزداد العوائد النفطية  ناحية اخرى،

مليار  232إلى  2012في  مليار دوالر 94من ) دوالر المفترض بالخطة 85برميل وليس /دوالر

ن هذه العوائد سينصب عوبذلك فإن الطلب الكبير الذي سيتولد  ).2012بأسعار ( 2017في 

الحجم الكبير وفي ضوء . كبير منه على قطاعات السلع والخدمات غير المتاجر بها بجانب

التي ستدرج في األخرى االستثمارية والمشاريع ) لشركات النفط( النفطية االستثمارية مشاريعلل

ورد في مجلد  كما(سنوياً ألف وحدة سكنية  200باإلضافة لهدف بناء  الميزانيات العامة السنوية

- 2009عدد المساكن التي كانت تبنى سنوياً خالل الفترة معدل مرة  7.5والذي يمثل ) الخطة

ستضغط على القطاع  2017- 2013خالل  جديدة "انفجارية" فإن كل ذلك يشير إلى خطة ،2011

 هذا القطاعوسيصب ذلك بفجوات تضخمية كبيرة نتيجة لعدم مرونة طاقات . غير المتاجر به

العراق بلد مقفل ويتفاقم هذا األمر في ضوء حقيقة أن  3.وإنتاج مواد البناء والموانئ اصة النقلوخ

سيتخلف اإلنتاج األسعار والكلف ووبالنتيجة سيتشوه هيكل . تقريباً بدون منافذ تصدير بحرية مهمة

 باتجاهنتيجة لتحول الموارد عنها ) ةالصناعة والزراع( السلعية غير النفطيةالقطاعات  في

هذه التوجهات نتيجة لضعف  سيزداد أثرو. النشاطات المربحة في القطاعات غير المتاجر بها

معدالت رتفاع ا في سبعينات القرن الماضيولعل ذكريات النصف الثاني من . كل الحمايةيه

ستبدو خفيفة والتفاوت في توزيع الدخول وتصاعد التضخم والصناعة األجور وتخلف الزراعة 

سعر  قد تقود إلى رفعومما سيساعد على تخلف الصناعة الضغوط التي . تبما هو آ مقارنة

هذا في أوالً نتيجة لزيادة معدالت األجور . المتعلق بالنشاط الصناعيالحقيقي صرف الدينار 

ر من مرة ونصف بهامش بأك 2017في نسبة للناتج غير النفطي  لقطاع النفط والغازسيكون حجم القيمة المضافة  2

  .أدناه )المالحظات التفصيلية: ثانيا(في ) 10(أنظر مالحظة . كبير
والبالغ  الوارد في الخطة وسيكون معدل التضخم أكبر بكثير من معدل تضخم المخفض الضمني للناتج غير النفطي 3

  ).في المجلد ،8-3و  7-3يمكن حسابه من جدولي ( سنوياً فقط% 2.3
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زيادة الضغوط لرفع  احتمال وثانياً .رتفاعها في القطاعات غير المتاجر بهاال استجابةالقطاع 

ففي الوقت الذي كانت فيه نسبة عوائد . نتيجة لزيادة عوائد النفط صرف الدينارل االسميالسعر 

فإنها ستتصاعد  2012دوالر لكل ألف دينار في  0.74 يالصادرات النفطية إلى الناتج غير النفط

  ).2012سعار أقيم بباستخدام  محتسبة النسب( 2017دوالر لكل ألف دينار في  1.28إلى 

  ارات الخطةاستثم) 1-4(
 دينار ترليون 329ترليون دينار منها  417بمبلغ  2017- 2013درت استثمارات الخطة للسنوات قُ

من غير الواضح من العرض في الخطة أين و .للقطاع الخاصدينار ترليون  88استثمارات حكومية و

استثمارات القطاع صنفت استثمارات الشركات النفطية األجنبية وفيما إذا كانت مشمولة في تقدير 

 4.الخاص

ولقد تم التوصل للحجم الكلي لالستثمارات وذلك بضرب الزيادة في الناتج المحلي االجمالي 

معامل رأس "بما يسمى ) اعاله 2ترليون دينار كما يتبين من جدول  80حوالي ( 2017و 2012بين 
المجلد هي تخمينات لتكوين رأس على ذلك فإن االستثمارات الواردة في . 4فترض أنه الذي ُأ "لاالم

فإن هذه الخطة كسابقتها بدون مشاريع  ،بعبارة أخرى. حقيقية استثمارية المال وليس تكاليف لمشاريع

وهذه التخمينات تكون مفيدة . استثمارية حقيقية موزعة على القطاعات والمناطق حسب سنوات الخطة

ية في حالة وجودها والتي من الواضح أن مجلد خطوة ابتدائية لنقاش تخصيصات المشاريع الفعلكفقط 

.الخطة ال يحتويها

  والسياسة السكانية السكان) 5- 1(
وقدمت توصيات حول تبعات ختلفة للسكان مللمؤشرات ال الخطة على وصف تفصيلي انطوتلقد 

ومشاركة المرأة في  واستمرار حداثة السكانللهرم السكاني الزيادة السكانية وتغير التركيب العمري 

ولقد ( معدالت النمو السكانيتحديد إلى  أن الخطة الحالية تميل 30ويستشف من ص . سوق العمل

برنامج  يتم بيانلم و جاءت بعبارات عامة حديدغير أن التوصية بالت) ظهر ذلك في فصول األهداف

يفهم منه أن الذي ) 29( ص عد العرض فيبوقد جاء ذلك . واضح لتحديد الزيادة والسياسات المطلوبة

سنجد عند "  :حيث ورد ما يلي .2014- 2010األقل في خطة  فيالتوجه هو لتشجيع الزيادة السكانية، 
 2014- 2010متابعة التوجهات الجديدة للسياسة السكانية في العراق والتي تم إقرارها في خطة التنمية 

والتي اتجهت نحو توكيد المضامين الوطنية فيما يتعلق بزيادة السكان عن طريق رفع معدالت 

بدون ذكر هل ) القطاع من االستثمار الكليأي نسبة حصة (بين التوزيع النسبي القطاعي لالستثمارات ُي 40في ص  4

ولكن من عناوين القطاعات في الجدول التي تماثل عناوين الدوائر . إن هذه هي االستثمارات الكلية أو الحكومية

القطاعية في وزارة التخطيط وليس القطاعات االقتصادية التي عرض حسب تصنيفها الناتج المحلي اإلجمالي في ص 

  .دول أن التوزيع يمثل االستثمارات الحكوميةيستشف من الج 43
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من خالل  اإلنجابيةوالطاقة تفادي العالقة العكسية بين التعليم " :وكذلك ."...الوالدات وزيادة اإلنجاب
بعض الجوانب ومنح التسهيالت لمساعدتهم على إيجاد السكن وتوفير  للمتزوجين فياعطاء أفضلية 

وربما يشير العرض المتناقض في . ومن الواضح أن هذين موقفين متناقضين. "...طفالاأل مستلزمات

زيادة السكان  إن استمرار .لسكانيةة السياسفي الدولة حول ا أراء متعارضةالخطة أيضاً إلى وجود 

كما يتبين من  2020كذلك حتى  الفترة العقود الستة الماضية واحتمال استمرارهسنوياً % 3 بمعدل

، التي )قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية، إدارة السكان(تبني الخطة إلسقاطات األمم المتحدة 

 ادراك/، تثير تساؤالً فيما إذا كان هناك تصور2020حتى سنة  تفترض استمرار هذا المعدل للزيادة

، نيةاإن الزيادة السك. واضح لما تنطوي عليه هذه الزيادات من مشاكل اجتماعية وسياسية خطيرة

ضافة إلهذا با .مستقبالً له الكافية مكن أيجاد الفرصال يمل عتضخم سوق بتهدد  بمعدالتها الحالية،

 .احةالتوازن بين السكان والموارد المت الختاللسية االجتماعية والسياللمشاكل الخطيرة 

تحديدها في  في تشجيع الزيادة السكانية ولكن متناقضاً بالنتيجة فإن العرض في الخطة جاًء

.السكانية للسياسةالمطلوب بيان خط واضح . 30ص  ،نفس الوقت

  ةــالسياسة النقدي) 1-6(
آلية مزاد العملة األجنبية لدى البنك المركزي في ما يدل على الدعوة الستمرار  48ورد في ص   )1(

اعتقد أن آلية المزاد ينبغي تغييرها نحو آلية أفضل لسد طلب األفراد  يأن. توفير العملة األجنبية

وسيكتسب هذا األمر . والقطاع الخاص والدولة على العملة األجنبية من خالل الجهاز المصرفي

اي ( والذي يتضمنود الفصل السابع لعقوبات األمم المتحدة أهمية مضافة عند خروج العراق من قي

 إيداع عوائد العراق من تصدير النفط في البنك المركزي بدالً من صندوق تطوير العراق) الخروج

DFI . وهو تعيين مستوى مناسب لسعر الصرف في  وقت تكوينهلقد قام المزاد بدوره االساس

اآلن انتهى  .التقلب وعدم التوازن في سوق الصرفبعد سنوات طويلة من  2005و 2004عامي 

  .دوره وهناك حاجة آللية جديدة

والذي هو من خصائص منظومة مصرفية ) 49و 48ص (تستخدم الخطة تعبير تهريب العملة   )2(

إن استخدام هذا التعبير غير مالئم، خاصة وأنه . التي يفترض أنها محررة في العراق اآلنومقيدة 

غير . أفضل "هروب رأس المال"ربما تعبير . موالعن غسيل األويختلف في عرض الخطة ُميَِز 

هي من الناحية . أنه بخالف تعبير تهريب العملة فإن هروب راس المال مسألة ليست غير قانونية

كما عرض في الخطة فقط االقتصادية غير مرغوبة ولكن معالجتها ال تكون بوسائل مصرفية 

ذا تخطى إهذا إال . خ االستثماري وتقليل عدم اليقين وتحسين الحالة األمنيةولكن بتحسن المنا
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القيود على حركة في هذه الحالة تكون  .احتياطي العمالت األجنبيةرصيد الهروب حداً يهدد فيه 

.فعالة األخرىاإلجراءات المصرفية رأس المال و

ير القيود على حركة رأس وردت توصية بتحرير سعر الفائدة وسعر الصرف وتحر 52في ص   )3(

مع توصيات في صفحات تالية حول ضرورة تخفيض سعر الفائدة  اتوتتناقض هذه التوصي. المال

التي تتضمن تقييد (وثبات سعر الصرف ومكافحة تهريب العملة ) 53ومنح سعر تفضيلي في ص (

  ).حركة التحويل الخارجي

من المعلوم  .)48ص ( "للحفاظ على سعر الصرف" لتحديد االستيراد تجاه تدعو الخطةالوبذات ا  )4(

 شديد تدهورأدت إلى إلى نشوء أسواق موازية أن تحديد االستيراد كما جرى في العهد القديم قاد 

.سعر صرف الدينارفي 

العديد من  يتسمفي الوقت الذي ) 47ص (قراض البنوك بإتدعو الخطة إلى قيام البنك المركزي   )5(

.عالية سيولةبهذه البنوك 

  االستثمار/فوائض الميزانية وصندوق االستقرار) 1-7(

. في الميزانية العامةاالستثمار تخصيصات تعرضت الخطة بشكل مناسب ألثر تقلب عوائد النفط على 

ولكن الخطة تجنبت . هذا التعرض مناسب). 7ص (باستخدام السعر التحوطي  أيضاً وربطت ذلك

صندوق  وهي من خالل تكوين ، وبالذات االستثماري،في اإلنفاق لبوسيلة مهمة من وسائل تمهيد التق

المذكورة في ( 2012و 2010في السنتين العامة استثماري، خاصة بعد فوائض الميزانية /استقراري

ذكره الذي (من الناتج المحلي اإلجمالي % 4والبالغ  2012والفائض المتحقق في ) من الخطة 8ص 

).2013الرابعة مع العراق في آذار  مادةعن مشاورات الالدولي صندوق النقد ل البيان الصحفي

  حصة العراق المائية) 1-8(

ن أهم أحول حصة العراق من الموارد المائية والتفاوض مع الدول المجاورة في  12ورد في ص 

ا متوترة ومن المعروف أن العالقات الحاضرة مع تركي. الدول في هذا الخصوص هي تركيا ثم سوريا

وهذا األمر مهم في ضوء ما ورد في . سوريا غير واضح المعالمل المستقبل السياسيأن في حين 

مزيداً من النقص في الموارد المائية وتدني نوعيتها بعد .. سيشهد "في أن العراق  60-59الصفحات 

في إيرادات وسيترتب على ذلك حصول عجز ... استكمال دول أعالي األنهر مشاريعها األروائية 

يبين  60في ص ) 1- 4( جدول مع العلم أن". ...2015في % 43نهري دجلة والفرات يزيد عن 

هاتين الدولتين والدول لم تبين الخطة ما تحقق من تفاهم أو عدمه مع . لمستقبل المياه قاتمةًصورة 

.المجاورة األخرى
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  المتابعة والتقييم )1-9(

تم التركيز على نظام للمتابعة والتقييم قائم ... : "والتقييم ورد ما يليفي الفصل األخير عن المتابعة 

على أساس النتائج مما يوفر نظام قادر على قياس أداء خطة التنمية الوطنية والخطط والبرامج 

- 2013ويبين الفصل مؤسسية المتابعة وصعوبتها وأهمية متابعة نتائج الخطة  "...التنموية المستقبلية

2017.

كل من غير إن متابعة . ما ورد أعاله يركز على نتائج الخطة فقط وليس متابعة تنفيذها إن

لمتابعة النتائج فإن االقتصار عليها  يرةفمع األهمية الكب. النتائج عملية تفاعلية وضروريةوالتنفيذ 

. ائجق النتيوضعف متابعة التنفيذ سيقود إلى عدم إمكانية معرفة سبب ودرجة تأخر أو تقدم تحق

الخطة وتوفر فترة إلى أواخر أو ما بعد انتهاء والتقييم متابعة النتائج عملية معظم المؤشرات ستنتظر لو

أمر بيانات عن النتائج في الوقت الذي سيكون فيه تالفي القصور والتلكؤ والصدمات غير المتوقعة 

.غير ممكن

 2017-2013خطة تنفيذ ولكن المشكلة التي ستواجه متابعة . لذلك البد من متابعة التنفيذ أيضاً

سواء تمت من قبل وزارة التخطيط أو أي جهة أخرى ستتمثل أساساً بانعدام مؤشرات متابعة محددة 

  :سلفاً في الخطة والتي على أساسها تجري المتابعة

بتكاليف وجدولة  والقطاعات والمناطق سنوات الخطة عدم وجود قائمة مشاريع موزعة على) 1(

.زمنية للتنفيذ

عدم وجود مصفوفة بالسياسات واإلجراءات التي ستطبق وجدولة زمنية بتنفيذها والجهات ) 2(

:تركيب مصفوفة سياسات يبين فيها ما يلي فلقد كان من المناسب. المسؤولة عن التنفيذ

.في زمن الخطةأو تغير تفعل أو تستمر  السياسات واإلجراءات التي ستتخذ أو •

.والمراحل الزمنية للتنفيذ خالل فترة الخطة أو التغيير بداية التنفيذ أو التفعيل •

.المسؤولة عن التنفيذ اتالجه •

 و/الفصلية أو و/بهذا الشكل يكون من الممكن متابعة تنفيذ الخطة من خالل التقارير السنوية أو

في الخطة لكان من الضروري رسم مصفوفات حقيقية اريع استثمارية ولو كان هناك مش. الشهرية

.مماثلة

  األرقام القياسية لألسعار) 1-10(
في حسابات الناتج المحلي اإلجمالي وتكوين  1988من الصعب تفسير االستمرار في استخدام أسعار 

ربع قرن على تلك السنة وما انطوى عليه ذلك من اآلن مر  لقد. رأس المال للقياس باألسعار الثابتة
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اختالف الهيكل االقتصادي والتنظيمي لالقتصاد والدولة وكذلك تغير تركيبة األسعار النسبية لمكونات 

ففي أكثر البلدان . جديدة لم تكن موجودة سابقاً وتغير األذواق، الخوخدمات الناتج ودخول سلع 

صادي والسياسي واإلداري يجري تغيير سنة األساس بشكل مستمر استقراراً من ناحية الهيكل االقت

أساس إلى سنة وفي تلك البلدان عند االنتقال من . فكيف بدولة مرت بتغييرات كبيرة وهيكلية كالعراق

ضافة إلى أن بعض اهذا . يتم توفير سنة مشتركة بغية ربط السالسل ذات األسس المختلفة ىخرأ

 chainedاألساس بشكل مستمر أخذت تتبنى األرقام القياسية المتسلسلة الدول في سبيل تحديث سنة 

indices . إلى سنة قريبة، وفي  1988وال شك أننا بعيدون عن ذلك اآلن ولكن تغيير سنة األساس من

ففي الوقت الذي تحول . ذات الوقت، توفير تقدير بكال األساسين لسنة مشتركة يصبح ضرورة كبيرة

ما الذي يمنع التحول إلى أساس  2007إلى  1993لقياسي ألسعار المستهلك من فيه أساس الرقم ا

  . أحدث للحسابات القومية

مالحظات تفصيلية: ثانياً  
. سنورد المالحظات التفصيلية حسب تسلسل الصفحات في مجلد الخطة ،فيما يلي  

 2009في % 27.9 من ازدادتأن مساهمة القطاع الخاص في الصناعة التحويلية  6ورد في ص ) 1(

هل يمكن تفسير هذا التغير السريع . 51في ص  األخيرةوكررت النسبة  2010في % 37.9إلى 

حماية؟هيكل ال في الوقت التي تذكر الخطة المشاكل العديدة التي واجهتها الصناعة خاصة ضعف

سكاني  عدادت عدم إجراء والذي يشير إلى "تقديرات بال تعداد"ورد عنوان مثير وهو  9في ص ) 2(

 والمنشآت المباني تعدادالمتاحة عن وثائق حسب ال ولكن .2009ليتم في  همنذ تحديد موعد متكامل

، حسب جميع مناطق العراق )headcount(ألفراد لشامل  عد يتبين توفر2009  لعام واألسر

ولكن . التي ينطوي عليها تعداد سكاني متكامل العديدة األخرى الديمغرافيةبالطبع دون المؤشرات 

شبكة " مسحو "2007االجتماعي /المسح االقتصادي"مع المؤشرات الديمغرافية التي وردت في 
المؤشرات الديمغرافية في و واألسر والمنشآت المباني تعداديمكن أن يوفر  "2011معرفة العراق 

.للتقدير معقوالً اًأساسالمسحين المذكورين 

من العنوان والشرح معنى  الواضح ومن غير. استغالل المياه" استدامة"عنوان  11ورد في ص ) 3( 

أم تعني استمرار االستغالل  sustainability التعبير األنكليزي هل تعني االستدامة. االستدامة

.واضح ووهذين معنيين متناقضين كما ه. الجائر

مدرس، تعني الزيادة تدهوراً /صف، طالب/طالبمدرسة، /في عرض مؤشرات طالب 17في ص ) 4(

.يبدو أن المقصود طبيب لكل ألف من السكان 19ص ) 6- 1(وفي جدول . مما لم يبين في الشرح
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فهل  ،%23كان معدل الفقر  2007في عام . 2011معدل الفقر في رقم فعلي لهناك تجنب لذكر ) 5(

الفعلي أم أن الرقم  2012في  كما صرح وزير التخطيط% 16إلى  2011وصل المعدل في 

ال يجيب على هذا  21وكذلك ص  19ما ورد حول هذا األمر في سادساً ص . عن ذلكيختلف 

.التساؤل

ال نجد ذكراً ألثر الحرب مع إيران ) 32- 30ص (الهرم السكاني في خارطة العراق الديمغرافية و) 6(

ال بد أن التأثير . عمري للسكانعلى التركيب ال 2003وحرب الكويت أو سنوات الحصار وحرب 

.شامل وملموس ويحتاج إلى عرض وشرح

على مؤشرات ) 35ص ( 2010ن ما هو تأثير سياسة التشغيل الوطنية التي أقرت سنة َيَبلم ُي) 7( 

.الخطة

  .كان من المفترض ان يشار إلى أن تقدير العوائد غير النفطية يعود للميزانية العامة 40في ص ) 8(

حول كيفية تقدير معامل  يمكن أن يثار تساؤالًفي حساب تكوين رأس المال الوارد في الخطة ) 9(

من ناحية أخرى، . ACOR والذي يبدو أنه متوسط معامل رأس المال) 41ص ( 1:4رأس المال 

 اتتعويض عن طاقاستثمار في و في طاقات جديدةبما ان االستثمار يقسم عادة إلى استثمار 

لحساب  ICORرأس المال الحدي  استخداماللجوء إلى دراسة إمكانية المناسب  مندثرة كان من

صحيح أن  .طاقات مندثرةومعدل االندثار لحساب التعويض عن  في طاقات جديدةاالستثمار 

استخدام هذه المنهجية يتطلب تقديراً لرصيد راس المال المادي في كافة القطاعات مما قد ال تتيح 

.دائماً صعبة التحقيقوالتخطيط هي القيام به، ولكن شروط تحسين التقدير البيانات المتوفرة 

على التوالي،  44و 43، في الصفحتين )8-3(و) 7- 3(هناك عدم اتساق في حسابات الجدولين ) 10(

) 7-3جدول (باألسعار الثابتة  ،في الخطة، فيما يتعلق بحساب القيمة المضافة لقطاع النفط الخام

فمن المقارنة يتبين أن قيم السنوات المتقابلة في الجدولين ). 8- 3جدول (وباألسعار الجارية 

ستخدم في الحساب باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة لقطاع وهذا يعني أن ذات السعر اُ. متساوية

ومما . دوالر للبرميل 85الحساب هو  وتدل األرقام على أن السعر المستخدم في. النفط الخام

م ب  9.5إلى  2012م ب ي في  2.9 حوالي منالنفطي أنه بينما يزداد اإلنتاج  يساند هذا االقتناع

فإن جدول  2017و 2012بين في اإلنتاج % 228مما يتضمن زيادة تقترب من  2017ي في 

مع مالحظة أن التغير في(ة في القيمة المضافة النفطيفقط % 136يبين زيادة مقدارها ) 3-7(

 85إن استخدام سعر ). باألسعار الثابتة اإلنتاج يعكس إلى حد كبير التغير في القيمة المضافةكمية 

 2012دوالر للبرميل في الحساب يتعارض مع مبدأ حساب القيمة المضافة بأسعار سنة األساس 

من من ناحية أخرى،  .برميلدوالر لل 106والتي بلغ فيها معدل سعر النفط ) 7- 3(في جدول 
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 85باستخدام  2012ذا تم حساب القيمة المضافة لعام إغير المعلوم في هذا الجدول فيما 

  .برميل/دوالر 106برميل أيضاً، بدالً من الرقم الصحيح /دوالر

 2012باألسعار الثابتة لسنة اإلجمالي الناتج المحلي ": كما يلي) 7-3(ورد عنوان الجدول ) 11(
لناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ا: "فلقد ورد كما يلي) 8-3(اما الجدول . "2017- 2013للسنوات 

كما يبدو عليه ) 8-3(فجدول . هذه تعابير مربكة. "2017- 2013للسنوات  2012الجارية لسنة 

: على هذا ينبغي أن يكون العنوان. 2017-2013هو باألسعار الجارية لكل سنة من السنوات 

أما . 2012دون األشارة لسنة  "2017- 2013تج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للسنوات النا"

- 2013للسنوات  2012الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار ":  الجدول األول فينبغي أن يكون عنوانه
وفي هذا المجال كان من المناسب أيراد الجدول الذي  .دون حاجة لتعبير األسعار الثابتة "2017

تحويل الحساب من األسعار في المستخدمة ) المخفضات الضمنية(بين تطور األسعار القطاعية ي

بمعدالت  القارئعالم لسنوات الخطة وذلك ألالقطاعية للقيم المضافة الثابتة إلى األسعار الجارية 

.التضخم التي تتوقعها الخطة في المستقبل

في  2010و 2009إضافة للعامين  2011نبية لعام كان ينبغي ذكر االحتياطي من العمالت األج) 12(

  . 47ص 

تحويل القطاع الخاص غير المنظم إلى منظم وتأمين . أ: 53ص في وردت التوصيات التالية ) 13( 
يكون القطاع الخاص أساسياً في اتخاذ القرارات  .ب. الشروط والمتطلبات إلنجاح هذا التحول

هل سيكون ذلك بتغيير . لخطوات تحقيق ذلكولكن مجلد الخطة لم يتطرق  .االقتصادية للدولة

وجود هيكل قانوني مستقر قوانين الملكية، خاصة وأن سبباً مهماً لقيام هذا السوق يعود إلى عدم 

 الملكية أو عدم وجود وثائق ملكية، الخ، أم باإلضافة لذلك توفير التمويل الصغير لحقوق وواضح

؟ ثم كيف سيشرك القطاع الخاص في قرارات الدولة، هل عن طريق مجالس سياساتالمن  وغيره

؟ هذه أمور تحتاج عن طريق هياكل أخرىللمداولة كتلك التي قامت في جنوب شرق آسيا أم 

  .للتفصيل

وفي كافة نقاط  النفط في اآلبار إنتاج قياس ليس هناك توصية حول ضرورة استكمال عدادات) 14(

  .وأنابيب التصدير والمصافي ومحطات الكهرباء نئكموااالستالم 

الدولية، المشار أليه عن كان من المناسب االقتداء بتقرير وكالة الطاقة في مجال الكهرباء )  15(

ومن . العجز واختفاءوبيان مقارنة بين تطور العرض والطلب ومتى يتوقع التعادل العراق، 

المشتركة الخاصة والمنزلية في الوقت الذي يقدم فيه المالحظ أن الخطة ال تتطرق إلى المولدات 

.تقرير وكالة الطاقة مسحاً مناسباً لهذه الوسائل التي تساهم بتقليل عجز الشبكة الوطنية
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ألف منتسب وهي اعلى  186استمرار تأمين فرص عمل لحوالي ": ما يلي 80ورد في ص ) 16(
هذه توصية تحمل نقيضها، فهي توصي . "ليةبكثير من الحاجة الفعلية لمنشآت الصناعة التحوي

باالستمرار بتأمين جميع فرص العمل وفي ذات الوقت تبين أن االستمرار ينطوي، في جزء منه، 

من . على ضياع الموارد من خالل دفع األجور ألولئك العاملين اللذين ال تحتاجهم هذه المنشآت

ملون في الشركات الحكومية الذي ذكرته ألف يع 600هل أن هذا الرقم هو جزء من ناحية أخرى، 

   ؟الخطة

إن الحاجة الخزنية ضرورة من  .بالحروب يةالخزن ت الحاجةبطُرفي مجال الحاجات الخزنية ) 17(

   .الضرورات االقتصادية التي ال ترتبط بالضرورة بالحرب

 113ص في كما ورد . مليون وحدة سكنية 2ورد في الخطة أن العجز السكني في العراق يبلغ ) 18(

البناء  معدل أن يقفز الخطة أن الهدف هو تامين مليون وحدة سكنية خالل فترة الخطة أي تفترض

في السنة أثناء  ألف وحدة سكنية 200إلى ) 2011- 2009(ألف وحدة سكنية في السنة  27من 

كان ينبغي تقديم حسابات كما  .كان ينبغي نقاش إمكانية واحتمال تحقيق هذا الهدف. خطةفترة ال

والحاجة الجديدة للسكن ثم  واألسرية ثم تطور الزيادة السكانية 2012تبين العجز السنوي القائم في 

 زيادة الرصيد إذا تخلفت(سنوياً  البناء المتوقع خالل فترة الخطة ومن ثم تطور رصيد العجز

  ).عن الزيادة في الحاجة وانخفاض الرصيد إذا حصل العكسالسكنية الزيادة في اضافة الوحدات 

ألف إلى  27فإن الصعود من بناء  العامةكما أشرنا في المالحظات بالعالقة بالنقطة السابقة و) 19(

باإلضافة لالستثمارات النفطية الف بالسنة، على فرض إمكانية تحققه أو شيء قريب منه،  200

تلك  أو أكبر من سيلقي بالبالد في فورة إنشائية قد تقود إلى موجة تضخمية مماثلةوغير النفطية، 

سبعينات القرن الماضي إذا لم يتم التخطيط مسبقاً لمسألة النقل  النصف الثاني منالتي حصلت في 

طة لهذه المسائل بشكل مناسب وإنما ركزت، لم تتطرق الخ. ومواد اإلنشاء والعمالة الالزمة الخ

إن عدم التخطيط لتجنب  التبعات . وهذا التركيز مناسب أيضاً، على التمويل وإنشاء الشركات

  .جديد ليس له قبل به تخلخلالتضخمية للفورة القادمة سيلقي المجتمع في 

في الوقت الذي  ،مليون 2.1أن عدد سكان محافظة بغداد ) 117ص ( 37- 4ورد في جدول ) 20(

العدد األصغر؟بقصد ماذا ُي .مليون 7يتخطى عدد سكان بغداد الرقم 

  ؟في الجنوب نهر المالحةهل المقصود تحلية مياه األ. 118ورد مقترح لتحلية المياه في ص ) 21(

". تقليل الدعم لخدمات مياه الشرب وربط التعرفة بمستوى االستهالك: "ما يلي 119ورد في ص ) 22(

األفضل أن يؤمن حد أدنى . اعتقد انه ينبغي توخي الحذر في هذا المجال نتيجة لتبعاته االجتماعية

الكميات ثم تتصاعد التعرفة على  ، خاصة لالستخدام المنزلي،أو بأسعار أسمية مجاناًمن الماء 

.المستهلكة فوق الحدود الدنيا
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ما يسمى في الخطة ستخدم اُ ةراكز الحضريالمالسكاني في جم للحفي بيان الصورة المثلى ) 23(

ختيار هذه اهو لماذا تم الذي يرد هنا السؤال  .)136- 135ص ( 3- 5في جدول  "قاعدة زيف"

أن  ، عند تطبيقها،ثم ماذا يعني في العالم؟  عملياً القاعدة وما هي فوائد تطبيقها وأين هي مطبقة

في ) 2017و 2013بين الطبيعية حسب الزيادة السكانية ( 2017يبقى سكان بغداد كما هو في 

بأكثر مما  2017مليون  3.6إلى  2012عام  2.1حين ينبغي العمل على زيادة سكان البصرة من 

أين لماذا ينبغي تحقيق هذه الزيادة وكيف وما هي الفائدة؟ ومن  .تبرره الزيادة السكانية للمحافظة

مليون  3.6صمم الخدمات في البصرة بحيث تغطي سكان تُ سيأتي هذا العدد؟ ثم هل يعني هذا أن

؟ وماذا يحدث إذا لم يكتمل العدد؟ من ناحية أخرى، وكما يبين الجدول هل ينبغي أن 2017عام 

يادة أقل مما سيكون عليه نتيجة للز 2017طور الخدمات في األنبار لتخدم عدداً من السكان في تُ

ماذا سيحدث لو لم ينتقل السكان من األنبار إلى  .في هذه المحافظة 2017و 2012الطبيعية بين 

والتخطيط له ولكن استخدام مؤشرات السكاني مكان آخر؟ أني اعتقد أنه البد من احداث التوازن 

  .ينبغي أن يكون التخطيط أكثر تفصيالً وإقناعاً. عامة غير كاف

يمكن استثمارها في مجال الصناعة ...) "147(لحقول النفطية في ذي قار ورد ما يلي عن ا) 24(
ماذا يعني ذلك كيف يستخدم النفط الخام في الصناعة التحويلية  .هذا األمر غير واضح. "التحويلية

عدا عن القيام بتكريره؟

.166ص ) 6-6(ليس فيه وحدات قياس وكذلك جدول ) 4- 6(جدول  159ص ) 25(

 58ازداد من في العراق ان العمر المتوقع ) وفي صفحات أخرى قبل ذلك( 168ورد في ص ) 26(

  هل هذا ممكن خالل فترة قصيرة جداً؟ . 2011سنة عام  69إلى  2006سنة عام 

كان من المناسب التطرق إلى الحكومة اإللكترونية ومتطلباتها في قسم اإلتصاالت إضافة لما تم ) 27(

.د الرقمي في فصل الحكم الرشيدعرضه حول االقتصا

واألرقام مالحظات على العرض : ثالثاً
أشخاص متعددين جهات و من الواضح أن فصول الخطة وأقسام هذه الفصول كتبت من قبل  )1(

ولكن من . وهذا أمر اعتيادي يحصل في الجهود الجماعية في الكتابة والعرض. بقابليات مختلفة

التباين في مستويات عرض الفصول ودرجة التفصيل استمرار الواضح عند قراءة مجلد الخطة أن 

. غير واضحنه في أقسام مفالترقيم وتصنيف األقسام والبركرافات . فيها يدل على تواضع التنسيق

العرض وعدم الدقة في إيراد األرقام لنأخذ المثال التالي عن اإلتصاالت التواضع في تنسيق ولبيان 

، فقد بلغ عدد مراكز الخدمة المفتوحة ..أما خدمات اإلنترنت،" : التي ورد فيها ما يلي 99في ص 

الخدمة المفتوحة أما عدد مراكز . 2006مركزاً عام  26و 2001مركزاً في  19ما مجموعه 
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وفيما يتعلق بالواقع ... 2006مراكز خالل ) 5(و 2003مركزاً في  30للقطاع الخاص فقد بلغ 

هذه جمل مربكة وغير ". .... 2011خطاً عام  25363.6بلغت ] فقد[الحالي لشبكة الهاتف النقال 

عدد مستخدمي غير الواضح من السياق فمن . واضحة إضافة إلى صعوبة قراءة المعلومات منها

وهي موزعة بعبارات غير محددة بين (اإلنترنت في العراق إذ اقتصر األمر على مراكز الخدمة 

في صفحة ) 31-4(ويقتضي األمر الذهاب إلى جدول ) "خدمة خاصة"ومراكز  "مراكز خدمة"

أما  .عدد مشتركي اإلنترنت لكن ليسو لمعرفة نسبة المستخدمين لكل مائة من السكان 101

ألف خط  25.3يعني وكما ورد فهو  .خط 25363.6الرقم حولها ط الهاتف النقال فقد ورد خطو

مليون خط إذ فيما يبدو أن كلمة ألف  25.3 ،أغلب الظن، بأنه يعنيفولكن من السياق . فقط

 الكثير منهذا التشويش في عرض الخطة ليس حالة معزولة وإنما يتكرر في . سقطت بعد الرقم

.طةصفحات مجلد الخ

على سبيل . األرقام مراتبفي النافع االختصار  يتجنبإن عرض األرقام في الخطة وبشكل عام ف) 2(

مليون ) 2568341.6(, مليون دينار) 28809059.660: (األرقام التالية 3المثال ورد في صفحة 

نقطة  على يمين مراتب مختلفعدد يالحظ أوالً استخدام . مليون دينار) 4577404(دينار و

نقطة  على يسارعدم استخدام الفارزة لفصل المراتب  ،ثانياً. الكسور أو عدم استخدامها بالمرة

إن قراءة هذا األرقام . هذا اضافة لتجنب استخدام اختصار أكثر من المليون إال فيما ندر. الكسور

: بالتتابع ،يكما يلاآلنفة في حين  كان من الممكن عرض األرقام . للقارئ مربكةعملية صعبة و

 اوهذ. ترليون دينار )4.6(و )2.6(، )28.8(مليار دينار أو  )4,577(و )2,568( ،)28,809(

هذه مسألة تتكرر في أغلب صفحات الخطة من . ربكعرض أسهل بكثير من العرض السابق الم

ال بل في بعض األحيان يعرض الرقم ). 41ص  4- 3على سبيل المثال جدول (ناحية األرقام 

يعرض األرقام بثالثة عشر  167ص ) 7-6(كامالً بدون اختصار، على سبيل المثال جدول 

ار إلى ينعض األحيان من الدنتقل في بتاألرقام  صفةمن ناحية أخرى فإن . بدون اختصارمرتبة 

في حين كان  6الدوالر بشكل غير مبرر كعرض استثمارات القطاع الخاص بالدوالر في ص 

. العرض قبل ذلك في ذات الصفحة بالدينار

ويتخطى التواضع في التنسيق مسائل اللغة والترتيب والترقيم ليمتد إلى التغاضي عن توصيات ) 3(

النقدية والسكانية  تينأوردنا مثاالً عليها في السياساالقتصادية التي  متناقضة للعديد من السياسات

.أعاله
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  قـملحا
القيمة املضافة للخدمات العامة باألسعار الثابتة

بما  ضمن الحسابات القومية في العراقمن  القيمة المضافة لقطاع الخدمات العامة تحتسب

نسبياً صغيرة  فقرات أخرى افةضإمع ، القطاعللعاملين في هذا واألجور مجموع الرواتب  يساوي

تساوي  بهذا فإن القيمة المضافة في قطاع الخدمات العامة. ألغراض التحليل سنهملها في هذا الملحق

باألسعار الثابتة أي  وفي حساب القيمة المضافة. في عدد العاملين األجر/راتبحاصل ضرب معدل ال

على ذلك فإذا كان . في تلك السنة األجر/هو معدل الراتب أسعار سنة األساس فإن سعر سنة األساسب

تطور عدد العاملين أي  يمثلفإن تطور القيمة المضافة باألسعار الثابتة  األجر ثابتاً/الراتبمعدل 

.وسنبين ذلك رياضياً في أدناه. االستخدام في الجهاز الحكومي

و )كالهما بأسعار سنة األسس(معدل األجر  w0 يمثل القيمة المضافة و V0 أن لنفترض بداية

L0 ولنفترض أن. في سنة األساس الخدمات العامةقطاع في  عدد العاملين VT
 مضافةلالقيمة ايمثل  0

LT وقي سنة المقارنة بأسعار سنة المقارنة معدل األجر  wT و في سنة المقارنة بأسعار سنة األساس

عدد العاملين في هذا  زيادةمثل المعدل السنوي لي  g أنولنفترض  .في سنة المقارنة عدد العاملين

.Tوسنة المقارنة  0 بين سنة األساس القطاع

إن فاستخدام الرواتب واألجور لتمثيل القيمة المضافة في قطاع الخدمات العامة  وتبعاً لمنهجية

VT في سنة المقارنة القيمة المضافة لقطاع الخدمات العامة
) بأسعار سنة األساسأي (باألسعار الثابتة  0

:أي LT ملين في سنة المقارنةامضروباً بعدد الع w0األجر في سنة األساس /الراتبمعدل ساوي ت

(1)  VT
0 = w0 LT.

معامل بملين في سنة األساس مضروباً اغير أن عدد العاملين في سنة المقارنة يساوي عدد الع

:أي, األساس والمقارنةزيادة العاملين بين سنتي 

(2)  LT= L0 (1+g)T.

:ما يلي نحصل على) 1( المعادلة يف LT في) 2( معادلةلا نيمي ىلع ريبعتلا وبتعويض

(3)  VT
0 = w0 LT = w0 L0 (1+g)T  = V0 (1+g)T.

من هذا يتبين أن معدل الزيادة السنوية للقيمة المضافة في قطاع الخدمات العامة بين سنتي 

معدل الزيادة السنوية أي  ،االساس والمقارنة يساوي بالضبط معدل الزيادة السنوية في عدد العاملين

.بين السنتين في االستخدام الحكومي
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 1ومجاالت استخدامه  في العراق الل الغاز الطبيعيغ است :تعقيب 
 د. علي مرزا 

ينبغي أن    أو حجم التصدير وسعره أو إطاره التعاقدي  تصدير الغاز  حولالوصول إلى قرار  إن  
)في جوالت التراخيص(  النفطية والغازية  اإلنتاجية  احتماالت تنفيذ العقود  ومقارنة    متأنية  نظرةيعتمد على  

، من  بنظرة طويلة األمد لمجاالت استخدام الغاز    التحليل االقتصاديو   ، من ناحية،ساسيةومشاريع البنية األ
أخرى.   واحد و ناحية  غالب  رأي  وليس  متعددة  أراء  هناك  أن  الواضح  المجال  من  هذا  تكون   .في  وقد 

 المالحظات التالية مناسبة:

 Integrated National Energy  ،"لطاقةل المتكاملة    الوطنية  ستراتيجيةلإل"الملخص التنفيذي    توقعي  (1)

Strategy, INES،    2030- 2015خالل الفترة  (  الذي يمكن استغالله)  من الغاز  ملموسوجود فائض  
التنفيذيالمحلية للغاز والتي تم التوسع في تحديدها في    ات بعد إشباع كامل الحاج وفي .  الملخص 

تقرير  (Central Scenario)  مركزي سيناريو   في  النفط  للطاقة    إلنتاج  الدولية  الوكالة 
International Energy Agency    حوالي ب  2021في  يبدأ تصدير الغاز    (2012أيلول  )عن العراق  

في  مقمق/ي    1.94  إلى  ويرتفع تدريجيا  حتى يصل)مقمق/ي(    يوميا    قياسيقدم مكعب  مليون    0.45
  2035في    مقمق/ي  6.73محلية، حسب تقرير الوكالة، تصل إلى    ات ويضاف ذلك إلى حاج  .2035

كبيرة  هذا المسار مرتبط ببذل جهود  تحقق    التقرير أن  ويبين  (.2035مقمق/ي في    8.67)المجموع  
ورد   ولقد   .وتنفيذ استثمارات على جبهة واسعة في المجال الغازي/النفطيوإصالحات هيكلية ومؤسسية  

الحاجات  ع ا شبإلكافيا   لن يكون  مركزي لسيناريو الا حسب إنتاج الغاز المصاحب  في تقرير الوكالة أن
تطوير مصادر الغاز غير    ،التقريرمما يستدعي، حسب    ،أعاله  بالكميات المبينة،  والتصدير  المحلية

ينبغي ان يكون    المصاحب  تقريبا  إلإنتاجه  الذي    ومعظم   ،2035الغاز المصاحب في    نتاجمساويا  
 Energy andالمنشور في  مقاليفي  أما    .في إقليم كردستانتكون    الزيادة في الغاز غير المصاحب 

Geopolitical Risk   مسال  طبيعي  غاز  تصدير    فالمرجح فيه،  2012،  1في تشLNG  حوالي ب
  البترولي   )إضافة لكميات قليلة فائضة عن االستهالك المحلي للغاز 2020/ 2018بعد    مقمق/ي   0.6

 . من إنتاج مشروع غاز الجنوب كجزء ( الغاز ومكثفات  LPGالسائل 

خاصة  ، مستقبال ،  في الغاز  حدوث عجز،، بل ربما  حدوث فائض   ترجح عدمهناك أراء    ،في المقابل  (2)
ومشاريع    تم التطوير الالزم في الغاز غير المصاحب يولم    بشكل كبير  إذا لم يتزايد اإلنتاج النفطي 

بحيث قد نصل إلى حالة من شح الغاز لالستخدامات المحلية خاصة توليد الطاقة    .البنية االساسية
ومما   للغاز.  االستخدام  كثيفة  والصناعات  تنفيذ  ل  إسنادا  يمنح  الكهربائية  أن  هذه  النظر  إعادة  وجهة 

 
 . 2013تموز/يوليو  6ُنِشر في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  1
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شارة  إلا  ةالوارد   غازيةال/نفطيةال   التوسعات في الطاقات اإلنتاجيةالبنية األساسية و   التأهيل والتوسعات في
)وتنفيذ  الوكالة الدولية للطاقة    تقريرو للطاقة  المتكاملة  الوطنية    إلستراتيجيةالملخص التنفيذي لأليها في  

  بدوره خرى، وهو  األدول  الفي  عادة  سائد  أخذ وقتا  أكبر بكثير مما هو  المشاريع عموما  في العراق( ي
طويلة  في عقود    اآلن،   ،وضعية حرجة عند الدخول  الوصول إلى  . وستكون نتيجة ذلكوقت طويل

وفي ذات الوقت إشباع الحاجات  )  مستقبالا إلشباعها    يتوفر الغازال  قد    أحجام بالغاز    تصديراألمد ل
ما ورد في هذه مبأسعار أعلى  من السوق الخارجية  لشراء  إلى االعراق  ر فيه  طضمما قد يُ   (المحلية

  . لهذه االحتمالية  (2013) الخطيب . وقد أشار لؤي العقود 

فإلكن  و   (3) المحدودة،  النفطية/الغازية  اإلمكانات  ذات  الدول  من  للعديد  البنى  تنفيذ  ن  خالفا   مشاريع 
يتزايد اإلنتاج  سو ، ولو بأغلب الظن آجال  وليس عاجال ،  سيتحقق  في العراق،  األساسية والنفطية/الغازية

 كبير   يقود إلى فائض قد  مما  طاقة إنتاج الغاز غير المصاحب(    تتزايد   أيضا  )وربما  بشكل كبير  النفطي  
الغاز   الغاز  متزايدةحرق كمية  إلى  بدوره  وسيقود ذلك    .المصاحب في  السنوات  المصاحب    من  في 

بناء مشاريع  بنظرة مستقبلية تتضمن العمل على    والتخطيط له  توقع ذلك من اآلن  عدمفي حالة  القادمة  
 .الالزمة لمعالجته وتوجيهه نحو االستهالك المحلي والتصدير ساسيةالبنية األ

لذلك فإن   .من الغاز  المستقبلي  العجز أو الفائض   لحو   احتمالي/عالم غير يقيني  بالنتيجة فنحن في  (4)
األمد  في  أو    للمستقبل ال تتأثر فقط باالختناقات السائدة اآلنالموقف المالئم هو في اتخاذ نظرة متوازنة  

التخطيط    لك ضرورةويستتبع ذ   ، وإنما أيضا  األمد المتوسط/الطويل.فنيا  واقتصاديا  وسياسيا    :القصير
بد من التشديد    الو )عجز أو فائض(.    outcome المخاطر المحتملة ألي نتيجة  بما يستدنيللمشاريع  

ولكنها ستكون أقل بكثير من الخسارة    التبذير/خسارةدرجة من الينطوي على    االحتماليهنا أن التخطيط  
   .أو غير المخطط لها غير المتوقعة  المغايرة تحقق النتيجةتالتي ستثار حين  

تؤدي إلى متأنية    ات من خالل دراس  يمكن أن يتم الوصول أليه  االحتمالي/المتوازن النهائي  قرارن الإ  (5)
عدم    ذلك تبني معيار  من ضمنو .  وال تستثني أي مجال  سيناريوهات عملية تقدم لمتخذ القرار  ضعو 

عال.    لحتمااب   هاإمكانية تنفيذ   ،اآلن،  اآلفاق المستقبلية  ال ترجح  أحجامبالدخول في عقود طويلة األمد  
تقرير  أن  للطاقة  ي واعتقد  الدولية  العراق  الوكالة  الوطنية    عن  مع المتكاملة  واالستراتيجية  للطاقة، 

 .نطالقاكنقاط  تقارير مناسبة هي  ،هاليالمالحظات التي أثيرت ع

 يلي: ا م  ىلإاإلشارة أود في النهاية   (6)

)مقارنة    متاحةالطريقة الوحيدة ال  غاز العراقي يبدو ان العقود هيالمتوقعة للالتصدير  بالنسبة ألسواق   ( أ)
(. األمر المطوح اليابان/كوريا الجنوبيةمع بيع في أسواق فورية في الواليات المتحدة وشمال أوربا و 

 أسعار التي تتضمنها هذه العقود و   حجامهنا هو ليس الدخول في هذه العقود من عدمه وإنما األ 
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ترتبط  تعاقدية  باحتمال عال مستقبال  وبأسعار  توفيرهايمكن   أحجامهو عقود ب  التصدير. المطلوب 
 بأسعار السوق. 

على  األسبقية  إعطاء  ، صراحة أو ضمنا ،  بشأن الغاز العراقي  علقينالمُ /ُيفهم من بعض المختصين  ب()
تحديد    محليةال  ات الحاجفي إشباع "جميع"  التصدير   ناحية، وبدون  معايير األسبقيةبدون  ، من 

للجدوى االقتصادية، من ناحية أخرى. وحتى أكون واضحا ، حول هذه النقطة، فإني  واضح اعتبار 
غاز األنابيب  ربما  و   LPG  االستهالك النهائي المنزلي )غاز سائل  ات أن إشباع حاج   أميل لالعتقاد 

ولكن   .اشباع ذو أسبقية أولى على التصدير  ينبغي أن يكون ( ومحطات الكهرباء  مستقبال    للبيوت 
الحاج هذه  "لل  تبذيريةبطريقة  وليس    رشيدة  بطريقةإشباعها    يجب   ات حتى  إلى "  تسريب تقود 

مدعومةا غير  نوعين  ستخدمات  هناك  ذلك  بعد  الحاجآخرين  .  حاجات    ،أوالالمحلية.    ات من 
،  والحديد االسفنجي  واألسمدةكالصناعات البتروكيماوية    ،الصناعات التي تستخدم الغاز كلقيم ووقود 

وثانياالخ كحاجات    ،  .  كوقود،  للغاز  االستخدام  كثيفة  ا الصناعات  إن  وغيرهاأللمنيوم  صناعة   .
  أن تحقق ولكن بشرط    مة،و ، بأسعار مدعتطلب تخصيص غاز كافِ ي  هذه الصناعات حماية  /إعانة

أن تحقق الصناعة المستهلكة   :معيارين أساسيين. المعيار األولمن    واحد  األقل    في  هذه الصناعات 
هذه أن تخدم  :المعيار الثاني  )كلفة الفرصة البديلة(. بالعملة األجنبية للغاز المدعوم ربحا  ملموسا  

، بشكل مباشر أو غير مباشر، الترابطات الخلفية واألمامية للتطور  بدرجة مهمة وكفوءة  الصناعة،
درجة  يتم تقليل    ،دد مسبقا  ح  تُ   ،لم يتحقق أحد هذين المعيارين خالل فترة معقولةالصناعي. وإذا  

تجربة العقود    ينبغي تكرار. ال  (لها  )أي رفع سعر بيع الغاز  للصناعة/المنشأة التي تتخلفماية  الح
صناعات    حمايةبحجة    ، ألمد غير محدود،كسيحة  منشآت /حماية صناعات استمرار    السابقة في

 . ءتهاحتى في حالة انخفاض كفا محلية

 ادرــالمص
شبكة االقتصاديين  ،  “الغاز العراقي على ضوء االستراتيجية المتكاملة للطاقة”(  2013)  ، حمزة الجواهري 

 تموز.   ،العراقيين
، شبكة االقتصاديين  “ملف الغاز وأثره على االقتصاد العراقي – دروس وعبر”(  2013)  ، لؤي الخطيب 

 . حزيران 29  ،العراقيين
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 1سعار الغاز في العالم والغاز الحجري أ

 درس مستخلص للعراق 

 د. علي مرزا

 مقدمــة 
(، المهتمة بالشؤون االقتصادية والطاقة  ,MEES Middle East Economic Surveyميس )  نشرت مجلة

أفريقيا،   وشمال  االوسط  الشرق  تموز  في  شهر  الغاز   2013خالل  عن  باالهتمام  جديرة  مقاالت    ثالث 
)أنظر قائمة المصادر(. ومع تناول هذه الورقة لتبعات    Merkleinو  Aissaouiو   Jensenكتبها    الطبيعي 

"الغاز الحجري"،    Jensenما ورد في مقال   المتحدة    shale gasعن إمكانية تصدير  الواليات  إلى  من 
أليهما.   ،)والدرس المستخلص للعراق(   اليابان فإن المقالين اآلخرين يمثالن خلفية مناسبة وستتم اإلشارة 

( shale) تكوينات حجرية من نوع خاص  بين  حبيسا  لحجري هو غاز طبيعي يوجد  غاز اأن ال  ومما يذكر
وخالل العقد المنصرم مكنت   .في العديد من بلدان العالم   هي خليط من الطين والكوارتز ومعادن أخرى،

الهايدروليكي والتكسير  األفقي  الحفر  g horizontal drilling and hydraulic fracturinتكنولوجيا 

(fracking)     . ولقد ظهرت  من استخراج كميات كبيرة منه لم يكن من الممكن اقتصاديا  استخراجها سابقا
ازدادت    العقد الماضي، حيثالواليات المتحدة منذ بداية  إنتاج الغاز الطبيعي في  في    اهمية الغاز الحجري 

ويتوقع أن    ،2011في  %  34 ثم إلى  2010% في  23  إلى  2000% في  1  من سريعا   نسبته في اإلنتاج
، مما قد يوفر للواليات المتحدة إمكانية إنتاج  EIA (2013, P.148)،  2040% في  50تصل إلى أكثر من  

 .  يتيح بدوره فائضا  للتصدير مستقبال  و يفوق االستهالك المحلي من الغاز  
في توليد الطاقة الكهربائية في اليابان الغاز الطبيعي    زيادة استخدامالحتمال    Jensenيتعرض مقال  

أيلول  التي أطلقت في    ،ل التصريحات الرسمية حو   ت    فعندمن الواليات المتحدة.  ومن ثم زيادة استيراده خاصة  
  فعلي،   بالتخلي عن كامل وحداتها الكهربائية النووية، ربما في عقد الثالثينات القادم، إلى إجراء  ،2012

إلى أن تزيد اليابان  قد يقودان    كال االجرائين  فإن  ،2012تشرين أول  في  ربون  وقرارها بفرض ضريبة كا 
المسال،   الطبيعي  الغاز  المقال عن  LNGنسبة  ما ورد في  الكهربائية. إن  الطاقة  توليد  المستخدم في   ،

تحدة،  التطورات الممكنة في تركيبة مصادر التجهيز االضافية لليابان، خاصة الغاز الحجري من الواليات الم
اليابان )وفي األسواق اآلسيوية( ستكون له تبعات ينبغي على العراق دراستها   في  وأثر ذلك على أسعار الغاز

واستخالص العبر منها بسبب أن األسواق اآلسيوية هي أحد أهم األسواق المحتملة لتصدير الغاز العراقي  
 مستقبال . 

 اختالف آلية تسعير الغاز بين مناطق العالم  
أيضا  في  إلى حقيقة تباين آلية تسعير الغاز في مختلف مناطق العالم والتي أشرت لها ابتداء  يشير المقال  

لي   سابق  يجري (Merza, 2012)مقال  المتحدة  الواليات  ففي  خالل  .  من  التسعير  ة  فوري سوق    معظم 
 

ر   1  .2013  ،آب/أغسطس  1في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،    تُنش 
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(market  spot  ،للغاز )في آسيا بأسعار النفط    التسعير  معظم  عن التسعير النفطي، في حين يرتبط  بمعزل
الخام أو/والمنتجات النفطية بعقود طويلة األجل. وتتبع أوربا نظاما  مختلطا . ففي شمال أوربا هناك تسعير  

يجة هذا أوربا يجري التسعير، من خالل عقود، باالرتباط بأسعار النفط الخام. وكان نت   باقيفوري ولكن في  
دة ـون وحـدوالر لملي 2.74، من 2012االختالف في آلية التسعير بين المناطق أسعارا  للغاز تراوحت، في 

ب  -ح- و- دوالر/م   12.6-9.3إلى  (  Henry-Hub)   ب( في الواليات المتحدة  - ح -و - حرارية بريطانية )م
ب في اليابان. إن أهم أسباب هذا االختالف،  -ح- و -دوالر/م   16.7عقود( إلى  - في أوربا )تسعير فوري 

وتشمل تكاليف النقل أجور النقل، النقل العالية للغاز الطبيعي المسال.    تكاليفحسب المقال، تعود إلى  
ولكن، كما  لة الغازية في نقطة االستالم، التأمين، الخ.  تسييل الغاز في نقطة الشحن، إعادة التحويل للحا

فرق   يفسر  ال  المقال،  في  في    تكاليفيتبين  الفرق  كامل  األخرى  والمناطق  المتحدة  الواليات  بين  النقل 
المناطق. لذلك يشير المقال إلى أسباب أخرى مثل البنية االساسية/المؤسسية  تلك  و   بينهااألسعار الفعلية  
نطقة والمدى الذي تستطيعه كل منطقة من الحصول على التجهيزات بسهولة. على سبيل للسوق في كل م

التجهيز سهولة  أدت  خالل    ،المثال،  المفتوح  أنبوب  منظومة  من  األوربي   open access EUاإلتحاد 

pipeline system عن الواليات المتحدة  الفعلية  ال تختلف فيه األسعار في شمال أوربا، إلى سوق تنافسي 
بينه أدناه، بوجود سبب إضافي أساس يتعلق باختالف معدالت أعتقد، كما سأ   يالنقل فقط. ولكن   بتكاليفإال  

 كلفة اإلنتاج في مصادر التجهيز المتعددة.

 وتصدير الغاز الحجري سعار "التوازنية" ألاألسعار الفعلية وا
في الواليات   Henry-Hub  الطبيعي في منطقةالسعر الفوري الذي يحدد للغاز  أن    Jensenيفتـرض مقال 

. وهذه المنطقة  يمثل سعر "التوازن"(  NYMEXللعقود المستقبلية للغاز )المتداولة في سوق نيويورك،  المتحدة  
عدة   تربط  الطبيعي  الغاز  مفترق منظومة ألنابيب  لويزيانا على  والية  تقع في  للغاز  توزيعي  هي مجمع 

 المقال كل منطقة في العالم تم في  إلى    (Henry-Hub)لسعر    النقل  يفتكالومن خالل إضافة  واليات.  
وربا  ألهذه المناطق. ولقد تبين من الحساب أن االسعار التوازنية المحتسبة  للغاز لاحتساب أسعار "توازنية" 

 :(1))عدا شمالها( وآسيا ال زالت تختلف عن االسعار الفعلية فيها كما مبين في الجدول 
 2012 ( LNG) المسال الطبيعي الغاز أسعار( 1الجدول )

 بريطانية حرارية وحدة مليون /دوالر

 فعلي  " توازني" الفرق 
 أساس التسعير

  الفعلي 

 الواليات المتحدة  (Henry-Hub) فوري  2.7 2.7 0

1.3 8.0 9.3 
  :متوسط

 فوري/عقود 
 ا ــــأورب

 ان ـــالياب ود ـعق 16.7 9.4 7.3

 .Jensen (2013) في دور  بياني مرس من مستقاة األرقام  :المصدر
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النتيجة   السعر    هي  الجدول،  باستخدام أرقام  ،Jensenمقال  في    تخلصةالمسإن  بين  الفرق  أن 
إلى   بد أن يدفع المشتري   ال  و "ريع"أ،  Premium  "عالوة"،  )أي الفرق(   ليمثالذي    "التوازني"والسعر  الفعلي  

بهذا و .  الواليات المتحدةاألرخص وخاصة    التجهيز  مصادراالستيراد من  من خالل    العالوة/الريع  تجنب دفع
  من الواليات المتحدة. الحجري  ستيراد الغاز  السد حاجاتها اإلضافية المتوقعة من خالل  بان  االيذلك    يدفع  قد 
 منطقي في حالة إمكانيته.  نتاجذا استهو 

. Jensen  خارج الواليات المتحدة في مقالولكني أعتقد بوجود مشكلة في تحديد السعر التوازني  
  على افتراض   ضمنا    يقومالنقل    تكاليفزائدا     Henry-Hubبسعر    في المقال  السعر التوازني كما يحدد   إن

ففي مثل هذه الصناعة يؤدي التنافس في األمد    2حالة من المنافسة التامة في صناعة غير استخراجية. 
استبقاء المنشآت األكفأ ذات الكلف المتقاربة وخروج    من خاللالطويل إلى إزالة أي عالوة/ريع  /المتوسط

الزمنية  العقود  تبين من  في صناعة استخراجية كالنفط    ولكن   .المنشآت األقل كفاءة ذات الكلف األعلى
والمناطق الحقول  كلف  هيكل    إزالة الفروق في  أنه، بالرغم من التقدم التكنولوجي، لم يكن باإلمكان  المنصرمة

المتوسطالالزمة إلشباع الطلب    المنتجة المدى  إلى    . هذاالطويل/حتى في  العامل أنه  باإلضافة  بوجود 
ن  ، فأ(اآلخرينالعديدين    جينمنتال  تجاه  )منتج متبقي  محاوالت األوبك لتنظيم اإلنتاج  االحتكاري النابع من
 : في هذا المجال والنقاط التالية يمكن أن تثار 3. التنافسية تامة  السوق النفطية غير

ف  (1) النفط/الغاز  سوق  التوازني،  في  السعر  والطلب   يقررهالذي  أي  إن  العرض  المدى    توازن  في 
عن  ،  المتوسط/الطويل يقل  أن  يمكن  في    (average cost)  الكلفة  معدلتساوي    أرضيةال 

، بما فيه التي يحتاجها إشباع الطلب   (المنتجة كلفة  ل/المناطقأعلى الحقو )أي    الحدية  الحقل/المنطقة
 marginal)ة ـالكلفة الحدييمثل  الحقل/المنطقة الحديةومعدل كلفة  .النقل( تكاليف)زائدا   المضاربي

cost)   النفط ال سوق  ي في  نفإن أرضية السعر التواز   ،على سبيل المثال.  )اي للصناعة ككل(  للعرض
المنتجة  الحقول    كلفة اإلنتاج في  معدلوإنما  الشرق األوسط  لإلنتاج في    الكلفة المنخفض   معدلحددها  ي

. ، بالذات أعلى معدل كلفة، الخ(ية، النفط الرملي، النفط الحجري )النفط من المناطق البحر   األعلى كلفة
فإن   األوسط  العالوة/لذلك  الشرق  نفوط  عليه  تحصل  الذي  ا   أكبرالريع  ذلك  عليه  لمن  تحصل  ذي 

  حقل/منطقة إلى أن نصل إلى أكبر من الحقول األعلى كلفة، وهكذا،  ، بدورها،وهذه ،المناطق البحرية
 

 متاحة للتصدير. ، منخفض الكلفة،وجود كميات كبيرة جدا  من الغاز الحجري ضمنا  بفتراض االباإلضافة إلى   2
أن السبب  et al, Adelman (1990)يرى  في ضوء اقتناعه بأن وصف النفط بسلعة قابلة للنفاد هو فكرة غير اقتصادية،    3

صناعة    ومع أن ذلك قد ينطبق على  .  Monopoly  فيها  حتكاراالسيادة  هو  الوحيد لوجود عالوة/ريع في السوق النفطية  
( ال يمكن أن كمنتج متبقيأوبك ) ةغير مهيمن تنظيميةانتاجية  مجموعةفيها ولكن في صناعة استخراجية  ،غير استخراجية

وحده مسؤوال  عن تواجد العالوة/الريع. فباإلضافة له يلعب تصاعد معدل الكلفة في الحقول/المناطق   العنصر االحتكاري يكون  
 في المتن. . كما اشير أليه الحدية دورا  مهما  في هذا التواجد
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معدل  إذا كان السعر أعلى من  ريععالوة/ال تحصل على قد كلفة يحتاجها الطلب(  عدل)ذات أعلى م
  االعتيادي فقط.لعائد بافيها  الكلفة

، مشابهة  للغاز  دوليةفي سوق  حتى    لذلك  4.في تسعير الغازتواجد الريع  يمكن النقاش ب  ائنوبنفس القر   (2)
التي يحتاجها    الحقول المنتجة  معدل كلفختالف  ابسبب  وذلك  الريع ال يختفي  العالوة/فإن    لسوق النفط،

  2005الريع لمنتجي الغاز تواجد قبل  العالوة/ومما يدلل على هذا األمر ان  شباع الطلب.  إلالسوق  
)السنة التي بدأ فيها إنتاج الغاز الحجري بالتزايد ومن ثم التسعير الفوري للغاز في الواليات المتحدة( 

مع ذلك و   Jensen .5ختفاءه كما تفترض حسابات وتسبيب  اإلى    قود المتاجرة بين المناطقتولم    ،هاوبعد 
 .  لى تفسيرإبحاجة  ،Jensenالريع حسب حسابات /فيها العالوة تختفيالتي تبقى حالة شمال أوربا، 

التعاقد إن استمرار   (3) الفوري    قد ال  أسلوب  )فالتسعير  للتسعير  آلية أخرى  للغاز يفسره فقط عدم توفر 
ارتفاع  مصدر رخيص للتجهيز )بسبب  عدم توفر  ( أو  كوريا الجنوبية/متوفر في اليابانالطبيعي المسال  

ها العقود في تجهيز مضمون طويل األمد. هذا  ر النقل( وإنما أيضا  مسألة االستقرار التي توف  تكاليف
أثر تصاعد    ف( فيها آلية لتخفياآلسيويةعقود النفط في اليابان )وغيرها من األسواق    إضافة إلى أن

الغاز بسلة   ففي المعادلة الخطية المستخدمة في اليابان يرتبط سعر  غاز.على أسعار ال  أسعار النفط
    لتخفيف األثر. الميل و/أو الثابت )كوكتيل( من النفوط بميل وحد ثابت. ويجري تعديل 

باقي مناطق العالم، في حالة وجود كميات كبيرة    منإن زيادة الطلب على الغاز الحجري األمريكي   (4)
. قي مناطق العالمبانخفاض أسعار الغاز في  استقود إلى زيادة أسعاره أكثر مما تقود إلى  ربما  منه،  

بحيث تتوقف المصادر عالية الكلفة    االنخفاض من  اإلنتاج  كلفة  و هذا إال إذا كان اإلنتاج من الضخامة  
  تسييله ونقله، الخ( كلف  ز الحجري )و اإنتاج الغكلفة    عدلصبح ميو   ، في المناطق األخرى،اإلنتاج  عن

 ,Merklein (2013)  :. أنظربمنظور الحاضر  هي األرضية للسعر التوازني. وهذه مسألة غير متوقعة

Helman (2013) . 

 
الكلفة لجميع   عدالت)الوسط الحسابي لم  لصناعة الغازالكلفة المقدر    عدلممتوسط  على سبيل المثال، في الجزائر فإن    4

.  ب -ح-و-دوالر/ م  4.7هو    ،Timimoun  حقل  ،الحقل "الحدي"  في  ومعدل الكلفةب  -ح-و-دوالر/م   0.7الحقول( هو  
يحصل كل    في حالة التصدير(. و Aissaoui, 2013)وهذا األخير يمكن اعتباره الكلفة الحدية لصناعة الغاز في الجزائر،  

 .ومعدل الكلفة فيه سعر التصديرعلى عالوة/ريع, يساوي الفرق بين  حقل
في الواليات المتحدة إلى  الفوري  وتسعيره    shale gas  أن تؤدي وفرة الغاز الحجري   2005لقد توقع كثير من الخبراء منذ    5

مثل هذا  قيام  فيه، ال يرجح والمصادر المذكورة ،Jensenغير أن مقال  لغاز مشابه لسوق النفط الدولية. ل دوليةنشوء سوق 
 . السوق في المستقبل القريب
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 في العراق التصدير توجهل تبعاتهو درس مستخلص 
ر هيكل األسواق والتسعير  هو أن تغي  ،خرى أمصادر  ومن    ،من المقال  يستخلص إن الدرس الذي يمكن أن  

من  إذ البد من حصول مجموعتين    .للغاز/النفط  بسرعة حتى لو توفرت مصادر رخيصةيحدث    فيها ال
   لحدوث ذلك: التغييرات الجوهرية

بحيث تنتفي الحاجة إلى مصادر    المناطق المختلفةالى    يمكن نقلها الرخيص بكميات كافية    الغازتوفر   •
  .عالية الكلفة

في    وإتاحته  الذي يسهل النقل ويخفض كلفه  التقدم التكنولوجيحصول  و   المؤسسية/تغير البنية األساسية •
   المختلفة. المناطق/االسواق

  ، خاصة في الواليات المتحدة يبلغه إنتاج الغاز الحجري مستقبال  سوفي ضوء عدم اليقين من الحجم الذي  
(Merklein, 2013, Helman, 2013  فإن من غير المتوقع أن ينمو إنتاجه )بحيث   في العقدين القادمين

السوق  هيكل  تغيير  إلى  جوهري   يقود  كبير  األسعار  نخفاض او   بشكل  يُ بشكل  لذلك  منظور    ،حرج  .  من 
أو   المنتجات النفطية خالل العقد /المرتبطة بالنفط  ا استمرار هيكلية العقود طويلة األجل وأسعاره   ،الحاضر

   في السوق اآلسيوية وأغلب األسواق األوربية. القادمين عقدينال

سوق    هيكل  ينبغي أن يتحوط الحتمال تغير   العراق وهو سيقوم بالتصدير مستقبال    ومع ذلك فإن 
)بالرغم    تصدير  ج إلى الدخول في عقود اقد يحت  خاصة وأنه   ،الحاضر  منظورمن    متوقعالغاز عما هو  

أن يتبع سياسة    من المناسب   . لذلك(يرانإ   عم  ستيرادامما يبدو عليه األمر اآلن من قيام العراق بتوقيع عقد  
 : متوازنة تقوم على ما يلي

من ناحية الحجم أو التاريخ.    ،حتمال عالاب  ،يفاء بها مستقبال  إل ا  يمكن  التصدير  عدم الدخول في عقود  )أ(  
يتمكن  أن   INES،  (MEES, 2013 )  ،اقةـة للطـة المتكاملـة الوطنيـع االستراتيجيـعلى سبيل المثال، تتوق

 ، بما في ذلك التصدير)بدال  من حرقه(    عن الحاجة المحلية  العراق من استغالل فائض الغاز المنتج
بالتوقيع على عقد لشراء الغاز من إيران لفترة أربع سنوات )على  ن قيام العراق  غير أ   . 2015بحلول  

( يفترض ضمنا  عدم إمكانية تنفيذ ما ورد في االستراتيجية   IOR, 2013م:ما ورد في وسائل اإلعال 
)بما في    الفائض   تتيح استغالل الغاز   المؤسسية/الوطنية من استكمال لحد أدنى من البنى األساسية

 . 2015بدال  من حرقه بحلول ذلك التصدير( 

استهالك محلي  تقود إلى المبالغة في  يؤدي إلى التبذير في االستهالك لدرجة    ال  محليأتباع تسعير  )ب(  
 . (Aissaoui, 2013 :، أنظر"الحالة المصرية") مستقبال  التصديري فائض العلى قد يقضي 

لدراسة  )ج(   المحتملة  المنافسةاآلثار  العراقي    لمصادر  الغاز  للغاز  لتوفر  نتيجة  الدولية  السوق  في  في 
 .الخ وأفريقيا، في الواليات المتحدة واستراليا وكندا ممكنةتصديرية مشاريع  منالمستقبل 
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 3- 1                    مداخلة: المعلومات والبيانات النفطية وإتاحتها في المجال العام

 * املعلومات والبياانت النفطية وإاتحتها يف اجملال العام: مداخلة 

 د. علي مرزا 

 امـال العـالمجالمعلومات المتاحة عن القطاع النفطي في العراق في  كفاية واتساق  هناك مشكلة حول     (1)
(Public Domain) و هناك  .  ذلك  اقليم  من ضمن  النفطية عن  المعلومات  توفر  أكبر عن  مشكلة 

، على أهميته  والغاز  الخام  عن النفطفي موقعها اإللكتروني    ،مشكورة  ،كردستان. فما تنشره وزارة النفط
حسب شركة نفط  لغاز المصاحب ) وفيما عدا إنتاج النفط واغير كاف كما أنه ال يشمل االقليم.    الكبيرة،

( ليس هناك بيانات عن انتاج الغاز  الجنوب/شركة نفط ميسان وشركة نفط الشمال/شركة نفط الوسط
  كما أنه ليس هناك بيانات متسقة ومؤطرة   1عن البنية األساسية النفطية وتطورها.وال    غير المصاحب 

الشهرية وفي بيانات إنتاج النفط الخام    حول المشاريع النفطية المستقبلية أو في طور الدراسة والتنفيذ.
هو االستخدامات )التصدير والمجهز للمصافي ومحطات الكهرباء(  مجموع  فإن  في الموقع  المنشورة  
المعلومات   كفاية وانخفاض اتساقعدم  إن    ز الفرق.ه  ج  من أين ي    وضيحاإلنتاج. وليس هناك ت  أكبر من

والتوصيات والسياسات التي   التي يمكن أجراءهاوالتنبؤات  يقلل من صدقية التحليالت  والبيانات النفطية  
 . على اساسهايمكن اقتراحها  

وزارة النفط فليس  اإللكتروني لموقع  الهناك بيانات تنشر شهريًا عن إنتاج النفط والغاز في    ت ( وإذا كان2)
يمكن من  وال منشورات دورية معروفة في المجال العام  رسمي إلقليم كردستان  إلكتروني  وقع  هناك م

انتاج وتصدير النفط الخام والغاز أو المنتجات النفطية أو عن  ومعلومات عن    معرفة بيانات   اخالله
 . في اإلقليم البنية األساسية والمشاريع والعقود النفطية

لع على عدة تقارير  ويط  وجهات  لذلك حتى ت ستكمل الصورة البد للباحث أن يرجع إلى عدة مصادر  (  3)
ويتصل بعدة خبراء. وعادة ما يعثر على معلومات في تقارير ومصادر اعالمية مهنية ودراسات مقدمة  

الم على  متوفر  هو  مما  اتساقًا(  أكثر  بالضرورة  ليس  )ولكن  بكثير  أكثر  متخصصة  واقع  لمؤتمرات 
الرسمية. لهذا السبب أقدر عاليًا جهود السيد/حمزة الجواهري في نشر المعلومات النفطية، وأطلب منه  

شبكة  بذلكاالستمرار   موقع  في  بتقرير شامل  التي نشرت  األمير  فؤاد  د.  لجهود  بتقدير  اشير  كما   .
  /والسيد   اباته لموقع الشبكةاالقتصاديين العراقيين. ويشكر في هذا المجال أيضًا د. ثامر العكيلي في كت

 . متعددةالفالح الخواجة بمداخالته 
 

 .2013تشرين الثاني/نوفمبر،  1ن ِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين، * 1
المنشورة حديثًا في موقع  الجهاز  للمنتجات المختلفة )نفطية وغير نفطية(  من المناسب اإلشارة إلى أن الموازين السلعية    1

كالبنزين والنفط األبيض وزيت الغاز وزيت الديزل والنفط األسود والغاز السائل،  المركزي لإلحصاء تغطي المنتجات النفطية  
و 2011-2009للفترة  الخ،   وجانب  .  مدة(  أول  ومخزون  واالستيراد  )اإلنتاج  العرض  جانبي  سنة  كل  في  ميزان  كل  يبين 

   االستخدامات )االستهالك المحلي والتصدير ومخزون آخر مدة(. 
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إن الحصول على العديد من التقارير النفطية "الرسمية" في بعض األحيان صعب وال يتاح للجميع.     (4)
، والتي تشكر   INESن ما هو متاح عن االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة  إ  ،على سبيل المثال

المس موقع    22هو   إتاحته،  لىولة عؤالجهة  على  )نشر  تنفيذي  ملخص  بشكل  في    MEESصفحة 
، والذي يبدو من  )سبعة أجزاء(  المفصلباإلضافة لتداوله في اإلنترنت( في حين أن التقرير  حزيران  

غير متاح في المجال   الملخص التنفيذي أنه ينطوي على جهد كبير ومعلومات وبيانات تفصيلية غنية،
حصل على بعض األجزاء أو جميعها عدد من األشخاص بشكل شخصي. ولكن األصل   العام. ربما

في نشر المعلومات هو اتاحتها في المجال العام ليتمكن المهتمون بالشأن النفطي واالقتصادي االطالع  
   .عليها ويصبح نقاشها شاماًل ومتوازنًا ومثمراً 

كما قمت به في مقالي   ،ن الباحث من التعليق والتقييمكِ م  ي    يمكن أن يذ لملخص التنفيذي الفائدة اومع ( 5)
 أشمل يوفر أرضية  التقرير التفصيلي    إتاحةإن  ، ف2013  آب/أغسطس   12في    MEESالمنشور في  

  للتعليق والتقييم على مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمسار المستقبلي للطاقة واالقتصاد عمومًا. 
  قد يتيح التقرير التفصيلي النفط الخام والغاز  وتصدير  لسيناريوهات إنتاج    باإلضافة على سبيل المثال،  
شكالها المختلفة  أتوزيعه بين  الطاقة و مجموع  ل  الحاضر والمستقبلي  المحليستهالك  اال معرفة أسس تقدير  

سيناريوهات  . وهذا بالطبع يعتمد على  والكهرباء  لغازللمنتجات النفطية وااالستهالك المحلي    ذلك  بما في
والتصدير   والخدمي  والتجاري   واالستهالك المنزليواإلنشاء والنقل    التطور القطاعي كالصناعة والكهرباء

المستقبلي مسار  ال  معرفة  قد يمكنوفي هذا المجال  .  الناتج المحلي اإلجماليوصواًل إلى سيناريوهات  
االستهالك  مسار  ذت باالعتبار في تقدير  خلطاقة التي افترض التقرير تحريرها وكيف أ  المحلية لسعار  ألل

واعتمادًا على  .  مستقبالً   وأثر ذلك على كمية المتوفر للتصدير من النفط الخام والغازالمحلي للطاقة  
العالقات الفنية واالقتصادية التي اعتمدت تفاعل  المستقبلية، من ناحية، والمعلومات والبيانات و  فرضياتها

معقولية السياسات ل   أشملتقييم  تقديم  يستطيع الباحث    تنبؤاتها، من ناحية أخرى.عليها واستخدمت في  
 واإلجراءات والتوصيات المقترحة في اإلستراتيجية.

ت لي صعوبة الحصول على نظرة متوازنة للقطاع النفطي حين ط ِلب  مني مؤخرًا إعداد مسح  ن  ي  ب  لقد ت     (6)
ها في العراق. وللحصول على صورة مناسبة كان البد لي الرجوع عن مشهد البنية األساسية النفطية وآفاق

وجهات وتقارير ودراسات مقدمة لمؤتمرات والنقاش مع خبراء. ولقد معلومات وبيانات  إلى عدة مصادر  
 كان السيدان/ فالح الخواجة وحمزة الجواهري عونًا في هذا المضمار.

د ت أن االعتماد على معلومات جزئية وربما غير دقيقة في النقاش يقود إلى نتائج ناقصة وفي     (7) لقد وج 
أحيان كثيرة مغلوطة. على سبيل المثال، ال زال العديد من المصادر والزمالء يشير في نقاشه حول  

  18اإلنترنت،   وجرى تداولها عبر 2011إلى م لزمتين بالعربية )أعدتا في  BGC  مشروع غاز البصرة
  381( وال يرجع إلى مسودة لالتفاقية نشرت باإلنجليزية )بجزئين،  ، غير مبين المصدر عليهاصفحة

التي اْعت م دت  عليها في مقالي عن    وكانت هذه المسودة هي  .Iraq Oil Reportصفحة( في موقع  
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أول/اكتوبر  ـمش تشرين  في  ظهر  الذي  البصرة  غاز   MEES’s Energy andفي    2012روع 

Geopolitical Riskغير شامله وأغلب   ، المشار أليهما، . وانأ ازعم أن المؤشرات المبينة في الم لزمتين
  الظن أن بعضها غير دقيق. 

)وأنبوب    (8) كردستان  اقليم  في  المشاركة  وعقود  النفط  لوزارة  النفطية  الخدمة  عقود  من  كاًل  أصبح  لقد 
ف برميل/يوم( أمر واقع وجزء من المشهد النفطي العراقي. كما  أل 300التصدير من اإلقليم إلى تركيا، 

 .أن االختالف النفطي بين السلطة المركزية واإلقليم هو جزء من المشهد النفطي أيضاً 

واعتمادًا على الحالة األمنية، من ناحية أخرى، فإن برامج التطوير    وفي ظل هذا المشهد، من ناحية،   (9)
في جزئي العراق تشير إلى االحتمال الكبير لتصاعد اإلنتاج النفطي )والغاز( سريعًا في السنوات القادمة.  

تقدمًا   اآلن  تشهد  التي  الجنوبية  المنطقة  في  أشده  على  التصاعد  البنى  ملموسًا  وسيكون  تطوير  في 
تأهيل  األساس أنابيب،  تأهيل ومد  النفطية )تطوير حقول، تطوير موانئ تصدير، نصب عّدادات،  ية 

 من اقليم كردستان. والغاز وتخطيط توسيع خزن، الخ(. وفي ذات الوقت سيزداد اإلنتاج النفطي 

ر زيادة  لذلك من المناسب أن تتجه دراساتنا إلى تحليل تطور البنية األساسية النفطية/الغازية وتطو     (10)
اإلنتاج والتصدير النفطي/الغازي على االقتصاد العراقي من حيث تأثيراته المختلفة متوسطة وطويلة  
األمد والتوصيات المناسبة في هذا الشأن خالل هاذين األمدين. وينصرف األمر أيضًا إلى تبعات الزيادة  

 ولية )وعلى األوبك بالطبع(. الكبيرة المتوقعة في اإلنتاج والتصدير على وضع السوق النفطية الد 

 من جانبي، سيكون ذلك أحد اهتماماتي.    (11)
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 20351 إنتاج النفط يف العراق وميزان الطاقة العاملي حىت

 د. علي مرزا 

   ةـر آفاقيـتقاريمقدمـة: 
.  2035-2012للفترة  في العالم    النفط/الطاقة  موازينن عن  ا تقريرين مهم  خالل تشرين ثان/نوفمبر  ظهر 

منظم  األول )أوبك(ـالمص  الدولة  ـأعدته  للنفط  النف"  بعنوان  درة  العاـآفاق  في    . OPEC (2013)،  لم"ط 
وكال أعدته  الطاقـوالثاني  الدوليـة  العالم""  بعنوان  IEAة  ـة  الطاقة في  .  IEA (2013a, 2013b)  ،آفاق 
في ظل موازين  وتبعاتها الممكنة  سنتناول المستويات المحتملة إلنتاج النفط في العراق  وفي هذا المقال  

ذكر النتائج المقارنة    التقرير األول مع أساسًا في  العرض والطلب العالميين على الطاقة/النفط كما تعرض  
 ستختصر اإلشارة للتقرير األول بعبارة "تقرير المنظمة" وللثاني "تقرير الوكالة". لتقرير الثاني. و ا  الواردة في

بالعهناك تقرير آخر    باإلضافة "لتقرير الوكالة"من ناحية أخرى،   ة ـأعدته وكالة الطاقراق حصرًا  ـيتعلق 
أول/أكتوبر  في  ةـالدولي المصادر..  IEA (2012)،  2012  تشرين  قائمة  لاللتب انظر  اس سنشير  ـومنعًا 

 . 2012-ر الوكالةـال اآلخر بعبارة تقريـللمق
توقعات ب  المنظمة تقرير    يحتوي  ثناياه  سيناريوهات عن مستقبل العرض والطلب  حاالت/  عدةفي 

  ه ط سق  وما ي    وسوائل الغازالطلب على النفط  عرض و ال  أنواع الطاقة المختلفة ومن ضمنها   علىالعالميين  
كحصة   األوبكمجموعة  لالتقرير  العالمي  دول  الطلب  إشباع  و في  للحاالت/السيناريوهات  .  تعرضه  مع 

والتحليل الشرح  فإن  حول  والتوصيات   المتعددة  تتركز  التقرير   reference  "شارةاإل"  سيناريوحالة/  في 

case  يحدد ما  إن  الطلب هو  اريوهات  السينالحاالت/.  جانب  من  هي  العوامل  من    مستوى   :مجموعة 
وسياسات    لدول والمجموعات المختلفةل  الطاقة  وسياسات   ة العالميةاإلجمالي  ةاتج المحلي و الن  ومعدالت نمو
االحتياطيات  حجم الموارد و :  العرض   جانب ومن    .حالل أشكال الطاقة المختلفةتوجهات إو   البيئة العالمية

الطاقة    توفرومدى    النفطية  اإلنتاج  األخرى أشكال  والبيئية    وطاقات  التكنولوجية  والظروف والتطورات 
 . في مناطق العالم المختلفة الجيوسياسية

أن    المنظمةومع  وال    تقرير  سنويًا  األوبك  سكرتارية  بها  تقوم  كوظيفة  له  ينظر  أن  مثل  ييمكن 
رها  اأث   تحلل فيما يخص   هاتناقش ومضامين  ته ينبغي أن ا بالضرورة رأي الحكومات األعضاء إال أن مؤشر 

على النفط ودور األوبك والعراق في    ينالعالميالطلب  العرض و بل  قالعراق خاصة فيما يتعلق بمست  على
برامج    أو ذكر  يتجنب تفصيل  تقرير المنظمةمع العلم أن    .مستقبالً   في الطلب   المتوقعة  ات تجهيز الزياد 

نها العراق. على سبيل المثال، ليس هناك أي إشارة للبرامج الطموحة  اإلنتاج في دول األوبك المختلفة وم 
 المتوسط والطويل. مدينلزيادة إنتاج النفط الخام في العراق في اال

 
 . 2013تشرين الثاني/نوفمبر،  16ن ِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  1
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تتخطى   التي  نظرته  الزمنومع  من  المنظمة  في  يتم  ،2035-2012  ،عقدين  أيضًا    تقرير 
قد تشهد نهاية اسب للعراق حيث  من  عرض وهذا الت  .2020/ 2018-2012األمد المتوسط    التعرض إلى

في (  منه  مستويات المعدلة)أو الالمتعاقد عليه    plateausإنتاج الهضبة  مستوى    الوصول إلى   هذه الفترة
 عقود الخدمة.

تقسم النفط إلى نفط    يللعرض النفط  تقرير المنظمةمالحظة أن اسقاطات  بتداًء  امن المناسب  و  
من   وغيرها  الطبيعي  الغاز  وسوائل  يقسم  خام  الطلب  أن  حين  في  المنتجات النفط  السوائل  نوع  حسب 

الخ( سفن،  وقود  طائرات،  وقود  )بنزين،  العرض   .النفطية  مكونات  بين  تامة  مقابلة  هناك  ليس  اي 
الخام   النفط  على  طلب  هناك  الحقيقة  في  حين  في  الطلب.  كثيرًا،يختلف قد  ومكونات  او  قلياًل  عن    ، 

بين تام  سنفترض وجود احالل    ،في هذا المجال  ل. وفي غياب تفصي خرى األ  السوائل النفطية الطلب على  
 .االضطراري  فيه شيء من التحكماالفتراض لطلب العالمي. وهذا ل كمجهز النفط الخام والسوائل النفطية 

   ا وأهم نتائجه ةاالسقاطات المستقبلي منهجية 
منطلق    أهم  المنظمة ضمني  لعل  المستقبلية  لتقرير  اسقاطاته  األس منظمة  دور    هو في  في  ااألوبك  س 

العالمية.    استقرار  الحفاظ على النفط  األوبك هي  مجموعة دول  إن    المنطلق  يستخلص من هذاو أسعار 
-2013للفترة    التقريراإلسقاط في  منهجية    واضحًا في. ويتبين ذلك  swing producer  منتج "متبقي"

إسقاط  .2035 بعد  أنه  العالمي  ل  هحيث  الطلب  ثم  لطاقة ومعلى  الخام  على  ن  النفطية والسوائل  النفط 
النفط  )بما فيه    لنفس الفترة  مي المتوقع من خارج األوبكيطرح منه العرض العال، للفترة المبينة،  األخرى 

بعد ذلك حصة    ىتبقت ل(  وغيرها  البرازيلو   خاصة من الواليات المتحدة وكندا  ، من المصادر غير التقليدية
فالمتبقي والحالة هذه ليس تنبؤًا لما ستنتجه مجموعة    .2035حتى سنة    ميفي اشباع الطلب العال  األوبك

األوبك مستقبالً  إنتاجهدول  ينبغي عليها  ما  وإنما  النفطية  برامجها  للحفاظ على تحقق مستويات    حسب 
 لألسعار العالمية مبينة في اإلسقاطات، كما سيشار اليه أدناه.

في   المنهجية  هذه  محددات  اوتظهر  للطلب  سيناريو  أخفض  سيناريو  في  أكبر  )وبدرجة  إلشارة 
يفترض أنه بين   التقرير ( انأدناه ،1 الجدول أنظر حيث يالحظ ). في تقرير المنظمة العالمي على النفط(

تبلغ    2018و   2012 سيتم    (ي-ب -ممليون برميل/يوم )  5.5فإن كل الزيادة في الطلب العالمي والتي 
ل  إشباعها منتجة  دول  قبل  أن  بالكامل من  بل  األوبك. ال  المنظمةلنفط خارج  أنه خالل   تقرير  يفترض 
األوبك ينبغي أن ينخفض الستيعاب العرض اإلضافي من خارج  دول  أنتاج  مجموع  فإن    2012-2018

ليبلغ   العالمي  الطلب  المتوقعة في  الزيادة  يتخطى  إلشباع    ي-ب -م   5.5)  ي-ب -م  5.7األوبك والذي 
األوبك من النفط  مجموع دول  إضافية(. أي أن إنتاج  كمية    ي-ب -م   0.2الزيادة في الطلب العالمي و

. ومن  2018في    ي-ب -م 36.0إلى   2012في     ي-ب -م 36.8الخام والسوائل ينبغي أن ينخفض من 
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  2018في    ي-ب -م  29.2إلى    2012في    ي-ب -م  31.1ضمن ذلك ينخفض إنتاج النفط الخام من  
نفط خام  (. أي ان االنخفاض في ما يشبعه  2017في    ي-ب -م  28.8)مع العلم أنه يصل قعرًا مقداره  

ويعني ذلك    وال يخففه إال ارتفاع إنتاج السوائل خالل هذه الفترة.  اً سيكون شديدًا نسبي  ، من الطلب،األوبك
إنتاجهتينبغي أن  في المنظمة  عضو  دولة  أن كل     2018-2012من النفط الخام خالل الفترة    اخفض 
أن  إذا افترضنا جداًل،    ،يعني  ، بدورهوهذا.  الواردة في اإلسقاطات   العالمية  على مستوى األسعارللحفاظ  

أن يخفض  ينبغي  فإنه    إذا أراد أن يلتزم بالتخفيض )بالرغم أنه خارج نظام حصص اإلنتاج اآلن(  العراق
 . 2012في  ي-ب -م   3.2إنتاج   عن 2018-2013إنتاجه خالل الفترة 

 2035-2012 النفط من  العراق   إنتاجو  العالميين  والعرض  الطلب( 1)  الجدول 
 ( ي-ب-ممليون برميل/يوم )

 فعلي  إسقاط  التغير خالل الفترات 

  -2012 

35 

-2018 

35 

 -2012 

18 
2035 2025 2018 2015 2012 

 حالة االشارة  :World Oil Outlook 2013 إسقاطات تقرير االوبك   

 خارج األوبك العرض من دول 52.9 56.4 58.6 60.4 61.6 5.7 3.0 8.7

 النفط الخام بما فيه النفط المحصور  40.4 42.3 43.2 41.6 38.0 2.8 5.2- 2.4-

 وسوائل أخرى  NGLsسوائل الغاز   10.4 11.8 13.0 16.1 20.6 2.6 7.6 10.2

   Processing gainsفوائض التصنيع  2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 0.4 0.5 0.9

 العرض من األوبك 36.8 35.5 36.0 40.5 47.1 0.8- 11.1 10.3

 ام ــط الخــالنف 31.1 29.2 29.2 32.3 37.5 1.9- 8.3 6.4

 NGLs   &GTLsسوائل الغاز   5.7 6.3 6.8 8.2 9.6 1.1 2.8 3.9

 العرض العالمي  89.7 91.9 94.6 100.9 108.7 4.9 14.1 19.0

 الطلب العالمي  88.9 91.6 94.4 100.7 108.5 5.5 14.1 19.6

 العراق )مبا فيه إقليم كردستان( نتاجإ   

6.3 1.2 5.1 9.5 9.2 8.3 5.6 3.2 
حسب االستراتيجية الوطنية للطاقة: 

 السيناريو الوسطي

5.1 3.0 2.1 8.3 6.9 5.3 4.2 3.2 
عن  وكالة الطاقة الدوليةتقرير  حسب 

 : السيناريو الوسطي العراق

 .OPEC (2013), P.P. 9, 10, 52, 55, 57, 62, 66ك، األوب  تقرير إسقاطات ادر:ــصالم
 .MEES (2013) السيناريو الوسطي  ،حسب االستراتيجية الوطنية للطاقةاألرقام 
  .IEA (2012)عن العراق، السيناريو الوسطي   وكالة الطاقة الدوليةتقرير حسب األرقام 

ما نفط  و   sand  الرمليالنفط  و shale يمثله نفط السجيل  )من مصادر غير تقليدية(    tight oilالنفط المحصور    ة:ـمالحظ
 .  sub-saltالملح البحري -تحت
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-م 14.1فسيختلف األمر حيث ستبلغ الزيادة في الطلب العالمي  2035-2018أما خالل الفترة 
. فإذا افترضنا أن  اعاله(  1  الجدول)  ي-ب -م  11.1  ، حسب إسقاط التقرير،حصة األوبك منهاو   ي-ب 

بالتناسب  ( فستكون حصة  2012إنتاج أعضاء األوبك في    حسب نسب أي  )  اشباع هذه الزيادة سيكون 
. بعبارة أخرى يكون إنتاج العراق بما فيه  فقط  مليون برميل/يوم إضافي  1  زيادة في اإلنتاج قدرها  العراق

 (.2012في  ي-ب -م  3.2)مقارنة مع   ي-ب -م  4.2  حوالي 2035-2018كردستان خالل الفترة 

   وكالةالنتائج مشابهة في تقرير 
تقريرإ أعال  ن  أليه  المشار  الدولية،  الطاقة  حتى    ،IEA (2013a)،  وكالة  الفترة  أيضًا  يغطي  والذي 

يبين، في سيناريو وسطي، تقريبًا ذات التوجهات حول دور دول األوبك في اشباع الطلب العالمي   2035
الطلب العالمي على  حتى منتصف العشرينات فإن الزيادة في   . إذ يتبين فيه أنه2035خالل الفترة حتى  

اإلنتاج األوبك مع تراجع    من  النفط ستشبعها زيادات  دولخارج  المجال    حصة  ويبرز في هذا  األوبك. 
في الواليات المتحدة والبرازيل وكندا. ولكن بعد منتصف    من مصادر غير تقليديةتزايد اإلنتاج من النفط  

وتزيد   ستستعيد  العرامجموعة  العشرينات  )خاصة  األوبك  اشباع   حصتها(  IEA, 2013bق،  دول  في 
، في  يتبنى ضمناً   الوكالةيبدو أن تقرير    المنظمةالزيادة في الطلب العالمي على النفط. وعلى غرار تقرير  

  فكرة المنتج المتبقي لألوبك.إسقاطاته، 
(  WTIتقرير الوكالة أن يرتفع سعر النفط )متوسط برنت ودبي وومن ناحية سعر النفط يفترض  

. ويقارن ذلك مع 2035( في 2012دوالر )بدوالرات  128إلى  2012دوالر للبرميل في  105من   تدرجياً 
  . وهنا وبك(اال)لسلة نفوط    2035( في  2012دوالر )بدوالرات    110الذي يفترض سعر    المنظمةتقرير  

صة  في عرض الطاقة، ومن ضمنها النفط وخا  زيادةال  تحقق  إمكانية واستدامةمن المناسب مالحظة أن  
، على  ما، بجزء كبير منهانعتمد تالتقريرين  كال  في    ة، الوارد 2035من المصادر غير التقليدية، حتى عام 

النفط. أسعار  من  العالية  المستويات  هذه  على  االسعار  الحفاظ  انخفاض  إن  المستويات   ذلك  هذه   عن 
  للنفط   در غير التقليدية من المصاخاصة  يؤدي إلى اختالل الموازين ويجعل زيادة العرض    ولفترات مطولة

الواليات المتحدة ستكون    نا بتقرير الوكالة  فهم نص  ينبغي أن ي  . وفي هذا السياق  اقتصادياً   ةغير مجزي
 . 2035مكتفية من انتاجها من الطاقة بحلول 

 الدولية  النفط برامج اإلنتاج النفطي في العراق وسوق 
 قليم كردستان إلحكومة المركزية و برامج امع    وافق تتال  التي يعرضها التقريران  من الواضح أن هذه الصورة

النفط إنتاج  في  فحسب  للتوسع  للطاقة  الوطنية  االستراتيجية.  اوليًا  INES   المتكاملة  تصورًا  تمثل  والتي 
بين    قليم كردستان(إلكل العراق )بما فيه    ستبلغ الزيادة في اإلنتاجرسميًا )فيما يخص السلطة المركزية(  

وحسب  ي-ب -م   5.1والي  ح  2018و   2012 في  بسيناريو  متمثل    لإلنتاج  أخفض مسار  .  ر  تقريوسط 
. إن ذلك يعني أن العراق  (أعاله  1  الجدول)  ي-ب -م   2.1هذه الفترة    اللبلغ الزيادة ختس   2012-الوكالة
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  تخفيض اإلنتاج   ، إذن،فكيف يتوقع منه  .2018-2012مقبل على زيادة كبيرة في اإلنتاج خالل الفترة  
في   ؟2012عن   زيادة  حقق  أنه  العلم  من    مع  األولى  األشهر  العشرة  خالل  معدل    2013اإلنتاج  عن 

الفترة    .2012 خالل  الزيادة    2035-2018أما  اإلنتاج  فستتراوح  حسب   ي-ب -م  1.3من  في 
المتكاملستراتيجية  الا لـالوطنية  الوسطي  حسب    ي-ب -م  3.0  إلى  ةـلطاقة  الوكالةـلتقريالسيناريو  -ر 

وهذ 2012 بدورها  .  المذكورة  المدى  التناسبية  الزيادة  من  ككل  .أعاله  أعلى  الفترة  أخذنا  -2012،  وإذا 
اإلنتاج    ،2035 في  الزيادة  تتراوح  فإن  كبيرة  ي-ب -م   6.3-5.1  المدى  ضمنالعراقي  زيادة  هذه  إن   .

فإن هذه  مة  تقرير المنظألوبك الواردة ضمنًا في  مجموعة دول ال  المنتج المتبقي   بمنطلق فإذا سلمنا    .جداً 
الواردة في    ي-ب -م  10.3نفط األوبك والبالغة  ل  المسقط % من الزيادة في الطلب  61-% 50الزيادة تمثل  

 (. اعاله 1 الجدول) خالل الفترة المبينة المنظمةتقرير 
أو و "الرسمي"  يسواء كان حسب السينار   ، من هذا يتبين أن دخول العراق بهذا الحجم من اإلنتاج 

ال تتوافق  في العرض النفطي ينطوي على زيادة كبيرة   ،2012-لتقرير الوكالة األخفض السيناريو الوسطي  
يصبح الترتيب الحالي داخل األوبك وافتراض دورها كمنتج متبقي    ذلك  مع دور األوبك كمنتج متبقي. عند 

نتاج من  إلالمخطط لها في ازيادة  مع الإذ إن من المستبعد أن تقبل باقي الدول التكيف    .للتغيير  انمعرض
وال شك .  انخفاض االسعار العالميةومن ثم  زيادة العرض بما يتخطى الطلب  العراق. وستكون نتيجة ذلك  

الدول   وإنما  فحسب  األوبك  دول  يصيب  لن  ذلك  للنفط  ان  األوبك المنتجة  من   خارج  اإلنتاج  وبالذات 
التقليدية غير  ذكريات   .للنفط  المصادر  ستعاد  األسعار  وبهذا  قررت   1986  في  طيةالنف   انهيار  عندما 

  المملكة العربية السعودية التخلي عن دورها كمنتج متبقي.

والمستترة(  )المفتوحة  المنافسة  األوبك    وستؤدي  خارج  دول  أو/و  األوبك  دول  بين    خالل سواء 
أن  عمومًا ذلك إن من المعروف . فيما بين جميع األطراف على حصة السوق   إلى صراع  العقدين القادمين 

من  أصبح ضرورة  الذي  في األوبك  دولة  من عوائد النفط لكل  )متصاعد خالل الزمن!(  اك حد أدنى  هن
بدونه،  الصعب  طويلة  لفترة  و ،  Aissaoui (2013)  االستمرار  اقتصادياتها  وان    استقرارها خاصة 

يتحمال ال  تقلباً   طويالً   انخفاضاً   ناالجتماعي  تشهكبيرًا    أو  قد  السبب  لهذا  العوائد.  هذه  المنطقة في  د 
 لمنع أي تغيير جدي في الصورة القائمة. واألدوار التحالفات في  اً وتغير سياسيًا/امنيًا اضطرابًا 
 استنتاج 

تفاق على  ال تطول او تقصر حتى تدرك األطراف المختلفة ان من مصلحتها ا  قد   تدهور األسعار  إن فترة 
قديمة جديدة    معدلة  ترتيبات  يحبأو  علىما  مناسب مستو باألسعار    افظ  العوائد   ى  من  أدنى  .  وعلى حد 

مع    وإنماالمفاوضات والتفاهم ليس فقط بين دول األوبك فحسب  الصراع ثم  بعد فترة من    ذلك  وربما سيتم
  العالمي   في اإلنتاج النفطي  للعراق  حصة لى تسويات تتقبل  إلتوصل  أيضًا لغرض اخارجها    منتجي النفط

   .نظمةالمضمنًا في تقرير  ةالمفترض تلك أكبر من
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 1تعقيب حول مشروع غاز اجلنوب 

رزاـي مـد. عل  

والتي تظهر أيضًا كمقال    شبكة االقتصاديين العراقيين رسلت مؤخرًا الى المشاركين في  في مداخلة أ  
ذهب  مشروع الغاز المصاحب العمالق، والذي  ، إلى "الخطيب   السيد/لؤي   الخبير  أشار  في موقع الشبكة،

شركة    والمسمىلمشروع غاز الجنوب    هيومن الواضح أن اإلشارة  .  "...إلى شركة واحدة بالتفاوض المباشر
فإن االقتباس ليس فيه حكمًا    صيغ فيهوبالشكل الذي    Basrah Gas Company, BGC  غاز البصرة

المشروع  صريحاً  هذا  ولكنعلى  منه  قد    ،  للسلبية يستشف  تميل  شركة  أحيلكونه    نظرة  التفاوض  ب  إلى 
، إن  أن هكذا نظرة للمشروع  اعتقد  نيإوإذا كان هذا هو المقصود ف  .عدة شركات   ليس معو معها    المباشر
 .تمحيص حتاج إلى ت ،وجدت 

نشرتها  ءً بتداا التي  الدراسة  الى  الجنوب   أشير  غاز  مشروع   MEES’s Energy andفي  عن 

Geopolitical Risk     2012أكتوبر  تشرين أول/في،Merza (2012)   ، ثارت جداًل شارك فيه عدة خبراء أو
ونفط   عن  عراقيين  اقتصاد  ملف  في  وظهر  وخارجها  الشبكة  موقع    المشروعفي  على  شبكة منشور 

 2. االقتصاديين العراقيين
المشروع على عدة شركات   تنفيذ   المشمولة في هذا الملف ان عرض ومع اني ذكرت في احد مداخالتي    (1)

على عائد  تحقيق أ ، من ناحية الكفاءة االقتصادية )بمعنى  فقط  افضل من عرضه على شركة واحدةهو  
 : يبرر نظرة سلبية للمشروعولكن هذا ال  ممكن للعراق(،

، المنتج في الجنوب وتقليل حرقهفهذا المشروع سيؤمن استغالل جزء ملموس من الغاز المصاحب   .أ
 بزيادة إنتاج النفط.باضطراد خاصة وإن إنتاج الغاز سيزداد 

وغيره    LPG٪ من إنتاجه إلشباع الحاجة المحلية للغاز الجاف والغاز السائل  66تخصيص حوالي   .ب 
 من سوائل الغاز.

ولكن أيضًا كميات من    LNG٪ من إنتاجه أساسا بشكل غاز طبيعي مسال  34تصدير حوالي   .ج
 . LPGوالغاز السائل  condensates المكثفات 

وبذلك   . د  والسائل.  الجاف  الغاز  لمستهلكي  الدعم  تقديم  أ  استمرار  الدعماذا  استهداف    حسن 
في  مستدامة  واعدة    نشاطات /لصناعات  يساهم  بدعم    تحفيز فانه  االقتصادي  هذه  التنويع 

 . الصناعات/النشاطات 
 

 . 2014كانون الثاني/يناير  2ن ِشر في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،   1
2 Merza, A. (2012) ‘Pricing and Profitability in the Gas Deal of Southern Iraq: Preliminary 

Evaluation’, MEES, Energy and Geopolitical Risk, Volume 3, No. 9, October. 
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و أعباء الدعم. ويعود ذلك الى  أألعباء االستثمارية للمشروع  العامة للدولة با عدم تحميل الميزانية  هـ.  
الممكن تمويل استثمارات أ الجانب   المشروع  ن من  الدعم من أرباح  المشروع وتمويل  من عوائد 

على الجانبين الوطني واألجنبي في الشركة،  الدخل  و ضرائب  أالوطني في شركة غاز البصرة و/
 .اذا تم التصدير كما أشير اليه أعاله

بعد دفع    ،تأمين معدل عائد مقبول للجانب األجنبي. مع العلم ان معدل العائد للجانب األجنبيو.  
 ٪.23الذي احتسبته في دراستي هو في حدود  ،لضرائب ا

هذا ال  إن  ف  ،٪15  فترض ، لن مقارنة مع معدل أدنىوحتى لو فرضنا جدال ان هذا معدل عائد مرتفع  (  2)
للعراق    (العوائد أي تخفيض حجم  )  لحقوق لتفريط    من  يستنتج منهاوما قد    للمشروع  يبرر نظرة سلبية

في    هفالحقوق مسالة نسبية ويمكن تشخيصها كما بينت .  الناحية االقتصادية، من  المعيار األساس  هيو 
الشهر الماضي في    وكالهما نشر فيحول مقال السيد/طارق شفيق    باالنجليزية  يفي مقال)  مجال آخر

يحصل  قد  هذا المشروع مع ما  عوائد من  من خالل مقارنة ما يحصل عليه العراق من  (  موقع الشبكة
ن  أ بفعالية  هذا المشروع    انتقاد لمن يريد  لذلك   )وأشدد على كلمة ممكن(.  ممكنعليه من مشروع بديل 

مشروع غاز    يصل إلى نتيجة مقنعة بأنافضل منه بحيث    مشروع بديل ممكناقتصاديا مع    هيقارن
  .inferiorالجنوب مشروع متواضع  

  متأن وتحليل حساسية  رقمي واقتصادي  وعدا عن دراستي المشار اليها أعاله التي قمت فيها بتحليل   (3)
( باالنجليزية  االتفاقية  مسودة  نص  على  الغاز  381جزئين،  بومؤسس  لمشروع  نفط /صفحة(  شركة 

وتطبيقها من خالل افتراضات معقولة    في المسودةوالمعادالت الرياضية التفصيلية لألسعار    البصرة
للحكم على  بجزئيها    المسودةدراسة اقتصادية مشابهة استخدمت نص    أطلع علىحول المستقبل، لم  

المشروع. العلم أن    هذا  موقع  في    2011أيلول/سبتمبر    29ئيها نشرت في  ز بج  تفاقيةالمسودة امع 
Iraq Oil Report . 

،  فانه في أحسن حاالته يشير   في هذا الخصوص من مقاالت وتقاريراستطعت اإلطالع عليه  اما ما  (  4)
(  صفحات، بالتتابع   5و  صفحة  13الى ملزمتين بالعربية عن مشروع غاز البصرة )  أو صراحة،  اً ضمن

أو  و/أخرى   ومصادر ثانوية ( عليهما  جهة مصدرة أو تاريخ محدد ذكر )بدون  2011ظهرتا في أواخر 
بيانات، أزعم في  بعض الوفي هاتين الملزمتين    .مع العبين في المجال النفطي  مراسالت وأحاديث 

وكيفية ربطها بأسعار    مشروع غاز الجنوب غير دقيقة عن أسعار منتجات    أرقامضوء دراستي، انها  
  العالمية مع ان أسعار الغاز الجاف والمكثفات مرتبطة بأسعار النفط    ،. على سبيل المثالالعالمية  النفط
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3-3                                                                                         تعقيب حول مشروع غاز الجنوب 

يختلف عن  سمستواها  فإن    2012/2013النفط العالمية في    ولكن في ضوء أسعارفي مسودة االتفاقية  
كر في الملزمتين. من ناحية اخرى، فان أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال والغاز  ذ  ذلك الذي  

 .  سعار النفط بأوليس    مرتبطة باألسعار العالمية لهذين المنتجين  تفاقية،الفي مسودة ا، كما وردت  السائل

أطلعت عليها،  ن اغلب االنتقادات التي  وباإلضافة الستخدام هذه المعلومات الجزئية من الملزمتين فإ (  5)
واقتصر   على حقيقة ان المشروع لم يعرض على عدة شركات   أماتؤكد    ح، ح  ص  هنا ألن أ    مستعد وأنا  

أو ان معدل العائد   أو أنه يستخدم أسعار مدعمة وليس األسعار الدوليةالعرض على شركة واحدة  
فإن    االعتراضات ومع أهمية هذه  يتم الحكم على المشروع.    وفي ضوء ذلك.  للجانب األجنبي مرتفع

ما يحصل عليه العراق  ل  الصورة الشاملة  ال تنظر إلىو انتقائية مجتزأة    المستخدمة في التقييم  منهجيةال
   من حرق للغاز. يستدنيهمن عوائد وما 

الطاقة الدولية   وكالة  الذي أعدته  Iraq Energy Outlook  كتقرير  ق يِ م  ويسري ذلك حتى على تقرير(  6)
 Boxشركة غاز البصرة )في  بما جاء في التقرير عن  . ففيما يتعلق  2012  أكتوبر/في تشرين أول

. ولقد كتبت في  هيهما في اعاللالمشار أ  االتفاقية  مسودة  جزئيإلى    يتم الرجوعلم    من التقرير(  2.3
"محلل طاقة أقدم" وبعد أن أطلع  كبير اقتصادي الوكالة. Fatih Biroleإلى السيد  الصدد حينه بهذا 
ها  فييقر    غير متماسكةفي الحقيقة  و   غير مقنعةبرسالة تفصيلية  دراستي أجابني    ىعل  في الوكالة

استمد مادته    Box 2.3  الذي أعد   ذكر أنيوبداًل من ذلك    ,تفاقيةالا  مسودة  جزئيبعدم االطالع على  
. ومن  the stakeholdersالتراسل مع    منهاو تفاقية(  الامسودة    جزئيعدة مصادر )ولكن ليس    من

ويستعاض عنها بمعلومات ثانوية    االتفاقية  مسودة  جزئييتم تجنب المعلومات األولية في  الغريب أن  
  !the stakeholdersوانطباعات في مراسالت مع 

ال(  7) لبي   رجوعويمكن  دراستي  في  التفصيلية  الجداول  المستخدمةالى  األسعار  حساب  كيفية  لكافة    ان 
المشروع:  األرباح    منتوجات  المسال وكذلك  الطبيعي  والغاز  المكثفات،  السائل،  الغاز  الجاف،  الغاز 

والضرائب والدعم، ومعدالت العائد،  المتوقعة من المشروع وتوزيعها بين الجانبين الوطني واألجنبي  
 .الخ

 
 

 

 
 

155



 

156



تصدير المنتجات النفطية وتصدير النفط الخام                                                                               9-1   

 1وتصدير النفط اخلام  تصدير املنتجات النفطية 

 رزا ـ ي م ـد. عل

فيُالتكريرُوتصديرُالمنتجاتُُفيُشبكةُاالقتصاديينُالعراقيينُمسائلُوقضاياُُُُأثناءُالنقاشُُمؤخراُ ُُرحتطُ 
.ُُالخاُمحتمالُأفضليةُتصديرُالمنتجاتُالنفطيةُعلىُتصديرُالنفطُُاومنهاُُُُ،علىُدرجةُعاليةُمنُاألهميةُُالنفطيُة

ُُُو الصدد، هذاُ نقطةفيُ يكونُ أنُ يمكنُ تساؤلُ هناكُ أنُ والمسائلُُُُبدايةُُأرىُ القضاياُ منُ بعضُ لنقاشُ مفيدةُ
ملموسُُُوعام  بشكل  ُُالنفطيةُأفضلُمنُتصديرُالنفطُالخاُمُُمنتجاُتكانُتصديرُالوُُلُُُ:والتساؤلُهوُُالمطروحة؛

فيُُُُتساؤُلاُلُُُاكونُهُذيربماُُُُُ؟إلىُدولُمصدرةُللمنتجاتُالنفطيُةالخامُُأغلبُالدولُالمصدرةُللنفطُُُُلماذاُلمُتتحوُل
ُُأعلىُُُُعادةُُعُهونُ ص ُماُيُ ُُفيُضوءُمشاهدةُاقتصاديةُمعروفةُتقومُعلىُأُنُُغيرُمنطقُيُُظاهره ُأوُ"قيمةُ عائدا 

مختلفُمناطقُُفيُضوءُتزايدُنشاطُالتكريرُفيُُُُوكذلكُُمُالتيُيصنعُمنهامنُالمادةُالخُاُُ،ُبشكلُملموس،مضافة"
والنقاشُُُُالتيُقدُتبررُهذاُالتساؤلوبعضُالنقاطُالنقاشيةُُسأعرضُفيُأدناهُبعضُالمؤشراتُالعامةُُلكنيُُُو.ُُالعالم
ُُ.فيُالوقتُالحاضر،ُعلىُاألقلُحوله

 في العالم  كريرامش التو هأواًل: 
تكاليفُهذهُالوحداتُوعوائدهاُواللتانُتعتمدانُُعلىُُُفيُنشاطُالتكريُرُ)المصافي(ُتعتمدُربحيةُالوحداتُاإلنتاجيُة

وتوفرُالبنىُاألساسيةُومستوىُاألجورُوالتشريعاتُُالمستخدمُُالنفطُالخامُوكلفةُبنوعيةُُتتعلقُعواملبدورهماُعلىُ
الوحداتُُوالُتتوفرُمعلوماتُصريحةُعنُربحيةُُُُ.الخودرجةُتعقيدُالمصافيُومهارةُالقوةُالعاملةُوكفاءةُاإلدارة،ُُ

ُالعالم.ُُُُاإلنتاجية ُفي ُالتكرير ُنشاط ُتتوفرُمؤشراتُعامةُُفي ُالتكريرولكن ُنشاط ُالربحيةُُُُعن يمكنُمنُخاللهاُمقارنة
ُالُُُ،تطورهاُو ُفيُهذا ُاستخدامه ُيمكن ُما ُاقرب ُمقدارها.ُولعل ُبالضرورة  refiningُُالتكريرُُهامش"ُُمؤشرُُمجالوليس

margin"ُُ)ومناطقُُُُتكريريةومراحلُ)تعقيد(ُُُُلعدةُخاماتُُ،دورياُ ُُُ،الذيُتنشرهُالوكالةُالدوليةُللطاقةُُ)دوالر/برميل
ُُويساويُالهامُشُُ.التكريرصافيُهامشُُُُأوُُمشُالصافيهاالفيُهذهُالورقة،ُُُُهليوسنطلقُع.ُُفيُالعالمجغرافيةُُ
كلفةُبرميلُمنُالنفطُالخامُالمستخدمُُُوُُ"برميلُمنُالمنتجاتُالنفطية"قيمةُُالفرقُبينُُُُُ:،ُكماُتحسبهُالوكالةالصافي

ُاإلجمالي(الفرقُُ)وهذاُُ ُالهامش ُاُُيسمى ُالُُتكاليُفاُلُوندثارُُالناقصا ُكلفة ُالطاقة(ُُتشغيليةاألخرى ُالواحُدُُ)عدا ُُُ.للبرميل
ُُس ُ ويوُ عُُم ُ جُ ويُ  ُُُُ(1)ُُالجدولط ُُبيانات التفصيلية الرئيسيةالوكالةُ العالمُ مناطقُ للفترةُُحسبُ معُُُُ،1995-2013،ُ

ُالتجميع ُأنُهذا ُالفرعيةيمزجaveragingُُُُوالتوسيطaggregationُُُُُُالتشديد ُاإلنتاجيةُوالمناطق والفتراتُُُُالوحدات
ُُ.والتحليلُتطلبهُسهولةُالعرضتُُوالتوسيطالتحليل.ُولكنُالتجميعُالنتائجُُوبشكلُقدُيؤثرُفيُالزمنيةُُ

بالعملياتالتكريرُُأنُنشاطاتُُُُ(1)ُُالجدوليبينُُ تُ processesُُُُالمرتبطةُ المنتجاتو ُ حُ التيُ ُُالنفطيةُُلُ
ُُاألبسُطُُهيُأكثرُربحا ُمنُالعملياتُاألخرُىُُ cokingالتفحيُمُُأو cracking الثقيلةُإلىُخفيفةُمنُخاللُالتكسير

(hydroskimmingُُ؛HSkim  )الجدول أنهاُُفيُ يبدوُ ُُالتيُ ،ُُ األحيان،في ُُُُمعظمُ ربحيةُُفي تدهورُ أوُ خسارةُ
هذهُالصورةُُُُغيرُأُنالفترات.ُُُُبعضفيُُُُتدهورُربحيةُ/عانتُمنُخسارُةاألولىُُحتىُالعملياتُُلكنُُُوُُ.رينمستم

 
رتُفيُالموقعُاإللكترونيُلشبكةُاالقتصاديينُالعراقيين،ُ 1  ُ.2014كانونُالثاني/يناير14ُُن ش 
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الُتتوافقُمعُاستمرارُنشاطُُُُ،ُخاللُالفترةُالمبينةُالطويلةُنسبيا ُ،وتقلبهاُواختالفهاُبينُالمناطقالنخفاضُالربحيةُُ
فيُالوقتُالذيُتبينُفيهُُالعالم.ُعلىُسبيلُالمثال،ُُفيُُمناطقُُالمختلفُُُُوالُمعُنمطُتغيرُحصُصوزيادتهُُريرُُكالت

والبحرُالمتوسطُُمنهاُفيُآسياُ)سنغافورة(ُُوأورباُُتُأنُالهوامش/الربحيةُهيُأعلىُفيُالوالياتُالمتحدةُُهذهُالمؤشرا
خاللُُُُأوربا/امريكاُالشماليُةُُعلىُحسابُحصةُُزدادُتافيُاإلنتاج/الطاقةُاإلنتاجيةُُُُآسيا/البحرُالمتوسُطحصةُُفإنُُ

ُُُالنقطةُالحقا ُ.وسوفُنعودُلهذهATKearney.ُ2ُُ (2012)،ُالعقدُالمنصرُم
 في العالم  التكريرامش و هصافي ( 1) الجدول

 دوالر/برميل
 الواليات المتحدة 

 سنغافورة  البحر المتوسط  شمال غرب أوربا 
 

  الساحل الشرقي  الوســط

Cracking Coking Cracking Coking HSkim. Cracking HSkim. Cracking HSkim. Cracking  

2.6 6.5 0.3 3.2 -0.3 1.8 -0.2 1.8 -0.5 0.2 2001-1995 

4.0 15.6 2.0 8.4 -0.3 4.7 -0.5 4.6 -1.9 0.5 2007-2002 

-0.5 8.9 -1.1 3.9 -1.9 2.8 -3.4 2.1 -4.0 -1.6 2011-2008 

2012  1كا -أيار 4.7 0.5 8.2 1.7 7.3 1.2 6.9 4.1 30.0 28.6  

2013 2تش -2كا 2.5 2.2- 4.5 1.9- 3.6 2.3- 5.4 2.7 23.6 21.8   

 ,IEA (2012dوُُIEA (2012a)ةُفيُُـقُالجغرافُيـرُوالمناطـةُفيُالتكرُيـاتُالمستخدمـبُالخامـةُحسـةُمنُبياناتُشهرُيـمجمع  ادر:ــالمص

2013).ُُ
ُُُات:ــمالحظ

ُالحس1) ُالوكالةُمنهجيةُوشمولية ُايلولُُابُُـ(غ ي رت ُفي ُأرقامُُـطبقتهُو2012ُُللهوامش ُمناُعلى  IEA:رـأنظُُدا .ـفصاع2012ُُُُمايو/أيارُُاألشهر

(2012) Oil Market Report, 12 July, P. 47 .ُُ
مقارنةُبالساحلُالشرقيُعائد،ُبجزءُكبيرُمنه،2013ُُُُ-2011خاللُالفترةُُُُالوالياتُالمتحدُةُُللتكريرُفيُوسطُُالصافيةهوامشُُالرتفاعُُاإنُُ(2ُُ)

،ُالمستخدمُفيacquisition costُُبماُفيهُالنفطُالرمليُالمستوردُمنُكندا(،ُُُُ،إلىُانخفاضُمتوسطُكلفةُالنفطُالخامُ)محليُومستورد
فرقُُُُإلُىُُهذاُالفرُقفيهُُُُديالوقتُالذيُلمُيُؤُُالساحلُالشرقي،ُفيفيُُالخاماتُُمقارنةُبمتوسطُكلفةُُفيُوسطُالوالياتُالمتحدةُُالتكريرُُ

ُفي ُاُُمماثل ُالوسطلمنتجاتُُاسعار ُفي ُأنظرُُُُُ.النفطية ُالخام ُالنفط ُالمنتجاتُُEIA (2014)فيُُُُ Table 1Aالجدوللبياناتُكلفة .ُوألسعار
لإلشارةPAD District 2ُُُخدمناُفيُنفسُالمصدر.ُوفيُجداولُهذاُالمصدرُاسُتTable 31-Table 33ُُُوTable 2ُأنظرُالجداولُُ

ُُ.لإلشارةُإلىُالساحلُالشرقيPAD District 1ُوُُالوالياتُالمتحدةإلىُوسطُ

   : حسابات افتراضيةفي العراق التكريرامش و في وهاتعقيد المصًا: ـثاني

عندُإنشاءُمصافيُجديدةُفيُُُُكريرهامشُالتصافيُُلماُيمكنُأنُيكونُعليهُُُُافتراضيةمنُخاللُحساباتُتبسيطيةُُ
الخطوةُُ.ُوالحساباتُجرتُعلىُخطوتين.ُفيُُالمتوقعةُُالوصولُإلىُنتائجُمماثلةُفيُانخفاضُالربحيُةُُتمالعراقُُ

ُاُ  ُاإلجماليُ"حتسبُُاألولى ُالمنتجاتُالنفطية"ُُُُويساوُيُُللنشاطُُ"الهامش ُ"برميلُمن ُالنفطُُناقصا ُُسعر ُبرميلُمن سعر
ُالعالميُة،ُكالهماُُالمستخدمُُالخاُم ُباألسعار ُالصافيحتسبُفيهاُُاُ الثانيةُُالخطوةُُوفيُُ.ُُمقيم ُالهامشُُُالهامش ويساوي

واُل االندثارُ كلفةُ ناقصا ُ الواحدُُتكاليُفاإلجماليُ للبرميلُ األخرىُ ُُالتشغيليةُ ُُُُهذُهُُوفي. يمثل ُُأسعارالحسابات،ُ
المنتجاتُالنفطيةُاألسعارُالفوريةُللمنتجاتُفيُسنغافورةُوروتردام.ُوسعرُالنفطُالخامُيمثلهُالسعرُالفوريُلنفطُُ

ُاآلسيويةُ) ُالعراقيُهيُالسوق ُأهمُسوقُللنفطُالخام ُالجغرافيتينُمردهُأن ُاختيارُهاتينُالمنطقتين ُإن %50ُُالبصرة.
 

فيُسبعةُدولُمتقدمةُُُ‘industry margin’للتكريرُُُُ"اإلجمالي"لهامشُُبياناتُعنُاُُالسنوية،،ُفيُنشراتهاُاإلحصائيةُُتنشرُاألوبك 2
G7ُُ ،ُفيُهذاُُعنُعملياتُالتكريرُوقصرُالشمولُعلىُدولُسبعةجماليتهُوغيابُالتفصيلُُإوالُتسمحُمنهجيةُاحتسابُالهامشُُو.

ُ(.1)ُالجدولالمقارنةُمعُمنُُالمصدر،
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ولكنُالتوسعُالمتوقعُفيُإنتاجُُ (.2012%ُلكلُمنهماُفي23ُُليةُ)(ُتليهاُالسوقينُاألوربيةُوأمريكاُالشما2012فيُُ
الستيعابُُُُفيُالوالياتُالمتحدةُمستقبال ُسيخفضُأهميةُسوقُأمريكاُالشماليةshaleُُنفطُخامُالسجيل/الصخريُُ

يُتوسعُُلمصلحةُالسوقُاآلسيويةُأوال ُوالسوقُاألوربيةُثانيا .ُمنُناحيةُأخرى،ُفإنُأُُ،بدرجةُكبيرةُُالنفطُالعراقي،
اآلسيويةُواألوربية.ُولقدُغطتُفترةُالحساباتُُُُيُنفيُتصديرُالمنتجاتُالنفطيةُمنُالعراقُالبدُأنهُسيستهدفُالسوق

 (ُ.OPEC, 2013محتسبةُمنُبياناتُفي2012ُُُفيُ)حصصُاالسواقُ.2012ُُ-2002السنواتُ

،ُللفترةُُاألسعاربياناتُُُُوفيُهذهُالحساباتُيتكونُبرميلُالمنتجاتُالنفطيةُمنُثالثةُمنتجاتُتتوفرُعنها
ُُالحساباُت.ُولشمولُتعقيدُالمصافيُفيُُ fuel oil،وفيوألويلgasoilُُ،ُُوكازأويلgasolineُُُُ،هيُالبنزينُُالمبينة،

%65ُُُُبمجموعهماُُالبنزينُوالكازأولُُيؤلُففيُالتعقيدُاألولُُف%.85ُُ%ُو75%ُو65افترضتُالتعقيداتُالتالية:ُُ
لفيوألويل.ُوسنشيرُُلهوُُُُتعقيُد%،ُوالمتبقيُفيُكل85ُُ%ُوفيُالثالث75ُُمنُبرميلُالمنتجاتُالنفطيةُوفيُالثانيُُ

 3ُ.85و75ُو65ُللتعقيدُبدونُأشارةُللنسبُالمئويةُللسهولة،ُأيُتعقيدُ

ُالحسابات2)ُُالجدولويبينُُ ُنتائج ُالخطوةُاألولىُ،ُُ(ُملخص ُاإلجمالي،ُفي نانُُوُ كُ لفترتينُفرعيتينُتُ ُُللهامش
(ُفي4ُُ(ُو)3فيُالجدولينُ)ُ،ُعلىُالتواليُ،الحساباتُالتفصيليةُمبينةالبياناتُاألوليةُُوفترةُالحساباتُمعُالعلمُأنُُ

 ُ.ُ(1)ُالملحُق

 لمصافي جديدة في العراق حسابات افتراضيةملخص : الهامش اإلجمالي للتكرير( 2) الجدول
 دوالر/برميل

 2012-2008 2007-2002 تعقيد المصافي 

 7.8 5.9 65تعقيد 

 10.3 8.1 75تعقيد 

 12.9 10.4 85تعقيد 

 ُ.(1)ُالملحق(ُفي4ُ)ُالجدولتلخيصُمنُُالمصدر:

ُُ الفرعية الفترةُ خاللُ أ2012-2008يالحظُ المتوسط،ُ فيُ ُ،ُُ ُُن اإلجمالي ُُيالهامشُ 7.7ُُُُحواليبلغ
ُينبغيُأنُيغطيُوُُُ.85فيُتعقيدُُُُبرميل/دوالُر12.8ُُو75ُُفيُتعقيدُُُُبرميلُ/دوالر10.3ُُو65ُُفيُتعقيدُُُُبرميلُ/دوالر
ُُ ُُُوُُكلفةُاالندثار،ُأيُمجموعُُكريُرمتوسطُكلفةُالتُُالهامشُاإلجماليهذا ُُالكلفة النفطُالخام(ُُكلفةُُالتشغيليةُ)عدا

فيُُُُكريرالتكلفةُُُُمتوسُطأنُُُُقدرنا(2ُُ)ُُالملحقفيُُُُةوفيُضوءُحساباتُمبيننتاجُبرميلُمنُالمنتجاتُالنفطية.ُُإل
ُُدوالرُللبرميُل8.3ُُُُقدُتكونُفيُحدوُد75ُُعداُكلفةُالنفطُالخام(ُلمصفىُتعقيدُُوالتشغيلية،ُُُُاالندثارأيُُ)ُُالعراُق
ُُُ،بدال ُمنُتصديرُالنفطُالخاُمُُ(75)بتعقيدُُُُالتوجهُللتصفيةدوالرُيتبينُأن10.3ُُُُمنُُُُةوبطرحُهذهُالكلف.ُُالمنتُج

ولوُطرحُمنُهذاُُُُدوالرُللبرميل.2.0ُُبمقدارُُُُصافُيُُهامشُتكريريقودُإلىُُُُ،ُةالتبسيطيُُهُالحساباتعتمادا ُعلىُهُذُا
4ُُ.،ُأيُخسارةالهامشُإلىُقيمةُسالبةتحولُُلالفاقدُفيُعمليةُالتكريرُُقيمةالرقمُ

 
 ُ.IEA (2012a)خاصةُفيُالوالياتُالمتحدة،ُأنظر:85ُُهناكُدرجاتُتعقيدُأعلىُمنُ 3

تتراوحُُُأوُفاقدُُوإنماُهناكُنسبةُضياعُُفيُتكريرهاُُساويُحجمُالنفطُالخامُالمستخدمُيالُُُُمنُعمليةُالتكريرُُنُحجمُالمنتجاتُالنفطيةإ   4
 .ُُ%3.5و2.5ُ%ُبين
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 أخرى  نفطية نشاط التكرير كجزء من تكامل مع نشاطاتًا: ـثالث
ُُهوامشُالتكريرفيُالعالمُفيُمناطقهُالمختلفةُفيُذاتُالوقتُالذيُتشيرُفيهُُونموهُُإنُاستمرارُنشاطُالتكريرُُ

ُفيُُ ُتقلب1ُُُ)ُُالجدوُلالمبينة ُإلى ُانخفاضُُ( ُاألوسطُعلىُُأنُُُُ،ُكماالربحيةُفيهوحتى ُآسياُوالشرق حسابُُتزايدُحصة
،ُكلُهذهُُمعُأمريكاُالشمالية/أوربامقارنةُُُُآسيا/الشرقُاالوسطمنُانخفاضُهوامشُُُُأمريكاُالشماليةُوأورباُبالرغُم

ُقدُُ ُالظاهرية ُانُُُُهُايفسُرالتناقضات ُافتراض ُاحتسبتُعلى ُالهوامش نشاطُمستقل.ُُهوُُالتكرير/التصفيةُُنشاطُُأنُهذه
معظمُالمصافيُُُُافيُمستقلة،ُخاصةُفيُالوالياتُالمتحدة،ُفإن.ُفبالرغمُمنُوجودُمصوهذاُاالفتراضُيخالفُالواقع

.ُعلىُُATKearney (2012)بنشاطاتُأخرىُفيُالصناعةُالنفطيةُُُُترتبطُُ،ُومنهاُالوالياتُالمتحدةُ،فيُالعالُم
أوُُالشبكةُُالتكاملُأوُُهذاُاألساسُفإنُقياسُربحيةُالمصافيُينبغيُانُيكونُمنُخاللُقياسُعوائدُوتكاليفُُ

التيُترتبطُبهاُالمصافي.ُففيُالشركاتُالنفطيةُالكبرىُترتبطُالمصافيُبسلسلةُتكامليةُمنُاالستخراجُُالترتيباتُُ
هناكُمصافيُُفيُمناطقُاالستهالكُُ.ُُو vertical integrationإلىُالنقلُإلىُالتكرير/التصفيةُإلىُالتوزيعُوالبيع

بتكام حـمرتبطةُ والصناعاتُُ باطكارُتintegration ُُdownstreamُُدرُيـلُ البتروكيماوياتُ بصناعاتُ التكريرُ
منُخاللُتكاملُنبعيُُُُ،.ُكماُيمكنُللدولُالمنتجةُللنفطُأنُتربطُالتكريرُفيهاوالبيعُوالتوزيعبالنقلُُاألخرىُوكذلكُ

upstream integrationُُ النفطُوالتكريرُبشكلُمتفاعل استخراجُ الكليُمنُ العائدُ وكذلكُربطُُ)،ُبشكلُيعظمُ
رتباطُبشبكاتُلوجستيةُنافعة.ُُالتحاولُانفسهاُُمعُالعلمُأنُالمصافيُالمستقلةُُُُ .(لصناعاتُالبتروكيماويةالتكريرُبا

ومعُذلكُفإنهاُتكونُأولُالمصافيُالتيُيؤثرُفياُانخفاضُالهامشُلفترةُطويلةُكماُتدلُعليهُحقيقةُخروجُالعديدُُ
ُُُ.ATKearney (2012) ُفيُالوالياتُالمتحدةُخاللُالعشرةُسنواتُاألخيرُةمنُالسوقُمنهاُ

ُالنفطُوتصديرُالمنتجاُتخيارُُُُاقتراحفإنُُُُوالمؤشراُتُُوفيُضوءُهذهُالحقائُق ُُكنشاطُمستقلُُالنفطيةُُتكرير
ي  عيُ ،ُفيُحالةُالعراق،ُُالخاُمُُكبديلُعنُتصديرُالنفطُو إذُنظرُأليهُُالنقطةُاألساسية:ُوهيُأنُنشاطُالتكريرُُُُض 
يرتبطُبعمليةُتكامليةُمعُإنتاجُالنفطُُُُولكنُحيُن(2ُُُُالجدولُ)فيُاألمدُالطويلُُمنخفضُالربحيةُُمستقلُفهوُُنشاطُُك

ُُبعدُاشباعُالطلبُالمحليُعلىُالمنتجاُتبعبارةُأخرى،ُُ.ُُلهذاُالتكاملترتفعُمساهمتهُفيُالربحيةُالكليةُُُُوتصديرُه
منُخاللُُُُإنتاج/تصديرُالنفطُالخام؛ُسواءمعُُباالرتباطُُُُطاقاتُتكريريةُاضافيةُينبغيُأنُيكوُنُُبناءفإنُُُُالنفطية

دُا ُُبناءُمصافيُ اسواق ُُخليةُموجهةُنحوُ ُُخارجية إسناد أو/وُ ُُمعينةُ إنشاءوحتى تمويلُ تملكُُُُالمساهمةُفيُ أوُ
.ُكلُذلكُبعدُدراساتُمستفيضةُومنُخاللُُتستخدمُالنفطُالعراقيالتيُُ،ُمصافيُفيُمراكزُاالستهالكُالخارجيةال

مملكةُالعربيةُُويبدوُأنُالعديدُمنُدولُالمنطقةُالنفطيةُكالاتفاقاتُتؤمنُاالسواقُللنفطُالخامُوالمنتجاتُالنفطية.ُُ
ُُُُالسعودية نحووقطر االستراتيجيةُُتتجهُ أنُُُُُ. ATKearney (2012)هذهُ ُُكماُ فيُبعض ُُوثائقاُلهناكُشواهدُ
ُالتوجهتبينُُالعراقيةُُُُللطاقةالمتكاملةُُالوطنيةُُُُالستراتيجيةلالمتاحةُُ ُالمثالُ،بعضُمنُعناصرُهذا تبنيُُُُ.ُعلىُسبيل

ُُ.ُويعودُذلكُالنخفاضُتنافسيةُهذاُالنوعُمنُالنفوطُفيُالسوقُالخارجيةُ.هتصديُرُُبدال ُمنتكريرُالنفطُالثقيلُُخيارُُ
300ُُبمصفىُالناصريةُُ)ُُنفطيةُُالناصريةُفيُمقاولةُخدمةُُنفطُُوربماُيندرجُفيُذاتُالتوجهُقرارُربطُمنحُحقل

ُبرميل/يوم(.ُُ ُأخرىُُألف ُإيجادُمجاالت ُالممكن ُيكونُمن ُقد ُالتكريرقدnichesُُُُوهكذا ُفيها ُتصديرُُُُافضُلُُيكون من
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ُُوخلقُشبكُةُُلتكريرُالنفط/إنتاجُوتصديرُالنفطُالخاُمغيرُأنُالتوجهُالمتكامل5ُُُُ.أوُتصديرُالفيوألويلُُالنفطُالخاُم
وبرامجُعملُُُواستثماراُتُاألمُدُُةمعُالدولُالمستهلكة،ُخاصةُاآلسيوية،ُبحاجةُإلىُنظرةُطويلُأوُتكاملُأوُترتيُب

ُُُُنجدهُالمُُواستراتيجيةُتسويقُُ األخرىُُالوثائقُُأوُُُُللطاقةالمتكاملةُُاالستراتيجيةُالوطنيةُُهوُمتاحُمنُوثائقُُفيما
 ،ُالخُ.IEA (2012c)ةُالدوليةُعنُالعراقُـالطاقيحاتُالرسميةُأوُتقريرُوكالةُُروالتص

 ةـمرحلي لـماعو رابعـًا: 
ُُمجتمعيةال/السياسيةُُنزاعاتاالقتصاديةُوالُُالقراراُتتتداخلُفيهاُُُُللعراُقُُفترةُمرحليُةُُيُنالقادموالنصفُُيمثلُالعقدُُ

عوائدُتصديرُُتمثلُُُُ،.ُفمنُناحيةوالتنميةُبشكلُعاُمُُبحيثُتؤثرُعلىُأيُتوجهُفيُشأنُتركيبةُالتصديرُالنفطُي
ُلالستمرارُاالقتصاديُواالجتماعيُُالنفطُالخاُم ُإنُأيُتغييرُجوهرُيُُللبلدُُمصدرُحيوي فيُتركيبةُالتصديرُُُُ،بحيث

ُأخرُىاالواألمنُُيهددُالسلمُُُسفيُحجمُالعوائدُُُُسلباُ ُُؤثر،ُيالنفطي ُناحية ُالدولة.ُمن ُتغييرُُ،جتماعيُومصير ُُفإنُأي
ُُُُيخططُلهُويبدأُمنبدُأنُُُُالُُفيُتركيبةُالتصديرُالنفطي ُُالتوجهاتُوالسياساُتُُستؤثرُفيُُوهذهُمعضلةاآلن.

ُ.ُُالنفطية

والوثائقُاألخرىُوالتصريحاتُالرسميةُحولُُُُاالستراتيجيةُالوطنيةُالمتكاملةُللطاقُةوإذاُكانُماُوردُفيُُ
فإنُالعراقُغيرُمقبلُُُُيُنالقادموالنصفُُالتوسعُالمخططُللمصافيُماُيمكنُاستقراءهُكمنهاجُفيُهذاُالمجالُللعقدُُ

فتراضُتصاعدُالنشاطُاالستثماريُُااألولية،ُوبفحسبُحساباتيُُعلىُتغييرُجوهريُفيُتركيبةُالتصديرُالنفطي.ُُ
ُالع ُ-ُممليونُبرميل/يومُ)0.8ُُمنُُالنفطيةُُكُالمحليُللمنتجاتُُسيزدادُاالستهالقدُوالنصفُالقادمة،ُُوالتنمويُخالل

%6ُُنموُمعدلُمتوسطُُ)2025ُيُفيُ-ب-ُم1.7ُُوإلىُحوالي2020ُُيُفيُ-ب-م1.4ُإلى2012ُُفيُُُ(ي-ب
ُُفإنُُُ،منُناحيةُأخرُىُُُ.(2012ُ-2008%ُخالل7.5ُُ،ُمقارنةُمعُمعدلُنموُسنوي2025ُُو2012ُُسنويا ُبينُُ

والمخططةُ)قيارة،ُكركوك،ُكربالء،ُُُُي-بُ-ُم0.81ُُ-0.66بحدودُُُُهيالقائمةُُاإلنتاجيةُللمصافيُُمجموعُالطاقاتُُ
ُبحدودُُ ُالطاقاتُستنفذُُفي.ُُ-بُ-ُم1.1ُُناصرية،ُميسان(ُهي ُأنُهذه ُافترضنا ُتواجهها(ُُإذا ُالتي ُالصعوبات )معُكل

هيُُاإلنتاجيةُوهذهُالطاقةُُ.ي-بُ-ُم1.9ُُبحدودُتصفيةتكرير/فسيكونُلدىُالعراقُفيُمنتصفُالعشريناتُطاقةُُ
،ُفيُضوءُُالعشرينات.ُلذلكُيبدوُلُيُُمنتصفللمنتجاتُالنفطيةُفيُُمحليُُستهالكُُاُكُُقدرناهُأعالُهأكثرُقليال ُمماُُ

خاللُالعقدُُُمسألةُثانويةسيكونُربماُالنفطيةُأنُتصديرُالمنتجاتُُُالمخططُالحاليُللتوسعُفيُالمصافيُالنفطية،
ُُ!ينوالنصفُالقادُم

ُُ أن مُ كماُ عاملُ ُُي ُقُ هناكُ آخر ُُدُ داخلية مصافيُ االستيعابيةلبناءُ بالطاقةُ والنصفُُُُيتمثلُ العقدُ خاللُ
االستهالكُُالعراقُفوقُماُيحتاجهُُكُُشبهُمغلقُجغرافياُ فيُبلدُُُُبطاقةُإضافيةُملموسةمصافيُُإنُانشاءُُ.ُُينالقادم

 
للنفطAPIُُُإلىُمزجهُمعُالنفطُالخام.ُوبذلكُتنخفضُكثافةُُُُُ،فيُالعراقُُ،نتيجةُلصعوبةُتصديرُالفائضُمنُالفيوألويلُيتمُاللجوءُُ 5

ُبا ُفيُسعره.لمماُيؤثرُس
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مشاكل  محليال من  ستتنافس  ازدحام  سيزيد  الذي  الوقت  في  التصدير  منشآت  في  ومشاكل  هذه فيه    المشاريع 
  التنمية مشاريع  مع مشاريع أخرى للنفط والسكن و   ،والنقل والتصديروالحاجة للمياه  المصافي، من ناحية اإلنشاء  

 6الخ.  ، االقتصادية ورأس المال االجتماعي

 ًا: تساؤل ال زال قائماً ـخامس
الحالية من    ،أخيرا  و  العراق بظروفه  إلى ارتفاع    المجتمعي /السياسي  النزاعإذا كان  تقود  والمحسوبية والفساد كلها 
التصدير  تركيبة  حول    التخطيط االستراتيجي  فعاليةفي  سلبا   والتأثير    ، من ناحية،سمالية والتشغيليةأالر   تكاليفال

لماذا لم تتحول أساسا  إلى دول مصدرة للمنتجات    ،المصدرة للنفطاألخرى  ماذا عن الدول  ف  ، من ناحية أخرى،النفطي
أن هذا تساؤل  هل  أو  النفاذ لألسواق الخارجية دور في ذلك؟  محددات  هل أن القتصاديات النقل والتسويق و النفطية؟  

في طريق    فعل  للنفط هي  هل أن الدول المصدرة    مأ؟  ال يأخذ باالعتبار حقائق تكامل الصناعة النفطية  خاطئ
  ثالثاً   وبالرغم من اإلشارة في؟  وإنتاج/تصدير النفط الخام  التحول إلى منظومة من الترتيبات التكاملية في التكرير

  االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة تجاه الترتيبات التكاملية كما ان  ن بعض دول الخليج قطعت شوطا  في اأإلى  
  ه أعتقد أن هذفإني  بين التكرير وإنتاج/تصدير النفط الخام  عناصر التكامل  من  نفسها تضمنت بعض    في العراق

 . نقاشو  وبحث  استطلعبحاجة إلى   تال زال  تالتساؤال 

 ادر ـالمص
ATKearney (2012) ‘Refining 2021: Who Will Be in the Game?’, May,  

http://www.atkearney.com/documents/10192/0b8b467b-22e6-4d59-8b3d-9fa8d9cbc917. 

Energy Information Administration, EIA (2014) Petroleum Marketing Monthly, January 

2014. www.eia.govpetroleummarketingmonthlypdfpmmall.pdf. 

International Energy Agency, IEA (2012a) OilMarketReport.org, Excel Worksheet, 1st 

Quarter, http://omrpublic.iea.org/refinerysp.asp. 

____(2012b) Refinery Margins, Methodology Notes, 12 September. 

____(2012c) Iraq Energy Outlook, October. 

____(2012d) Oil Market Reports: September, December. 

____(2013) Oil Market Reports: March, June, September, December. 

http://omrpublic.iea.org/archiveresults.asp?formsection=full+issue. 

OPEC (2013) Annual Statistical Bulletin 2013. 
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 (1) امللحق
 اجلداول املستخدمة يف احلساابت 

نفط خام البصرة والمنتجات النفطية في العالم( أسعار 3) الجدول  

دوالر/برميل   
 نفط خام البصرة روتردام  سنغافورة 

Basra Light 
OPE 

 

Gasoline Gasoil Fuel oil Gasoline Gasoil Fuel oil  

prem 0.15g/l 
0.5% 

sulphur 
380 CST 

prem 
0.15g/l 

0.2% 
sulphur 

3.5% 
sulphur 

 

28 28 22 28 27 20 23 2002 

35 33 25 35 33 22 27 2003 

47 47 27 47 46 23 35 2004 

62 69 38 63 71 35 48 2005 

73 82 46 73 80 43 58 2006 

83 89 55 92 89 51 66 2007 

103 122 75 108 126 69 92 2008 

70 71 57 70 70 54 61 2009 

90 90 72 92 91 71 77 2010 

122 126 100 120 127 97 106 2011 

126 128 103 127 129 100 108 2012 

55 58 36 56 58 32 43 2007-2002 

102 107 81 104 108 78 89 2012-2008 

ُُ.OPEC (2013), P. P. 82, 88ُالمصـدر:

لمصافي جديدة في العراق  الهامش االجمالي للتكرير: حسابات افتراضية  (4) الجدول  
 دوالر/برميل

 الهامش اإلجمالي:  
الفرق بين سعر برميل من المنتجات وسعر  

 برميل من نفط خام البصرة 

نفط خام  
 البصرة
Basra 
Light 

في النفطية المنتجات متوسط أسعار 
 روتردام وسنغافورة 

 

 

58تعقيـد  57تعقيـد   65تعقيـد   58تعقيـد   57تعقيـد   65تعقيـد     

3.6 2.9 2.2 23.3 26.9 26.2 25.5 2002 

6.0 4.9 3.9 26.6 32.6 31.5 30.5 2003 

9.0 6.8 4.6 34.6 43.6 41.4 39.2 2004 

13.3 10.3 7.4 48.3 61.6 58.7 55.7 2005 

14.2 11.0 7.8 58.0 72.2 69.0 65.8 2006 

16.4 13.0 9.5 66.4 82.8 79.4 75.9 2007 

16.3 12.0 7.8 92.1 108.4 104.1 99.8 2008 

7.5 6.0 4.6 60.5 68.0 66.5 65.1 2009 

11.0 9.1 7.1 77.0 88.0 86.0 84.1 2010 

13.8 11.3 8.8 106.2 120.0 117.5 114.9 2011 

15.9 13.3 10.7 108.0 123.9 121.2 118.6 2012 

10.4 8.1 5.9 42.9 53.3 51.0 48.7 2007-2002 

12.9 10.3 7.8 88.7 101.6 99.1 96.5 2012-2008 

ُُ:  درـالمص يلي: الواردةُفيُاألعمدةُالثالثُاألولىُاحتسبتُكماُ "برميلُُأاألرقامُ وال ،ُلكلُمنُسنغافورةُوروتردامُاحتسبُسعرُ
)األوزانُهيُدرجةُُُُمنطقة/(ُلكلُسوُق3)ُُالجدولالمنتجات"ُبدرجةُتعقيدُمعينةُكمتوسطُموزونُألسعارُالمنتجاتُفيُُ

ُُُ،ويل(.ُثانياأللسعرُالفيُوكوزنُُُُوالمتبقي،ُأيُواحدُناقصُدرجةُالتعقيد،لمعدلُسعريُالبنزينُوالكازأويلُُُُالمعنيةُُالتعقيد
ُالسعرينُفيُسنغافورةُوروتردامُالمستخرجينُفيُأوال .ُوجرتُهذهُالعمليةُلكلُدرجةُتعقيدُ.ُمتوسطاحتسبُ
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ُ(2) امللحق
 مصايف النفط ف الرأمسالية والتشغيلية يف يلتكا ال

.ُفهناكُعدةُعواملُُوالدوُلُُيةُفيُتكريرُالنفطُاختالفا ُكبيرا ُبينُمناطقُالعالُملالرأسماليةُوالتشغيُُتكاليفتختلفُال
والتشريعاتُودرجةُتعقيدُُتوفرُالبنىُاألساسيةُومستوىُاألجورُُوُالمستخدمُُالنفطُالخاموكلفةُنوعيةُتؤثرُفيُمستوىُالكلفةُك

،ُالخ.ُلذلكُمنُالصعوبةُاستخدامُأرقامُتعودُلمنطقةُمعينةُفيُمنطقةُأخرى.ُومهارةُالقوةُالعاملةُوكفاءةُاإلدارةُُالمصافي
ُومعُذلكُفيُغيابُبياناتُعنُالعراق،ُفيُهذاُالمجال،ُُفإنُهذاُالملحقُيحتويُعلىُبعضُاألرقامُالتأشيريةُالمفيدة.

 لرأسماليةا تكاليفال )أ(
ألفُدوالر/برميلُفيُالهندُإلى10ُُُُمنُُُُمصافيُالنفطإنتاجيةُفيُُُ-لبرميلُطاقةعموما ُُالكلفةُالرأسماليةُُمعدلُُوحُتقديراتُُاتتُر
  :انظر  (برميل/ألف دوالر  17.5)معدل    OECD  االقتصاديةُُألفُدوالر/برميلُفيُدولُمنظمةُالتعاونُوالتنمية15-20ُُ

http://en.wikipedia.org/wiki/Reliance_Petroleum.ُُإنتاجية:ُالكلفةُالرأسماليةُالالزمةُُ-كلفةُبرميلُطاقةُُوتعني
ُ.نتاجُبرميلُواحدُيوميا ُعلىُمدىُالعمرُاإلنتاجيُلمصفىُالنفطإللبناءُطاقةُ

طاقة لبرميلُ الرأسماليةُ الكلفةُ لبرميل-ولتحويلُ االندثارُ كلفةُ إلىُ نُ -إنتاجيةُ الرأسماليةُُس ُ قُ منتجُ الكلفةُ مُ
سنةُعمر20ُُُيومُعملُو330ُُوبافتراضُُُُإنتاجيةُعلىُعددُاأليامُفيُالعمرُاإلنتاجيُللمصفى.-طاقةلبرميلُُ

 إنتاجيُفإنُكلفةُاالندثارُستكونُكماُيليُ:

ُمنُالمنتجاتُالنفطيةُ.ُدوالر/برميلُمنتج2.65ُُُُ=20ُُُ\330\17,500ُندثار:الكلفةُا
ُالتشغيلية تكاليفال )ب(

التكريرُُهوامشُُ عنُُ،2012رُُبأيلول/سبتمفيُُُُُ،IEA (2012b)يحتويُالدليلُالذيُأعدتهُوكالةُالطاقةُالدوليةُُ
فيُُالبحرُالمتوسطُوسنغافورةُكماُُ/أوربُاُُشمالُغرُبُوالتشغيليةُللمصافيُفيُأمريكاُُُُتكاليفمؤشراتُلُلُُ)الصافيةُ(

 :ُ(5)ُُالجدول

 وتسديد الديون( الخام االندثار والنفط  التشغيلية )باستثناء تكاليف ةالكلف( 5) الجدول

 دوالر/برميل  

 3.3 الواليات المتحدة 

 4.0 شمال غرب أوربا والبحر المتوسط 

 3.0 سنغافورة 

ُ.IEA (2012b), P. 12ُالمصدر: 

 في العراق   تكاليف الرأسمالية والتشغيليةال )ج(
الوطنيةُاالستراتيجيةُُُُ(ُوالُفيُماُهوُمتاحُمنُوثائقIEA, 2012cالطاقةُالدوليةُعنُالعراقُ)لمُنعثرُفيُتقريرُوكالةُُ

ُُ أرقامُمعياريةُبهذاُالخصوص.ُُللطاقةالمتكاملة أرقامُتأشيرية7ُُعلىُ إلىُ التوصلُ العراقُسنعتمدُُُاوليةُُوبغيةُ للكلفةُفيُ
ُاالفتراضاتُالتاليةُ:

 
إنتاجيةُفيُمصفىُتعقيدُ-بأنُالكلفةُالرأسماليةُلبرميلُطاقُةُُ،فيُشبكةُاالقتصاديينُالعراقيينُُنقاشُُأثناءُُ،ذكرُالسيدُحمزةُالجواهرُيُُ 7

إنتاجية.ُوالستخدامُهذهُاألرقامُللعراقُفأنهُيزيدُعليهاُهامشُيصفهُبالكبيرُُ-الفُدوالرُلبرميلُطاقة30ُُألفُو23ُُتبلغُماُبين85ُُُُ
 .ُبدونُتحديده
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(1) ُُ ،ُالمشارُأليهOECDُُُُاالقتصاديةوالتنميةُُالكلفةُالرأسماليةُفيُدولُمنظمةُالتعاونُُأنُمعدلُُلوُافترضنا
العراقيةُفهذاُيعنيُأنُالكلفةُُُُلألخذُباالعتبارُُ%25وزدناهُبحوالي75ُُُُتعقيدُُمصفىُُهوُلُُأعالهُ، الظروفُ

(.ُوبافتراض1.25ُُُُُ×ُُلفُدوالرأ17.5ُُُ)ُُإنتاجية-ألفُدوالرُلبرميلُطاقة21.9ُُُُفيُالعراقُُسماليةُستكوُنأالُر
 ستكونُكماُيليُ:فيُالعراقُُندثارُاُلسنةُعمرُإنتاجيُفإنُكلفةُا20ُيومُعملُو330ُ

ُمنُالمنتجاتُالنفطيةُ.ُُدوالر/برميلُمنتُج3.3ُُ=20ُُ\330\21,900ُندثار:الكلفةُا
لوُافترضناُأنُكلفةُالتشغيلُالساريةُفيُشمالُغربُأوربا/البحرُالمتوسطُتسريُعلىُُُُ،منواُلوعلىُنفسُال (2)

 تكونُالكلفةُالتشغيليةُكماُيليُ:سالعراقُبعدُزيادتهاُبمقدارُالربعُف

 ُ.برميلُمنتج/ردوال5ُُُُ=1.25ُ×4ُُُ(ُ:الخامُالكلفةُالتشغيليةُ)عداُكلفةُالنفط

 ُُ:ُ(الخامُُندثارُ+ُالكلفةُالتشغيليةُ)عداُالنفطاُلكلفةُا=ُ)عداُكلفةُالنفطُالخام(ُُمتوسطُالكلفة (3)

ُدوالر/برميلُمنتجُ.8.3ُُُ=5.0ُُُ+3.3ُةُ=ُمتوسطُالكلف
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  22 -1                                                 االستراتيجية الوطنية للطاقة: إنتاج  النفط والغاز والتحديات الداخلية والخارجية 

 للطاقةاالسرتاتيجية الوطنية 
  1يةالداخلية واخلارجوالتحدايت إنتاج  النفط والغاز 

 رزا ـي مـد. عل
 االسرتاتيجية الوطنية للطاقة   تطبيقة: حتدايت  ـمقدم

الوطنية  تنطوي   التي    ،Integrated National Energy Strategy, INES  ،للطاقةالمتكاملة  االستراتيجية 
التنفيذي   ملخصها  حزيرانأطلق  منذ  وثائقها  من  في)  2013يونيو  / وجزء  أليها  سنشير  ب    والتي  الورقة  هذه 

الخ(  طاقة متجددة،  على برامج إنتاجية في مجاالت الطاقة المختلفة )نفط، غاز، كهرباء، مصافي،  (  االستراتيجية
التصدير والخزن    انئومو ى أساسية في الحقول النفطية واألنابيب  نبناء بتوسيع و وما يتفرع عن ذلك من تأهيل و 

الكهرباء ومحطات  المياه  ينطوي    ،وتجهيز  كما  لتطوير  على  ها  تطبيق الخ.  بهياكل    مؤسسيةبنى  الحاجة  تتمثل 
المسار  تنموية تتخطى قطاع الطاقة لتصب في  سياسات    وإتباع  ،في الوزارات المختلفةمستقلة و   ،أدارية ومتابعة

  ة كواحد يمكن أن ينظر أليها    ةاالستراتيجي. بهذا فإن  القادمة   ةأو الثالثالذي يشمل العقدين    ،القتصاد ل  لبعيد المدىا
 لتنمية.  ا  إستراتيجيةمن أهم مكونات 

سنحاول   الورقة  هذه  البرامج    قصروفي  تنفيذ  إمكانية  حدود  في  أليها  سنتعرض  التي  النقاط  نطاق 
ناحية  ،والتصديريةنتاجية  إلا لتالتنموية  واآلثار    ،من  وسيكون    ،تراتيجيةساال   طبيقالمصاحبة  أخرى.  ناحية  من 

  ، تجاهين ا إلى    تنصرف التحديات الداخليةإلى التحديات الداخلية والتحديات الخارجية.    ، في هذا المجال،التعرض
اباألول يتعلق   للبنية  المتوقع  النفطيةألالتطور    اإلنتاجية/التصديرية،االستراتيجية    لتنفيذ عناصروكفايتها    ساسية 

يتعل إمكانية تحقيق  بتبعات  ق  والثاني  في  العامة  والسياسات  الطاقة  االقتصادي من عدمه.  سياسات  أما  التنويع 
بقابلية فيتعلق  الخارجي  إمكانية   التحدي  تصديره  ات كمي  تسويق   أو  المزمع  ميزان   ا النفط  ظل  في  العراق    من 

 . وبكاأل فط، الدول المصدرة للن  ودور العراق في منظمة العرض والطلب العالميين على الطاقة

 والغاز  إنتاج النفط  أوالً:
ذكره   الجدير  منأن  ابتداًء  من  فيوالمؤشرات    قضاياال  العديد  عن    قابل ي  إلستراتيجيةا  الواردة  تقرير  في  ورد  ما 

. وباإلضافة لذلك فإن  2012-تقرير الوكالةب  وسنشير أليه  ،  IEA (2012)العراق أعدته وكالة الطاقة الدولية  
تحمل في ثناياها أرقامًا   ،اإلستراتيجيةطلقت بوقت قريب من اطالق  أ    ، التي2017-2013نية  خطة التنمية الوط 

 . 17-13-خطة، وسنشير أليها ب 2017حتى وأهداف للتنويع االقتصادي إلنتاج النفط 

 طـاج النفـإنت (1-1)
مستويات  االستراتيجيةتقترح   النفط،    )سيناريوهات(  ثالث  و إلنتاج  متوسط  هذه  رت  تقر   ولقد  .مرتفعمنخفض، 

-في االستراتيجية في ضوء قضايا فنية/تعاقدية، وليس لعوامل تتعلق بحاجة االقتصاد المالية/العملة  السيناريوهات
ضوء مستويات الهضبة    في  تقرراالستراتيجية    فالسيناريو المرتفع في  .Merza (2011)األجنبية كما قمنا به في  

 
ا  1 في  النفط  "صناعة  مؤتمر:  إلى  مرسلة  لإلصالح  ورقة  العراقي  المعهد  واإلنجازات"،  التحديات  من  سنوات  عشرة  بعد  لعراق 

 . 2014، ي/ينايرثان ال نون كا 11في ، االقتصادي، بغداد
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(plateaus )  تنفيذ خطط  ل   اً تقدير النفطية وخطط وزارة النفط للحقول التي تديرها و   ةالفني  التعاقدية في عقود الخدمة
تقييم   من  النابع  لإلنتاج  الممكن  األدنى  المستوى  يعكس  المنخفض  والسيناريو  كردستان.    للخواص تفصيلي  إقليم 

المختلفة ومدى توفر المعدات الالزم  اتالفنية واالحتياطي المتوسط فللحقول  هو حالة وسط  ة فيها. أما السيناريو 
اآل السيناريوهين  السيناريوهات1)  الجدولويعرض  .  خرين بين  هذه  الوثائق  و   (  في  اإلنتاج  سيناريوهات  كذلك 

 . المشار أليها األخرى 
( سيناريوهات إنتاج النفط 1) الجدول  

(ي-ب-ممليون برميل/يوم )  

خطة التنمية  

 17-2013الوطنية 

 ( 17-13-)خطة

 وكالة الطاقة الدولية 

 ( 2012-الةالوكتقرير ) 

االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 

(INES)االستراتيجية  ؛ 
 

  منخفض  متوسط  مرتفع متأخر  مركزي عالي 

3.2 3.2 3.2 2012 

6.1 5.9 4.2 3.3 9.4 5.2 3.9 2015 

9.5 7.0 4.9 3.6 13.0 6.9 4.0 2017 

 

7.7 5.3 3.7 13.0 7.8 4.4 2018 

9.6 6.9 4.4 12.0 9.2 6.0 2025 

10.0 7.5 4.8 9.6 9.4 6.0 2030 

10.5 8.3 4.8 9.0 9.4 6.0 2035 

اإلنتاج    المصادر: فعلي،2012رقم  له    ،  مضافًا  النفط  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  إقليم -ب-م  0.25من  في  النفط  إلنتاج  تقدير  ي 
ينتهي   االستراتيجية، مع العلم أن مدى MEES (2013) ور فيــالملخص التنفيذي المنش من ةــاالستراتيجي  أرقام .كردستان

أرقام    2030في   فإن  تقديرية.    2035لذلك  أرقام  ص  IEA (2012)  من  2012-كالـةالوتقرير    أرقامهي  أرقام 59،   .  
 (.2013وزارة التخطيط ) من 17-13-خطة

أن   نرى  األخرى  بالوثائق  مقارنته  السيناريو   متوسط ال  االستراتيجية  سيناريو وعند  لتقرير    اليالع  يقابل 
يعكس    2012-الوكالة تفاؤلية  )الذي  االقتصادي عالية  نظرة  التطور  السياسات  في    ى البن  تطوير / وبناء  وتنفيذ 

والمؤسسية أن    .17-13-خطةولكنه اخفض من مسار  (  األساسية  العلم  الوكالةمع  شكوكًا    أثار  2012-تقرير 
ت   العالي   السيناريوتنفيذ  إمكانية  في  جدية   ألسباب  إمكانية    تعلقفيه  ومشاريعتنفيذ  بمدى  الطاقة    سياسات 

. لذلك يفضل تقرير  ، من ناحية أخرى للنفط   ، من ناحية، ومدى إمكانية االستيعاب في السوق الدوليةالمخططة
اتقديراً  ألنه يعكس "  فيه  السيناريو المركزي   2012-الوكالة "  لمعلنةلسياسات والمشاريع الجارية وا]إلمكانية تنفيذ[ 
ال أيضًا    ، IEA (2012), P. 44  ،عراقفي  بالتقرير    ألنويبدو  لإلنتاج  يعتقد  الدولية  السوق  استيعاب  إمكانية 

   أدناه. رابعا  في السيناريو المركزي. أنظر فقرة النفطي 

في   ورد  السيناريوهين    االستراتيجيةولقد  بين  يقع  مسارًا  أن  يفيد  مسار    افيهوالمرتفع    المتوسطما  هو 
نت  ولكن  البنيجة  مرغوب.  البن  يةلحالة  وفي  فيها  التطورات  بعض  من  اليقين  وعدم  ناحية،  من    ية األساسية، 

المدى القصير، من ناحية أخرى،   تأهيل    االستراتيجيةتتبنى  المؤسسية في  المتوسط. وبعد ان يتم اعادة  المسار 
تحديد أي    2015/2016لول  المؤسسية سيمكن بح  يةساسية وتنفيذ استثمارات جديدة وإصالحات في البن أل ا  ية للبن

تبنيه. من   ان االستثمار في    االستراتيجيةتبين    اريو المتوسط نوبارتباط بالسيمن زاوية اخرى    السيناريوهات سيتم 
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ذات الرقم    يورد  2012-تقرير الوكالة  . مع العلم أنمليار دوالر  543سيبلغ    2030-2013قطاع الطاقة للفترة  
 (. 2011بدوالرات )كال الرقمين   .فيه المركزي السيناريو  في  الر( مليار دو  530) تقريبا   الستثمارل

 ازـالغ اجـنتإ (1-2)
إنتاج  .  إلنتاج النفط   ثالثة سيناريوهات إلنتاج الغاز المصاحبيقابل سيناريوهات إنتاج النفط   ويضاف إلى ذلك 

لة من  رجة معقو يق دتحق  فإن من المتوقعستراتيجية،  ال بموجب ا. و المستقل عن إنتاج النفط   الغاز غير المصاحب 
بعد  و   وحسب السيناريو المتوسط .  2015/2016هيل وتوسيع البنية األساسية لتصنيع الغاز ونقله بحلول  أإعادة ت

  ،2030و  2015بين    ، األخذ باالعتبار الحاجات المحلية للغاز الجاف والسائل ستكون هناك فترة من فائض الغاز
للتصدير الملخص  . متاح  المستلة من  بين  تبي  لإلستراتيجيةنفيذي  الت  واألرقام  أنه  الحاجة    2030و  2015ن  فإن 

  المجهز  الغاز الخام ي( في حين يبلغ  -م -ق-بليون قدم مكعب يوميًا )ب  4.4المحلية للغاز الجاف والسائل تبلغ  
 2يمكن تصديره.  ي -م -ق-ب 2.0 معدلهي، مما يترك فائضًا -م -ق-ب   6.4 في السيناريو المتوسط 

نقاطهناك    هذه  ثارتها  ا   يمكن  ثالث  النقطة  .  المؤشراتحول  الجنوب   مشروع باألولى  تتعلق  مع   غاز 
أنه،  شل/متسوبشي في  ي  لم    فمع  لإلستراتيجيةذكر  التنفيذي  تفصيلية  ت ب ي ِّن  الملخص  من    انه  وثيقة  مشاريع  جزء 

  LPGسائل  وال   حاجة السوق المحلي من الغاز الجافمن    جانب اشباع  إلى  يهدف    وهو  . االستراتيجيةالغاز في  
. وتنصرف النقطة الثانية إلى تعريف الحاجات  والغاز السائل  والمكثفات  LNGوتصدير الغاز الطبيعي المسال  

  األولىالمجموعة  لى ثالث مجموعات:  إ  ،االستراتيجية، كما وردت في  مكن تقسيم هذه الحاجاتحيث يالمحلية.  
للغاز  ا  تشمل الجاف  النهائي والغاز  للمستهلك  المجموعة  لكهرباء. و د  تولي السائل  التي  تتعلق  بالصناعات  الثانية 

الثالثة  المجموعة  تستخدم الغاز ومشتقاته كمادة أولية وكوقود مثل البتروكيماويات واألسمدة والحديد االسفنجي. أما  
اال مثل  كوقود  أساسًا  الغاز  تستخدم  التي  تلك  فإن  غيرهو   منيوم لفتمثل  االسفنجي  الحديد  عدا  وفيما  م  دا تخ اس . 

.  للغاز   يبرر أسبقية اشباع الحاجة المحلية على التصدير إذا ما تم تأمين االستخدام الرشيد   موعتين األوليتينالمج
من    ، على األقل،واحد   يكون بتحقق على التصدير ينبغي أن  له  االسبقية  منح  فإن    استخدام المجموعة الثالثةاما  

تحق  والثاني  االقتصادية  الكفاءة  األول  اشرطين:  قطاعي/صناعي  يق  لنمو  ومفيدة  كبيرة  أمامية/خلفية  رتباطات 
در  ق  والتي    ،2013برمت في منتصف  ، التي أ  يران امن  وتنصرف النقطة الثالثة إلى صفقة استيراد الغاز    كفوء.

قد يشير إلى حالة  . إن أبرام هذه الصفقة  2018ي حتى عام  -م -ق-ب  0.85  ز الجاف فيها بحواليااستيراد الغ
الزمة لية ا س تنفيذ مشاريع البنية األسا  الل الفترة المرحلية التي يتطلبها ية إلشباع الحاجة من الغاز خ تحوط وقتية/ 

غاز    مشروع بما في ذلك  تأخر تنفيذها في المواعيد المحددة،  تحسبًا الحتمال  أو  و/  وتوفيره محلياً   لمعالجة الغاز
 الجنوب.  

 
%  5% من الغاز المصاحب و 12الغاز المنتج ناقصًا الغاز المستهلك في مواقع اإلنتاج والذي يساوي    الغاز الخام المجهز:يساوي    2

 ، الملخص التنفيذي(. 13)ص  من الغاز غير المصاحب
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 3البنية األساسية مستقبلواقع و اً: ـاثني
بما فيها معدات االستخراج ومحطات  المختلفة في الحقول النفطية/الغازية  ساسية للنفط المنشآت  بنية األ ل ل اتشم

الغاز الخ عوال  عزل  والغاز  (وشاحنات )وأنابيب    ،دادات،  النفط  النفطية  نقل  الحقول  الخزن    من  محطات  إلى 
ت  والمواني كما  /الغازية.  النفطية  المنشآت  لمختلف  المؤدية  النفط  شمل  والطرق  خزن  التصدير    وموانئمحطات 

إلى مشاريعل   التحميلو  المياه    تمتد  الحقنونقلها  توفير  تكفي    لغرض  وال  النفط ولالستخدامات األخرى.  آبار  في 
. وتبين خطط  2014بعد سنة    النفط والغازوتصدير  لتنفيذ البرامج الطموحة إلنتاج    اً حاليقائمة  األساسية ال  البنية

يجري العمل على تنفيذها اآلن وفي السنوات    برامج   2012-وتقرير الوكالة  االستراتيجية في    ورد   وزارة النفط وما 
النفطية  القادمة األساسية  البنية  عناصر  استيع  لمختلف  القادمبغية  النفطي/الغازي  التوسع  البنى  .  اب  حالة  إن 

المنشودة من    تحققاألساسية وتطورها حسب ما هو مخطط ستكون واحدًا من العوامل األساسية في   التوسعات 
وفي هذا القسم من الورقة سنلخص الوضع القائم والمشاريع المستقبلية لعدد من البنى األساسية في قطاع  عدمها.  

ال في  إشارة إلراق  عالنفط  كردستان. مع  )  يعرضو   قليم  ل(  1الشكل  النفطيةصورة شاملة  األساسية  والبنية    لموارد 
 .  في العراق الحالية

 لبنى األساسية النفطية في العراق وارد وا( الم1) الشكل

 

 . العقبة-حديثة أنبوب نفطومشروع  ،إلى تركيا  إقليم كردستان من أنبوب تصدير النفطع إضافة ، مIEA (2012, p. 18) :المصدر
 

ل   3 المتعلقرقام  ألأشكر فالح الخواجة على مساعدته في اإلعداد  بالبنيةوالمؤشرات  تقديمه األساسية وكذلك حمزة الجواهري على    ة 
 . معلومات مفيدة
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أن الجنوبية  وبما  فسيتم  ت  المنطقة  والمستقبلي  الحالي  اإلنتاج  في  الثقل  مركز    التتبعه  ابه  االبتداءمثل 
 .  ذلك   خرى بعدالمناطق األ

 المنطقة الجنوبية ( 2-1)
لعقود    من قبل الشركات المقاولة ها  عيدموا في  على افتراض أن البنية األساسية لإلنتاج في الحقول سيتم تنفيذها  

الفنية والمنشآت    الخدمة  والخزن    ،العامةالنفطية  والشركات  للنقل  األساسية  البنية  على  هنا  العرض  سنقصر 
) و والتصدير.   الشكل  ابتداءً 2يعرض  والتصدير  اً عام  اً مخطط  (  والخزن  للنقل  األساسية  المنطقة  في    للبنية 

 . الجنوبية
 المنطقة الجنوبيةفي  التصدير موانئو للنقل والخزن والمخططة سية القائمة ألساية االبن (2) الشكل

 
 : في المنطقة الجنوبية وفيما يلي عرضًا مختصرًا لواقع وآفاق عناصر البنية األساسية

 لى ما يلي: عمشاريع إعادة تأهيل وإنشاء خطوط أنابيب جديدة  تشمل  ،خطوط األنابيب ( 1)
-م   4.2  والتي تبلغ طاقتها  وميناء خور العمية  من الفاو إلى ميناء البصرة ت البحر  تأهيل األنابيب تح  •

 ي )بدأ العمل في أيلول وربما أنتهى اآلن(.  -ب

من   • الفاو مجمع  أنبوب  إلى  يصب  الزبير  حيث  الزبير   في  ،األنابيب عبر  النفط،  .  الحقول    مجمع  من 
ن من الزبير إلى الفاو  يفي النقل أنبوب   . ويستخدم ( ومنه يضخ إلى الفاو 2  الشكل)انظر    النفطية المختلفة

  ي.-ب-م  1.5 كل منهماة طاق

-م   7.5بلغ مجموع طاقاتها يأنابيب جديدة من المزمع أنشاؤها من مجموعة من الحقول مباشرة إلى الفاو   •
   ي.-ب

الجنوب • االستراتيجي  والخط الشمال-الخط  م  .  الحالي  الوقت  تأفي  إلعادة  جار  العمل  ولكن    هيلدمر 
حوالي  طاقته تبلغ  توسيع.  ي-ب-م   0.9  التي  المخطط  الخط  و ي.  -ب-م   3.5  إلى  هاومن  هذا  يوفر 

  (. 1الشكل األحمر )أنظر  البحر -البحر المتوسط-العربي مرونة في استخدام موانئ الخليج
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 ما يلي:  كجديدة   محطاتوإنشاء  توسيع محطات قائمة  الخزن في تتمثل مشاريع  : زن ـ الخ( 2)
  362.5الف متر مكعب )  58طاقته  إلعادة تأهيلها، كل منها    خزان يجري اإلعداد   16الفاو  يوجد في   •

بمجموع   منها(؛  لكل  برميل   بر   5.8ألف  أن.  ب(-)م  يلممليون  العلم  منها  مع  ب(  -م  1.45)  أربعة 
 . 2013في نهاية    هلتأ  تكون قد 

  خزانات جديدة مماثلة ستضاف مستقباًل للخزانات الستة عشر.  ثمان •

  ب.-م  8.7  في الفاو ربع والعشرينالخزانات ال تبلغ طاقة الخزن الكلية لجميع  توقع أن وبهذا ي •

)  (2)  الشكل في    يالحظوكما    • محطات  جميع  الخز Depotsفإن  سيتمن  (  وبسبب   توسيعها.  القائمة 
والخدمية االنتاجية  والنشطة  المشاريع  البصرة    ازدحام  في  جديدة  محطة    ستنشأالمتوقع  في خزن 

  .الناصرية

 : لعداداتمجهزة با في الفاو موانئثالثة  هناك: الموانئ (3)

 ي. -ب-م 0.6  لىإ  االمخطط زيادتهومن ي -ب-م 0.4 وتبلغ طاقته حالياً  (KAAOTخور العمية )  •

 بقى كذلك.تي وس-ب-م 1.6حاليًا  وتبلغ طاقته (BOTالبصرة ) ميناء  •

 الول من ستكتمل في الربع    ةوواحد  ،ي-ب-م   2.7  ةاقبطقائمة  منها  ثالثة    . هناك (SPMs)  عواماتال •
 العوامات مجموع طاقة  سيبلغ   . وبذلك ةخامسعوامة ومن المحتمل إضافة  ي.  -ب-م  0.9 بطاقة  ،2014

 ي. -ب-م 3.6-4.5

الحالية ستزداد  بالنتيجة   • إلى  -ب-م  4.7  منالثالثة    الموانئفي    الطاقة  ي بحلول  -ب-م  6.7-5.8ي 
2017/2018 . 

  :المياهتجهيز ( 4)
 Common Seawaterرك لتجهيز ماء البحرت المشروع المش”شركة أكسون/موبل دراسة جدوى    دتأع •

Supply Facility  ” 4.ولغراض أخرى في اآلبار للحقن   

أحالتا  ان  بعد • اللتان  الجنوب  نفط  وشركة  النفطية  المشاريع  شركة  محلها  حلت  أكسون/موبل  سحاب 
 المشروع إلى العمل الهندسي. 

مخط  هناك • لتمشاريع  أخرى  يغطيطة  ال  إذ  المياه  المشترك  جهيز  )  المشروع  الحقول  كافة  على حاجة 
 ومجنون(. 2-القرنة-غربسبيل المثال،  

 
ج. مع العلم أن الحاجة  إلى برميل ماء لكل برميل نفط يستخر   ،في زيادة ضغط اآلبار  ،تترجم الحاجة لحقن الماء  ،في المتوسط    4

 .  العمر اإلنتاجي لآلبار تقدملحقن الماء تزداد ب
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شل/متسوبشي(:(  5) )مع  البصرة  نفط  شركة  في  الجنوب  غاز  استغالل  هذا    مشروع  في  جار  العمل  ان  يبدو 
 تقدم العمل. ومستوى و  جم ح  حول ومعلومات  ناتابي  ناالمشروع ولكن ال تتوفر لدي 

 ىالوسط/يةالشمال المنطقة( 2-2)

 خطوط األنابيب:   (1)

المتوسط التأهيل   تبلغ  : البحر  القائمة/وإعادة  األنابيب   الطاقة  المتوسط  لخطوط  البحر  ي،  -ب-م   1.6  إلى 

  ي كما يلي:-ب-م  3.75الوصول  المستهدف و 

تحة إلى الحدود  من الف  المخططةفية  اإلضاالطاقة  و ي؛  -ب-م   0.6الطاقة القائمة  تبلغ  :  إلى تركيا  •

 . ي( -ب-م   1.6)المجموع   ي-ب-م   1.0 التركية

-ب-م   2.15ي )المجموع:  -ب-م   1.25  إضافة  ي والمخطط-ب-م   1.0سوريا: إعادة تأهيل  إلى   •

  ي(.

أنبوب  األردن:   خط  نيسان  ابرمت  )ي  -ب -م   1.25العقبة،  -حديثة-بصرةمد  في  االردن  مع  أولية  اتفاقية 

ر االختيار علىفي أيلول  و   .بةالعق-حديثة  حول جزء  2013 تنفيذ المشروع  سيحال  شركة    12  ق صِّ

  (.إلى أحداها

 ي. -ب-م  3.6ي ستوسع إلى  -ب-م  2.6البالغة   K1طاقة الخزن القائمة في محطة خزن  : زن الخـ( 2) 

   .ي-ب-م  0.3  ، بطاقة2013في تشرين أول/أكتوبر  التركي-الكرديالخط  أنجز مد  إقليم كردستان: ( 3) 

 ساسية ألالبنية اعلى  عدم االستقرار  تأثير( 2-3)

اإلنتاج من  لقد   الذي تعرضت    االنخفاضعانى  للتخريب  نتيجة  الشمال  في  األنابيب.  لهمؤخرًا  نتيجة  و   خطوط 

إقليم كردستان والتخريب   البنية األساسية  اإلرهابيللخالف مع  الوقت    النفطية  فإن تطوير  الشمال تأخر في  في 

  الجنوب.ارع فيه في  الذي تس

بعد االتفاق االمريكي الروسي حول األسلحة    ، بضرب سورياالتهديد    نحسارابالرغم من    اخرى،   من ناحية

 قد ينتج عنه ما يلي:   فيها ن استمرار الحرب األهليةفإالسورية، الكيماوية  

  تأخير إعادة تأهيل وتوسيع خط األنابيب عبر سوريا. •

  األنابيب عبر تركيا. وط دة طاقة خطالعقبة وزيا-التسريع ببناء خط البصرة  •
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الم • اإلنشائية  الفورة  ظل  تضييق  في  عنه  سينتج  للواردات  كطريق  سوريا  خسارة  فإن  العراق  في  توقعة 

 في االقتصاد.  للطاقة االستيعابية

 واملسار التنموي اسرتاتيجية الطاقةبني   اً: العالقةـاثلث
على   المتوقعسيترتب  الكبيرة  اة  الزيادات  اقتصادية  نل إلنتاج  تبعات  والغاز  الذي    والتي   كبيرة فط  الشح  من  تمتد 

  تجمع فوائض مالية بالعملة األجنبية إلى  سيثار في األمدين القصير والمتوسط نتيجة للفورة اإلنشائية المتوقعة إلى

تتعلق   المدى  بعيدة  إآثار  التنميةبنتائج  أماستراتيجية  االقتص :  وأحادية  الريعية  تحقيقتكريس  أو  التنويع    اد 

فإن.  االقتصادي سيكون    لذلك  القسم  لهذا  األساس  تفي  التوجه  والتصديرية  ثير  أ بيان  اإلنتاجية  البرامج  تنفيذ 

في  السياسات  تطبيق  و  األخرى   االستراتجيةالواردة  أليها    والوثائق  للتنويع  المشار  المتالزمين  الهدفين  على 

واالستخدام. استكمااًل  و   االقتصادي  األلكن  تسعير  خرى  للتبعات  إلى  أيضًا  الطاقةمسنتعرض  والدعم    نتجات 

   ق االستقرار/االستثمار، الخ. و وفوائض الميزانية وصند

 التنويع االقتصادي ( 3-1)

الوطنية  التنمية  خطة  في  الوكالة(  17-13-خطة)   2017-2013  كما  تعتبر    2012-وتقرير  االستراتيجية  فإن 

  لتنويعطوير صناعات وخدمات  ت"  :حول التنويع  جيةفي االستراتي   بس ما وردقتلن  .التنويع االقتصادي هدف اولي 
  4ص    ،" وباقي القطاعاتالحكومة  و شمل الطاقة غير النفطية،  ي   يلذوزيادة حصة الناتج غير النفطي وا   االقتصاد

   من الملخص التنفيذي لالستراتيجية.

ليعني  اً سنتبنى في هذه الورقة تعريف لنفط من خالل تطوير  تماد على ا تقليل االع   :  للتنويع االقتصادي 
مصادر ملموسة وكفوءة للعملة   إلى خلق غير مباشر   و أبشكل مباشر  تؤدي غير نفطية والتي بمجموعها  نشاطات

 .  بعيداً عن االستخدام الحكوميمستدامة االجنبية وفرص عمل 

معيارين    يه أعاله،  س المشار أل، في االقتباتتبنى  االستراتيجية  ان  ضوء هذا التعريف يمكن القولوفي  

  يعتبر   ، الذي قد يصب في الطريق إلى تحقيق هدف التنويع، فالمعيار األول للتنويع االقتصادي.    غير متوافقين 

فالبتروكيماويات   التنويع.  برنامج  من  أساس  كجزء  للطاقة  االستخدام  وكثيفة  بالنفط  المرتبطة  الصناعات  تطوير 

واألوا والحديد  و واأل  لمنيومأل سمدة  الالطابو سمنت  في  الزاوية  حجر  تعتبر  )الطوب(  االستراتيجيةتق  حسب    نويع 

. أما المعيار الثاني  (سمنتواأل  واألسمدة يماويات  يركز على البتروكالذي    2012-تقرير الوكالة   ويقارن ذلك مع )

المضافة   القيمة  في  التوسع  يشمل  ضمنيًا  فهو  جدًا،  مهم  وهذا  االستراتيجية،  في  الحللتنويع  كومية  للخدمات 
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الحكومي. وهذا كما   التعريفوبالنتيجة االستخدام  ادناه2-3في )سنبين  وكما    ،هو واضح من  مع   يتعارض  ، ( 

 وبالنتيجة ال يتوافق مع المعيار االول. التنويع االقتصاديف  ده

تذليل  لإلشراف على وتشجيع و   "شركة عامة" بتكوين    االستراتيجيةبالرغم من توصيات  من ناحية اخرى،  
البصرة لهذه الصناعات )البتروكيماويات واليوريا    " مدينة صناعية"و  "صناعات استراتيجية" ت تطوير  صعوبا في 

المؤسسية المفيدة لوزارة الصناعة،  إلدارتها،    " سلطة" والحديد واأللمنيوم( و ليس هناك محاولة  وبعض االقتراحات 
صور  لتفصيل سياسة صناعية رصينة لت   17-13-ة خط  أو  2012-وال في تقرير الوكالة  االستراتيجيةجادة في  

وإدا  القائم  وتخطيط  الصناعي  الهيكل  لمسح  الوثائق،  هذه  في  تفصيلية  محاولة  تجر  لم  كما  التنويع.  عملية  رة 
 لمعرفة ما يمكن تأهيله ألن يكون جزًء من حركة التصنيع المستقبلية.  

ة )وهي أيضًا ليست خطة كما اشير  تصادية شاملهي استراتيجية قطاعية وليست اق  االستراتيجيةبما ان  و 
-2013خطة التنمية الوطنية  فقد كان من المعول عليه ان تفصل    ( الملخص التنفيذيمن    2ي ص  أليه فيه ف
التنموي المنظور  عناصر استراتيجية الطاقة وسياساتها ومكوناتها وصناعاتها واستثماراتها، الخ من ضمن    2017

للتنويع خاصة وإنها    ذو مصداقيةمسار    17-13-ةخطكان ينبغي أن تشمل    تراتيجيةساال. وبالتعاون مع  العام
الوارد في خطأ   المضافة  للقيم  القطاعي  المسار  فإن  ذلك  من  وبداًل  الفترة.  ذات  خالل  وغياب    17-13-ةعدت 

للتنفيذ    benchmarksونقاط مراقبة    timelines  مشاريع استثمارية تفصيلية وغياب خطط عمل وتوقيتات زمنية
   .( أنظر ادناه ) استمرار احادية االقتصاد والطبيعة الريعية لهإلى  ، by default بالنتيجة،   ستقودكلها يها، ف

وال    صلد الفقرة إلى أن الوثائق الثالثة تعلن عن نوايا التنويع االقتصادي بدون منظور    ذهه  فيلنخلص  
 . خطط عمل لتحقيق هذا الهدف 

 2017-2012م تكريس نمط االستخدا( 3-2)
بعد   وحديثًا  الماضي  القرن  االستخدام    2003منذ سبعينات  الحكومة وفيفإن  باإلنفاق    نشاطاتال   في  المرتبطة 
ال فرص  توفير  مجاالت  أهم  كانت  المثالعالعام  سبيل  على  العراق.  في  الفترة    ، مل  فإن    2012-2007خالل 

)اإلضافي(  59 الجديد  االستخدام  من  االقتصاد %  اكان    ككل  في  والستخدا في  الحكومي  في  %    3م  فقط  
 (. 2 الجدولخرى )% في القطاعات األ38والزراعة )مجتمعين( والتحويلية الصناعة 

الخمس   خالل  االستخدام  في  التوسع  نمط  فإن  االقتصادي،  التنويع  تحقيق  في  المعلنة  للنوايا  وخالفًا 
(  2)  الجدول، والمبين في  17-2013وطنية  سنوات القادمة والذي يمكن استخالصه من مؤشرات خطة التنمية ال

في االقتصاد  % من االستخدام اإلضافي 57، فإن 2017و 2012سوف لن يشذ عن هذا النمط. ففيما بين ادناه،  
وككل   الحكومي،  االستخدام  في  فقط  7سيكون  و  التحويلية   الصناعة  في%  )مجتمعين(  في 36والزراعة   %  

ومن الجدير بالذكر    التنويع االقتصادي.  هدف  سق معغير مت   م وتوسعهلألستخدا القطاعات األخرى. وهذا النمط  
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زيادة حصة الناتج  ال يتعارض مع المعيار الثاني للتنويع االقتصادي الذي ورد في االستراتيجية، "هذا النمط  إن  
كومية  (. إن النمو في القيمة المضافة للخدمات الح4  ", )ص يشمل ... الحكومة...   ي المحلي غير النفطي والذ

ا ضمن  غير)من  في    لناتج  مساو  بنمو  يترجم  الحكوميا النفطي(  هذا    . الستخدام  إلى  إويفسر  اآلنفة  شارتنا 
 . االستراتيجيةللتنويع االقتصادي في وردا  "معيارين غير متوافقين" 

 2017-2012االستخدام وقوة العمل  (2) الجدول

     (000`) الف شخص ، ددــالع التغير خالل الفترة 
2012-2017 2007-2012 

2017 2012 2011 2007 
    

% ‘000 % ‘000     

 الزراعة والصناعة التحويلية  1,387 1,394 1,422 1,568 35 3 146 7

 االستخدام 
 الحكومة العامة  2,061 2,660 2,815 3,982 754 59 1,167 57

 باقي األنشطة  3,332 3,699 3,825 4,574 492 38 749 36

 المجموع  6,780 7,753 8,061 10,123 1,281 100 2,062 100

  CSOمعتمدة على بيانات 7,679 8,586 8,866 10,422 1,187  1,555 
قوة )عرض(  

 العمل 

 UN-DESAمعتمدة على بيانات  7,077 8,058 8,413 10,375 1,335  1,962 

 الوسط  7,378 8,322 8,639 10,398 1,261  1,759 

 

معدل    CSOات معتمدة على بيان 11.7 9.7 9.1 2.9
 البطالة، % 

 UN-DESAمعتمدة على بيانات  8.1 6.8 6.7 2.6

 الوسط  9.9 8.3 7.9 2.8

  ر:اد ــالمص

)أ(   (1) لسنة    :COSIT (2009)  .2012  :2007:  2012-2004االستخدام:  سنة    CSO (2011)من    2012إسقاط  سكان  ورقم 
  معدالت نمو   تاحتسب :  2017)ب(  حصاء.  إلعن الجهاز المركزي ل الصادرة    2010/2011من المجموعة اإلحصائية السنوية    2012

كما يلي:    17-2013في خطة التنمية الوطنية    )األنشطة(  القيم المضافة القطاعيةمعدالت نمو  الستخدام  القطاعي اعتمادًا على  ل
العامة: القيمة  الحكومة  نمو  معدل  مع  الحكومي  االستخدام  نمو  معدل  الحكومية  يتطابق  القيمة    المضافة  حساب  منهجية  )حسب 

%  40ساوي  معدل نمو االستخدام فيها ي باقي األنشطة غير النفطية:  .  (UN SNA68  في العراق باستخدام  للحكومة العامة    المضافة
كمية  ي معدل نمو  من معدل نمو قيمها المضافة. بالنسبة للنفط الخام من ضمن "باقي األنشطة" فإن معدل نمو االستخدام فيه يساو 

 . لإلستراتيجيةفي السيناريو المتوسط المنتجة نفط لا
تستخدم أرقام التعدادات السكانية والتوصيالت بينها بما    :(CSO)  المعتمدة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء األرقام    قوة العمل:  (2)

المعتمدة على بيانات األمم  األرقام  (.  2011)  عداد العام للسكان الهيئة العليا للت   الوارد في   2009فيها نتائج العد والحصر والترقيم لسنة  
  األرقام . ولفترة اإلسقاط فإن  UN (2011)ي  الواردة ف  2100-1950تستخدم بيانات السكان للعراق للفترة    : (UN-DESA)  المتحدة 

 األمم المتحدة. ات بيان المعتمدة على  األرقام الواردة في  االتجاهاتالجهاز المركزي لإلحصاء تستخدم ذات بيانات المعتمدة على 

   والضمان االجتماعي.تشمل الحكومة العامة على اإلدارة العامة والقوات المسلحة والتعليم والصحة  مالحظة:

 العمل في األمد الطويل   (قوةفي عرض )عجز ال( 3-3)
ليوني  مم سيزداد بمقدار  فإن االستخدا  17-2013بموجب الحسابات المؤسسة على مؤشرات خطة التنمية الوطنية  

مما يوصل    2017و  2012مليون بين    1.75الذي يزداد فيه عرض العمل )قوة العمل( بمقدار  قت  و شخص في ال
ع  م(. و 2)  الجدول(،  2017معدل بطالة في  فقط  %  2.8)  2017في    االقتصاد إلى حالة من االستخدام الكامل
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والخاص  العام  اإلنفاق  توسع  ال  2017بعد    العائلي/استمرار  مع  يتناسب  ال بما  عوائد  في  في  فلقد  ط  نفزيادة  ورد 
..، مما  .،  [  2030و  2012]أي بين    2030مليون بحلول    10أن االستخدام سيزداد بمقدار  ما يلي "  االستراتيجية

(. وباستثناء افتراضات غير واقعية عن زيادة  من الملخص التنفيذي   18" )ص  يوصل االقتصاد لالستخدام الكامل
ال العملمعدل  سوق  في  إضافة    مساهمة  فإن  اإلناث(  بين  فقط    10)وبالذات  تؤمن  ال  عمل  فرصة  ماليين 

عجز  االست  إلى  تقود  قد  ولكن  الكامل  بعد    كبير خدام  العمل  قوة  الذي  مماثال    2017في  أثناء    للنقص  حدث 
1975-1982 . 

العمل بحوالي    2030و  2017ففيما بين     2017كامل بحلول  مليون. وبظل استخدام    6.4ستزداد قوة 
  2012مليون ناقصًا الزيادة في االستخدام بين    10مليون )  8كون  تس  2030و  2017زيادة فرص العمل بين    فإن

ذلك    فإنمليون    6.4وبمقارنة هذه الزيادة في فرص العمل مع زيادة في عرض )قوة( العمل بمقدار    (.2017و
 (. 3)  الجدول، 2030مليون في  1.6إلى  2017عجز يتزايد تدريجيًا من حوالي صفر في  ينتج عنه

 2030-2011 العمل (عرضقوة )السكان و  (3) الجدول 

متوسط   قوة العمل:
CSO/UN-DESA 

 ألف شخص 

 -CSO على بيانات ةعتمد أرقام م

  

  

  

  

)عرض( قوة 
 العمل

 ألف شخص 

العمل   معدل المساهمة في سوق 
 (سنة+ 15)للفئات العمرية 

 السكــــان 
 ألف شخص 

%  

 رذكو  إناث متوسط
الفئات العمرية 

   سنة فأكثر 15
 المجموع 

8,322 8,586 43.2 14.0 72.5 19,874 33,330 2011 

8,639 8,866 43.5 14.5 72.5 20,394 34,201 2012 

10,398 10,422 44.7 16.9 72.5 23,305 38,885 2017 

11,600 11,484 45.6 18.6 72.5 25,204 41,841 2020 

14,045 13,785 47.2 21.8 72.5 29,226 47,109 2025 

16,799 16,402 49.0 25.6 72.5 33,440 52,781 2030 

  .(2) الجدولأنظر مصادر  :المصادر 
 سنة فأكثر. 15العمل على مجموع الفئات العمرية معدل المساهمة في سوق العمل يساوي حاصل قسمة قوة )عرض(  :مالحظة

جور في  ألإلى معدالت أعلى ل  ان قوديارية العالية س العمل والنفقات االستثمض(  )عر إن العجز في قوة  
،  النقل، التجارة، التمويل، السكن، إدارة حكومية، الخ(  التشييد، الموانئ،   )خدمات  قطاع الخدمات غير المتاجر بها

الطلب العالي ومعدالت    قودوسي.  ( وغيرها  )سلع صناعية وزراعية  المتاجر بها  المنتجاتوالتي سينتقل أثرها لقطاع  
  زيادتهاالمتاجر بها ال يمكن    المنتجاتار أعلى للخدمات غير المتاجر بها. ولكن أسعار  األجور العالية إلى أسع

المال( من   )العمل ورأس  الموارد  تقود إلى تحول  المتماثلة  الحالة غير  الدولية. إن هذه  بسبب مقيدات األسعار 
النفطية    جر بها. من ناحية أخرى فإن تصاعد العوائدت غير المتالى قطاع الخدماالمتاجر بها إ  المنتجاتقطاع  
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المتاجر    المنتجاتن انخفاض ربحية  إلة/عمالت الربط(. لذلك فة برفع قيمة الدينار )تجاه عمبلى المطال إيقود  قد  
ناحية،بها من  الحقيقي  ،  الدينار  صرف  سعر  ارتفاع  اخرى،واحتمال  ناحية  من  لتنويع  ا د  هو ج  يعرقالنس   ، 

 . ياالقتصاد

 الطاقة االستيعابية ( 3-4)

تستغرق  القادمين.    قد  العقدين  المتوقعة  االنشائية  والطلب    سيكون خالل ذلك  و الفورة  االقتصادي  النشاط  تصاعد 
طاقات  مواد التشييد و إنتاج  أسرع من توسع طاقات    ، بال شك   ،نتاجيةواإلالمتفرع عنه واستيراد السلع االستهالكية  

تسهيالالموانئخاصة    ، ماتالخد التجار ،  الخت  المالية،  المؤسسات  هذه  ة،  إن  الخ.  الحكومية،    الطاقاتدمات 
من اإلنفاق التي يؤدي تخطيها إلى انطالق    محددة اسناد مستويات  إال  تستطيع  ال    ، خالل فترة معينة، والتسهيالت 

بأشد تأثيرها في    اإلنشائية وتوابعها ستتبينالضغوط التضخمية. وفي ظل شبه انغالق العراق الجغرافي فإن الفورة  
العربي.    ذالمنف  الخليج  على  الوحيد  ظلالبحري  االستثمارية    وفي  المشاريع  تنفيذ  في  التأخير  فإن  المقيدات  هذه 

يقوي  نتاجية. وبهذا المناخ فإن القيود  إل إلى زيادة التكاليف االستثمارية وا  انعرض )قوة( العمل سيقود والعجز في  
 المشوب بتضخم متصاعد. شح ال يخلق اقتصادبعضًا مما  بعضهاً 

ولم تعمل على ابتداع    االحتماالتلم تتطرق لهذه    17-2013ومن الجدير ذكره أن خطة التنمية الوطنية  
وإيجاد حلول    ةوالسياسات واإلجراءات لمعالجة تبعاتها. لذلك ينبغي تشخيص القيود/الشح المتوقع  االستراتيجيات

كملها  ةمسبق إيجاد  ا  .  مؤسسية  ينبغي  الحاالت بنى  هذه  مع  التعامل  المناسب  .  تستطيع  من  المجال،  هذا  وفي 
، فرق العمل، لجان االصالح  العلى سبيل المث)  االستراتيجيةبعض توصيات البنية المؤسسية الواردة في    تطبيق

ينها  ن عالية المستوى ينبغي تكو . وبالمقابل، فإن لجنة/لجاأيضاً   لى وزارة النقلع  المؤسسي، الخ( لبعض الوزارات
وع األساسية  البنى  حالة  مستمرة  بصورة  تراقب  الطرق  لكي  تقترح  ولكي  عجوزات  حدوث  وإمكانية  العمل  رض 

من    19"، ص  low riskبأنها "منخفضة الخطر    االستراتيجيةواإلجراءات الالزمة لمعالجتها. وبخالفه فإن زعم  
 . دقيق ، غير  فيذيالملخص التن

 ة  ة المستويات االستثماري داماست( 3-5)

أMerza (2011)  ب يَّْنت  في مقال سابق،لقد   النفطي  ن مسارًا  ،  أنه(  لإلنتاج  مسار  أخفض من  )ًتب ين فيما بعد 
المالية/العملة  لإلستراتيجيةالمتوسط    السيناريو االقتصادية  الحاجات  إلشباع  كافيًا  ل-سيكون  لعقدين  األجنبية 
واحتمال    مة اإلنفاق المستقبليعابية، وبالرغم من ضخامقيدات الطاقة االستي  ي ظلوفي ضوء ذلك وف  القادمين. 

، فإن  وفي االقتصاد عموماً   في السنوات األولى لتنفيذ االستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقةمالي  حصول عجز  
العامة ستتزايد بشكل ملموس الميزانية  السين  فوائض  أو    المتوسط   ين هاريو مستقباًل في حالة تحقق اإلنتاج حسب 

ولقدالمرتف االستراتيجية  ع.  في  الفوائض  لهذه  استأشير  يتطلب  وهذا  الالزمةباط  ن.  والسبل  مع   الوسائل  للتعامل 
المتجمعة وكف  الفوائض  الماضية  ال تجربة  لكن  و   . اءة بشفافية  الثالث  فوائض  سنوات  تجمع  من  بالرغم  أنه  تبين 
.  الستخدام هذه الفوائض  استثمار في العراق / ارصندوق استقر أو بنى ك  طرأ  يتم إقامة  لمالعامة  ملموسة للميزانية  

إقامة صندوق استقراري/استثماري تودع به    من خالل  التعامل مع الفوائض المستقبلية بشكل يختلف  ينبغي  لذلك
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المتجمعة. الصندوق   5الفوائض  الدورية في  ةتحقيق ثالثإلى    ويهدف  التقلبات  هو تجنب  األول    وى مست  اهداف: 
أكبر ما يمكن من  )أي  ارة الفوائض المتجمعة بأكبر كفاءة ممكنة  ني تحقيق الشفافية في إداالستثمار العام، والثا

 وقع التدفق الكبير للعملة األجنبية على سعر الصرف.   فوثالثًا لتخفي ، الخطر( ةائد منخفضو الع

 لدعمواللطاقة االسعار المحلية ( 3-6)
أسع   االستراتيجيةبموجب   المنت فإن  والكهار  النفطية  اخرى جات  طاقة  منتجات  أسعار  وربما  تحريرها    رباء  سيتم 

حاالت   في  وبالفعل  القصير/المتوسط.  األمد  المنخفضة  كثيرة خالل  االسعار  إلى    )المدعومة(  فإن  تقود  للطاقة 
مع ذلك  و .  ثماراالستتردع  قد  نية العامة و االقتصادية وتزيد أعباء الميزاتواضع الكفاءة  و   الفساد والشحاحتماالت  

لصناعات/النشاطات قد يكون ضروريًا لتشجيع التصنيع  ا  والكهرباء وغيرها لبعضالغاز    دعم اسعارار  تمر اس  فإن
عدمه  .االقتصادي  والتنويع من  أعانته  ينبغي  من  فإن  ليست    الذلك  زيادة   نأإذ    .إبتداءً   واضحةمسألة    دواعي 
قد يتطلب أسعار    قتصادي تشجيع التصنيع والتنويع اال  وتقليل الشح والفساد وفي ذات الوقت االقتصادية  الكفاءة  

والذي    rent-seekingوجود أسعار متعددة يقود عادة إلى سلوك استرباحي    ولكنتلفة لمستهلكين مختلفين.  خم
الكفاءة  في  سلبًا  إلى  .  االقتصادية  يؤثر  التوصل  تتطلب  مقبولة تستوهذه معضلة  ولكن  تسوية  مختارًا  بقي دعمًا 

انخ  الكفاءةتستدني  و .  والفساد  فاض  األسعار  تحرير  مسألة  فإن  الوقت  لذلك  ذات  مفي  بعضها  دعومًا  استبقاء 
 يتطلب برنامجًا شاماًل وتفصيليًا.

  وسوق النفط العامليةيف العراق إنتاج النفط  مستقبل  اً: ـرابع 
  والطلب العالميينتقديرات العرض ( 4-1)

ب  والتصدير  تنطوي  اإلنتاج  للتصدير    على  الستراتيجيةلالمستقبلية  رامج  جدياً أحجام  تؤثر  أن  موازين    في  يمكن 
لذلك من المناسب  أسعار النفط.    في مستوى وبالنتيجة    مدين المتوسط والطويلالعرض والطلب العالميين في األ

جدي على    تخفيضبدون تأثير    ،ألمدين العراقي، خالل هذين االنفط  إمكانية استيعاب الزيادة في عرض    استطالع
خالل الفترة    عام للعرض والطلب العالميين ميزان    االستراتيجيةأحدى وثائق  ويتوفر في  أسعار النفط في العالم.  

ال يساعد هذا    ، ي ورد فيهذوالتفصيل البالشكل  . و ، وليس جدولdiagram  بياني  رسم في  ورد    2012-2030
فمع  .  في السوق العالمية   العراقي النفط  صدير  ت إنتاج/تيعاب الزيادة المتوقعة في  إمكانية اس  استطالعالميزان على  

يبين  بين النفط الخام التقليدي وغير التقليدي وسوائل الغاز وغيرها إال أنه لم  العالمي  ل مصادر العرض  صَّ أنه ف  
المختلفة  امنمساهمة   العالم  النفطي  طق  العرض  المساهمة  وبالذات  في  دول تقسيم  وداخلها   بين  األوبك    خارج 

ستخدمنا  . لذلك اأدناه   ( 4-4فقرة )  أنظر  .النفط العراقي في الميزان العالمي  مساهمة  توقعخالله    يث يمكن منحب
 

ال  5 الفقرة  تقرير مشاورات  الدوليمع    3201رابعة  في  النقد  باب   وردت توصية  ، IMF (2013)،صندوق  فوائض ب حتفاظ  الاالستمرار 
  .تأجيل إقامة صندوق سيادي )استقراري/استثماري(، مما يتضمن  IDF  في صندوق تطوير العراق  ، بالعملة األجنبية،العامةالميزانية  

مدفوع التوصية  هذه   أن  الحوكم  بوجودة  ويبدو  وضعف  و   ،governance  ،ةالفساد  العراق  منفي  هذا  أ  التخوف  مثل  إقامة  ن 
. وإذا  2012لبنك المركزي في  ل  االحتياطيات الدوليةقود إلى تدخالت سياسية مماثلة للمحاوالت التي تعرض لها رصيد  ت الصندوق س

  والتدخالت السياسية، ض الفساد  حين تتحسن الحوكمة وينخف  ، ألسباب عملية فأنه في المدى األطول  اآلن  ةمقبول  توصيةال  ههذنت  كا
 . Merza (2011)أنظر  .دارة والشفافيةاإلائد و و ال بد من اقامة صندوق استقراري/استثماري ألنه اكثر كفاءة من ناحية الع
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عن موازين  ،  2013رين ثان/نوفمبر  خالل تش  اظهر   ، موازين أخرى أكثر تفصياًل أعدا في تقريرين في هذا القسم  
للفترة   العالم  في  األول2035-2012الطاقة/النفط  الم  .  الدول  منظمة  "أعدته  بعنوان  )أوبك(  للنفط  آفاق  صدرة 

،  آفاق الطاقة في العالم"بعنوان "  IEAوالثاني أعدته وكالة الطاقة الدولية    .OPEC (2013)،  النفـط في العالم" 
IEA (2013a, 2013b)ف الممكنة  وتبعاتها  العراق  في  النفط  إلنتاج  المحتملة  المستويات  وسنتناول  ظل  .  ي 

ن على الطاقة/النفط كما تعرض أساسًا في التقرير األول مع ذكر النتائج المقارنة  موازين العرض والطلب العالميي
الثاني ال  المشابهة الواردة في التقرير  ختصر اإلشارة  . وست  االستراتيجيةواردة في  والنتائج اإلجمالية األقل تفصياًل 

المنظمة"   "تقرير  بعبارة  األول  الوكالة".  للتقرير  "تقرير  للتقرير باإل  هذاوللثاني  بالعراق  الذي  خر  اآل  ضافة  يتعلق 
 . 2012-تقرير الوكالة  بوالذي أشرنا له في ما سبق   IEA (2012)، 2012أعدته وكالة الطاقة الدولية  الذي 

على يحتوي   ثناياهما  في  ب  التقريران  والطلب  حاالت/   عدةتوقعات  العرض  مستقبل  عن  سيناريوهات 
وسوائل الغاز وما ي سقَّطه التقريران  الطلب على النفط  العرض و   ن ضمنها أنواع الطاقة المختلفة وم  ميين علىالعال

وهات متعددة فإن الشرح  مع تعرضهما لحاالت/سيناري. و كحصة لمجموعة دول األوبك في إشباع الطلب العالمي
 referenceي كل منهما، هو حالة "اإلشارة"  ف  أساس سيناريوحالة/  في التقريرين تتركز حول  والتوصيات  والتحليل

case    "الجديدة "السياسات  وسيناريو  المنظمة  تقرير  الوكالة.   new policies scenarioفي  تقرير  ومع    في 
الزمن،   من  عقدين  تتخطى  التي  التقريرين 2035-2012نظرتهما  في  يتم  إلىأيضًا    ،  المتوسط    التعرض  األمد 

الت  . 2012-2018/2020 حيث    عرضوهذا  للعراق  هذمناسب  نهاية  تشهد  الفترةقد  إلى   ه  مستوى    الوصول 
مع    .النفطية   في عقود الخدمة)أو المستويات المعدلة منه(  المتعاقد عليه    plateausالهضبة    إنتاجية-طاقة/إنتاج 

لى سبيل  العلم أن تقرير المنظمة يتجنب تفصيل أو ذكر برامج اإلنتاج في دول األوبك المختلفة ومنها العراق. ع 
للبرامج الطموحة لزيادة إنتاج النفط الخام في العراق في االمدين المتوسط والطويل    المثال، ليس هناك أي إشارة 

 راق في زيادة العرض النفطي.  في الوقت الذي يشير فيه تقرير الوكالة  لدور الع

   األوبك كمنتج متبقي( 4-2)
  س في الحفاظ علىااألس  األوبك منظمة  هو دور   ته المستقبليةفي اسقاطا  ضمني لتقرير المنظمةلعل أهم منطلق   

أو "موازن"    األوبك هي منتج "متبقي" مجموعة دول  إن    ويستخلص من هذا المنطلقأسعار النفط العالمية.    استقرار
swing producer  أنه بعد    .2035-2013للفترة    التقريراإلسقاط في  منهجية    واضحًا في. ويتبين ذلك حيث 

يطرح منه  والسوائل النفطية األخرى، للفترة المبينة،  النفط الخام  لى  ع لطاقة ومن ثم  على ا لطلب العالمي  ل   ه إسقاط
األوبك خارج  المتوقع من  العالمي  الفت   العرض  من    رة لنفس  خاصة  التقليدية،  المصادر غير  النفط من  فيه  )بما 
وغيرها(   والبرازيل  وكندا  المتحدة  حصة    تبقى تل الواليات  ذلك  حتى   األوبك بعد  العالمي  الطلب  اشباع  سنة    في 

. فالمتبقي والحالة هذه ليس تنبؤًا لما ستنتجه مجموعة دول األوبك مستقباًل حسب برامجها النفطية وإنما ما  2035
في    مبينة في اإلسقاطات، كما سيشار اليهالألسعار العالمية  انبغي عليها إنتاجه للحفاظ على تحقق مستويات  ي
 أدناه.  ( 4-5)

،  4  الجدولأنظر  حيث يالحظ ) ريو اإلشارة في تقرير المنظمة.  سيناوتظهر محددات هذه المنهجية في  
انأدناه  بين    (  أنه  يفترض  تبلغ    2018و  2012التقرير  والتي  العالمي  الطلب  في  الزيادة  كل  مليون    5.5فإن 

بك. ال بل أن تقرير المنظمة  ي( سيتم إشباعها بالكامل من قبل دول منتجة للنفط خارج األو -ب-برميل/يوم )م 
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يعاب العرض اإلضافي  فإن مجموع أنتاج دول األوبك ينبغي أن ينخفض الست   2018-2012ه خالل  يفترض أن
ي إلشباع  -ب-م   5.5ي ) -ب-م   5.7من خارج األوبك والذي يتخطى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي ليبلغ  

و  العالمي  الطلب  في  إضا-ب-م   0.2الزيادة  كمية  األوبك  ي  دول  مجموع  إنتاج  أن  أي  الخام  فية(.  النفط  من 
. ومن ضمن ذلك  2018ي في  -ب-م   36.0ى  إل  2012ي في  -ب-م   36.8والسوائل ينبغي أن ينخفض من  

)مع العلم أنه يصل    2018ي في  -ب-م   29.2إلى    2012ي في  -ب-م   31.1ينخفض إنتاج النفط الخام من  
مقداره   نفط خام  أ(. أي  2017ي في  -ب-م   28.8قعرًا  يشبعه  ما  في  االنخفاض  الطلب،    دولن  األوبك، من 

إنت ارتفاع  إال  يخففه  وال  نسبيًا  شديدًا  الفترة. سيكون  هذه  خالل  السوائل  أن    اج  ذلك  األعضاءويعني  في    الدول 
الفترة   خالل  الخام  النفط  من  إنتاجها  تخفض  أن  ينبغي  األسعار  للحفاظ    2018-2012المنظمة  مستوى  على 

بدوره    العالمية وهذا،  اإلسقاطات.  في  جداًل،    يعني،الواردة  افترضنا  العراقإذا  بالتخفيض    أن  يلتزم  أن  أراد  إذا 
اآلن() اإلنتاج  حصص  نظام  خارج  أنه  الفترة  ينبغي  فإنه    بالرغم  خالل  إنتاجه  يخفض    عن   2018-2013أن 

 . 2012في  ي-ب-م   3.2إنتاج 
 2035-2012 النفط من عراقال وإنتاج العالميين العرض والطلب( 4) الجدول

 ي(-ب-وم )ممليون برميل/ي

 فعلي  إسقاط  التغير خالل الفترات 

  -2012 

35 

-2012 

30 

-2012 

18 
2035 3002  2025 2018 2012 

 حالة االشارة   :World Oil Outlook 2013 إسقاطات تقرير االوبك   

 وبك العرض من دول خارج األ 52.9 58.6 60.4 60.8 61.6 5.7 7.9 8.7

 النفط الخام بما فيه النفط المحصور  40.4 43.2 41.6 39.7 38.0 2.8 0.7- 2.4-

 وسوائل أخرى  NGLsسوائل الغاز   10.4 13.0 16.1 18.4 20.6 2.6 8.0 10.2

0.9 0.7 0.4 3.0 2.8 2.7 2.5 2.1 
 Processingفوائض التصنيع 

gains   

 األوبك ض من العر  36.8 36.0 40.5 43.9 47.1 0.8- 7.1 10.3

 ام ــط الخــالنف 31.1 29.2 32.3 34.9 37.5 1.9- 3.8 6.4

 NGLs   &GTLsسوائل الغاز   5.7 6.8 8.2 9.0 9.6 1.1 2.8 3.9

 العرض العالمي  89.7 94.6 100.9 104.7 108.7 4.9 15.0 19.0

 الطلب العالمي  88.9 94.4 100.7 104.6 108.5 5.5 15.7 19.6

 )مبا فيه إقليم كردستان(نتاج العراق إ   

6.3 6.3 4.6 9.4 9.4 9.2 7.8 3.2 
 ة: ـــحسب االستراتيجي

 المتوسط  السيناريو 

5.1 4.3 2.1 8.3 7.5 6.9 5.3 3.2 
 : 2012-الوكالة  تقريرحسب 
 لمركزي السيناريو ا 

 . OPEC (2013), P.P. 9, 10, 52, 55, 57, 62, 66ك، األوب  تقرير إسقاطات ادر:ــالمص
  ( أعاله.1)  الجدول ،2012-لةالوكاتقرير حسب و حسب االستراتيجية قام األر 

ونفط ما    sandوالنفط الرملي  shale )من مصادر غير تقليدية( يمثله نفط السجيل/الصخري    tight oilالنفط المحصور    ة:ـمالحظ
 .  sub-saltالملح البحري العميق-تحت
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ي  -ب-م   14.1ستبلغ الزيادة في الطلب العالمي  فسيختلف األمر حيث    2035-2018أما خالل الفترة  
التقرير،   إسقاط  حسب  منها،  األوبك  )-ب-م   11.1وحصة  هذه    4  الجدولي  اشباع  أن  افترضنا  فإذا  اعاله(. 

في   األوبك  أعضاء  إنتاج  نسب  حسب  )أي  بالتناسب  سيكون  في  2012الزيادة  زيادة  العراق  حصة  فستكون   )
كردستان خالل الفترة  إقليم  بما فيه  إضافي فقط. بعبارة أخرى يكون إنتاج العراق  مليون برميل/يوم    1اإلنتاج قدرها  

 (. 2012ي في -ب -م  3.2ي )مقارنة مع -ب-م  4.2حوالي  2018-2035

   الوكالة( نتائج مشابهة في تقرير 4-3)
في سيناريو    يبين،  2035، والذي يغطي أيضًا الفترة حتى  IEA (2013a)، المشار أليه أعال،  الوكالةإن تقرير  

الجديدة " ذ السياسات  تقريبًا  العالمي  "،  الطلب  اشباع  األوبك في  دور دول  حول  التوجهات  حتى  ات  الفترة  خالل 
أنه2035 فيه  يتبين  إذ  ستشبعها أوائل/حتى   .  النفط  على  العالمي  الطلب  في  الزيادة  فإن  العشرينات  منتصف 

اج من النفط  ل األوبك. ويبرز في هذا المجال تزايد اإلنتاألوبك مع تراجع حصة دو دول  زيادات اإلنتاج من خارج  
( المتحدة  الواليات  في  تقليدية  غير  مصادر  السجيل من  تحتالصخري /نفط  )نفط  والبرازيل  المياه  -(  في  الملحي 

السجيل )نفط  واستراليا  الرملي(  )النفط  وكندا  البحرية(  الغاز  الصخري / العميقة  سوائل  إنتاج  تزايد  وكذلك    في( 
التوسع خارج  لعشرينات، والتي يتوقع التقرير بحلولها وصول  منتصف ا أوائل/مختلفة من العالم. ولكن بعد    مناطق

السجيل  نفط  خاصة  مداه،  األوبك  األوبك    الصخري /دول  دول  مجموعة  وتزيد  ستستعيد  المتحدة،  الواليات  في 
لى النفط، بما في ذلك اشباع  ( حصتها في اشباع الزيادة في الطلب العالمي عIEA, 2013b)خاصة العراق،  

العلم أن تقرير الوكالة يركز على حقيقة أن تصاعد  الكهرباء والنقل. مع    على محليًا فيها، خاصة    الطلب المتنامي
اإلنتاج في مناطق كانت تستورد النفط، خاصة في النصف الغربي من العالم، سيزيد من أهمية آسيا كسوق غالبة  

ر تقرير المنظمة يبدو أن تقرير  من ناحية أخرى، وعلى غرا  6خاصة سوق الصين(. لنفط األوبك ومنها العراق ) 
 ى ضمنًا، في إسقاطاته، فكرة المنتج أو المجهز المتبقي لألوبك.  الوكالة يتبن

 االستراتيجية  إسقاطات( 4-4)
ومع أن الزيادة في الطلب    في تقريري المنظمة والوكالة.  2035مقارنة مع    2030حتى    االستراتيجيةتمتد فترة اإلسقاط في  

النف في    االستراتيجيةط خالل فترة االسقاط في  العالمي على  الفترة  لذات  الطلب  أقل من زيادة  المنظمة،  هي  حالة  تقرير 
أن اإلنتاج من الحقول التي    االستراتيجية  ، تفترض(سيناريو السياسات الجديدة)وقريبة من الزيادة في تقرير الوكالة،  اإلشارة  

المنتجة حاليًا، هو من الكبر بحيث العالمية  تدهور اإلنتاج من الحقول  تطويرها واكتشافها في العالم، للتعويض عن    ينبغي
(  5) الجدول في . ويتوضح ذلك لإلستراتيجيةسيسمح باستيعاب الزيادة الكبيرة في االنتاج العراقي حسب السيناريو المتوسط 

حيث يظهر فيه    . تيجيةالسترال  تقرير تفصيلي  فيفي شكل بياني  الوارد  ن ميزان النفط العالمي  ماستخلصناه    الذي 
 

في  مع توجهه  فاالستراتيجية  تقرير    أما  مستقباًل.  لنفط العراقيستيعاب اال  الغالبةاآلسيوية هي    األسواقأن تكون    تقرير الوكالة  يتوقع   6
( إال أنه يوازن بين السوقين االسيوية واألوربية 2012% في  50أن االسواق اآلسيوية ستكون لها حصة تتخطى النصف )مقارنة مع  

 . عموماً 
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ويقابل ذلك ذات    ي.-ب -م   36يبلغ حوالي    2030و  2012أن التدهور في اإلنتاج في الحقول المنتجة حاليًا بين  
 في العالم.  تطويرها أو/و اكتشافهاالرقم تقريبًا للحقول التي ينبغي 

 ي( -ب-)م للطاقة المتكاملة الوطنية  يين حسب االستراتيجيةالعالم عرض والطلب( ال5) الجدول
طاــــإسقـ التغير خالل الفترات   فعلي  

  

2012-

30 

2012-

18 
2030 2025 2018 2012 

 النفط الخام من مصادر تقليدية  66.3 68.0 66.0 66.7 1.7 0.4

 من الحقول المنتجة حاليا   66.0 56.0 40.0 30.0 10.0- 36.0-

 من حقول ستطور/ستكتشف   0.3 12.0 26.0 36.7 11.7 36.4

 النفط من مصادر غير تقليدية 4.0 6.5 8.0 9.0 2.5 5.0

5.1 -1.2  غيرهاو  NGLsسوائل الغاز  19.2 18.0 22.0 24.3 

 الطلب العالمي /العـرض العالمـي 89.5 92.5 96.0 100.0 3.0 10.5

 المنظمة   تقرير حسب  بك االو  خارجمن  العرض 52.9 58.6 60.4 60.8 5.7 7.9
2.6 -2.7  الوبك لدول اما يتبقى  36.6 33.9 35.6 39.2 

العالميين،   المصادر: والطلب  العرض  تقرير  من  العرض  "  .االستراتيجيةتقديرات    ارقام  حسب  األوبك  ،  " المنظمةخارج 
  ( اعاله.4) الجدول

أن في  االستراتيجية تقديرات    غير  المستخلصة  ت ف    (، 5)   الجدول ،  األوبك  ال  خارج  دول  مساهمة  ل  ص ِّ
التد تعويض  في  متبقي  ذكورالم   هور وداخلها  كمنتج  األوبك  بدور  المتعلقة  المسائل  تحليل  الصعوبة  من  لذلك   .

وبداًل من ذلك عند طرح التقديرات الواردة في تقرير المنظمة وتلك المتعلقة باستيعاب الزيادة في إنتاج النفط العراقي.  
خارج   من  النفط  األوبكلعرض  تقديرات    (4  الجدولفي  )  دول  إجمالي  العالميين  يجيةاالستراتمن  في  )  للعرض/الطلب 

ال تتعارض مع تلك التي تم التوصل اليها في تقريري المنظمة والوكالة،  )"ما يتبقى لدول األوبك"(  ، تظهر نتائج  (5  الجدول
التصاعد كما   ومن الجدير مالحظة أنلك.  وتصاعدها بعد ذ  2018/2020-2012أي تناقص حصة األوبك خالل الفترة  

   .( وتقرير الوكالة4 الجدولاقل من ذلك المبين في تقرير المنظمة )و ه( 5)  الجدوليبينه 

 العالمية النفط سعار أ( 4-5)
،أي السعر    2012، معبر عنه بدوالرات  (WTIبرنت ودبي ومتوسط  )  يفترض تقرير الوكالة أن يرتفع سعر النفط 

ويقارن ذلك مع تقرير المنظمة    . 2035دوالر في    128إلى    2012دوالر للبرميل في    105رجيًا من  تد  ،"الحقيقي" 
دوالر/برميل    94إلى    2012دوالر/برميل في    110الحقيقي من    )سلة أوبك(  انخفاض سعر النفطيفترض  الذي  

تقرير  أما  .  (2012)بدوالرات    2035  في  دوالر  100ولكنه يتصاعد تدريجيًا، بعد ذلك، ليصل إلى    2015في  
(.  2011دوالر/برميل )بدوالرات    110قدره    2030-2012يًا للفترة  حقيق)برنت(  االستراتيجية فهو يفترض سعرًا  

 7. 2012إلى أسعار أسمية لتخطت مرة ونصف/مرتين مستواها في    التقارير  ه هذولو ترجمت االسعار الحقيقة في  
، ومن ضمنها النفط  في العالم  تحقق الزيادة في عرض الطاقةية واستدامة  من المناسب مالحظة أن إمكان  لذلك

 
ن  تتصاعد تدريجيا م ( الوارد فيه  إلى أسعار أسمية2012االسعار الحقيقية )أي بدوالرات  المنظمةعلى سبيل المثال، يترجم  تقرير   7

 . OPEC (2013), P. 27، 2035سنة  برميل/دوالر 160 إلى 2012ر/برميل في دوال 110
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تعتمد، بجزء كبير منها، على الحفاظ على مستويات    هذه التقاريرصة من المصادر غير التقليدية، الواردة في  وخا 
يؤدي إلى  ن انخفاض االسعار عن هذه المستويات بفارق كبير ولفترات مطولة  فإذلك  ل   .عالية من أسعار النفط 

التقلي   جعل غير  خاصة  الكلفة،  عالية  للنفط  مصادر  من  العرض  اقتصاديًا. زيادة  مجزية  غير  هذا    8دية،  وفي 
بحلول   الطاقة  من  انتاجها  من  مكتفية  ستكون  المتحدة  الواليات  بان  الوكالة  تقرير  نص  ي فهم  أن  ينبغي  السياق 

2035 . 

الن  إف  9وفيما عدا عن إشارات عامة،  المعروضة في هذه  المنظمةالتقارير  )تقرير    الوكالة تقرير  و   ورقة 
العراقي( أو الطلب العالميين    النفط( ال تحلل أثر التغير في العرض )خاصة  2012-لوكالةاتقرير  و   االستراتيجيةو
وكالة  ل عن  صادر  أخرًا  تقريرًا  الخصوص  هذا  في  ويشابهها  العالمية.  النفط  أسعار  على  علومات  ملنفط/الطاقة 

كثيراً  EIA (2013)األمريكية  الطاقة تتغير  ال  مديات  في  أسعارًا  تفترض  جميعًا  فهي  السيناريوهات  .  مع   
  فيها على فرضالمستقبلية  موازين الطاقة  سقاطات  إلتوازنية"  " اسعار    بعبارة أخرى فإنها جميعًا تتبنى.  المعروضة
 . ان األوبك منتج متبقي ضمني هو

 الدولية   برامج اإلنتاج النفطي في العراق وسوق النفط( 4-6)
يعرضها   التي  الصورة  أن  الواضح  المنظمة  من  وإقليم    والوكالةتقريري  المركزية  الحكومة  برامج  مع  تتوافق  ال 

فحسب   النفط.  إنتاج  في  للتوسع  رسمياً )  االستراتيجيةكردستان  اوليًا  تصورًا  تمثل  السلطة  ،  والتي  يخص  فيما 
)ب العراق  لكل  اإلنتاج  في  الزيادة  ستبلغ  بين  المركزية(  كردستان(  إقليم  فيه  السيناريو    2018و  2012ما  في 

ب-ب-م   4.6حوالي    المتوسط متمثل  لإلنتاج  أخفض  مسار  وحسب  الوكالة  المركزي سيناريو  ال ي.  تقرير  -في 
أعاله(. إن ذلك يعني أن العراق مقبل على زيادة    4  الجدولي ) -ب-م   2.1ستبلغ الزيادة خالل هذه الفترة    2012

؟ مع العلم أنه  2012عن  . فكيف يتوقع منه، إذن، تخفيض اإلنتاج  2018-2012خالل الفترة    كبيرة في اإلنتاج 
. أما خالل الفترة  2012عن معدل    2013خالل األحد عشر األشهر األولى من  اليومي  حقق زيادة في اإلنتاج  

من    فستتراوح  2018-2035 اإلنتاج  في  حسب  -ب-م   1.6الزيادة  حسب  -ب-م   3.0إلى    االستراتيجيةي  ي 
الوكالةتقري الزيادة  2012-ر  من  أعلى  بدوره  المدى  وهذا  ككل،  .  الفترة  أخذنا  وإذا  أعاله.  المذكورة  التناسبية 

المدى  2012-2035 العراقي تتراوح ضمن  الزيادة في اإلنتاج  فإن  كبيرة.    ي. إن هذه زيادة -ب-م   5.1-6.2، 
واردة ضمنًا في تقرير المنظمة فإن هذه الزيادة تمثل  فإذا سلمنا بمنطلق المنتج المتبقي لمجموعة دول األوبك ال

م61-50% والبالغة  %  األوبك  لنفط  المسقط  الطلب  في  الزيادة  المنظمة  -ب-م   10.3ن  تقرير  في  الواردة  ي 
 اعاله(.  4 الجدول خالل الفترة المبينة ) 

 
 ديسمبر/كانون أول  3في    Council on Foreign Relations  األمريكيفي نقاشه لتقرير الوكالة في مجلس العالقات الخارجية     8

في الواليات    الصخري /عل اإنتاج  نفط السجيلالالزم لجاألدنى    سعرأن ال  Fatih Birole  ذكر االقتصادي األقدم في الوكالة  ،2013
 دوالر للبرميل.  80هو  اقتصادياً  المتحدة مجزي 

إن القيمة التي تنتج عن السيناريو المرتفع مقارنة بالمتوسط ... سيلغيها انخفاض األسعار  ما يلي: " االستراتيجيةورد في أحد تقارير   9
 .  ".ي ..-ب-م 11الذي سيسببه إنتاج حوالي 

184



  22 -19                                                 االستراتيجية الوطنية للطاقة: إنتاج  النفط والغاز والتحديات الداخلية والخارجية 

الو  الفترة    2012-كالةومع أن تقرير  أنه خالل  قابلية دول األ  2035-2020يبين  وبك األخرى  ستكون 
في   مركزي دة اإلنتاج العراقي حسب مسار السيناريو الفي توسيع اإلنتاج محدودة بحيث يمكن فسح المجال لزيا

الوكالة ت2012-تقرير  بدون  من  أ،  الحجم  بهذا  العراق  دخول  فإن  للنفط،  العالمية  األسعار  على  مخفض  ثير 
"الرسمي"   السيناريو  حسب  خاصة  الالمتوسط  اإلنتاج،  في  2035-2014فترة  خالل  كبيرة  زيادة  على  ينطوي   ،

ت ال  قد  النفطي  األوبك  العرض  داخل  الحالي  الترتيب  يصبح  ذلك  عند  متبقي.  كمنتج  األوبك  دور  مع  توافق 
زيادة  مع كامل الن من المستبعد أن تقبل باقي الدول التكيف  أإذ  تراض دورها كمنتج متبقي معرضان للتغيير.  واف

"رسميًا"   لها  االمخطط  ذلك  في  نتيجة  وستكون  العراق.  من  يتخطى  إلنتاج  بما  العرض  ثم  زيادة  ومن  الطلب 
العالمية االسعار  فحسب  .  انخفاض  األوبك  دول  يصيب  لن  ذلك  ان  شك  الدول  وال  للنفط  وإنما  خارج  المنتجة 

  1986 النفطية في انهيار األسعار  وبهذا ستعاد ذكريات . وبالذات اإلنتاج من المصادر غير التقليدية للنفط األوبك
   ن دورها كمنتج متبقي.عندما قررت المملكة العربية السعودية التخلي ع

األ  بين دول  والمستترة( سواء  )المفتوحة  المنافسة  العقدين  وستؤدي  أو/و دول خارج األوبك خالل  وبك 
أن هناك حد أدنى  القادمين إلى صراٍع على حصة السوق فيما بين جميع األطراف. ذلك إن من المعروف عمومًا  

في األوبك الذي أصبح ضرورة )في تمويل موازناتها المالية  )متصاعد خالل الزمن!( من عوائد النفط لكل دولة  
االست الصعب  من  بدونه،  العامة(  طويلة  لفترة  واستقرارها  Aissaoui (2013)مرار  اقتصادياتها  وان  خاصة   ،

تقلباً  أو  انخفاضًا طوياًل  يتحمالن  اضطرابًا    االجتماعي ال  المنطقة  قد تشهد  السبب  لهذا  العوائد.  هذه  كبيرًا في 
 ئمة. ياسيًا/امنيًا وتغيرًا في التحالفات واألدوار لمنع أي تغيير جدي في الصورة القا س

 ات ـ اً: استنتاجـ خامس
الشمال في  و   3.5-3.0  الجنوبفي  ي )-ب-م   4.1-3.6  النفط  لتصدير  الحالية  طاقة البنية األساسية  تبلغ (1)

فيو   (.0.6 الواردة  المستقبلية  التصدير  برامج  في  أ  االستراتيجية  لتنفيذ  الوارد  األخفض  المسار  في  حتى  و 
  6.7في الجنوب  )  ي -ب-م   8.3  التصدير إلىطاقة  توسيع    ينبغي،  2012-لوكالةلتقرير االسيناريو المركزي  

   :ما يلي  العمل على . لذلك يجب 2020بحلول  ( 1.6وفي الشمال 

 طوط األنابيب القديمة. إعادة تأهيل خ •

 . إكمال خطوط األنابيب من الحقول الجديدة •

 الناصرية. إنشاء محطة جديدة في و توسيع طاقات الخزن في الزبير و طوبة والفاو  •

على   • للمياه العمل  كافية  طاقات  نقلها  توفير  األخرى   وأنابيب  واالستخدامات  الحقن  فيها    لغرض  بما 
 .  ” Common Seawater Supply Facilityرك لتجهيز ماء البحرتالمشروع المش ”

مشاريع  مشروع غاز الجنوب و المنشآت الغازية في الحقول و   بتنفيذ باإلسراع    تقليل حرق الغاز العمل على   •
 استغالل الغاز األخرى ومشاريع بنيته األساسية. 

تنفيذ   • في  الجوار  دول  مع  باالتفاق  والشروع  االستراتيجي  الخط  وتوسيع  تأهيل  األنابيب  خطوط  إعادة 
 الشمال والغرب. المختلفة لزيادة مرونة العراق في التصدير عبر الجنوب و 
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تهدف إلى تنظيم تطوير    االستراتيجية، فإن  2012-وتقرير الوكالة  17-2013خطة التنمية الوطنية    كما في (2)
الطاقة   لالقتصبهدف  قطاع  الريعية  األحادية  الطبيعة  تقليل  الوقت  ذات  وفي  العائد  أتعظيم  تحقيق  اد،  ي 

الوثائق ينقصها خارطة ط لتحقيق هذا    plausibleريق واقعية  التنويع االقتصادي. ولكن كل هذه  ومفصلة 
الطاقة   لقطاع  المتواضعة  لمعالجتها  باإلضافة  التي  الوطنية  التنمية  في خطة  ذلك  ما يظهر  وأكثر  الهدف. 

 ليس فيها استراتيجية مقنعة للتنويع. 

يعكس تواضعًا    ، مما قدبين هذه الوثائق متبادلة    ات لفترة تقريبًا ليس هناك إشار إعدادها في ذات ا بالرغم من   (3)
 إلدارة العامة في العراق. ل األجزاء المختلفةفي التنسيق بين  

اإلعداد   (4) يتم  لم  فإنها    لتخفيف/إدارةالمسبق  إذا  القادمة  اإلنشائية  الفورة  عن  ستنتج  التي  والعجوزات  الشح 
ب  والستتسبب  متصاعد،  يساهم تضخم  ت  في  ذي  )والتي  بها  المتاجر  المنتجات  قطاع  تنافسية  عتبر  انخفاض 

 ( ويؤثر سلبًا في المستوى المعيشي. االقتصادي حجر الزاوية للتنويع

 . 2030-2017ستتفاقم مشكلة النقص في قوة )عرض( العمل خالل الفترة  (5)

ت السياسية ينبغي العمل على  وانخفاض درجة الفساد والتدخال   ، governance  ، بالتوافق مع تطور الحوكمة (6)
التقلبات    إلى:. ويهدف الصندوق  فوائض الميزانية العامةع به  إقامة صندوق استقراري/استثماري تود تجنب 

في ممكنة  مستوى   الدورية  كفاءة  بأكبر  المتجمعة  الفوائض  إدارة  في  الشفافية  تحقيق  العام،    ، االستثمار 
 . ة على سعر الصرفالتدفق الكبير للعملة األجنبيوقع   ف تخفيو 

تقود   (7) للطاقة  المدعومة  االسعار  أن  أحيامع  في  كثيرة، ،  والشح   احتماالت  إلى  ن  الكفاءة  و   الفساد  تواضع 
االستثمار   تردع  وقد  العامة  الميزانية  أعباء  وتزيد  اسعاراستمرار  ولكن  االقتصادية  والكهرباء  الغاز    دعم 

وهذه معضلة    .االقتصادي  تشجيع التصنيع والتنويعلصناعات/النشاطات قد يكون ضروريًا لا  وغيرها لبعض 
والفساد.  االقتصادية  فاض الكفاءة  تسوية مقبولة تستبقي دعمًا مختارًا ولكن تستدني انخ  تتطلب التوصل إلى

 لذلك فإن مسألة تحرير األسعار وفي ذات الوقت استبقاء بعضها مدعومًا يتطلب برنامجًا شاماًل وتفصيليًا. 

وبالنتيجة  ب العالميين  العرض والطل   ميزان   في  يمكن أن تؤثر جدياً أحجام للتصدير    على  جيةاالستراتيتنطوي   (8)
الزيادة في عرض النفط    في مستوى أسعار النفط المناسب استطالع إمكانية استيعاب  في العالم. لذلك من 

ان عام للعرض  ميز االستراتيجية    تقاريرالعراقي، من ضمن ميزان عالمي للعرض والطلب. ويتوفر في أحدى  
ية  صيل الذي ورد فيه ال يساعد على استطالع إمكانولكن التف   2030-2012والطلب العالميين خالل الفترة  

اإل  في  المتوقعة  الزيادة  الفترة    نتاج استيعاب  تغطي  تفصياًل  أكثر  أخرى  موازين  استخدمنا  لذلك  العراقي. 
كالة  واآلخر عن و   واحد عن األوبك ،  2013  تشرين ثان/نوفمبرصدرا في  تضمنها تقريران،    2012-2035

 . الطاقة الدولية

منط  إن (9) األوبك  لق  أهم  لتقريري  اسقاطاته  والوكالةضمني  حتى  مفي  العالمية  النفط  آفاق  عن  المستقبلية  ا 
 أسعار النفط العالمية.  استقرار لحفاظ علىكمنتج متبقي لاألوبك   دولهو دور   2035
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الت (10) كال  يتوصل  المنطلق  هذا  أساس  إلىوعلى  القادمةحتى   أنه  قريرين  العشرينات  فإن    أوائل/منتصف 
األوبك مع تراجع حصة دول    دول  عها زيادات اإلنتاج من خارجفي الطلب العالمي على النفط ستشبالزيادة  

من النفط من مصادر غير تقليدية خاصة في الواليات المتحدة    األوبك. ويبرز في هذا المجال تزايد اإلنتاج
األوبك )خاصة العراق(    منتصف العشرينات، ستستعيد وتزيد مجموعة دولاوائل/. ولكن بعد  نداوالبرازيل وك

 . حصتها في اشباع الزيادة في الطلب العالمي على النفط

الوكالة (11) الفترة    2012-ومع أن تقرير  أنه خالل  قابلية دول األوبك األخرى    2035-2020يبين  ستكون 
فسح المجال لزيادة اإلنتاج العراقي حسب مسار السيناريو المركزي  في توسيع اإلنتاج محدودة بحيث يمكن  

  ،توسيع إنتاج النفط العراقيبدون تأثير مخفض على األسعار العالمية للنفط، فإن    ،2012-في تقرير الوكالة
المتوسط   السيناريو  حسب  الفترة    لإلستراتيجيةخاصة  في  2035-2014خالل  كبيرة  زيادة  على  ينطوي   ،

بك  دول األو بعض/كل  رغبة    م انعدا واجه  كما قد يفطي قد ال تتوافق مع دور األوبك كمنتج متبقي  العرض الن
لفسح المجال الستيعاب كامل الزيادة المتوقعة لإلنتاج العراقي. ذلك إن من المعروف عمومًا أن هناك حد  

ة )في تمويل موازناتها  أدنى )متصاعد خالل الزمن!( من عوائد النفط لكل دولة في األوبك الذي أصبح ضرور 
 ة طويلة بدونه. المالية العامة( من الصعب االستمرار لفتر 

تدهور األسعار في العالم قد تطول  من  فترة  ي التنافس على حصص السوق، نتيجة لذلك، إلى  وقد يؤد (12)
  قديمة معدلة بما  جديدة أو  او تقصر حتى تدرك األطراف المختلفة ان من مصلحتها االتفاق على ترتيبات 

الصراع ثم  بعد فترة من    ذلك  ا سيتم وربميحافظ على األسعار بمستوى مناسب وعلى حد أدنى من العوائد.  
لتوصل  أيضًا لغرض ا خارجها  وإنما مع منتجي النفط  المفاوضات والتفاهم ليس فقط بين دول األوبك فحسب  

تتقبل  إ تسويات  العالمي  للعراق   حصةلى  النفطي  اإلنتاج  من  في  تقرير    ةفترضالمتلك    أكبر  في  ضمنًا 
   .المنظمة

 املصــادر 
   ،، كانون أول واقع سوق العمل العراقي :2011 مسح شبكة معرفة العراق (2011اء )الجهاز المركزي لإلحص
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   2014 ة ـموازنمقرتح 
 * يف العراق والقطاع اخلاص واالستخدام اإلنفاق العام 

 د. علي مرزا 

 1والعجز واإليرادات  النفقات أواًل: 

مقترح الوزراء  الذي  2014موازنة    في  مجلس  موافقة  بعد  النواب  مجلس  إلى  كانون    ُأحيل  منتصف  في 
  يصات البترودوالر في أواخر كانون ثان، والتعديالت التي طرأت عليه فيما يخص تخص  2014ثان/يناير  

نفقات  المليار دوالر تخصيصات    60، منها  مليار دوالر  146حوالي    2014  سنةلتخصيصات النفقات    بلغت 
. التقاعدية، التي ال تشمل الرواتب  %(23)  موظفينالمليار دوالر تعويضات    33و %(41)  ستثماريةاال

العجز    بهذا يبلغ   .%(93)  مليار دوالر إيرادات نفطية   112منها    ر مليار دوال  120ي  لبحوا  رت اإليرادات د  قُ و 
  2. % من تخصيصات النفقات(81) مليار دوالر 62حوالي  بين النفقات واإليرادات المخطط 

ويقارن  .  دوالر للبرميل  90  ريتصد   سعر  الموازنة  فترض في حسابات أُ   النفطية   جانب اإليرادات   وفي
  3.4كمية تصدير    ت فترض اُ . كما  2012دوالر في    106و  2013  فير  دوال  102  قدره  مع سعر فعليذلك  

طاقة التكرير  واعتمادًا على تطور  كردستان.    اقليممن    ي-ب -م   0.4( منها  ي-ب -م مليون برميل في اليوم )
- 4.1فإن كمية التصدير هذه تتوافق مع إنتاج    ،2014خالل   واستهالك النفط في محطات الكهرباءالمتاحة  

  في في كردستان(    ي- ب -م   0.3)منها    ي-ب -م   3.3  قدره  فعليارن ذلك مع إنتاج  يقو   .ي-ب -م  4.2
  3. 2012( في  في كردستان ي-ب -م  0.25)منها  ي-ب -م  3.19و  2013

 

رت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  ورقة  ل* نسخة موسعة    . 2014شباط/أفبراير    8ُنش 
د. كامل مهدي على المالحظات القيمة التي أبدوها على مسودة سابقة لهذا المقال دون الزامهم  الجنابي و أشكر االستاذ/عدنان    1

 . 2014البصري على جهوده في إتاحة بيانات مقترح موازنة  كما أشكر د. كمال    بمحتواه.
ون ثان وذلك بزيادة تخصيصات ورد في وسائل األعالم أنه جرى في أواخر كانون ثان تعديل على مقترح موازنة منتصف كان  2

فيما عدا ذلك  دناه.أ  سادساً أنظر فقرة    البترودوالر )من ضمن تخصيصات االستثمار( بما يتوافق مع قانون المحافظات المعدل.
مليار دوالر،   140يبدو أن األرقام األخرى الواردة في المقترح بقيت كما هي. وتبعًا لذلك ازدادت تخصيصات النفقات من حوالي  

األرقام مليار دوالر. مع العلم أن    26مليار إلى    20مليار دوالر والعجز من حوالي    146في مقترح منتصف كانون ثان، إلى  
لت    . دينار للدوالر  1,166)مزاد البنك المركزي(    سعر صرف  باستخدام  إلى الدوالر   ر الدينامن  ُحو 

ألف   242بلغ    2012في حزيران    إقليم كردستانأن معدل إنتاج    (IEA, 2012)  عن العراق   ورد في تقرير وكالة الطاقة الدولية   3
استخدم مع إنتاج الشمال والجنوب إلشباع حاجة   إلنتاج(. وفي نفس الصفحة ورد ما يبين أن جزًء من هذا ا22  برميل يوميًا )ص

للمصافي ومحطات   وجهز  ما تم تصديره  أن  حقيقة  ويتوافق ذلك مع  العراق.  في بقية  والتصدير  الكهرباء  ومحطات  المصافي 
  2013وم في  برميل/يف  أل  107و   2012ألف برميل/يوم في    127ب    هزاد على إنتاجفي بقية العراق )أي عدا كردستان(  الكهرباء  

- م  0.3وزدناه إلى    2012ي في  - ب -م  0.25قدرنا إنتاج اإلقليم بحوالي    أرقام الوكالةوفي ضوء    )موقع وزارة النفط اإللكتروني(.
 . 2013ي في  - ب 
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  التصدير   ةكميالمستخدم لفتراض  اال  يمكن القول أن  2013و   2012  سنتينالوفي ضوء تطورات  
على سبيل    4تزايد العجز. إلى  سيؤدي    ة هذه الكمي  فاض انخ لذلك فإن    يعتبر متفائاًل.  2014  سنة ل)واإلنتاج(  

التصدير    أنلو    ،المثال ستتحققكمية  من    ي-ب -م   3.0ن  ستكو   التي  العجز  -ب -م  3.4بداًل  فإن  ي 
في  أو يختفي  العجز    سينخفض من ناحية أخرى،  مليار دوالر.    39أكثر من  مليار إلى    26سيرتفع من  

. دوالر للبرميل  90و/أو تحقق سعر تصدير للنفط أعلى من    اإلنفاقية  تخصيصات كامل ال  صرف  عدم  حالة
)وهي أحدث سنة تتوفر عنها    2011ميزانية  نفقات  الفعلي ل  صرفعلى سبيل المثال، يتبين من بيانات ال

  وتبين حساباتنا أنه لو .  أدناه  (2)  الجدول،  لتلك السنة  %75كان    الفعلي  صرفأن معدل ال(  فعليةبيانات  
  عجز  بداًل من)% فستحقق الموازنة فائضًا 82وحتى في حدود هذه النسبة  2014 نةسل إنفاق فعليتحقق 

   .(مليار دوالر 26
ظهور العجز فإن   خالل    تمويلهوعند  من  كسيكون  المتجمعةعدة مصادر  من    فوائض الميزانية 

في  ية  االجنب  بالعملةسابقة لم تنفذ أو تلك المودعة    تعاقدات )سواء كانت فوائض نقدية ل  السنوات السابقة
العراق تطوير  المصرفي  ،DFI،  صندوق  الجهاز  في  المودعة  األخرى  الفوائض  وحواالت  (  المحلي  أو 

واعتمادًا على مقدار العجز فإن    .( ومصادر أخرى وغير المصرفي   راض من الجهاز المصرفيالخزينة )االقت 
في صندوق    الفائض أن رصيد  لعلم  مع ا  استخدام فوائض الميزانية المتجمعة سيقيده حد أدنى حرج لرصيدها.

مليار دوالر في نهاية    6.5إلى    2012مليار دوالر في نهاية    18تطوير العراق انخفض بشكل ملحوظ من  
2013 (IMF, 2014 .) 

 االقتطاع من الموارد: التعويضات وخدمة الدين الخارجي ًا: ـثاني

  52.4  لغت تعويضات ب . ومن أصل% لتعويضات حرب الكويت 5ُيقتطع من عوائد تصدير النفط العراقي 
  2014 فبراير/نهاية شباط  حتىمليار    45حوالي  مليار دوالر فرضتها األمم المتحدة على العراق تم تسديد  

حوالي   منها  لجنة التعويضات    .47وتبقى  دوالر )موقع  (.  http://www.uncc.ch/status.htmمليار 
ادًا على كمية وسعر التصدير فإن من المتوقع تسديد المتبقي في غضون السنة والنصف القادمة. من اعتمو 

 ُاحتسب . ولقد  2038إلى نهاية    ،2011  فالتي بدأت في منتصو الخارجي  ناحية أخرى ستستمر خدمة الدين  
  5.85ار دوالر منها  ليم   9.44  بحوالي  2014لسنة  الموازنة    فيالخارجي  التعويضات وخدمة الدين    مجموع

أدناه(. ومن المناسب اإلشارة إلى أنه بينما يعتمد    1  الجدولمليار لخدمة الدين )  3.85مليار للتعويضات و 
فإن حساب خدمة    ينعلى كمية التصدير والسعر المستقبلي في الموازنة  المبلغ المقتطع للتعويضات  حساب  

 
)وفي االستراتيجية   ي- ب -م  4.2- 4.1،  2014لسنة    الموازنةيمكن قياس التفاؤل أو المبالغة في هدف اإلنتاج المتبنى في     4

للطاقةالوطن بمقارنته  (  ي-ب -م  4.5،  ية  في   بما وذلك  الدولي  النقد  صندوق  بعثة  عن  الصادر  الصحفي  االعالن  في  ورد 
ي - ب- م  3.2سيكون    2014إن انتاج النفط لسنة    فيه  مفاوضات المادة الرابعة مع العراق. حيث وردفي نهاية    25/3/2014

الهدف الوارد في اإلعالن منخفضًا واقل من ذلك الذي   يبدو بدوره    ولكن  (.IMF, 2014، )ي-ب- م  2.6  تصدير    ومن ضمنه
 .ي- ب- م 3.4بلغ    2014في شباط/فبراير  الذي تحقق  اإلنتاج  وأن    ، خاصة2013تحقق في  
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وغيرها من  والديون التجارية  نادي باريس  ب اتفاقات  تعديله حس  ما جرى عتمد على دين قائم )بعد يالدين  
عليها متفق  تسديد  وفترة  فائدة  وسعر  فإن  مسبقاً   االتفاقات(  أخرى  بعبارة  الموازنة   االقتطاعمبلغ  .    في 

لذلك فإن المبالغة  رقم يقيني إلى حد كبير.  هو  خدمة الدين  مبلغ  للتعويضات هو رقم توقعي في حين أن  
. للتعويضات   صدير النفط سينعكس في المبالغة في تقدير حجم االقتطاعلكمية ت يه أعاله  أو التفاؤل المشار ال

- م   3.4( قائم على افتراض تصدير  1)  الجدولمليار دوالر الوارد في    5.58رقم  لإن ا  ،على سبيل المثال
  ي )كما ورد في االعالن الصحفي لبعثة -ب -م  2.6. ولو افترض تصدير للبرميل دوالر 90 بسعر ي -ب 

قارن  ويمليار دوالر.    4.3فسيكون اقتطاع التعويضات    ، بنفس السعر،(IMF, 2014  صندوق النقد الدولي
 . 2013في  مليار دوالر 4.5 فعلية بلغت  تعويضات  ذلك مع

  2014  موازنةمقترح  في  الخارجي الدين وخدمة الكويت حرب تعويضات( 1) الجدول 
 مليار دوالر  دينار مليار  

 5.58 6,512 لكويت تعويضات حرب ا

 3.85 4,495 خدمة الدين الخارجي 

 0.96 1,119 الفوائــــد

 0.01 8 فوائد قروض البنك الدولي 

 0.02 18 فوائد قروض صندوق النقد الدولي 

 0.02 29 قروض االجنبية االخرىالفوائد على 

 0.16 189 الخارجية على القطاع الخاص فوائد السندات على اطفاء الديون 

د المترتبة عن اقساط االتفاقيات الثنائية مع دول نادي وائ الف

 باريس ودول خارج نادي باريس 
875 0.75 

 2.83 3,303 األقســــاط

 0.70 816 التسوية النقدية للديون في الخارج 

اقساط االتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج  

 نادي باريس
1,399 1.20 

 0.04 41 خاص في الخارج ون الصغيرة للقطاع الالتسوية النقدية للدي 

مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية 

 مديونيته في العراق 
47 0.04 

 0.85 986 اقساط قروض صندوق النقد الدولي 

 0.01 14 اقساط قروض البنك الدولي 

 0.06 73 رىـــأخ

 0.01 12 المفاوضات والمطالبات القانونية للدين الخارجي 

 0.01 6 تدقيق ومتابعة ومالحقة الديون في الخارج 

 0.00 5 لجنة الخبراء الماليين

 0.04 50 نفقات التمويل المشترك

 9.44 11,006 المجموع 

 .2014 والتعديالت على المقترح، في أواخر كانون الثاني 5. 2014بيانات مقترح )مسودة( موازنة  المصدر:
 

من قبل "المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي" في بغداد   2014مقترح )مسودة( موازنة ُارسلت جداول )ملفين أكسيل( ومذكرة أسس   5
 .2013تشرين األول/أكتوبر  7اوين اإللكترونية لقائمة المشاركين في شبكة االقتصاديين العراقيين، في إلى العن 
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 تخصيصات االستثمارية الًا: ـلثثا
 على تحديد   ،للقطاع العام  للمشاريع االستثماريةحد  و م  متوسط/بعيد المدى  يساعد وجود منظور تخطيطي

السنوية العامة  الموازنة  في  االستثمارية  ولكن    التخصيصات  ومترابط.  متسق  يتواجد بشكل  هذا   ال  مثل 
  2017- 2013و  2014- 2010. فلم يرد في خطتي التنمية الوطنية  في العراق  العامة  المنظور للمشاريع

للسنوات الخمس االقتصادية    واألنشطةحسب التقسيمات اإلدارية    فهااليوتكمحددة    عامة  ريعمشاجداول ب
متوسطة المدى يمكن ان تكون عونًا في هذا المجال. لذلك   موازنة عامة  ، حسب علمنا،تتوفر  . كما الفيها

تعد    وازنات فإن الم االسنوية  ضوء  واإلدارات المختلفة  قتراحات في  مسبق ، بدون  الوزارات  موحد  .  منظور 
ما   لدينا  وليس أن  يبين  على    ما  قائم  االقتراحات  هذه  مقابل  االقتصادية    دراسات يخصص  الجدوى 

  ، من ناحية   ،من موارد للميزانية  قع توفره ر التخصيص ما سيتو اواالجتماعية. وفي أغلب الظن يؤثر في قر 
لوزير أو رئيس  ل  لقوة التفاوضيةضافة لباإل  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  ات الحاجات ذات االسبقيو 
  مشاريع عن    ، في المجال العام،متاحةمتوسطة/بعيدة المدى    تقديرات وبينما تتوفر    .ى من ناحية أخر   ،دارةإلا

  تقديراتها   ،ح في المجال العاماأو تت  ،لم تنشر  وقطاعات أخرى   فإن وزارات أو القطاعات  بعض الوزارات  
 . والمشاريع التي تكونها المستقبليةاالستثمارية 

المتكاملة    تقديرات   تتوفرالطاقة    قطاعفي  المثال،    سبيلعلى   الوطنية  االستراتيجية  في  ظهرت 
)نفط خام وغاز  قطاع الطاقة  ل  الحاجة االستثمارية  ، والتي قدرت 2030تمتد إلى سنة  (  االستراتيجية)للطاقة  

رب شيء  هو أق  )الذي  هذا الرقمن  إ  (.2011)بأسعار    مليار دوالر  540بحوالي    (خال  ،وتكرير وكهرباء
ترليون   35لى حوالي  إوالذي يترجم  (  2011)بسعر صرف    ترليون دينار  630متاح لتقدير رسمي( يعادل  

  الغازية /وفي ضوء حقيقة أن معظم العقود النفطية  6(. 2011)بأسعار    2030- 2013  خالل  دينار سنويًا  
  قطاع ال  سيمولها  لطاقة األخرى ريع اومشا  هي عقود مقاولة خدمة كما ان معظم استثمارات التكرير والكهرباء

( فإن تخصيصات  2يالحظ في الجدول )  ولكن  .الموازنة العامةمعظم استثمارات الطاقة تتحملها    فأنالعام  
وا  2014و   2013 من  للنفط  بالرغم  المستوى رتفاعها،  الكهرباء،  من  أقل  تتضمنه    الزالت  الذي  السنوي 

  (.2011بأسعار   )خاصة وأنها ستنخفض حين تقاس االستراتيجية
 

ر تقرير وكالة الطاقة الدولية   6 مليار دوالر    530الحاجة االستثمارية لقطاع الطاقة بحوالي    ( IEA, 2012)  عن العراق  َقدَّ
  24.8( والذي يترجم إلى حوالي  2011ن دينار )بسعر صرف  ترليو   620(. ويعادل ذلك  2011)بأسعار    2035حتى سنة  

 الستراتيجية اهذا الرقم السنوي وذلك الوارد في  (. ويعود الفرق بين  2011)بأسعار    2035-2013ترليون دينار في السنة خالل  
من تلك    نفطية أعلىمستويات إنتاجية    تحقيق  ينطوي على    االستراتيجيةإلى أن رقم    ترليون دينار(  35)المذكور في المتن  

 . التي تضمنها تقرير الوكالة
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  وحدات البعض حسابات  أتجز حينما  قياسها يصعب كفاءة األداء قد  شارة إلى أنالومن المناسب ا
والنفقات   الموازنة العامة  في  ، وربما بعض نفقاتها التشغيلية،اإلنتاجية العامة بحيث ترد نفقاتها االستثمارية

 في هذه الحالة ال يمكن الربط بين التكاليف والعوائد ف.  واإليرادات األخرى في موازنات مستقلة لهذه الوحدات 
وانخفاض   التكاليف ارتفاعرباء الذي يعاني من ويتبين هذا األمر بشكل بارز في قطاع الكه .بشكل واضح

مقدار الربح أو الخسارة    بيان  على يساعد    تجمع جميع النفقات والعوائد   مالياً   ن وجود ميزانية مستقلة. إالعوائد 
تترت توليد  التي  وعمليات  استثمارات  على  وتوزيع  ب  الكهربائية  ونقل  تقدم  الطاقة  التي  اإلعانة  ومقدار 

للمستهلك. وربما ينصرف ذات األمر للقطاع النفطي. فالبد من التفكير في تنظيم عملياته المالية في ميزانية  
فإن ولكن، في المقابل،    .، على سبيل المثالكشركة نفط وطنية  اً مستقلة تعود لمؤسسة عامة مستقلة مالي

ضرورة  و من ناحية،    ، السياسي  عوائده عن القرارتخصيص  وصعوبة فصل    الكبيرة لعوائد النفط الهمية  ا
في    استثماراتهاستمرار أيراد    تبررقد    ، من ناحية أخرى،عوائده مع النفقات المترتبة عليه  الشفافية في بيان

دراستها    ينبغيمثل معضلة  يسية  والشفافية/المتطلبات السيا  إن تحقيق تسوية بين الكفاءة.  وازنة العامةالم
 .وإيجاد الحلول الناجعة لها

يالحظ ارتفاع تخصيصات النفقات الكلية )تشغيلية واستثمارية( في   2013وعند مقارنتها بموازنة  
ا الزيادة  ترليون دينار. وفيما عد   23.8بحوالي  )بما فيها تعديالت أواخر كانون ثان(    2014مقترح موازنة  

 (.2)  الجدولبترودوالر فإن أغلب المتبقي هو زيادة في تخصيصات النفقات التشغيلية،  في تخصيصات ال
التخصيصات  انخفضت  والبترودوالر،  النفط  عدا  وفيما  االستثمارية،  التخصيصات  ضمن  ألغلب     ومن 

( أن  2011سنة  لي )تبين مؤشرات الصرف الفعل ،  من ناحية أخرى   .2013  موازنة   األخرى عن  الوزارات 
ة مقارنة  % من التخصيصات االستثمارية المنقح 46نسبة الصرف الفعلي على المشاريع االستثمارية بلغت  

صرف   نسبة  )معدل  92مع  المنقحة  التشغيلية  النفقات  تخصيصات  من  النفقات %75  لتخصيصات   %
  (.2) الجدول( أنظر 7الكلية في الميزانية 

نسبة   انخفاض  ع ي  الصرفإن  ر مثل  في  قبة  المحلي  ئيسية  الناتج  في  االستثمار  نصيب  زيادة 
% من  37حوالي    2011على سبيل المثال، بلغت نسبة تخصيصات االستثمارات في موازنة    اإلجمالي.

مجموع تخصيصات النفقات في حين بلغت نسبة المصروف الفعلي على االستثمارات إلى المصروف على 
األخير 23النفقات   النسبة  وتقابل  حدود  %.  اإلجمالي في  المحلي  الناتج  في  استثمار  حصة  في  18ة   %

و   2  الجدول)أنظر    2011 الصرف 1  الملحقفي    5  الجدولأدناه،  نسبة  زيادة  على  لذلك فإن العمل   .)
 في الموازنة ومن ثم في الناتج المحلي اإلجمالي. ستثماررتفاع نسبة االا ىلسيقود إ)التنفيذ( 

 
الصحفي لبعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات   اإلعالنتشير المؤشرات األولية التي يمكن حسابها على اساس األرقام الواردة في     7

 . 2013ي موازنة  % من تخصيصات النفقات ف84ربما قاربت    2013لسنة  ( أن نسبة الصرف الفعلي  IMF, 201المادة الرابعة )
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 دينار  مليار ،2014 موازنة مقترح  في  االستثمارية  عالمشاري  تخصيصات( 2)  الجدول
 2011 ة ـــ موازن

  
  

  

نسبة  2012 2013 2014
الصرف 

% 

 موازنة 
 مقترح يـفعل

 معدل
 منقح 

مصدق  
 اصلي 

 منقح 

 الزراعة  131 352 37 210 327 187

 الموارد المائية  866 1,722 50 980 1,845 1,148

 النفط  4,239 7,138 59 10,650 17,625 20,400

 الصناعة والمعادن  271 1,344 20 560 2,323 595

 الكهربــاء  1,215 5,183 23 4,760 6,100 4,250

 واالتصاالت النقل  460 1,116 41 812 2,809 1,892

 التجارة  17 112 15 28 24 34

 واإلسكان   واألعمارالعامة  واألشغالالبلديات   1,140 2,599 44 2,406 3,357 3,268

37,826 27,993 16,772 49 19,245 9,493 
  وأعمارتنمية االقاليم  باقي الوزارات و

 والبترودوالر   (كردستان )بما فيها  المحافظات

 )النسبة تبين المعدل(   وعـــالمجم 17,832 38,812 46 37,178 62,404 69,599

 االستثمارية مجموع النفقات التشغيلية و 78,557 105,113 75 117,123 146,598 170,412

 النفقات االستثمارية إلى مجموع النفقات نسبة  23% 37%  32% 43% 41%

كانون    2014  موازنة  ومقترح(  اإللكتروني  المالية  وزارة  موقع )  2012  موازنة  :المصادر منتصف   2014يناير  /الثاني في 
 ر.على تخصيصات البترودوال، 2014يناير /الثانيفي أواخر كانون  على المقترح، والتعديالت

   .2012 لسنة المنقحة التخصيصاتلنا   تتح لم :مالحظة

  2014-2007نمط االستخدام : رابعاً 
( 2013/ 23/5التتابع في موقع شبكة االقتصاديين العراقيين )ب   ،بالعربية واإلنجليزية نشرالي،  في مقالين  ورد  

  ينتج عنها   2017- 2013مؤشرات خطة التنمية الوطنية    بأن  ،MEES  (12 /8/2013)  وفي مجلة ميس

كأهم مستخدم في    "الحكومة العامةقطاع "لنمط االستخدام في العراق والمتمثل في استمرار    زتركيفعليًا  

لداخلين في سوق العمل سنويًا.  اال يقل عن نصف    جزء أساس  الستيعاب والمصدر المعول عليه    االقتصاد 

 صادي الوارد في الخطة.المؤشرات ال تتفق مع هدف التنويع االقتأن هذه أيضًا  تبينو 

فيعند  و  الوارد  مركزيًا  الممولة  والدوائر  الوزارات  في  العاملين  عدد    2014موازنة  مقترح    مقارنة 

استمرار األهمية الكبيرة لالستخدام  يالحظ  ،  2013لسنة    للسنوات السابقةالمقرة    ات الموازنالواردة في    عداد أل با

 2014مي الدولة في موازنة  ي الزيادة السنوية لعدد مستخد بالرغم من التباطؤ الملحوظ ف  . هذاكوميالح

السنويةألف  96) الزيادة  مع  مقارنة  موازنة    (  االستخدام    ولبيان   .(ألف  158)  2013في  أهمية  استمرار 

 .أدناه (3) الجدوللنلقي نظرة على  ، بالرغم من هذا التباطؤ،الحكومي
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 العراق  في  العمل   قوة في ادةزيال   استيعاب في ة العامةالحكوم مساهمة( 3)  الجدول
 ألف شخص 

ة  الحكوم  مساهمة
 ، % العامة

 الزيادة  
 فعلــي موازنــات

  

  

2014 2013 2012 2011 2007 
2012-14 2007-12 2012-14 2007-12 

38 55 

254 689 3,004 2,908 2,750 2,660 2,061 
ن في الوزارات  يالعامل

 والدوائر الممولة مركزياً 

664 1,261 9,303 8,965 8,639 8,322 7,378 
قوة العمل )عرض العمل(  

 في االقتصاد ككل 

 ادر: ـالمص
 :مركزياً  الممولة والدوائر الوزارات في ني العامل( 1)

 .Merza (2013): 2011و 2007

في    2014  موازنةح  مقتر و  (اإللكتروني  المالية  وزارة  موقع )  2012  ةبموازن   الملحق  للوزارات  المالي  البيان:  2012-2014
 .2014يناير /ثان منتصف كانون 

 . Merza (2013) في بيانات من محتسبة: ككل االقتصاد في العمل عرضأو  labour force  العمل قوة( 2)

%  55ضح نمط االستخدام المشار أليه أعاله بمالحظة ان االستخدام الحكومي ساهم بتشغيل  يت
بين   العمل  لسوق  الداخلين  في    .2012و  2007من  الحكومي  االستخدام  في  الزيادة  تباطؤ  من  وبالرغم 

. إذ  2014و  2013  استمر/سيستمر خالل السنوات فأن هذا النمط    (،2013)عن موازنة    2014موازنة  
  2012% من الداخلين والذين سيدخلون لسوق العمل فيما بين  38اهم االستخدام الحكومي باستيعاب سيس

لعل أهمها  متعددة و   2013عن موازنة    2014ة االستخدام في موازنة  إن دوافع التباطؤ في زياد   .2014و
لسنة   النفط  تصدير  في  المخططة  الزيادة  تحقق  عدم  من  الخاصة    2014الخشية  حول   خالفاستمرار 

 تضخم البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي.. هذا باإلضافة لتصدير النفط من كردستان

 تخدام السياسة الصناعية ونمط االسًا: خامس
ل  ،المتعاقبة  العامة   الميزانيات   تمويلإن   المقترحة  االستخدام الحكومي  ل  ،2014  سنةومنها الموازنة  زيادة 

يتبين من  كما    إذاالعداد المتزايدة الداخلة لسوق العمل.  من    جزء مهمالستيعاب    متاح وفعاليعتبر اجراء  
خالل    ألف شخص سنوياً   252  بلغ  مل()عرض الع  عدد الداخلين في سوق العمل  متوسط  نفإ  (3)  الجدول

تدريجيًا خالل   العدد   رتفعوسي  .2014-2012خالل الفترة  سنويًا  ألف    332يزداد إلى  ل  2012- 2007  الفترة
ومن الصعوبة ال القادم.  االستخدام    توقعالعقد  بعدم التوسع في  االقتصادي في الدولة  القرار  متخذي  من 

حكومة  . إن أي  الداخلين لسوق العملكامل  في استيعاب    ى خر األ  النشاطات عدم قابلية  في ظل    الحكومي
 مضطرة لتوسيع االستخدام الحكومي. ، في مثل هذه الظروف،مهما كان توجهها سترى نفسها
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يعني تركيز احادية   بالرغم من األهداف المعلنة للتنويع االقتصادي،   ، غير أن استمرار هذا النهج
في ضرورة تبني  هي    ، في هذا المجال،الفخ الريعي. لذلك فإن التوصية المناسبة حكام حلقات  االقتصاد واست

اعداد استيعاب    بغية  ذات القابلية التصديرية،خاصة    ،تهدف لتنمية القطاعات األخرى فعالة  سياسة صناعية  
  بحيث تقل األهمية النسبية لالستخدام الحكومي بمرور الوقت   ا  تدريجي  متزايدة من الداخلين لسوق العمل

   .ويتغير نمط االستخدام الحالي

حزمة السياسات التي تهدف إلى تطوير وإنعاش بناء مجموعة  ،عموما    ،الصناعيةتعني السياسة و 
من النشاطات االقتصادية وتطوير مجموعة من التغييرات الهيكلية. على هذا فهي ليست محددة بالصناعة  
فقط وإنما تشمل قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى. ومن الناحية النظرية يتم تبني سياسات صناعية تدخلية  
من قبل الدولة بسبب أن عملية التنمية ليست تلقائية. وعدم التلقائية هذا يثار نتيجة نواقص نظام السوق  

ها بما يؤدي  ح التي تؤثر سلبا  في الكفاءة االقتصادية/االجتماعية. وهذه النواقص تتطلب تدخل الدولة لتصحي
ناحية العملية تواجه السياسة الصناعية عادة  لرفع مستوى الكفاءة ومن ثم ترقية العملية التنموية. ولكن من ال

لدى اإلدارة االقتصادية في الدولة عن المجاالت المناسبة    بمسائل تتعلق بمشكلتين. أوال  غياب المعلومات 
ة  ـة/البيروقراطية والقابليـرياة اإلدـاد وضعف البنيـفي االستثمارات المرغوبة ومن يقوم بها. وثانيا  مشكلة الفس

   .Rodrik (2009) رسم ومتابعة السياسات. الفنية في

لتواضع    مسبباتربما تعتبر من أهم ال   السياسي،  ستقطاب، باإلضافة للنزاع واالذه المشاكل العملية وه
العراق نتائج  أداء و  عموما  في  االقتصادية  سياسة صناعية واضحة  .السياسات  لغياب  على    هذا إضافة 

خطة    وفيما يتعلق بالمستقبل القريب/المتوسط ال يوجد في .  ومستوى اإلدارة االقتصادية   المستوى المؤسسي
فلقد تشعب العرض فيها إلى اجراءات  .  فعالة سياسة صناعية  لكال  متماسكا     2017-2013التنمية الوطنية  

واضح ببرنامج  مرتبطة  غير  وأهداف  المشاريع    ،وسياسات  أنشاء  في  الخاص  القطاع  تشجيع  كقوانين 
(، 24( وتنمية القدرة التنافسية )ص  51،  13والمشاركة في النشاط االقتصادي وإقامة مدن صناعية )ص  

(، وضرورة تخفيض دور القطاع العام في االستخدام  27،  26وضرورة التخلص من احادية االقتصاد )ص  
أن ما ورد حول القطاع الصناعي    كما الخ.    ،(50لعامة )ص  (، وخصخصة المنشآت ا53،  38،  36)ص

  وضع   اسة صناعية لو انهي(، كان يمكن أن يكون نواة لس82، صتحت عنوان )وسائل تحقيق االهداف
لما    وباإلشارةبشكل منظم وتفصيلي متسق وضمن رؤيا مؤسسية واضحة وقائمة بالمشاريع المنوي اسنادها.  

لسياسة صناعية  عناصر مناسبة    فهي تحوي   ،راتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة االست  ما هو متاح من  ورد في
قائمة بمشاريع صناعية ينبغي تشجيعها  ل   عرض تفصيليعلى    ملت االستراتيجيةاشتفلقد    ولكنها غير كافية.

شملت   كما  مؤسسية وإسنادها  بتغييرات  لجان    اقتراحات  على  لل تنطوي   task)واإلصالح  متابعة  وزارية 
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forces  ) متابعة  و المتصلةناعالص"لجنة  الصناعية إقامة  و   " linked industriesات  للمناطق    سلطة 
- 2013ن ما ورد في خطة التنمية الوطنية  يمكن القول أوبالنتيجة  ، الخ.  قابضة  صناعية  ة عامةشركو

ولكن ما ورد فيهما يمكن  متماسكة  واالستراتيجية الوطنية للطاقة ال يرقى إلى سياسة صناعية عامة    2017
 . للسياسة الصناعية  أعالهف في  رَ عَّ المُ   بالمفهوم  إطار شامل  فيما لو جمعه  ًا لسياسة صناعيةاسأسيكون  أن  

استيعاب الزيادة في قوة العمل: معضلة    في االستثمار وفيالقطاع الخاص ودوره  ًا:  سساد
  لسياسة االقتصادية في ا

  في الوقت الحاضر  يالعراقصاد  االقتفي  يحتل موقعًا مهمًا  القطاع الخاص    تدل المؤشرات المتاحة بأن
تطويره   دور  بويمكن  للعب  يؤهله  العملوإتاحة  واالستثمار  اإلنتاج  في    أكبرما  إذ  مستقبالً   فرص  تبين  . 

تقديرات مناسبة    عنهافي الفترات التي تتوفر  لناتج المحلي اإلجمالي  ل  ت الجهاز المركزي لإلحصاءتقديرا
  ( 4% من الناتج غير النفطي كما يظهره الجدول )60  يحوالب  ساهمأن القطاع الخاص    (2012- 2009)

والبناء والتشييد ونشاطات  وباقي التعدين  يهيمن على الزراعة    هذا القطاعأن  أيضًا    والذي يالحظ منه  .أدناه
مشاركته  ولكن ويشارك بنسبة مهمة في ناتج الصناعة التحويلية وملكية دور السكن والنقل والتجارة التوزيع 
 .والكهرباء ارف/التمويلالمص نشاطي في   فضةخ نم النسبية

دوره في توليد فرص العمل وفي االستثمار اتسم   في الناتج غير النفطي فإن الملموسةومع أهميته 
لم يستطع في جانب توليد فرص   القطاع الخاص   هو أنأعاله    ثالثاً   استقراؤه من فقرة  بالتواضع. فما يمكن

العامة  مضاهاة   العمل الحكومة  المضافة    بلغت والذي    قطاع  القيمة  نصف  من  أقل  فيه  المضافة  القيمة 
. وال شك أن الدولة في قرار  (1  الملحقفي    6  الجدول)  2012-2009للقطاع الخاص خالل السنوات  

في  والضغط الشعبي    العوائد النفطيةنما باعتبارات توفر  إال تلتزم باعتبارات االنتاجية و الحكومي  االستخدام  
ن جانب مهم من  . ولكن مع ذلك فإاع الخاص يخضع العتبارات الربحيةفي القط  الستخدامن قرار اأحين  

خالل العشرة سنوات    وتطوره دور القطاع الخاص في توليد فرص العمل يعود لتواضع نموه  ل  التأخر النسبي
  .( وتواضع االستثمار فيهوربما العقود الماضية)الماضية 
% من االستثمار غير النفطي خالل 8الخاص    قطاعمة الجانب االستثمار لم تتعدى مساه  فيف

بجميع  4)  الجدول  ،2011- 2009الفترة   تقريبًا  قام  العام  القطاع  أن  الجدول  من  يبدو  مما  وبالرغم   .)
  جدياً   اص نه في الحقيقة لم ينافس القطاع الخأالمتاجر بها )الصناعة والزراعة( ف  نشاطات في ال  ات االستثمار 

كان منخفضًا في هذين النشاطين خالل هذه   نفذهالذي    ستثماريعود ذلك إلى أن االفي هذه النشاطات. و 
ما   . على سبيل المثال، فإن(1 الملحق ،5 الجدول % من االستثمار غير النفطي، أنظر5الفترة )أقل من 

 . لقد كانت تكميلية الستثمارت سابقة  ونشاطات يتخطى تكرير النفط  ال    القطاع العام في الصناعة  استثمره
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 أنحصراستثمارات القطاع العام أكثر تركيزًا على الطاقة والبنى األساسية واالجتماعية. في هذا الوقت، فلقد  
  في النقل/التجارة/التمويل بفارق كبير  ثم    ،األبنية السكنية  في،  اساساً النشاط االستثماري للقطاع الخاص،  

 .  أخرى ونشاطات صغيرة 

  االئتمان شباع كامل  إلالجهاز المصرفي    لم تحفز   (سعر الفائدةالنقدية )  السياسةأن  وهناك رأي يرى  
رات الستثما لتتيح التمويل المجاني    سياسة ماليةبالتوافق مع  يتبع ذلك أنه  المطلوب من قبل القطاع الخاص. و 

 crowdedة،هم بإزاحسا   كال السياستينفإن  لسد العجز،    لالقتراض وتلجأ    العامة  العامة الواردة في الميزانية

out ،   الخاص القطاع  استثمار  من  اإلزاحة.    .جزء  هذه  لوال  أكبر  االستثمار  هذا  يكون  أن  يمكن  وكان 
ن السياسة النقدية، وحتى السياسة المالية، َحفَّزت المصارف على تفضيل استخدام  أإلى  وينصرف هذا الرأي  

ى البنك المركزي بأكثر بكثير من متطلبات  )بالذات الودائع لديها( وذلك بإيداع جزء كبير منها لد أموالها  
وربما أيضًا في شراء حواالت البنك المركزي وحواالت خزينة وزارة المالية. وقد قاد    8.االحتياطي القانوني

القطاع الخاص. إن اثبات    ذلك، حسب هذا الرأي، إلى تقليل االئتمان المتاح، من هذه المصارف، إلى
وفي اعتقادي فإنها حتى    9يحتاج إلى تحليل إحصائي واستطالع أيكنومتري. وتقدير حجمها    "اإلزاحة"حدوث  

ن تردد المصارف إلقراض النشاط الخاص يرجع إلى عوامل أإن حدثت فهي محدودة الحجم والتأثير. ذلك 
فاية  الحالة األمنية وقوانين الملكية والتشريعات وعالقتها بك تتخطى أثر السياستين النقدية والمالية لتمتد إلى 

التي تطلبها المصارف. من ناحية أخرى، في اقتصاد يغلب عليه التعامل    collateralsوفعالية الضمانات  
بالنقود واللجوء إلى المصادر غير المصرفية في التمويل فإن السياسة النقدية )بالذات سعر الفائدة( تكون 

 .دودة التأثير على القرارات االستثمارية في القطاع الخاص عادة مح

 
االحتياطي القانوني( زيادة على متطلبات  لدى البنك المركزي )  يداعات المصارف التجاريةإل  نسبة االحتياطي الفائض   ارتفعت  8

من الصعوبة   . ولكن 2012- 2009خالل السنوات    %272  إلى   2008- 2006  السنوات خالل    من االحتياطي القانوني %  41من  
الفائدة(، فلقد كان معدل سعر فائدة السياسة النقدية خالل السنوات سبب السياسة النقدية )ارتفاع سعر  قبول أن هذا االرتفاع كان ب

  ، 2009،  2007السنوية  اإلحصائية  أنظر النشرات    %(.16)   2008- 2006%( أقل بكثير منه خالل السنوات  7)  2012- 2009
 الصادرة عن البنك المركزي العراقي.  2012

بأسرع من ذلك الممنوح للقطاع   الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي   االئتمان مؤشرات المتاحة تزايد  في الحقيقة تبين ال  9
ن % سنويا؛ م17بنسبة    الممنوح إلى القطاع الخاص  pledgedازداد االئتمان النقدي والتعهدي  . فلقد  2012- 2009العام خالل  

أزداد بنسبة  والمؤسسات العامة حكومةائتمان ممنوح للويقابل ذلك  .2012في ترليون   28.1إلى  2009 ترليون دينار في  17.4
الصادرة   2012و   2009النشرات اإلحصائية السنوية  . أنظر  اتين السنتينتباعًا له  ترليون دينار  44.5إلى     34.4  % سنويًا؛ من 9

اص على حة فيما لو كان طلب القطاع الخزاإلبالطبع فإن هذه البيانات ال تلغي إمكانية حدوث او .  عن البنك المركزي العراقي 
 . طلب القطاع العام هو السبب في عدم تحققهاشباع  أرقامه المبينة وكان  أكبر من    االئتمان 
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 ، % في النشاط غير النفطي والخاص  العام لقطاعين ل األهمية النسبية ( 4)  الجدول

 االستثمار غير النفطي 

2009-2011 

 ي الناتج غير النفط

2009-2012 
  

 العام  الخاص  المجموع  العام  الخاص  المجموع   

 الزراعة والصناعة  17 83 100 95 5 100

 الكهرباء والماء 82 18 100 100 0 100

 البناء والتشييد  2 98 100 100 0 100

 النقل/ التجارة/التمويل، الخ.  24 76 100 79 21 100

 ملكية دور السكن  0 100 100 0 100 100

 الخدمات االجتماعية 94 6 100 100 0 100

 أخرى  33 67 100 40 60 100

 ة النفطيغير   األنشطة معدل 40 60 100 92 8 100

 األنشطة النفطية وغير النفطيةمعدل  68 32 100 93 7 100

 (. 1) الملحق( في  6) الجدول( و 5) الجدول من  مجمعة لمصادر:ا

 االستثمار يشير إلى تكوين راس المال الثابت المحلي اإلجمالي. مالحظة:

)  نطوت القد   الرسمية  الوثائق  المثال،  مختلف  سبيل  الوطنية  على  التنمية  ،  2017-2013خطة 
ستراتيجية التنمية الوطنية  ا،  2014  -2010لمتكاملة للطاقة، خطة التنمية الوطنية  االستراتيجية الوطنية ا

توصيات بضرورة تشجيع القطاع الخاص  على    وتصريحات المسؤولين الحكوميين الخ(  ،  2007- 2005
دام  الوسائل والسياسات واإلجراءات الالزمة لتنمية القطاعات البديلة للنفط واالستخاالستراتيجيات و أهم    كأحد 

تجربة السنوات أن غير  الحكومي بغية التخلص من احادية االقتصاد وايجاد مصادر مستديمة لالستخدام.  
أن بينت  بالشكل    المنصرمة  الخاص  القطاع  دور  لزياد  في    (التلقائي)الدعوة    الوثائق هذه    معظم الوارد 

ة اقتصادية مقتدرة وشفافة  بدون سياسة صناعية ودور فعال إلدار ملموس    يكون لها تأثير  والتصريحات ال
في تنسيق السياسات واإلجراءات وإقامة البنى المؤسسية المحابية للنمو واستخدام نظام السوق واألسعار  

 . نة القطاع الخاص للقيام بهاوتشخيص مجاالت النمو وتشجيع وإعا

 المحافظات وموارد البترودوالر وصالحيات : عاساب
  ، 2013آب/أغسطس    8الذي صدر في    ،2008( لسنة  21لمحافظات رقم )ورد في التعديل الثاني لقانون ا

فيما يخص   ، عن السلطة المركزية،من استقاللية المحافظات   يمكن أن تزيد   التي   التعديالت مجموعة من  
المالية  ومواردها  الصالحيات صالحياتها  جانب  ففي  )ورد    .  المادة  من  سادسًا  يلي:(  2في  تدار "   ما 

( من الدستور بالتنسيق والتعاون  114و   113و   112ة المنصوص عليها في المواد )االختصاصات المشترك
فيها لقوانين المحافظات غير المنتظمة في اقليم    ولوية وتكون األ بين الحكومة االتحادية والحكومة المحلية  

اإلضافة  ب  وفي جانب الموارد المالية،  ".من الدستور  115  في حالة الخالف بينهما وفقاً ألحكام المادة
فيها النفط/الغاز تتمتع بإيراد إضافي  رر  كَ أو يُ ج  تَ ن  التي يُ   ت افإن المحافظ  ،تحاديةالانية از لحصتها من المي 

الفقرة حدد  من    8  ته  ثانيًا  " (  44)  ةالماد من  يلي:  في  كما  منتج  خام  نفط  برميل  كل  عن  دوالرات  خمسة 
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متر    150محافظة وخمسة دوالرات عن كل  المحافظة وخمسة دوالرات عن كل برميل نفط خام مكرر في ال
  ."ب غاز طبيعي منتج في المحافظةمكع

المعدل المحافظات  قانون  الهيكل   هذا   ويثير  في  األساسية  القضايا  من  مجموعة 
إذ أن من المرجح أن يقود تطبيق  إلداري في العراق باإلضافة لقضايا فنية تفصيلية.  ااالقتصادي/السياسي/

  112حيث ان المادة  و .  قليم كردستانوإ  ةالحكومة المركزيللعالقة القائمة حاليًا بين    ثل  مما   وضع  القانون إلى  
  ، كردستان من سياسة نفطية مستقلة   اتبعته متعلقة بالموارد الطبيعية ومنها النفط، وفي ضوء ما  من الدستور  

 والجماعات السياسية فيه( )  النظام السياسيأن    إن حقيقة  مسارًا مماثاًل.  ات فإن هذا التعديل يتيح للمحافظ
ا  م بينه  التنسيقومن ثم  بين المركز واإلقليم    والخالفات   شكاالت إللحل امناسبة  ستطع الوصول إلى آلية  يلم  

يع هذا الخالف فإن توس   (الطاقة)خاصة في مجال    تنموية بناءة ومتسقةواستراتيجيات  للوصول إلى سياسات  
أزمات ليشمل   إلى  سيقود  األخرى  بين  م  المحافظات  المحلية  ستمرة  عملية  يعرقل  قد  و   والمركزاإلدارات 

دارية والتنفيذية  إلاالمهنية و إذا كانت القابليات  فيما  من ناحية أخرى، من غير الواضح    .تنموي التخطيط ال 
مسار طال  في  بشكل كفوء وشفاف    مواردها الماليةاستغالل  استخدام صالحيتها و   درة علىافي المحافظات ق

 .محافظاتها المهملة منذ عقود طويلةمن تطوير وبناء كين اإلدارات المحلية نتظاره في تما

برقم    ساس البترودوالرأتحديد    إنأما من الناحية الفنية التفصيلية فيمكن اإلشارة للقضايا التالية.  
خفاض  ن ا في حالة  ثقيالً عبئًا  العامة  لميزانية  اينتج عنه مستقباًل تحميل    برميل( قد /ات دوالر -عدد مطلق )

تكاليف استخراج ونقل  السعر ناقصًا  أي  )  السعر الصافيبنسبة من    هتحديد . وكان من االفضل  أسعار النفط
يث يكون العبء متناسبًا عند انخفاض أو  حب(  برميل من النفط الخام إلى منطقة االستخدام أو التصدير

من خالل    األساسين   مزج فضل  األمن  ويكون  .  من السعر الصافي  %5  ،على سبيل المثال  .ارتفاع االسعار
من ناحية أخرى، فإن احتساب    أيهما أقل.  برميل/دوالرات -عدد أو    السعر الصافيمن  النص على نسبة  

الطبيعي    بترودوالر الغاز  المحافظة  المصاحبعلى  منح  يعني  من    المنتجة  المنتج  يقترب  إضافيَا  عائدًا 
إلى أن معظم الغاز المصاحب يحرق في الوقت    بترودوالر النفط الخام. هذا إضافة  منحها  االزدواج مع

 .المصاحب-غير از ـاز، قصر البترودوالر على الغـويكون من المناسب، في مجال الغالحاضر. 

ثان،  2014موازنة  مقترح  في  و   كانون  منتصف  في  دوالرات ،  خمسة  استخدام  من  بداًل 
 أساس  البترودوالر  تخصيص تخدم في  ساُ كما ينص عليه قانون المحافظات المعدل،    ،غاز-3م150للبرميل/

مليار دوالر.    1.5حوالي  الموازنة  مقترح  . وبهذا خصص للبترودوالر في  غاز- 3م150للبرميل/  دوالر واحد 
  5احتسب البترودوالر على أساس  )كما ورد في وسائل اإلعالم(    يناير/ولكن بعد تعديل أواخر كانون ثان

تقود و مليار دوالر.    7.5حوالي    المعدلةصات البترودوالر  تخصي  وبذلك بلغت   غاز - 3م 150دوالر للبرميل/
دوالر، في مقترح منتصف  مليار    20من  المخطط  عجز الموازنة    زيادة  إلى  هذه الزيادة في التخصيصات 

  .ترليون دينار( 30.3ترليون إلى   23.3من  ي)أ مليار دوالر 26إلى كانون ثان، 
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 نتيجــة 
األساسية للسياسة االقتصادية في العراق في الوقت الحاضر تتمثل  مما تقدم يتبين أن أحدى المعضالت  

قدرات وأداء اإلدارة العامة واالقتصادية في ذات الوقت الذي يتطلب فيه تحقيق تطور مستديم    ضعففي  
. ولعل إعداد  العامة  ةللقطاع الخاص وتحقيق مناخ استثماري جذاب دور فعال إيجابي لإلدارة االقتصادي 

أثرها في حفزه على  تواضع  التنسيق مع القطاع الخاص و   تواضعلعامة وتنفيذها يقدم مثااًل في  ا  ات الموازن
االستثمار والتوسع. فبالرغم من أن االستثمارات في الموازنات العامة ركزت على مشاريع البنية االساسية  

ربما قد تسهل عمله،  ي يفترض أن يلجها القطاع الخاص، و واالجتماعية والطاقة بعيدًا عن المجاالت الت
المجال االستثماري. وسواء   جزء من  غير أن هناك رأي يرى أن القطاع العام ربما أزاح القطاع الخاص من

وبالذات   للقطاع الخاص منخفض الكلفة  التمويل    توفرفي    وجود مشكلةصح هذه الرأي أم ال فأنه يشير إلى  
. هذا إضافة إلى العراقيل  جهاز المصرفي أثر في ذلك ولعل للبطء في إعادة هيكلة ال.  يهالوحدات الصغيرة ف

 10والمشاكل التي تواجهه في تعامله مع دوائر الدولة والمشاكل األمنية األخرى المساهمة في عرقلة نشاطه. 
تجا فهناك  وشفافة"  مقتدرة  اقتصادية  إلدارة  إيجابي  فعال  "لدور  الوصول  يمكن  كيف  بها أما  مرت  رب 

الدول   ، وبالتوازي معها،العديد من الدول وخاصة الدول اآلسيوية وقبلهاويتخذها  ا  وسياسات وإجراءات اتخذه
المتقدمة وطبقتها بنجاح واضح في تطوير اإلدارة االقتصادية وزيادة فعاليتها. ويبرز في هذا المجال الدور  

على أنظمة  وهذه الدول تنطوي    اإليجابي إلعداد خطط وميزانيات عامة متسقة، سنوية ومتوسطة المدى.
ن التقارير الدولية المعدة حول العراق عناصر  سياسية واجتماعية وثقافية وأثنية متباينة. ولقد بيَّن العديد م

عديدة من هذه التجارب والخطوات الالزمة لتطوير هيكلية وعمل وأداء اإلدارة العامة واالقتصادية بما فيها  
االقتصادية في المواز  سياسة الدولة  شمول  هذه  كيفية  احتوت  كما  ومتوسطة المدى.  نات العامة السنوية 

 ح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي. التقارير على عناصر إصال 

التجارب  هذه  من  المستلة  والسياسات  والبرامج  والنتائج  الخطوات  تطبيق  تأمين  يمكن  كيف  أما 
لى حصيلة تفاعل النظام السياسي  الدولية بفعالية في العراق فهذا يتخطى قابلية التحليل االقتصادي ليمتد إ

 ائمة في العراق والتي ال تبدو بأحسن أحوالها في الوقت الحاضر! والجماعات والبنى السياسية والمجتمعية الق

 
 ةً مرتبط  تي أصبحتوالفي دوائر الدولة، في العراق،  في إنجاز المعامالت    لعل أهم هذه العراقيل هي إجراءات التطويل   10

بالفساد.   متزايدة  الحكومية    ضافةفباإلبصورة  الدوائر  في  الرشوة  التعاقدات  لقصص  المتصور يبين  وفي  الفساد    مؤشر 
Corruption Perception Index    2013في    العالمي  القياسالذي تنشره منظمة الشفافية الدولية أن مرتبة العراق في  

 . http://www.transparency.org/country#IRQ دولة، أنظر: 177من  171 كانت
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 (1) امللحق 
  العام  القطاعين  اإلجمالي )االستثمار( غير النفطي بينالمحلي تكوين راس المال الثابت  تقسيم  (5) الجدول

 دينار  ترليون   الجارية، باألسعاروالخاص 
  النسبية األهمية

  العام قطاعينلل

 والخاص 

 2009-2011 ، %  

2011 2010 2009 

  
 عام  خاص  مجموع  عام  خاص  مجموع  عام  خاص  مجموع  عام  خاص  مجموع   

 لصناعة التحويلية االزراعة و 0.45 0.10 0.55 1.61 0.03 1.64 1.05 0.01 1.06 95 5 100

 الكهرباء والماء  2.20 0.00 2.20 6.53 0.00 6.53 5.06 0.00 5.06 100 0 100

 البناء والتشييد  0.11 0.00 0.11 0.37 0.00 0.37 0.42 0.00 0.42 100 0 100

 النقل والتجارة والتمويل  0.92 0.32 1.24 1.56 0.74 2.30 2.69 0.33 3.01 79 21 100

 ملكية دور السكن  0.00 0.94 0.94 0.00 1.30 1.30 0.00 1.34 1.34 0 100 100

 خدمات التنمية االجتماعية  8.17 0.00 8.17 11.11 0.00 11.11 20.03 0.00 20.03 100 0 100

 أخرى 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 40 60 100

100 8 92 30.9 1.7 29.2 23.3 2.1 21.2 13.2 1.4 11.8 
مجموع تكوين راس المال  

 غير النفطي 

100 7 93 37.3 1.7 35.6 26.3 2.1 24.2 13.5 1.4 12.1 
المال   تكوين راسمجموع 

 النفطي وغير النفطي 

 الناتج المحلي اإلجمالي  86.4 44.4 130.8 111.1 56.7 167.8   212.3   

 (. 2) الملحقأنظر  در:االمص

  مساهمة الدول المانحة متضمنة في القطاع العام. ( 1) :اتمالحظ
 ون بسبب التقريب.ال يشير بالضرورة إلى انتفاء االستثمار وإنما قد يكفي الجدول  (0.00) الرقم ( 2)

 تقسيم الناتج غير النفطي بين القطاعين العام والخاص  (6) الجدول
 ارـدين ون ـترليباألسعار الجارية، 

  النسبية األهمية

  العام قطاعينلل

 والخاص 

 2009-2012 ، %  

2012 2010 2009 

  
 عام  خاص  مجموع  عام  خاص  مجموع  عام  خاص  مجموع  عام  خاص  مجموع   

 الزراعة والصناعة التحويلية  2.47 7.78 10.24 2.23 9.82 12.04 1.87 14.25 16.12 17 83 100

 الكهرباء والماء  1.90 0.42 2.31 2.49 0.42 2.91 2.89 0.81 3.69 82 18 100

 البناء والتشييد  0.33 5.30 5.63 0.31 9.96 10.26 0.19 18.79 18.98 2 98 100

 النقل والتجارة والتمويل  4.45 15.44 19.89 4.40 19.58 23.98 8.90 21.64 30.54 24 76 100

 ملكية دور السكن  0.00 12.32 12.32 0.00 13.30 13.30 0.00 15.57 15.57 0 100 100

 خدمات التنمية االجتماعية  19.92 1.52 21.44 28.71 0.00 28.71 33.37 3.78 37.15 94 6 100

 أخرى 1.39 1.58 2.97 0.10 3.63 3.73 2.25 2.29 4.54 33 67 100

 النفطية  غير األنشطة مجموع 30.5 44.4 74.8 38.2 56.7 94.9 49.5 77.1 126.6 40 60 100

 الناتج المحلي اإلجمالي  86.4 44.4 130.8 111.1 56.7 167.8 175.9 77.1 253.0 68 32 100

 (.2) الملحقأنظر  المصادر:

 .المحتسب الخدمة رسم شملي الجدول هذا  في اإلجمالي  المحلي لناتجا: مالحظة
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 (2) امللحق 
 (6( و)5)مصادر اجلدولني 

 (5) الجدولمصادر 
 لإلحصاء: لة من الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي زَ نَ المصادر التالية مُ 

لإلحصاء )  المركزي  لسنة  (  2010الجهاز  العراق  في  رأس المال الثابت  تكوين  التقديرات األولية إلجمالي  تقرير 
 . ن أول، كانو 2009

 ، شباط. 2010تقرير التقديرات األولية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة ( 2013)_____ 

 . 2011التقديرات األولية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة تقرير ( 2013) _____ 

واإلجمالية   الفصلية األولية التقديرات  (2012الجهاز المركزي لإلحصاء )( و 6)  الجدولالناتج المحلي اإلجمالي:  
نيسان.  2011 لسنة المحلي  للناتج لسنة  ،  الجهاز  تقديرات  أن  العلم  تفصل    2011مع  حسب  ال  الناتج 

 القطاعين العام والخاص. 

 (6) الجدولمصادر 
 لة من الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء: زَ نَ المصادر التالية مُ 

 ، بدون تاريخ. 2009التقديرات الفعلية للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة    ,اءالجهاز المركزي لإلحص

 ، آذار.2010الفعلية للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة التقديرات (  2013)  ____

 ن ثان. ، تشري2012التقديرات األولية السنوية للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة (  2013)  ____
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*يف العراق متغري وضع جيوسياسي لآاثر اقتصادية 

د. علي مرزا

 1أواًل: وضع جيوسياسي متغير
وتحولها تدريجيًا إلى    2012األنبار ومناطق أخرى في وسط العراق في أواخر  محافظة  منذ بدء االحتجاجات في  

ية. وخرجت الفلوجة ضد القوات المركز   داعشتوسع مسرح عمليات الجماعات المسلحة وخاصة    عسكري،تصعيد  
2014حزيران    10لتصل منعطفًا خطيرًا في  ية  سيطرة الحكومالعن    2014  أوائلنبار منذ  من األأخرى  ثم أجزاء  

ثم احتلت مدن ونواحي من .  ، بعد أن كانت تحت نفوذهم لفترة طويلةالموصل لمدينة    الجماعات المسلحة  باحتالل
شرق  الحدود مع    "ُفِتحت"و  .(ISW, 2014)وكركوك    فظتي ديالىمحافظتي صالح الدين واألنبار وأنحاء من محا

الناحية العسكرية، ثالثة مناطق، تتغير تخوم وامتدادات  في العراق، من   وبالنتيجة تحددت.  حزيران  29في   سوريا،
 : ومواقع سيطرة اثنان منها مع/في المنطقة الوسطى حسب مجرى العمليات العسكرية

ومناطق  بعد أن دخلت قوات البيشمركة مناطق "متنازع عليها"    نينوى كركوك و   محافظتيكردستان وأجزاء من   (1)
حقول نفط كركوك.   أخرى بما فيها

الوسطى (2) للعمليات    المنطقة  االساس  المسرح  وهي  األنبار(.  ديالى،  الدين،  صالح  )نينوى،  بغداد  شمال 
والمتط الحكومية  القوات  سيطرة  تحت  منها  مهمة  اجزاء  زالت  وال  العالعسكرية.  أو/و  الموالية  وعين  شائر 

الستعادة   آب  أواخر  منذ  وتنسيقها  شملها  استجماع  في  جهودها  تصاعدت  ولقد  على  والبيشمركة.  السيطرة 
ناحية  األخرى األجزاء   من  ولكن  فإنثانية.  المسلحة  ال  ،  استراتيجية  جماعات  مواقع  على  تسيطر  زالت  ال 

سوريا إلى  وامتداداتها  فيها  ويقع  ولوجستية  أن   الهامج  ضمن .  إلى  خط  كركوك  من  النفط  تصدير  بوب 
 ,Iraq Oil Report)  ،حقل عجيلك في بعض حقول منطقة حمرين  النفط  استخراج  قامت بتركيا. كما  جيهان/

9 July, 2014).

المركزية(  3) الحكومة  سيطرة  تحت  وهي  الجنوبية.  والمنطقة  االرهابية    تكررمع    ،بغداد  "حزام" الهجمات  حول 
.(ISW, 2014)  ،داخلهابغداد وفي 

في   والخصوم  االقليات  ضد  والقتل  واالضطهاد  التهجير  في  المسلحة  الجماعات  ممارسات  أثارت  ولقد 
الجماعات   هذه  لمهاجمة  ونتيجة  انسانية.  لمساعدات  إجراءات  أعقبه  واسعًا  عالميًا  استنكارًا  الوسطى  المنطقة 

وكذلك الموصل  سد  ذلك  في  بما  بكردستان  محيطة  أر   لمناطق  السياسي  تهديد  اإلسناد  رافق  آب،  أوائل  في  بيل 
، فيما بعد( لمواقع هذه الجماعات في العراق. وقررت دول  ودول أخرى الدولي تكثيف القصف الجوي األمريكي )

األوربي   اإلتحاد  في  من  خطابه  وفي  بالسالح.  كردستان  "استراتيجية    10تزويد  عن  أوباما  الرئيس  أعلن  أيلول 
ة االرهاب تقوم على توسيع القصف الجوي في العراق )وإمكانية امتداده إلى سوريا، الذي بدأ  افحلمك ف دولي"لحل

تمويل   منابع  المتطوعين وتجفيف  تدفق  العراقية ووقف  القوات  لتدريب وإسناد  باإلضافة  الشهر(  أواخر  فعاًل في 
. تقديم مساعدات انسانيةداعش، وأخيرًا 

.2014تشرين األول/أكتوبر،    10ُنِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،    نسخة مصححة لورقة*  
 هذه الورقة.أولية اوسع من  القيمة على مسودة    معلى مالحظاتهوكامل المهيدي  موفق حسن محمود  السادة    أشكر  1
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ة  ًا: آثار اقتصادينيثا
العمليات العسكرية الجارية تقسم العراق فعليًا إلى مناطق منعزلة اقتصاديًا. وتبعًا  إن  نقسام الجغرافي ف لال  افةباإلض

ن من العوامل، األولى آنية، تثار  يلسير هذه العمليات ونتائجها ستزداد أو تنخفض درجة االنعزال بتأثير مجموعت
آنية/ب والثانية  الجغرافي  االنقسام  المنتيجة  في  وت  دى،عيدة  المختلفة  للجماعات  النسبية  القوة  من  المنظومة  نبع 

 والشكل الذي سيتخذه النظام اإلداري.   اوخارجه السياسية/المؤسسية
سبقت  لقد   التي  السنتين  خالل  خاصة  وتخومها  الوسطى  المنطقة  في  االستقرار  لعدم  حزيران   10كان 

العام والخاص في هذه المنطقة وباقي المناطق.    نعيقطاللاالقتصادي    النشاطتبعات جيوسياسية أثرت سلبًا على  
حزيران أدى التدمير الجاري، الذي تتعرض له البنية األساسية والمؤسسية واإلنتاجية والسكانية، في هذه    10ومنذ  

آلثار  على باقي المناطق. من ناحية أخرى، كان يمكن التعرض  عليها و   المنطقة إلى آثار اقتصادية سلبية إضافية
ة أخرى أمكن تالفيها بحيث لم تؤثر جديًا على باقي المناطق، لحد اآلن. وسوف نتطرق لهذين النوعين  ياداقتص

نطباعية  امع مالحظة أن العرض والتحليل في هذه الورقة يعتمد على بيانات أولية أو جزئية/  من اآلثار، تباعًا.
.اجاتتتنإلى تغيير النتائج واالس بيانات اكثر دقة وشمول ظهوروقد يؤدي 

السلبيةاالقتصادية  ثاراآلأهم  (2-1)
في  يتمثل    باإلضافة النعزال المناطق،   ،كلي ال االقتصاد  ، على مستوى  استمرار العمليات العسكرية  ثاراأهم  لعل  

اليقين نتائج    عدم  وينعكس  االقتصادية  العمليةمن  خاصة    ذلك .  بالمستقبل  المتعلقة  االقتصادية  القرارات  على 
سلع االستهالك الدائم. وينطبق ذلك على النشاطين  اإلنفاق على المشاريع االستثمارية و   أو إلغاء  يصقلأو تتأجيل  

2014. ومما ركز هذا االمر بالنسبة للنشاط العام عدم إقرار مشروع موازنة  )المحلي واألجنبي(  العام والخاص

بدالً االو  من قتصار  قواعد      على  ترتبط ذلك  المتعلقة    اً دزائ  2013بميزانية    إنفاق  خاصة  أخرى  ضرورية  نفقات 
عام في الطلب    لى انخفاضع  وانطباعية  جزئيةتدل مؤشرات  على مستوى النشاط الخاص  العسكري. و   بالجانب

، ومن ثم عدم وضوح راضي(. وسيستمر عدم اليقين هذاالسكن واألعلى  اصة  خاالستثماري واالستهالكي الدائم )
وتنجلي صورة المستقبل.  عسكريةالعمليات ال  تنتهي ى حت  المنظور االقتصادي المستقبلي،

 : بما يلياآلثار السلبية  تمثل أهمت تويات األخرى وعلى المس
في أعقاب احتالل الموصل  .  ومن ثم تركيز االنعزال الجغرافي والطائفي/الديني/األثني  تهجير وهجرة السكان(  1)

العديد الطوائف،   هاجر  مختلف  من  كرد  منها،  مناطق  للجماعات  ان.  ست إلى  الديني  التشدد  تصاعد  وبعد 
ال والتطهير  القتل  في  ممارساتها  وازدياد  و ا  فيطائفي/الديني/األثني  المسلحة  وسنجارلموصل  وديالى    تلعفر 

الدين  السكان نحو كردستان    وصالح  الخارجة  ازدادت هجرة  الوسطى  المنطقة  محافظات  ومناطق  وكركوك 
حيث    داخلياً   من الصعوبة تحديد رقم لهجرة وتهجير السكانجنوب. و النحو    عن سيطرة هذه الجماعات وحتى

ت  التي  الجهات  باختالف  تختلف  التقديرات  بمجرى   كما   عدها أن  وتتأثر  جارية  عملية  والهجرة  التهجير  أن 
أيلول المتحدة صدر في  بلغ    2014  العمليات المسلحة. ويبين تقدير لوكالة تابعة لألمم  المهجرين  أن عدد 

و (1  الجدول)  ن يو مل  1.8 مخططة لكن  .  أرقام  هذه  أن  على  التقدير،  هذا  وثيقة  في  النص،  ضوء  في 
"Planning Figures as at 6 September 2014غير الواضح فيما إذا كان هذا الرقم يمثل عدد    " فإن من

. 2014الوكالة للرقم إلى نهاية   اسقاطالمهجرين الفعليين حتى أوائل أيلول أم أنه 
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والالوتقود   العيش  تهجير هجرة  ومصادر  الممتلكات  فقدان  ي   إلى  واجتماعيًا  قتصاديًا  ا  ئاً عب  رتب مما 
الطلب  تخفيض    في   لتبعات ذلك باإلضافة  هذا  والمجتمع.  على الدولة    العوائل المهجرة والمهاجرة وكذلكعلى  
لى انخفاض إنتاج هذه إ  أما من ناحية العرض فإن النقص في اليد العاملة يقود.  على السلع والخدمات  الكلي

جان تفاعل  ويؤدي  والخدمات.  إل السلع  المضاعف(  خالل  )من  والعرض  الطلب  انخفاض  بي  في  كلي  ى 
يفوق   واإلنتاج  األولي  االالدخول  عن نخفاض  كما    الناتج  والتهجير.  و يرتب  الهجرة  ، رون اج المهالمهجرون 

األغلبية، وهي  الدخل  محدودة  الفئات  و   خاصة  اقتصادية  المركزية    على  نيةساإنمتطلبات  وإقليمالحكومة 
والس  كردستان الدولية  والمنظمات  المدني  المجتمع  المناطق  ومنظمات  في  والخدمية  األساسية  والبنى  كان 

عموماً  ال.  المستلمة  تزيد  الطائفي/الديني/األثني  والتطهير  القتل  عمليات  فإن  أخرى،  ناحية  على  من  نقمة 
استمرار النزاع في  بمما ينذر    وانقسام المجتمع وانعزال مناطقه،  المختلفةف  وفيما بين الطوائ  األوضاع العامة

.المستقبل

لقد تعرض تصدير النفط  .  والمنطقة الوسطى شمال بغداد  ف تصدير وانخفاض إنتاج النفط من كركوكقُ و  ت  (  2)
العراقي  التصدير  انبوب  لعم-عبر  نتيجة  الماضية،  السنوات  خالل  مستمر  تقطع  إلى  التخريب  ليالتركي  ات 

الجنوب،  و والسرقة من أجزاء من األنبوب.   إلى  التصدير  امكانية تحويل  من ناحية، وتكرار  في ضوء عدم 
من   تدريجيًا  التصدير  انخفض  أخرى،  ناحية  من  والسرقة،  أ  470التخريب  برميل/يوم،  في  -ب-ألف  ي، 

إنتاج كركوك والمنطقة الوسطى شمال بغداد بحوالي    2009 ي( حتى وصل إلى  -ب -أ  672)من مجموع 
. وبالرغم من توقف التصدير 2014آذار    2ليتوقف في    2ي(-ب -أ  520)إنتاج    2013ي في  -ب-أ  264
لتزويدفإن   استمر  الخام  اإلنتاج  األخرى ل  النفط  والمصافي  بيجي  الكهرباء  مصافي  ف قُ و  ت    ولكن.  ومحطات 

-ب -أ   171حوالي  ي أيار إلى  ي ف-ب-أ  289  من   إلى تقليل اإلنتاج   أدى   حزيران،  10، بعد  مصافي بيجي
كردستانحاجة  كانية استمرار اإلنتاج بهذا المستوى أو حتى ارتفاعه إلشباع  ومع ام.  وتموز  ي في حزيران 

من    تأكد غير أن عدم ال،  الشاحناتأو تصديره من خالل أنبوب التصدير الكردستاني إلى تركيا وبالداخلية  

إنتاج  2 ناقصًا  الوسط  نفط  وشركة  الشمال  نفط  شركة  حقول  إنتاج  الموقع  حقول    يساوي  من  الفقرة  في هذه  األرقام  بغداد.  األحدب وبدرة وشرقي 
. http://www.oil.gov.iq اإللكتروني لوزارة النفط،

http://www.oil.gov.iq/
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حتى حقول نفط  ربما  و التي تصاعدت في مطلع آب،    ،اإلقليمم  و خ ت في مهاجمة    الجماعات المسلحةتوجهات  
 . تموز/أقل من مستوى حزيرانإلى إلى انخفاض اإلنتاج  يقودقد  ،كركوك

مصفى صالح الدين )بوحدتين متساويتين( بطاقة    والمصافي المعنية هي   ف المصافي النفطية في بيجي. قُ و  ( ت  3)
بطاقة  -ب-أ  140 الشمال  ومصفى  الطاقات  -ب-أ   310)مجموع  ي  -ب-أ  170ي  مجموع  ويؤلف  ي(. 

2013في  ي  -ب-أ   830حوالي    التي بلغتفي العراق و   كرير% من طاقة الت37اإلنتاجية لهذين المصفيين  

(OPEC, 2014, P. 36)  والعديد من  ومعمل المنظفات ). ويجهز هذا المصفى محطة كهرباء بيجي بالوقود
ومن الواضح  .  (Olive Group, 2011)بنزين المنتج في العراق  ال% من  60الكيمياوية وحوالي    (الصناعات

والوحدات اإلنتاجية والخدمية  والنقل    لطاقة الكهربائيةاك  مستخدمي الوقود  يؤثر سلبًا فيأن مثل هذا التوقف  
والمنزلية، الخ.

ت4)  الذي  العسكرية والتدمير  للعمليات  نتيجة  له  ت(  جير والهجرة والتحكم  تهالبنية األساسية والمؤسسية والعرض 
المنطقة الوسطى بشكل ملموس    ،المائية  ببعض السدود  الزراعي والصناعي والخدمي سلبًا في  تأثر اإلنتاج 

ما  ويمكن االستدالل على  .  )حسب مؤشرات اعالمية جزئية(  مما سبب نقصًا في العرض السلعي والخدمي
عليه   يكون  أن  النقصحجم  يمكن  البياناتوتبعاته    هذا  مسا  من  حول  )والذي  لمتاحة  المحلي  اإلنتاج  اهمة 

)وهي احدث    2011في إشباع الحاجة المحلية لسنة    (الوسطى والشمالية بنسبة ملموسة فيه  تانتساهم المنطق
الصدد(. هذا  في  الشعير    ،يتبين  إذ  بيانات  من  المحلي  اإلنتاج  أن  المثال،  سبيل  من  %  100  أشبععلى 

نتاج المحلي من السمنت  إلوساهم ا%.  48مراء  ح% ومن اللحوم ال 51  ح(قم)ال  من الحنطةالحاجة المحلية و 
بحوالي   والمقاوم  األبيض  %  35العادي  الغازية  100والسمنت  والمشروبات  لل.  %89%   نقطة وباإلشارة 

% لزيت الغاز  88% من الحاجة المحلية للبنزين و 63ما يتراوح بين  السابقة، ساهمت مصافي النفط بإشباع  
السائل(. %  100وحوالي   الغاز  )عدا  المنتجات  األ  تشيرو   3لباقي  إلى هذه  يحدثه  رقام  أن  يمكن  نقص    ما 

والصناعيإلا الزراعي  المحلي  نقطاعهاأو    نتاج  العرض  والشمالية على  الوسطى  المنطقتين  وفي  م فيه  في  ا 
لتعويض  اإلمكان اب  لم يكن  إذا،  نعكاس ذلك في زيادة األسعار و/أو زيادة االستيراداتباقي المناطق ومن ثم ا

.عنها من مصادر محلية أخرى 
ثم تكاليف    ،حزيران وتكاليف المتطوعين   10( تكاليف إضافية للتسليح بما فيها تعويض ما فقده الجيش بعد  5)

إعادة االعمار في المناطق المتضررة وإعادة التأهيل والتعويضات للمتضررين بعد انتهاء العمليات العسكرية.  
ضافية ستزاحم نفقات أساسية استهالكية واستثمارية متزايدة في الميزانية العامة  التكاليف اإل شك أن هذه    وال

ا موارد مالية محدودة والتي انعكست محصلتها في تصاعد العجز المخطط في السنوات األخيرة وتحقق  تقابله 
. 2014( ومتوقع لسنة IMF, 2014) 2013عجز فعلي في 

ة الجوية للعراق وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. يقود الوضع المتوتر في العراق إلى  ي طيران الدولتأثر حركة ال(  6)
ا  تجنب الشركاتمن  لطيران  شركات  هذه  من  العديد  أن  بل  ال  العراق.  من  واإلقالع  يتجنب    الهبوط  أخذ 

طري في  العراق  يقع  أخرى  بلدان  إلى  رحالته  في  العراقي  الجوي  المجال  في  )مدفوعاً الطيران  بتصاعد    قها 

محتسبة  في المتن  ذكورة  للمنتجات الم)وهي أحدث سنة تتوفر عنها البيانات(    2011مساهمة اإلنتاج المحلي في إشباع الحاجة المحلية لسنة    3
( لإلحصاء  المركزي  الجهاز  في:  الواردة  األرقام  أساس  السلعية  (  2013على  http://cosit.gov.iq/ar/national-  ،2011الموازين 

accounts/balances. لموازين )كمية وقيمة( عالية بشكل غير معقول. لهذا استثنيت من الحساب.  هذه ا وتبدو أرقام استيراد الغاز السائل في

http://cosit.gov.iq/ar/national-accounts/balances
http://cosit.gov.iq/ar/national-accounts/balances
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. وحتى الشركات  حادثة سقوط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا في أواخر شهر تموز(كذلك  و العمليات العسكرية  
ترتفع لتزيد كلفة السفر ونقل البضائع ولتزيد العزلة  قد  التي ستستمر في الهبوط واإلقالع فإن رسوم التأمين  

 ضية.الخمسة الما يلة العقود التاريخية التي وضع العراق بها نفسه ط

محتلة والعبث بسجالتها  ( إن وقوع اإلدارات الحكومية تحت سيطرة الجماعات المسلحة في المدن والنواحي ال 7)
إلى فجوات جدية في   يقود  اقتصادية وديمغرافية وغيرها بما  بيانات إحصائية  إلى ضياع  ووثائقها قد يؤدي 

سلسلة هذه البيانات. 

ليات العسكريةبالعم جدياً  تأثريلم  ما (2-2)
انتاج(  1) يتأثر  والغاز  لم  الجنوبية    النفط  المنطقة  نفط  في  وحق)شركتي  وميسان  وبدرة(   لو الجنوب  األحدب 

2.89حوالي  إلى    2014ي في األشهر الخمسة األولى من  -ب-م   2.73بالعمليات العسكرية وإنما أرتفع من  

الخام للمصافي األخرى   دة امداداتولكن نتيجة لزيا .  آب-ي في حزيران-ب-م إنتاجها وذلك    النفط  )لزيادة 
فإن كمية صادرات النفط الخام من الجنوب انخفضت    ( مصافي بيجيمن توقف    لتعويض النقص الحاصل 

ت  تصدير النفط انخفض  لذلك فإن عوائد  ي في آب.-ب-م  2.37ي في أيار إلى -ب-م  2.58تدريجيًا من  
تعود كمية التصدير    من المرجح أنو مليار دوالر في آب.    7.2إلى  ر في أيار  مليار دوال  8.1  من تدريجيًا  

لت  للزيادة استمرار استجابة  لاإلنتاج    وقع  نتيجة  وذلك  للحقولباالرتفاع  الجارية  التطوير  مشاريع  البنية و   تنفيذ 
إلى    فع التصديرولقد تبين ذلك في أيلول حيث أرت  4.في المنطقة الجنوبية  األساسية للخزن والنقل والتصدير

.(Iraq Oil Report, 3 October, 2014)ي -ب-م 2.54

في  (  2) االستيرادالمرونة  منافذ  الخليج  تحويل  على  الوحيد  منفذه  عدا  فيما  بحريًا  مقفل  شبه  بلد  العراق  إن   .
لي.  العربي. لذلك فإن منافذه البرية تساهم مساهمة مهمة في إيصال االستيرادات ومن ثم إدامة العرض المح

المنافذ البرية بالعمليات العسكرية في الوسط والشمال. فلقد انفصلت المنافذ عبر كردستان    أغلبثرت  لقد تأ
عن باقي العراق وأعاقت العمليات العسكرية الحركة من منافذ ربيعة في الموصل والقائم والوليد )على الحدود 

%( يمر عبر موانئ ومنافذ  72لعراق )ستيرادات االسورية( وطريبيل )على الحدود األردنية(. ومع أن أغلب ا 
وفي    ولكنالجنوب   السلعي  العرض  في  ملموسًا  تأثيرًا  انقطاعه  يؤثر  قد  مما  بمكان  الحجم  من  المتبقي هو 
أن  5األسعار.  المتوفرة  غير  الجزئية  العسكرية   تبين  المؤشرات  العمليات  مناطق  خارج  السلعي،  العرض  أن 

ي في  -ب-أ  330ي في تموز إلى  -ب-أ   233اإلنتاج في ميسان من  إلنتاج في حقل حلفاية في أيلول ازداد  نتيجة لزيادة اعلى سبيل المثال،  4
، عن بدء تدفق أغسطس/وزارة النفط، في أواسط آب  أعلنتو   .(نيسان-ي لحقول مجموعة-ب-أ  133ي لحقل حلفاية و-ب-أ  200أوائل ايلول )

وحلفاية، عبر انبوب جديد إلى الفاو بطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل في اليوم. وتستوعب طاقة االنبوب الجديد    ميسان-مجموعةالنفط من حقول  
ي، حسب عقود التراخيص النفطية )إنتاج الهضبة(.  -ب -أ  985  جموعهاوحلفاية والذي يبلغ م  ميسان-مجموعة الطاقة اإلنتاجية المستهدفة لحقول  

ء تدفق النفط ألول مرة عبر انبوب الصادرات النفطية الجديد من حقل بدرة )والذي ُيستهدف أن يصل إنتاجه حسب عقد  وأعلنت الوزارة أيضًا عن بد
4201آب،    www.oil.gov.iq  ،19قع وزارة النفط،  رة. مو ي( في محافظة واسط الى مستودعات الطوبا في البص-ب -أ  170الترخيص إلى  

 .2014ايلول   6وقناة الحرة/عراق  
ولى  لعينة من تقارير مزاد البنك المركزي التي تتعلق باالستيراد الخاص في األشهر الثمانية األ  ديوان الرقابة المالية  ُاحتسبت هذه النسبة من مذكرة  5

منافذ الحدودية: إبراهيم الخليل ودهوك/مرسين وأربيل  مليار دوالر وشملت ال  2. ولقد بلغت قيمة وثائق االستيراد في هذه العينة حوالي  2012  من
 والسليمانية وربيعة والوليد وطريبيل وصفوان ومينائي أم قصر وأبو فلوس. 

http://www.oil.gov.iq/
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صالح   نينوى،  كركوك،  األ )خاصة  منافذ  ،  نبار(الدين،  نحو  تحويلها  من  بداًل  إذ  ملموس.  بشكل  يتأثر  لم 
عن طريق    إيران الجنوب فإن االستيرادات من االردن والى حد ما من سوريا استمرت عن طريق النخيب ومن  

ذ  إ  ونتيجة لذلك أتسم المستوى العام لألسعار باالستقرار عمومًا.المنذرية ومن السعودية عن طريق عرعر.  
خالل الثالثة أشهر الممتدة من حزيران حتى آب كان    اع في الرقم القياسي ألسعار المستهلكاالرتف   أن  يتبين

% في تموز في  3قدره    ارتفاعفيما عدا    ،والجنوبديالى  /كردستان وبغدادكل من  % شهريًا في  1أقل من  
اع، نتيجة  لالنقطفذ البرية  ومع ذلك فإن احتمال تعرض المنا  6% فقط في آب.0.4كردستان لينخفض إلى  

يؤدي إلى شح ملموس في العرض السلعي. قد ، الجارية للعمليات العسكرية

معدل  ف .  2014أيلول  -خالل حزيرانجوهرية  تغييرات  العمالت األجنبية    سوق صرفيشهد  سوق الصرف. لم  (  3)
السوق ا وسعر  الرسمي  الصرف  سعر  بين  بنفس    لفجوة  حز   مستواه استمر  خالل  ) -يرانتقريبًا  %(  4.0آب 
أن متوسط حقيقة    يشير ذلك إلىو .  %(4.8أقل من مستواه في أيار )، وهو  في أيلول  3.2نخفض إلى %يل

ه اليومي. وبهذا يمكن االستنتاج  ال يفوق كثيرًا ما يعرضه البنك المركزي في مزاد  الطلب على العملة األجنبية
الصرف، لحد اآلن. ولقد ساهم في ذلك وس في سوق  يحدث اختالل ملم  أنه بالرغم من العمليات العسكرية لم

عامالن أساسيان في جانبي العرض والطلب. ففي جانب العرض ساعد استمرار تصدير النفط من الجنوب 
على استمرار رفد البنك المركزي بالعملة األجنبية. وفي جانب الطلب فإن االنخفاض في الطلب االستثماري  

، أعاله( ربما ساعد على تقييد ارتفاع الطلب على  1-2في الفقرة    أشير أليه  الك الدائم )الذي ولسلع االسته
الطلب   أيضًا في  انعكاسًا  له  اليقين. ويجد ذلك  فترات تصاعد عدم  الذي يحدث عادة في  العملة األجنبية، 

نقد   بشكل  األجنبية  العملة  العيبين)والذي    cashعلى  خزن  في  الرغبة  منه،  بجانب  تحس،  األجنبية  بًا  ملة 
يقينية(لظروف   من زيادة  ف  .غير  المزادبالرغم  النقد،الطلب في  يوميًا    55  متوسطمن    ، على  دوالر  مليون 

مليون دوالر    72مليون دوالر يوميًا خالل المتبقي من حزيران وإلى    58إلى    (2014حزيران    9-1)خالل  
7مستواه في أيار. طبق على  يكاد ينهو  مليون دوالر يوميًا في أيلول و   66يوميًا خالل تموز/آب فإنه عاد إلى  

قد   العسكرية  العمليات  مجرى  وتغير  عليها  والطلب  األجنبية  العملة  من  العرض  ظروف  تبدل  يغير  ولكن 
. التوقعات

وتقسم النشرات العراق إلى ثالثة    ، آب.ألشهر أيار، حزيران، تموز  2014  مستهلكعار النشرات األرقام القياسية ألس   :الجهاز المركزي لإلحصاء  6
آب توقف جمع وشمول بيانات االسعار  -مناطق: كردستان، الوسط )نينوى، صالح الدين، ديالى، كركوك، األنبار، بغداد(، الجنوب. وخالل حزيران 

 لى فقط. في هذه األشهر تشمل هذه المنطقة بغداد وديالذلك   لكركوك ونينوى وصالح الدين واألنبار في منطقة الوسط.
من    )نقد وتحويالت(  المبيعات  ولقد أرتفع مجموع.  transfers  وتحويالت  cashتنقسم مبيعات العملة األجنبية في مزاد البنك المركزي إلى نقد    7

والر يوميًا  مليون د  232 خالل المتبقي من حزيران وإلى  يومياً   مليون دوالر  212( إلى  2014حزيران    9-1مليون دوالر يوميًا )خالل    166معدل  
تموز/آب   إلى    ولكنهخالل  أيلول  224عاد  في  يوميًا  دوالر  بحوالي  وهو    ، مليون  من  10أكثر  أيار%  في  اليومي  مستواه  المعدل  أن  العلم  مع   .

رقام في  . اال2013ون دوالر خالل الفترة المقارنة من  ملي  188مقارنة مع    2014مليون دوالر خالل التسعة أشهر األولى من    202للمبيعات بلغ  
ومن الجدير بالذكر أن أرقام    .العراقي   لبنك المركزي اإللكتروني ل موقع  ال ،  )"أسعار الصرف"(  بيانات مزاد العملة اليوميةالمتن والهامش مستلة من:  

لبنك المركزي.  جدًا من أرقام سعر صرف السوق الصادرة عن ا   قريبة  سعر صرف السوق )في مدينة بغداد( الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء 
 وبالنتيجة فهي تبين ذات المستوى ونمط التغير في معدل الفجوة بين سعر المزاد وسعر السوق.  
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ثالثًا: استنتاجات
سبقت  • التي  السنتين  خالل  خاصة  وتخومها  الوسطى  المنطقة  في  االستقرار  لعدم  تبعات    10كان  حزيران 

 العام والخاص في هذه المنطقة وباقي المناطق.  نشاطين األداء االقتصادي لل  سلبًا على جيوسياسية أثرت
ستمرار  ا و   ،والمؤسسية واإلنتاجية والسكانيةله البنية األساسية    تعرضحزيران أدى التدمير، الذي ت  10ومنذ  •

العسكرية   إلى  العمليات  المنطقة  الم   اقتصادية سلبية  آثارفي هذه  باقي  ثار  اآللت  . وتمثناطقإضافية على 
مستوى  السلبية   الكليعلى  الوسطى،    االقتصاد  المنطقة  )كردستان،  مناطق  ثالثة  إلى  العراق  بانعزال 

االقتصاديةالجنوب(  /بغداد العملية  نتائج  من  اليقين  عدم  العام    وتصاعد  النشاطين  في  ذلك،  وانعكاس 
توتمثلالدائم.  ية وسلع االستهالك  االستثمار   اإلنفاق على المشاريع   أو إلغاء  تأجيل أو تقليص  والخاص، في 

انخفاض اإلنتاج الزراعي والصناعيزيادة أعداد المهجرين والتطهير الطائفي/االثني و   في  األخرى اهم اآلثار  
والدخول المنطقة  استمرار  و   والعمالة  في  بيجي  مصافي  وتوقف  التركي  الخط  عبر  النفط  تصدير  توقف 

االوسطى.   لتكاليف  إضافة  وال هذا  المناطق    ،متطوعينلتسليح  في  االعمار  إعادة  في  مستقبلية  تكاليف  ثم 
. وإعادة التأهيل والتعويضات للمتضررين بعد انتهاء العمليات العسكريةالمتضررة 

يرادات البرية بحيث  من ناحية أخرى، لم يتأثر إنتاج النفط في المنطقة الجنوبية. كما أمكن تحويل منافذ االست•
العمليات العسكرية )في    في بقية العراق خارج نطاقسلعي والمستوى العام لألسعار  لم يتأثر جديًا العرض ال

 .في سوق العملة األجنبية ولم يحدث اختالل المنطقة الوسطى(
الحاصل من توقف مصافي    المنتجات   لتعويض نقص ) نتيجة لزيادة امدادات النفط الخام للمصافي األخرى  و •

الخامفإن    (بيجي النفط  الجنوب أخذت باالنخفاض بالرغم من زيادة اإلنتاج.  كمية صادرات  من  لكن  و   من 
  باالرتفاع.اإلنتاج  استجابة لتوقع استمرار  تعود للزيادة المرجح أن

باقي المناطق ربما ال  غير أن استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة سيقود إلى آثار سلبية إضافية على  •
 تبعاتها.جميع  يمكن تالفي  
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*يفَالعراَقَمركزية-الَلَومناطقَلاالقتصاديَلواالعتمادََنَكَ مَ التَ 
1د.َعليَمرزَا

 2مقدمــة أواًل: 
وتحولها تدريجيًا إلى    2012األنبار ومناطق أخرى في وسط العراق في أواخر  محافظة  منذ بدء االحتجاجات في  

الفلوجة    مركزية. وخرجتضد القوات ال  داعشتوسع مسرح عمليات الجماعات المسلحة وخاصة    عسكري،تصعيد  
2014حزيران    10لتصل منعطفًا خطيرًا في  ية  سيطرة الحكومالعن    2014  أوائلنبار منذ  من األ أخرى  ثم أجزاء  

الناحية العسكرية،  في العراق، من    وبالنتيجة تحددت  .( ISW, 2014) ،  الموصللمدينة    الجماعات المسلحة  باحتالل
العمليات  مواقع سيطرة اثنان منها مع/في المنطقة الوسطى حسب مجرى  ثالثة مناطق، تتغير تخوم وامتدادات و 

: وهذه المناطق هي. (ISW, 2014, Lewis, 2014, Cockburn, 2014) ، العسكرية
   . ونينوى  كركوكمحافظتي كردستان وأجزاء من )أ( 

عمليات العسكرية.  شمال بغداد )نينوى، صالح الدين، ديالى، األنبار(. وهي المسرح االساس لل  المنطقة الوسطى)ب(  
بغداد والمنطقة الجنوبية.  )ج(  

الخالف والوفاق المجتمعيانيًا: ث
يتعدى  جدي    تتعرضان، في الوقت الحاضر، إلى مخاطر وتهديد   وسالمة أراضيه  حدة العراقمما تقدم يتبين أن و 

يد، الذي تكرر، بدرجاتأن هذه المخاطر والتهد هناك من يرى  و .  1921بكثير ما تعرضتا له منذ تشكيل الدولة في  
ات  أثنيمن مناطق وطوائف و   تشكلت في حينه  عنف مختلفة، اكثر من مرة منذ ذلك التاريخ، ينبع من أن الدولة

بعد الحرب العالمية األولى. في المقابل، هناك من    نسابريطانيا وفر   اصطناعاً   ولقد جمعها مشروع فرضته  باينةمت
لعراق ومكوناته تطور تدريجيا، خالل قرون ي والثقافي/الحضاري لمناطق االترابط االقتصادي واالجتماعيرى أن  

 كان واقعاً   ُفِرضإن ما  بالنتيجة ف. و ، ليصبح نتيجة لذلك منطقة مترابطة واحدة في بداية القرن سبقت القرن العشرين 
   (.2012الخفاجي ) ، وليس اصطناعاً 

ن  صادي واالجتماعي والسياسي وت ك وِ االقت   والتفاعل  ر الترابط وِ ط  ت    تشكيل الدولةوعلى كل حال، فلقد أعقب  
جامع حضاري/ثقافي/فني من خالل التعليم وفي الصحف والنشر واإلعالم والشعر واألدب وفي حركات سياسية  

 العسكرية اإللزامية، أدت جميعها إلى نشوء شعور وطني عراقي.   موِحدة، وكذلك من خالل الخدمة
لمناطق المختلفة ومكوناتها، بالرغم من زيادة  وين عقد اجتماعي مستدام. فاولكن كل ذلك لم يؤدي إلى تك

منية  ترابطها وتفاعلها وعالقاتها واقترابها من تكوين هوية وطنية عراقية جامعة، انما مسكتها القوة العسكرية واأل
عابرة للطوائف    ةويسارية وقومي  قطرية/وطنية  سياسية  ومع نشوء حركات  ،1958فحتى سنة  للحكومة المركزية.  

 .2014تشرين األول/أكتوبر،  25ُنِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين، نسخة منقحة من ورقة * 
 على مالحظاتهم القيمة على مسودة أولية اوسع من هذه الورقة. وزيد حبةونبيل النواب كامل المهيدي وكامل مهدي  :أشكر السادة 1
 ، وهي الورقة السابقة لهذه الورقة في هذا الكتاب.(2014علي مرزا ) ورقة وردت في  المقدمة التي ملخصة من2
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انتفاضات وتمرد عشائري متكرر في الفرات األوسط والجنوب وفي    واجهت الدولة، خاصة في المدن،  ثنياتواأل
الشمال لتعكس، بجانب منها، توتر طائفي وأثني أمكن التغلب عليه بالقوة. مع مالحظة انه حتى العقد األخير من  

منوبالرغم ، 1958الشمال شاهدًا على توتر أثني مزمن. وبعد  القرن الماضي، كان تكرر الحمالت العسكرية في
، كان للقبضة األمنية القوية، من ناحية، وتوسع االستخدام في الدولة ومن ثم االرتفاع بالمستوى  النزاعات السياسية

لكن باندالع  المعيشي نتيجة اإليرادات النفطية المتزايدة، من ناحية أخرى، أثر في تخفيف أو خمود هذا التوتر. و 
ويمثل  احزاب دينية معارضة، تقوى الُبعد الطائفي في المجتمع.    بروزو التهجير،    عملياتاإليرانية و -الحرب العراقية

بعد حرب الكويت، من ناحية، والحملة اإليمانية للنظام خالل التسعينات، من ناحية أخرى، عاماًل     النزاع المسلح
المنظومة السياسية فلقد تم مأسسة هذا الُبعد في    2003. أما ب عد  (Haddad, 2011)ز هذا الُبعد مجددًا  ـهامًا في تركي

فيهتوال الطائفي/األثني  والخطاب  الممارسة  المسلح خالل    اي غلبت  النزاع  التوحيد. وجاء  ممارسة وخطاب  على 
 ثم العمليات العسكرية الجارية لتوسع الشرخ المجتمعي.   2005-2008

تمت من خالله انواع اخرى من النزاع، قد تكون أكثر أساسية منه،    ائفي/األثني أوولقد رافق التوتر الط
النفطية وربما، يعتقد بعض ، حتى أشكال من النزاع الطبقي.  الباحثين  مثل النزاع على الموارد الطبيعية وبالذات 

في الجنوب تركزة  هذه الموارد م   وبالرغم من انتشار الموارد النفطية/الغازية في أنحاء العراق، كما سيرد أدناه، فإن
أهم الوسائل أساسًا وفي الشمال بالدرجة التالية. إن السيطرة على المنابع ومن ثم العوائد النفطية/الغازية كان من  

لتحقيق التمكن االقتصادي ومن ثم التمكن السياسي والمسك بزمام السلطة سواء كان على مستوى السلطة المركزية 
(Tripp, 2000)    م كردستان، وقد يمتد ذلك، فيما يبدو، إلى المحافظات. وبالنتيجة سيمثل شكل  ًا في إقليحديثأو

السيطرة على هذه الموارد وإدارتها وتوزيعها أحد التحديات التي تواجهها وحدة أو تنافر المناطق والمكونات المختلفة  
 في العراق. 

خالل ما يزيد على تسعة عقود،  مات المركزية،  وهنا تكمن جذور معضلة جوهرية. فمن ناحية، أثبتت الحكو 
بدرجات مختلفة، على عدم قدرتها على اتباع حوكمة رشيدة جامعة لكافة المناطق والمكونات مما أدى بالنتيجة إلى  
استمرار توتر/نزاع، يزداد ويخفت حسب الظروف. باإلضافة لذلك فإنها أثبتت خاصة منذ أواخر سبعينات القرن  

، من خالل إنفاق جزء كبير من 2003-1980موارد النفطية، خاصة: )أ( أثناء  إدارتها لل  عاضتو الماضي على  
على حروب ومغامرات اقليمية ومن ثم ربطها بأقساط خدمة ديون وتعويضات خارجية سنوية والتزامات    عوائدها

زاع  المحسوبية والن نتيجة للفساد و   عوائدها  ، من خالل ضياع جزء مهم من2003أخرى طويلة األمد، )ب( بعد  
لمناطق على غرار  للمحافظات/ا بروز دعوات لتكوين إدارات ذاتية مستقلة  الطائفي/األثني. كل ذلك دفع/يدفع إلى  

المركزية.   للسلطة  إضعاف جدي  إلى  بالنتيجة  تقود  والتي  الكردستانية،  هناك عوامل  التجربة  المقابل،  في  ولكن 
ى  السوق، ترابط الموارد المائية، الخ( وأمنية )خاصة في حالة الوصول إلاقتصادية )توفر الموارد الطبيعية، سعة  
لي وتحجيم للتدخل اإلقليمي(، وموضوعية/ذاتية )عالقات ووشائج اجتماعية  توافق مجتمعي وما يؤدي أليه من سلم أه

دولة موحدة، يكون لسلطة  وثقافية/حضارية وسكانية، الخ( ودولية/اقليمية، كلها تبرر أو تدفع باتجاه استمرار العراق ب 
دور أساس في الحفاظ عليها. ومؤسسات اتحادية فعالة مركزية مقتدرة ذات مصداقية وطنية 



215 

مركزية في العراق -التمكن واالعتماد االقتصادي للمناطق والال           15-3  

إدارة ال تطبيق  فإن  استمرت طوياًل،  التي  المعضلة،  لهذه  مستدامة  تسوية  إيجاد  مركزية  -ومع صعوبة 
ال "متوازنة"   الموارد  في  للمشاركة  آلية  وتقرير  اقتصاديًا  للمحافظات/المناطق  المتمكنة  المناطق  من  خاصة  نفطية 
نفط/الغاز( نحو مناطق "العجز"، يمكن أن تكون عناصر أساسية ألي حزمة تستهدف تحقيق هذه التسوية.  )الغنية بال

الفقرات التالية.  لذلك ستركز هذه الورقة على بعض جوانب هذين العنصرين، تباعًا في  

مركزية-الالو  المركزيةثالثًا: 
1991فرض مناطق حضر الطيران في  صدور قرار مجلس األمن بمنذ    حسارطة االدارة المركزية لالنت سلتعرض

إلى المنطقة الوسطى بعد    حسار مستقلة عن المركز. ثم امتد االن   إلى منطقةاقليم كردستان    التي أدت إلى تحول و 
وقد   .2014حزيران    منذ  مركزسلطة الفعليًا عن  أجزاء مهمة منها  خرج  ت ، ل2008-2005ل  خاصة خال،  2003

انتهاء العمليات العسكرية، بدون ادراك حقيقة    بعد  ،الفعلي الحالي لمناطق العراق  عزالاالنيصبح من الصعب عكس  
ربما أصبحت غير  ،  حزيران  10كما كانت قبل    العراق   لباقيالعودة إلى إدارة مركزية    فإن  كردستان أنه كما في  

د  يالتوح يساهم في إعادة    مالي إداري/  تنظيمإلى ذا االنعزال  ههو تحويل  ما يمكن تأمله    ن إ.  أو إدارياً   سياسياً   مقبولة 
دولة موحدة فإن هذه الوحدة، إن  استمرار  يفضلون    تبين أن عرب العراققوية    شواهدوجود    وبالرغم مناالقتصادي.  
ذاتية اإلدارة.  غرافية وحدات جب مركزية واضحة -تطلب إدارة الت ، في ظل االستقطاب الطائفي  كانت ممكنة

ء على المحافظات )خارج  مركزية في العراق. هل سيكون في اإلبقا-ساؤل حول شكل االدارة الالويثار ت
بتطبيق   ولكن  هي  كما  المحافظات  كردستان(  انتظامالمعدل (  2008لسنة    21رقم  )قانون  في  أو  في   ها، 

المحافظات )خارج كردستان(  ؟ ولعل تجنب العديد من المعلقين وبعض الجهات السياسية لخيار انتظام  أقاليم/مناطق
بالنتيجة إلى    األقاليم/ل المناطقخوف من أن يؤدي ذلك إلى تحوينابع من عاملين. األول، الت  أقاليمأو    مناطقب

نشوء   من  الخشية  في  يتمثل  الثاني،  والعامل  مستمرين.  ودولي  اقليمي  ل  وتد خُّ متصارعة  طائفية/أثنية  دويالت 
تبعات في  الجنوبية بنفس االستقاللية التي يتمتع بها إقليم كردستان وما لذلك من    إقليم/أقاليم في البصرة/المنطقة 

السلطة المركزية، كون هذه المحافظة/المنطقة  إضعاف المناطق االخرى سياسيًا وتحجيم أكبر لمجال نفوذ وإدارة  
من خالل الميزانية    مركزق والهي المعول عليها، في المقام األول، في األمد القصير/المتوسط في تمويل باقي المناط

الجدير اإلشارة إلى   قائمة  ذه ه  أن االتحادية. ولكن من  المحافظات  ،الخشية  قانون  بقاء    حتى عند   ،عند تطبيق 
،  2013آب/أغسطس    8ل الصادر في  تعديال ورد في  فلقد    .أو أقاليمبمناطق    هاعدم انتظامو   المحافظات كما هي
،  ليمغير المنتظمة بأقا  التي يمكن أن تزيد من استقاللية المحافظات   الفقرات/المواد مجموعة من    لقانون المحافظات،

. ففي جانب الصالحيات ورد في سادسًا من المادة  عن السلطة المركزية، فيما يخص صالحياتها ومواردها المالية
( من الدستور بالتنسيق  114و  113و  112تدار االختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد ) " ( ما يلي:  2)
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األولوية فيها لقوانين المحافظات غير المنتظمة في اقليم    والتعاون بين الحكومة االتحادية والحكومة المحلية وتكون 
ومن المرجح أن يقود تطبيق هذا القانون إلى وضٍع  ".  من الدستور  115حكام المادة  في حالة الخالف بينهما وفقاً أل 

للعال كردستان.  مماثٍل  وإقليم  المركزية  الحكومة  بين  القائمة حاليًا  المادة  قة  ان  الدستور   112وحيث  متعلقة    من 
الطبيعية ومن يتيح  بالموارد  التعديل  فإن هذا  اتبعته كردستان من سياسة نفطية مستقلة،  النفط، وفي ضوء ما  ها 

   للمحافظات مسارًا مماثاًل.

قانون    ه، بما في ذلك تطبيقفإن من المناسب  مركزية  -إلدارة الالل  الذي سيتم تبنيه  شكلال لذلك مهما كان  
مركزية للمحافظات/المناطق واستمرار فعالية سلطة مركزية -بين الصالحيات الال  "وازن ت"  بآلية   ،المحافظات المعدل 

   ذات مصداقية وطنية. 

وعلى كل حال فإن التوصل إلى تسوية بهذا الخصوص سيعتمد على نتيجة المساومات واالتفاقات السياسية  
للوحدات الالداخل وخارج المجموعات والمحافظات المختلفة، من ناحية، واإلمكانيات   مركزية، من  -االقتصادية 

دامة في السلطة بدون وجود مؤسسات  مركزي وحده ال يقود إلى مشاركة مست-ناحية أخرى. كما أن التنظيم الال
في االتفاق على التسويات الالزمة، والتي تقود جميعها لتنظيم    فعالة ورغبة لدى مجاميع الطبقة السياسية  اتحادية

. اتحادي كاالت التي تثار في نظام العالقة وفي حل اإلش

االقتصادي للمناطق واالعتماد رابعًا: التمكن 
طية )الزراعة والصناعة( خالل  فسلعية غير الن جعت فيها االهمية النسبية للقطاعات الفي دولة ريعية كالعراق ترا 

صبح في األمدين  من عدمه، ي   ، النفطية/الغازية  الطاقات اإلنتاجيةالعقد المنصرم فإن توفر    وخاصةالعقود الماضية  
.  مركزية-الال  أو المناطق  المالي للوحدات/ االقتصاديأو االعتماد  القصير والمتوسط هو العامل الحاسم في التمكن  

الورقة   هذه  إلىوفي  ال  ستة  سنتعرض  جغرافية  طائفي   مناطق  بتقسيم  جميعها  حيث)  واضح  ترتبط  خارج  ،  أن 
ممهي    ،كردستان بأخرى   ،ات ثنياألو   الطوائف  تزجةمناطق  أو  الموارد  حُ   وإنما  (بدرجة  حجم  أساس  على  ددت 

.  تشخيص مناطق التمكن ومناطق االعتماد  ، والذي ُيْست هد ف منهالنفطية/الغازية والطاقات اإلنتاجية الحالية فيها
:  ة الوسطى ( المنطق4) ( بغداد،  3)  ، ، جنوب بغداد( باقي المنطقة الجنوبية2( البصرة، )1)   هي:   ستة والمناطق ال

ة  في الفقر سيتم  لذلك    دهوك.  ،سليمانيةال   ،( كردستان: أربيل6( كركوك، )5)األنبار،    ،ديالى  ،صالح الدين،  نينوى 
   . امكاناتها النفطية/الغازية  تشخيص  التالية

   اإلنتاجية اتالغازية والطاق/االحتياطيات النفطية( 1- 4)
والغازية تنتشر   النفطية  )راق.  لعا  أنحاء  أغلبفي    الموارد  الشكل  الموارد  مواقع(  1ويبين  األحواض    هذه  حسب 
 . الوديان)ج(  ، هرينلنا-بين)ب( ،  الشمالي-روسزاك- نطاق)أ( وهي ثالثة أحواض:   ،ة الرئيسي
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( األحواض والحقول الرئيسية للنفط والغاز في العراق1) الشكل

،  التقريرردت الخارطة في النسخة العربية من  و   لقد و   .IEA (2012)  تقرير وكالة الطاقة الدولية عن العراق  :المصدر
على   عقبة-نبوب التصدير من كردستان واألنبوب المخطط حديثةالشرح على اليمين، وأوأضفنا أليها    ،16ص  

 الخارطة. 

فإن الموارد النفطية/الغازية تتداخل بين محافظات ومناطق العراق. على سبيل    وكما يالحظ من الشكل

- زاكروس-المنطقة الوسطى تحتوي/تشترك بحقول نفطية في نطاقفي  ن وكركوك ومحافظات  المثال، فإن كردستا

في الجزء  الشمالي. كما أن بغداد ومحافظات في المنطقة الوسطى وباقي المنطقة الجنوبية تحتوي/تشترك بحقوٍل  

غير    أغلب المناطقي  الغازية ف و انتشار الموارد النفطية    بالرغم منلكن  و النهرين، الخ.  -المتوسط من حوض بين

ينحصران في    اتالطاق  نأ الفعلي  واإلنتاج  المتوفرة  كركوك    البصرة اإلنتاجية  ثم  األولى  باقي    وبعد ذلكبالدرجة 

 منطقة الوسطى.  مع إنتاج بسيط في الوكردستان المنطقة الجنوبية 

منهيالحظ  و   العراق.  حسب مناطق للنفط والغاز، ( كل من االحتياطيات المثبتة واإلنتاج1)  لويبين الجدو 

% من احتياطيات العراق )بما فيه  5  أكثر منالوسطى    ةفي المنطقالمثبتة  ات النفطية  ياالحتياط   بلغتأنه بينما  

. ويظهر التفاوت بشكل أكبر في مجال الغاز الطبيعي.  2013% في  2  حواليكردستان( فإن اإلنتاج الفعلي كان  

% من احتياطيات العراق فإن إنتاجها  كان أقل  7من  نطقة الوسطى أكثر  ات المثبتة في الميغت االحتياط بل  فبينما

. 2013% في  1من 
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2013، المثبتة في العراق النفط والغاز: اإلنتاج واالحتياطيات( 1الجدول )

الطبيعي  ازـالغ الخام  طـالنف  السكان 

االحتياطيات   2013
المثبتة

اإلنتاج  االحتياطيات  
المثبتة 

اإلنتاج 
3مليار م   /سنة 3مليار م  ي -ب -أ مليار برميل    مليون  

البصرة 2.7 2,114 96.6 12.8 1,959

273 2.1 باقي المنطقة الجنوبية 10.6 345 13.4

126 0.1 بغــداد  7.4 20 8.0

253 0.2 8.2 65 8.1 
)نينوى، صالح المنطقة الوسطى  

 ديالى، األنبار(الدين، 

248 3.6 كركوك 1.5 435 9.0

575 5.2 كردستان  4.9 300 8.9

المجموع  35.1 3,280 144.2 24.0 3,434

قادسية،  لباقي المنطقة الجنوبية: بابل، ا  االحتياطيات في نهاية السنة.  ( في الملحق.5( و)4الجدولين )  : ومالحظات  مصادر
ي: الف برميل/يوم. -ب-أ .ميسان، ذي قار، المثنى، واسط، كربالء، النجف

مستدامة  غياب ي  وف سياسية/إدارية  اقتصاديةو   تسوية  وإدارة  تكاملية  سياسات  توفر    فإن  ،اتحادية 
اإلنتاجية/اإلمكانات والغازية    الطاقات  المناطق النفطية  يشجع  في  األطول،قد  األمد  في  االن  ،  تركز  عزال على 

وبينها    ،ر والصناعة البتروكيماويةاالقتصادي. ذلك أنه مع إمكانية الترابط في الصناعة النفطية من خالل التكري
النفط  تصدير  الترابط الجغرافي في نقل النفط والغاز، غير أن توفر عوائد مستقلة من    وأهمية،  والصناعات األخرى 

في المنطقة العربية. ولعل  االقتصادي  من عوامل التنافر    والغاز الذي تكون معظم اسواقه بعيدة أثبت أنه عامل
رابط االقتصادي بين أعضاءه بالرغم من  ي الغني بالنفط/الغاز يقدم مثااًل على ضعف التمجلس التعاون الخليج

الماضية.  ونصف  عقود  الثالثةاقتصادي رسمي خالل سياسي/ في اقليم االنتظام 

 االقتصادي االعتماد  (2- 4)
على تأمين مصدر  ا(  عدمه)أو  القابلية    ، منطقةمحافظة/لكل    في هذه الورقة،  االقتصادي)أو االعتماد(  التمكن    يعني

ذاتي مال األجنبيةأساسًا  )   ي  العملة  حصة    ( من  يعادل  تخصيصات المحافظة/بما  من  الميزانية    نفقات   المنطقة 
مقارنة حجم اإلنتاج النفطي/الغازي بالسكان )وعدد السكان هو من    منيمكن االستقراء،  في ضوء ذلك  االتحادية.  

 وكركوكالبصرة    تين محافظأ  ،( 1)   الجدول  حافظات في الميزانية( فيأهم أسس تحديد حجم تخصيصات اإلنفاق للم
بأسعار التصدير(    ة)مقيممن النفط    إنتاج كل منها-طاقة/إنتاج قيمة    نأي أ"فائض".    ذات و "متمكنة"    اتمحافظ  هي

تت اال  االنفاقية فيصيصاتها  خ فوق  الجدول ومؤشرات   تحادية.الميزانية  أرقام  من  أيضًا  2014  ويمكن االستقراء 

قار في األمد المتوسط( من ضمن "باقي المنطقة  -ذيربما اسط )و وخطط التطوير النفطي أن محافظات ميسان وو 
محافظاتو   "باقي المنطقة الجنوبية"  المحافظات األخرى في فإن    ، في المقابل  3التمكن. الجنوبية"، متمكنة أو قريبة من  

330ي في تموز إلى  -ب- أ  233اإلنتاج في ميسان من  نتيجة لزيادة اإلنتاج في حقل حلفاية في أيلول ازداد  فيما يتعلق بمحافظة ميسان:    3

،  أغسطس / وزارة النفط، في أواسط آب  وأعلنت   .نيسان(-ي لحقول مجموعة-ب- أ  133ي لحقل حلفاية و- ب-أ  200ي في أوائل ايلول )-ب-أ
تستوعب  ة، عبر انبوب جديد إلى الفاو بطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل في اليوم. و وحلفاي   ميسان-مجموعةعن بدء تدفق النفط من حقول  

ي، حسب عقود التراخيص  -ب - أ  985وحلفاية والذي يبلغ مجموعها    ميسان -مجموعةطاقة االنبوب الجديد الطاقة اإلنتاجية المستهدفة لحقول  
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بعضها  في الوقت الحاضر و   ،منخفض  مرتفع أو  ز"ظات "عجهي محاف  المنطقة الوسطى وبغداد ومرحليًا كردستان
   المتوسط أيضًا.   مدفي األ

، مقارنة  الوسطى وكردستان  تينالمركزية وكاًل من المنطقبين الحكومة  في العالقة    النزاعالتوتر و وبسبب  
لهاتين   الماليةالحاجات   تشخيص   سُيقتصر، فيما يلي، على ،بين المحافظات/المناطق األخرى والمركز العالقةمع 

ومن  .  المنشودةالسياسية  مركزية( بجانب من التسوية  - )مع الال  تمويل العجز فيهماوالذي قد يساهم    ،المنطقتين 
ال يعني أن تمويل ، في هذه الورقة،األخرى  للمحافظات الحاجات الماليةنافلة القول اإلشارة إلى أن عدم تشخيص 

 مع المنطقتين المذكورتين.   الحالية األزمة  أسسنما الهدف هو أبراز أحد  أقل ضرورة أو استعجالية، وإ العجز فيها
ألخذ    تخصيصاتها االنفاقية  بعد تعديل  ،للميزانية االتحادية  كنقطة إشارة   2014  موازنةمشروع    ستخدم يُ وس

مالية  نخفاض رصيد وزارة الا نخفاض أسعار تصدير النفط و وتتلخص هذه الظروف با  .عتبار الظروف المستجدة باال
النفط    فلقد أنخفض متوسط سعر  .2014منذ منتصف  وتكاليف العمليات العسكرية    DFI  ر العراقفي صندوق تطوي

ما   إلى  ، موقع وزارة النفط،(2014وازنة  م)فترة إعداد    2013دوالر/برميل في الربع الرابع من    102.7  العراقي من
نخفض  كما ا  (.%17)انخفاض    2014رين أول  شتمن    لنصف األولكمعدل لبرميل  دوالر/  85.4  يقدر بحوالي

مليار    6.5إلى    2013  بداية مليار دوالر في    18من    بشكل كبير  رصيد وزارة المالية في صندوق تطوير العراق
بينما يتطلب انخفاض أسعار/عوائد  و  . (IMF, 2014) 2013زانية ـمي زـل عجـلتموي، وذلك  2014 بدايةدوالر في  

وزارة  ورصيد  النفط  ف  تصدير  االتحادية  الموازنة  في  النفقات  تخصيصات  تخفيض  العمليات  المالية  تكاليف  إن 
العسكرية اإلضافية تتطلب زيادتها. غير أن التخصيصات العسكرية اإلضافية تتعلق اساسًا بالنفقات السيادية في  

الدين  خدمة  أن  كما  السيادية،    الموازنة.  النفقات  من  جزء  وهي  أخرى،  والتزامات  بالظروف  الخارجي  تتأثر  ال 
قلص، لغرض الحساب في الفقرات  سنُ هذه الظروف باالعتبار  حصيلة  وألخذ  المستجدة، إال إذا اعيدت جدولتها.  

موازنة  والحاكمة  -السيادية-غيراالنفاقية    التخصيصات  التالية، مشروع  في  80إلى    2014في  مستواها  من   %
يرادات  اعند انخفاض    ةالستثمارية كما يحصل عاد أن التخفيض يصيب التخصيصات ا  المعروفومن    المشروع.

. الميزانية
 كردستان ( 4-2-1)

نفقات  %  17  الكلية  تبلغ حصة كردستان ويطرح عادة من هذه الحصة ما    .االتحادية الميزانية  من تخصيصات 
ل إلى  للوصو   مشاريع اتحادية، الخ(  تعويضات حرب الكويت، ن،  و يسمى بالنفقات السيادية والحاكمة )خدمة الدي 

مليون دوالر في حين بلغت    23,826  كليةال  كردستانبلغت حصة    2014موازنة  مشروع  . وفي  فعلية الحصة ال 
ر النفط ورصيد  ابأخذ الظروف المستجدة النخفاض أسع  ،ذكر أعاله وكما  مليون دوالر.    16,948  فعليةحصتها ال 

مليار دوالر    13,558ليصبح    ستواه % من م80إلى  المبلغ    اهذ   قلصنُ وزارة المالية في صندوق تطوير العراق فس 
كردستان   منعلى هذا يمكن حساب كمية النفط )بما فيها كمية الغاز مقاسًا ببراميل معادلة(  .  (%16,948 ×  80)

قصًا كلفة االستخراج والنقل إلى المنطقة  ان  عوائد)أي ال  العوائد الصافية منهاتصديرها بحيث تساوي  التي ينبغي  
من الميزانية.  الفعلية  بعد دفع اإلتاوة وضريبة الدخل والضرائب األخرى( الحصة    النفطية  ركاتلشا   دخلالحدودية و 

عن بدء تدفق النفط ألول مرة عبر انبوب الصادرات النفطية الجديد ارة النفط  وز أعلنت  فيما يتعلق بمحافظة واسط:  النفطية )إنتاج الهضبة(.  
مع العلم أن  ي( الى مستودعات الطوبا في البصرة.  -ب-أ  170من حقل بدرة )والذي ُيستهدف أن يصل إنتاجه حسب عقد الترخيص إلى  

ايلول    6رة/عراق  وقناة الح   2014آب،    www.oil.gov.iq  ،19موقع وزارة النفط،  ي.  - ب-أ  130إنتاج حقل األحدب في واسط يبلغ حوالي  
2014 .

http://www.oil.gov.iq/
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فإن الوصول إلى    كردستانأنه في ضوء مستوى كلفة االستخراج وشروط عقود المشاركة في    ( 2)  ويبين الجدول 
ان سعر  ي إذا ك-ب-أ  401يتطلب تصديرًا يتراوح من    2014موازنة    مشروع   في  حصته الفعلية  مستوى % من  80

 برميل.  / دوالر  60ي إذا كان سعر النفط -ب-أ 765برميل إلى / دوالر  110النفط 
مشروع تخصيصات نفقات في  الفعلية حصة كردستان % من80 ( عائد تصدير النفط/الغاز الذي يساوي 2جدول )ال

 2014موازنة 

كمية التصدير اليومية 
ائد  و إجمالي الع
ة المطلوب

لإلقليم  الصافينسبة العائد 
لكل    سعر تصدير النفطمن  

*برميل

ة المطلوب العوائد 
حصة اإلقليم  % من80)  

موازنة    في مشروع

2014 ) 

سعر تصدير  
النفط 

ألف برميل/يوم مليون دوالر/سنة  مليون دوالر/سنة  % دوالر/برميل 
(5 )  

( =4)\(1) \365×1000  

(4 )  
( =2 )\  (3 × )100  

(3 )  (2 )  (1 )  

765 16,764 80.9 13,558 60 

648 16,547 81.9 13,558 70 

561 16,388 82.7 13,558 80 

495 16,266 83.3 13,558 90 

443 16,170 83.8 13,558 100 

401 16,093 84.2 13,558 110 

ليةي تشغ)  استخراج  كلفة  أساس  على  الجدول  هذا  في   برميل  لكل  السعر  من  الصافياإلقليم    عائد  نسبة  حتسبتاُ   مالحظة:  *
حقول في  ل  2011  بدوالرات  الواردة  الكلفة  وهي أرقام)  2014  بدوالرات  للبرميل  دوالر  6.0-4.2  بحدود(  ورأسمالية

أساس   وعلى(  2014و  2011بين    سنوياً %  1.5  زيادة  مع افتراض  IEA, 2012, P. 54في:  لمنطقة الشمالية  ا
 ومعدل  10%(  royaltyإتاوة،  )  عري   ومعدل  للشركات%  20و  لإلقليم%  80  اإلنتاج  في   مشاركة  معدل  متوسط
 %. 35 الشركات على دخل ضريبة

، مقارنة مع تصدير حالي هل يستطيع اإلقليم الوصول إلى هذه المستويات من الصادرات النفطية/الغازية
ه  ئكتفاالالزمة ال  ساسيةبناء البنى األ بقليم  اإلسلطة  قيام  إن    ومتى؟ ي  -ب-أ  240،  4حسب وزير الطاقة التركي،  يبلغ 

وط خط  بناءعقد مشاركة مع الشركات األجنبية و   60و  50ما بين    خالل  من  فيهتي لتصدير النفط المستخرج  لذاا
في النهايةيؤمن  س  يةضالسنوات الما   خالل   مع خط آخر مماثل يجري بناءه(   ي،-ب -م   0.3تركيا )   إلىأنابيب  

 ت سمورُ   (IEA, 2012, P.22) ي  -ب-أ  250حوالي    2012في    إنتاجه النفطيلقد بلغ  .  المالية  احتياجات اإلقليم
على أساس    2014مشروع موازنة  و )ي  -ب-أ 300دود  تصدير من اإلقليم بح تحادية على أساس  اال  2013موازنة  

سلطة اإلقليم الوصول إلى مليون  ل   المعلن  هدفلوستزداد الكمية المنتجة تدريجيًا تبعًا ل  5. (ي -ب-أ  400تصدير  

.2014تشرين أول  15القناة الفضائية، الحرة/عراق،  4
حجم اإلنتاج والتصدير من النفط   أو من وزارة النفط االتحادية عن إلقليم  وزارة الموارد الطبيعية ل  من   متاحة  رسمية  أرقامليس هناك    5

. اإلقليم الخام والغاز في
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اإلنتاج المستقبلي    طقِ سْ تُ   وكالة الطاقة الدولية مع العلم أن  .لعقد وربما قبلهاة هذا ا في نهايأو اكثر في اليوم  برميل 
 . (IEA, 2012, P.49)  2035ي في -ب- أ 1,200-750و 2020ي في -ب-أ   800-500لكردستان بحدود 

إن قدرة اإلقليم على التصدير ستعتمد على إمكانية االتفاق مع الحكومة المركزية أو/و حل االشكاالت  

يضا على قدرته لتطوير حقوله حسب الخطط  وتعتمد ا   6القانونية الدولية التي تعترض تصدير النفط من االقليم. 

ينبغي    ،وال حوفي كل األ  7ازع عليها. مناطق متن منويصبح األمر أكثر صعوبة بالنسبة لتصدير نفط  الموضوعة. 

ر من إقليم كردستان من النفط الخام والمنتجات النفطية  صد  صافي عوائد )العوائد ناقصًا التكاليف( كل ما يُ  اعتبار 

. المناطق المتنازع عليها( كجزء من حصته في الميزانية االتحادية  في)المنتجة فيه أو 

 المنطقة الوسطى ( 4-2-2)
إ  موازنة  بالرجوع  الخلفيةتبين    االتحادية،  2014لى جداول مشروع  المحافظات األربعة  أن    حساباتنا  في حصة 

رواتب)  غير السيادية والحاكمة  التخصيصات التشغيليةمن    المنطقة الوسطى )نينوى، صالح الدين، ديالى، األنبار(

بلغت،  ( اعية والمستلزمات السلعية والخدميةالموظفين والرواتب التقاعدية والحصة التموينية وشبكة الحماية االجتم

وبأخذ    . مليون دوالر  25,727وإذا اضيفت التخصيصات االستثمارية يكون المجموع  ر. مليون دوال  13,212حوالي 

على هذا يمكن حساب    .(25,727% ×  80)مليار دوالر    20,582الظروف المستجدة المذكورة أعاله يصبح المبلغ  

تصديرها بحيث  التي ينبغي    ى منطقة الوسطالمحافظات    منكمية الغاز مقاسًا ببراميل معادلة(  كمية النفط )بما فيها  

منهاتساوي   الصافية  ال  العوائد  و ان  عوائد )أي  الحدودية  المنطقة  إلى  والنقل  االستخراج  كلفة  الشركات  دخل قصًا 

( أنه في ضوء مستوى  3ن الجدول )بعد دفع ضريبة الدخل والضرائب األخرى( الحصة من الميزانية. ويبي  ،النفطية

كردستانالمشاركة في    تفاق تجمع بين عقود ا ليم كردستان وباقي العراق وشروط  كلفة استخراج تمثل متوسطًا إلق

تخصيصات    مجموع% من  80ساوي  ت  ىالوسطمنطقة  ل فإن الوصول إلى حصة ل   المنطقة الوسطىوعقود الخدمة في  

579يتطلب تصديرًا يتراوح من  2014موازنة  مشروع  ر السيادية والحاكمة( من )غي واالستثمارية  تشغيليةالنفقات ال

دوالر للبرميل. أما    60ي إذا كان سعر النفط  -ب-أ  1,118دوالر للبرميل إلى  110ي إذا كان سعر النفط -ب-أ

فإن    2014موازنة  مشروع  من    فقط )غير السيادية والحاكمة(   تشغيلية النفقات ال يصات  تخصالوصول إلى مستوى  

لمصلحة الحكومة العراقية حال دخولها المجال القانوني   بمصادرة شحنة نفط كردستانية  2014في تموز    صدر أمر قضائي أمريكي  6
بالسماح لدخول شحنة نفط    آب  25ولكن في المقابل صدر امر قضائي أمريكي في    .2014تموز    29. موقع وزارة النفط  األمريكي

التركي صرح ف تبلغ أكثر من مليون برميل. كما أن وزير الطاقة  ر عبر ميناء   2014أيلول/سبتمبر    4ي  كردستانية  أن اإلقليم صد 
(.Iraq Oil Report, 28 August, 2014و    2014أيلول    4)قناة الحرة/عراق    2014ماليين برميل منذ أيار/مايو    10جيهان/تركيا  

بسحب واستخدام    1420منتصف تشرين أول/اكتوبر    قليم منذبدأت سلطة اإل   ،2014تشرين أول    16، في  Iraq Oil Report  حسب  7
.في منطقة "متنازع عليها"ي( من النفط من حقول كركوك والواقعة -ب-أ  200إلى   تصلكميات "كبيرة" )قد 
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ي إذا كان سعر  -ب-أ 372بين أن ذلك يتطلب تصديرًا يتراوح بين  ت هنا(  تفاصيلها   )لم يتم شمول  حسابات مماثلة

 دوالر للبرميل.    60ي إذا كان سعر النفط -ب- أ 717دوالر للبرميل إلى    110النفط 

تشغيليةالنفقات التخصيصات  من منطقة الوسطىحصة ال % من 80( عائد تصدير النفط/الغاز الذي يساوي 3جدول )ال
 2014مشروع موازنة  في)غير السيادية والحاكمة(  واالستثمارية

متوسط  
كمية  

التصدير  
اليومية 

مماثلة للعقود    خدمةمستوى كلفة وعقود 
 الحالية 

مستوى كلفة وعقود مشاركة مماثلة لكردستان  العوائد
ة المطلوب

% من  80) 
حصة  
  فيالوسط 

مشروع 
موازنة 
2014 )

سعر
تصدير 

كمية التصدير النفط 
اليومية 

إجمالي  
ئد  واالع

ة المطلوب

نسبة العائد  
الصافي من  

* السعر

كمية التصدير 
اليومية 

إجمالي  
ائد  والع

ة المطلوب

نسبة العائد  
الصافي من  

* السعر

ألف  
برميل/يوم 

ألف برميل/يوم 
مليون  

دوالر/سنة 
ألف برميل/يوم  %

مليون  
دوالر/سنة 

% 
مليون  

سنة دوالر/ 
دوالر/
برميل

(9)  
=  

([7(+)8]) \2  

(8)  
  =

(7)\(1) \365 ×1000  

(7)  
( =2  )\  (6  )

 ×100  
(6)  

(5)  
  =

(4)\(1) \365 ×1000  

(4)  
( =2  )\  (3  )

 ×100  
(3)  (2)  (1)  

1,118 1,073 23,503 87.6 1,162 25,449 80.9 20,582 60 

942 902 23,035 89.3 983 25,119 81.9 20,582 70 

815 777 22,697 90.7 852 24,878 82.7 20,582 80 

717 683 22,441 91.7 752 24,693 83.3 20,582 90 

641 609 22,240 92.5 673 24,547 83.8 20,582 100 

579 550 22,078 93.2 608 24,429 84.2 20,582 110 

:لعائد الصافي من السعرنسبة ا *
. (2كما في الجدول ) "لمماثلة لكردستانا"حتسبت نسبة العائد الصافي من السعر لكل برميل اُ  (1)
3.9ورأسمالية(    تشغيليةعلى أساس كلفة استخراج )  "مماثلة للعقود الحاليةال"تسبت نسبة العائد الصافي من السعر لكل برميل  حاُ  (2)

 IEAفي:  نوبية  لمنطقة الجحقول في ال   2011بدوالرات    ة الكلفة الوارد  مارقوهي الحد األعلى أل)  2014دوالر للبرميل بدوالرات  

2012, P. 54    متوسط  :  التالية  خدمة( وعلى أساس متوسط شروط عقود ال 2014و  2011% سنويًا بين  1.5مع افتراض زيادة
%  25ونظير عراقي يشارك بنسبة )عقدي خدمة القيارة ونجمة في الجولة الثانية للتراخيص النفطية( دوالر/برميل  5.5رسم خدمة  

escalation clausesولغرض التبسيط لم تؤخذ شروط التصعيد    %.35ة دخل )على رسم الخدمة(  ومعدل ضريب   رسم الخدمة من  

باالعتبار. 

تستطيع   الوسطالمحافظات  هل  النفطية/الغازية    ىمنطقة  الصادرات  من  المستويات  هذه  إلى  الوصول 
(  أعاله     1  )الجدولموس  وغازي مل  كبير   نفطي   مثبت  احتياطيهنا يالحظ أنه مع احتواء هذه المنطقة على    ومتى؟ 
-ب-أ  65  مجموع بوصوفيا    عجيل ونفط خانة وكربارة وعين زالةمن حقول    ، أساساً متواضع إنتاجها الفعلي  ولكن  

المنتجة  نتاجية لهذه الحقولإل مع العلم أنه يمكن زيادة مجموع الطاقة ا موجهة لالستهالك الداخلي. ،2013في  ي
خ-ب-أ  210  إلى من  االستثمـي  البنيار  ـالل  األـفي  للحقول    .(Al-Mehaidi, 2006)  ةـالالزمة  ـساسية  وبالنسبة 

( لتطوير حقلي  Sonangolلشركة )  عقدين(  2009جولة الثانية للتراخيص )المكتشفة غير المنتجة فلقد منحت ال
منحت كما    .ي-ب-أ  230إنتاج هضبة بحدود  مجموع  القيارة/ديالى ونجمة/الموصل ذوي النفط الثقيل للوصول إلى  

( الثالثة  ل (  2010الجولة  المنصورية/ديعقدين  غاز  حقلي  )شركة    األنبار/ وعكاز(  TPAO)شركة  لى  اتطوير 
KOGAS )   ي( -ب-أ 123)ما يعادل    مليار متر مكعب في السنة   7.2إنتاج هضبة بحدود  مجموع  للوصول إلى  .
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طاقةحدد فيها التطقة الوسطى لم  غازية في المننفطية/استكشافية    عقود ( على  2012واشتملت الجولة الرابعة )
 .  ةالمستهدفاإلنتاجية 

تطوير  تنفيذ عقود الإن  ف  8ي -ب-أ  65أنه مقارنة مع طاقة إنتاجية نفطية حالية بحدود  يتضح    مما تقدم 
طاقة إنتاجية نفطية  أن يحقق    يمكن  هذه المنطقةفي  االتحادية  المشمولة في التراخيص النفطية  غازية  النفطية/ ال

ثقيل قد يصعب تصديره( وغاز   اي )نصفه-ب- أ  440  مقدارها لذلك    ي.-معادل-برميل-أ  123بمقدار    يةنفط 
في  فقط    تشغيليةالنفقات ال حصة المنطقة من    عوائدها  لتعادل  ي-ب-أ  717-372صادرات في حدود  لتحقيق  

تنفيذ العقود    أيضاً   بغيين   والتعليم والصحة(والحصة التموينية  )الرواتب واإلعانات االجتماعية    2014مشروع موازنة  
أما إذا كان الهدف  . ستهالك المحليهذا الهدف من التصدير وإشباع اال  حققستكشافية إلضافة طاقات جديدة تاال

فينبغي تكثيف التطوير  (  في مشروع الموازنة  ستثماريةالوا   تشغيليةحصة المنطقة من النفقات ال) تغطية جميع النفقات  
- 8  قد يفوق يتطلب وقتًا   ، إذا كان ممكنا،واالستكشاف  التطوير المستوى من  هذا   ولكنواالستكشاف بدرجة أكبر. 

وقبول دولي.وتوافق سياسي داخلي ة هادئفي ظل أحوال اعتيادية  ةسن 12

مركزية -والال المتبادلالدعم  خامسًا:
- م   1.88و    0.98  إلى تصدير ما بين   ان مجتمعين حتاجي   لمنطقة الوسطى هذه الحسابات أن كردستان وا يتبين من  

عام  موازنة  مشروع  تخصيصات نفقات  % من  80واالستثمارية العامة بمستوى    تشغيليةا المي لسد احتياجاته-ب
التمويل  لتعويض اعتمادهما على    ([للمنطقة الوسطى  25.73+لكردستان  16.98×]%80)مليار دوالر    34.1والبالغة    2014

المحليمتطلبات  وبإضافة    .المركزي  اي    ،ي -ب-م   2.31-1.20يبلغ  المطلوب  االنتاج  فإن    للطاقة  االستهالك 
ويقارن ذلك مع إنتاج  تزداد هذه الكميات مستقباًل. تبعًا لزيادة الحاجة المالية ينبغي أن . و ي -ب-م   1.75بمتوسط 

إنتاج شركة نفط الجنوب وشركة نفط  )  ي-ب-م  2.89  متوسطًا قدره  2014  آب -حزيرانبلغ في  منطقة الجنوبيةفي ال
المنطقة  وباقي    البصرة التصدير من  اإلنتاج و بينما يمكن زيادة  و .  (اإللكتروني  موقع وزارة النفط  ؛ ميسان، وحقل األحدب

القصير في إقليم    يبدو ممكنًا في األمد  فإن الزيادة بالمستويات المطلوبة ال في األمدين القصير والمتوسط ية ب الجنو 
لذلك    .المتوسط ممكن في األمد القصير وصعب المنال في األمد    نه غيرفإ  ىكردستان. أما في المنطقة الوسط

وكردستان  الوسطى  المنطقة  محافظات  احتياجات  تمويل  مسألة  العجز   تثار  محافظات  هذه    وباقي  خارج  من 
 المحافظات.  

ية الذي سيساهم مساهمة مركز -إلسناد مشروع االدارة الال  من األسس الضرورية  هو  توفير هذا التمويلن  إ
معتمدًا  ذلك  سيكون  وخالل فترة انتقالية متوسطة المدى  إزالته.  لة في تخفيف التوتر/النزاع المجتمعي في سبيل  فعا

هذه المحافظات تحميل    غير أن  9. وكركوك  المنطقة الجنوبيةالبصرة وباقي  تصدير النفط والغاز من  عوائد  على  

خزانات )وثالثة آبار؟( نفط    ثالثبحرق    الجماعات المسلحةانخفضت بعد ما نقل عن قيام    الطاقة اإلنتاجية لهذه الحقولال شك أن  8
(. ISW, 2014; Iraq Oil Report, 28 August, 2014) آب/أغسطس 28لموصل في  زالة شمال غرب ا-في حقل عين

-2009)عدا كردستان( خالل الفترة    % من عوائد تصدير العراق79من    المنطقة الجنوبيةمساهمة عوائد تصدير النفط من    ازدادت9
وزارة اإللكتروني لموقع  ال)ر من كركوك  بعد توقف التصدي   2014أيلول  -نيسان% خالل  100إلى حوالي  و   2013% في  89إلى    2012

، حتى بعد عودة تصدير النفط من كركوك.  هذه المنطقة في المستقبللعوائد تصدير النفط والغاز من  االهمية الكبيرةالنفط(. وستستمر 
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قصير/متوسط    أن مثل هذه اإلعانة تتم بدون تأثير سلبي ب  هافي  قتناع قبول عام وايحتاج إلى    العراق لعبء إعانة باقي  
الالزمة    السياسية واالقتصادية االجراءات /السياسات  تطبيق من المناسب لذلك . تأثير إيجابي طويل األمدمع األمد 
من   .االتحادية   في الميزانية العامة  البترودوالر تخصيصات  صرف  على سبيل المثال،    . قتناعالقبول/االهذا    لتأمين 
،اتثنيالتوصل لعقد اجتماعي مستدام يكون أساسًا للمواطنة والقبول العام العابر للطوائف واأل فإن  ،  أخرى   ناحية

اآلمن الخالي  المناطق في قبول تقديم الدعم مقابل العيش المشترك  المحافظات/سيتيح المجال لمصلحة متبادلة بين  
هذا األمر الملحة    اهميةوتتبين  .  الموارد المائية  بما فيها ية  تقاسم الموارد الطبيع يتحقق فيه  اب و من حواضن االره

وتصعب تدريجيًا  وبالعالقة بذلك تتصاعد أرضية المطالب السياسية  الجماعات المسلحة استمرار تواجد   خطورة  من
   .استمرار النزاعوتزداد احتماالت  إمكانية التسوية

استنتاجات : اً سساد
هذه    دفعت التاريخية المتوترة بين جماعات ومناطق العراق المختلفة    اتوالعالقة  ثنيالطائفية واأل   خالفاتإن ال•

في الدعوة    . ولقد انعكس ذلكالمالياألمني/اإلداري/االستقالل في القرار    الجنوح نحوإلى  عات والمناطق  االجم
في كردستان    دعواتى  حاليًا أو حتوالوسط    حالياً /الجنوب سابقاً   جماعات في   ية من قبلمركز -الإلى الفدرالية/ال

. االستقاللإلى )ترتفع وتخفت حسب الظروف( 
مستدام  التجربة على صعوبة التوصل التفاق  دلت  ة،ثنياأل/ ةالطائفي  ةالمتبادل  شيةفي ضوء االستقطاب والخ و •

في العراقالمحافظات  جميع  نظام يمنح  من خالل  حل هذا اإلشكال  المساهمة في  ويمكن    . السلطة  اقتسام   حول
قانون المحافظاتتطبيق ابتداًء ب، فعالة ماليةامنية// مركزية صالحيات إدارية-ال  اطق مفرد أو ضمن منبشكل 

بشكل يوازن بين الصالحيات الالمركزية للمحافظات/المناطق واستمرار فعالية سلطة مركزية ذات    المعدل  21
مشاركة   تأمين   ذلك علىيساعد  أن    يمكن  ، ذات مصداقية  اتحاديةوباإلضافة لوجود مؤسسات    . مصداقية وطنية

 في السلطة المركزية.  مستدامة
. وفي دولة  االقتصادي للمناطق ودور الحكومة المركزية في التمويل  االعتماد /التمكنمسألة    يةمركز -التثير الو •

ريعية كالعراق فإن توفر الموارد النفطية/الغازية اصبح في األمدين القصير والمتوسط  هو العامل الحاسم في
  .االعتماد / هذا التمكن

واستخدام  ينبغي تحديد حجم وطريقة تمويل    للمناطق غير المتمكنة  الغازية/ وحتى يتحقق تطوير الموارد النفطية•
. وربما ما بعده  خالل المتبقي من هذا العقد اإلعانة المالية

،  معتمداً ي المحافظات وباقكردستان  و لمحافظات المنطقة الوسطى سيكون سد العجز المالي   هذه الفترة وخالل •
إن تحميل    .وكركوك  المنطقة الجنوبيةوباقي    البصرة محافظات  على تصدير النفط والغاز من    بدرجة أساسية،

هذا العبء يحتاج إلى قبول عام واقتناع فيها بان هذه اإلعانة تتم بدون تأثير سلبي بل بتحقق  ب  حافظات هذه الم
الخالي من حواضن    اآلمن  السلميالعيش المشترك  مور أخرى،  يشمل، من بين أ  تأثير إيجابي طويل األمد

األخرى   الطبيعية  الموارد  وتقاسم  فيها االرهاب  المائية  بما  السياسات/االجراءات  الموارد  استنباط  فإن  لذلك   .
التوصل لعقد اجتماعي مستدام يكون أساسًا للمواطنة والقبولالالزمة لتأمين هذا القبول/االقتناع، من ناحية، و 
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واالعام   للطوائف  متبادلةثنيأل العابر  لمصلحة  المجال  سيتيح  أخرى،  ناحية  من  المدى   ات،  بين    طويلة 
. المحافظات/المناطق

صافي عوائد )العوائد ناقصًا التكاليف( كل ما يصدر من إقليم كردستان من النفط الخام والمنتجات    اعتبارينبغي  •
.ع عليها( كجزء من حصته في الميزانية االتحاديةالمناطق المتناز  في النفطية )المنتجة فيه أو 

ادر ـالمص
. أبريل / ، نيساناالقتصاديين العراقيين شبكة ،  " االحتياطي النفطي في كردستان" ( 2013كامل المهيدي ) 

تشرين أول/أكتوبر،    10،  شبكة االقتصاديين العراقيين ( "آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير"،  2014علي مرزا )
2014 .

. www.kalamon.org،  2012، صيف 7( "تشكل العراق الحديث"، كلمن عدد 2012عصام الخفاجي )
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َامللحَق
النفطَوالغاَزنتاجَواالحتياطياتَاملثبتةَمنَاإل

2013، المثبتة في العراق : اإلنتاج واالحتياطيات الخام ( النفط4الجدول )

االحتياطيات المثبتة في  
السنةنهاية  اإلنتاج    السكان 

2013 

مليار برميل  ي -ب -أ مليون 
البصرة 2.7 2,114 96.7

باقي المنطقة الجنوبية 10.6 345 13.4

 )حقل شرق بغداد( بغداد  7.4 20 8.0

ديالى، األنبار()نينوى، صالح الدين، المنطقة الوسطى   8.1 65 8.2

كركوك 1.5 435 9.0

كردستان  4.9 300 8.9

المجموع  35.1 3,280 144.2

المصادر: 
 االحتياطيات المثبتة:  

بلغ    2011في نهاية    ات المثبتة مجموع االحتياطي  أن  IEA (2012, P. 52)  وكالة الطاقة الدولية عن العراق  تقرير)أ( يبين  
برميل    143  حوالي الرئ  ويوزعهامليار  األحواض  العراق يحسب  في  كردستان(  سية  فيه  ناحيته  .  )بما  التقرير  يبيمن  ن 

 144حوالي  2013بلغ في نهاية  ات المثبتة االحتياطي أن مجموع  ، OPEC  (2014) ، 2014 لألوبك السنوي  اإلحصائي
العلم أن وزارة النفط    مع.  البصرة احتياطيات  إلى    2014و  2011بين    الفرق   في هذا الجدول  مليار برميل. ولقد أضيف

مليار برميل مما يتضمن زيادة االحتياطي للعراق    7)حقل ديما( بمقدار    بصرة زيادة احتياطي ال   2013أعلنت في نيسان  
لالحتياطي أما رقم كردستان  األوبك.  تقرير  مليار برميل. غير ان ذلك لم ينعكس في المجموع في    150مليار إلى    143من  

نه أشار في نقاش  ولك. ’Oil and Gas Yearbook, Kurdistan 2012‘( نقاًل عن 2013دي ) هو كما ورد في المهيف
مليار برميل. 12-11مع الكاتب إلى أن هذا الرقم ربما زاد اآلن إلى 

أنه يعتقد أن أرقام االحتياطيات   المهيدي في نقاش مع الكاتب إلى  أشارو   . Al-Mehaidi (2006)و  ( 2013( المهيدي ) ب ) 
ربما تكون قد بالغت في حيث يرى أن الشركات المتعاقدة  في باقي العراق، المبينة في الجدول، قد تكون مبالغ بها.المثبتة 

التي لم تنتج ما  العمالقة في الجنوب،   والمكامن الخضراء  خاصة للحقول  ( recovery factor)تقدير معامل االستخالص  
 بثقة أفضل.   لي تقدير معامل استخالصها يكفي لغاية اآلن, لمعرفة تصرفها المكمني, وبالتا

- مجموعةو   وحلفاية  رذي قامحافظة  في    الغراف ، وهي حقول  باقي المنطقة الجنوبية  حقول المثبتة ل حتياطيات  االمجموع  )ج(  
. Merza (2011), Table 1 :طـ واسة ـمحافظفي  وبدرة واألحدب انـميس ة ـمحافظ يف)بزركان، أبو غراب، فكة(  ميسان

.IEA (2012, P وزارة النفط واإللكتروني لموقع  ال  :اإلنتاج في  حقول باقي المنطقة الجنوبية    انتاج  . 2013والموازنة االتحادية   (22
إلى  2013  في  الجنوبية  المنطقة   أنتاج متوسط    نسبة   بمعامل   وضرب (  IEA, 2012)   2012  حزيران   إنتاج   يساوي   2013
2012 .

، 2013/ 2012في المجموعة اإلحصائية    أرقامها  كما وردت  2012-2009انطالقًا من السنوات    2013إسقاط لعدد السكان في  :  السكان
 الجهاز المركزي لإلحصاء.
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2013، العراق واالحتياطيات المثبتة في : اإلنتاجالطبيعي ازالغ  (5)الجدول 

السنةاإلحتياطيات المثبتة في نهاية 
اإلنتاج 

مليار برميل  
معادل 

كعب مليار متر م
المجموع  مصاحب -غير مصاحب  3مليار م

البصرة 12.8 1,745 215 1,959 12.2

1.7 273 44 228 2.1 باقي الجنوب 

0.8 126 126 0.1 بغـداد

1.6 253 113 140 0.2 المنطقة الوسطى 

منها: عكاز/األنبار 60 60 0.4

 المنصورية/ديالى   53 53 0.3

1.5 248 82 166 3.6 كركـوك

3.6 575 422 154 5.2 كردستـان

المجموع  24.0 2,558 876 3,434 21.4

( مع مالحظة ما يلي:4نفس مصادر الجدول ) المصادر:
مع العلم أن  كما هي مع تغيير بسيط يتعلق بكردستان.    (EIA, 2012, P. 70) احتياطيات الغاز الواردة فيارقام  استخدمت   (1)

 ,OPEC)  3مليار م  3,158بلغ  2014التقريـر اإلحصائي السنوي لألوبـك  بـحس )2013نهاية  في(مجموع االحتياطيات 

2014, P. 23 .وهو ال يختلف كثيرًا عن المجموع الوارد في الجدول ) 
 .Merza( 2011)  في  ومن جداول خلفية  IEA (2012, P.P. 37, 70) عكازالمنصورية و في  احتياطيات الغاز (2)
النفط   احتياطيات  لنسبة  تبعاً   الجنوبية  المنطقة  في   للغاز  المثبتة  االحتياطيات  من   الجنوبيةي المنطقة  حقول باق   حصة   احتسبت (3)

.الجنوبية للمنطقة النفط احتياطيات إلى فيها
ذكر أن مصادر في    ،ضمن نقاش في شبكة االقتصاديين العراقيين  ،2014حزيران    5في    لسيد حمزة الجواهري مداخلة لفي   (4)

قد يربو على ثالثة أمثال ما هو متوقع وبالنتيجة فإن االحتياطي فيه    في البصرة  الغازي ينت أن حجم حقل سيبا  وزارة النفط ب 
شف أن حقل سندباد الغازي شمال حقل سيبا هو جزء من هذا  قد يزيد على ثالثة أمثال الرقم الحالي. باإلضافة لذلك اكتُ 

- قد تقع على الحدود العراقية  Crustمع العلم أن قمته    "Super Giantعمالق ضخم    حقل"   فهو في رأيهاألخير. على ذلك  
عمر النفطية تحتوي  -نهر  formationsشف ان تكوينات  اليرانية. كما ذكر أن معلومات من ذات المصادر بينت بأنه أكتُ ا

عمر النفطي  - نهر( لحقل  GORلمكثفات الغاز. إضافة لذلك ُوِجد  أن نسبة الغاز المصاحب للنفط )   reservoirعلى خزين  
. (قدم مكعب للبرميل 600مقارنة مع معدل للعراق يبلغ حوالي )قدم مكعب للبرميل  4,000قد تصل إلى  
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 7-1                                                     وتحديدها لسقف مبيعات الدوالر في مزاد العملة  2015موازنة 

 *يف مزاد العملة الدوالرسقف مبيعات وحتديدها ل  2015 موازنة
 احملتملة للتطبيقتبعات ال

 د. علي مرزا 

 1سقف لمبيعات الدوالر في مزاد العملة  تحديدأواًل: 
 ا  ظروفيواجه تنفيذها سو   2015 واجه إعداد الموازنة االتحاديةالعمليات العسكرية    تكاليف تمويلباإلضافة ل

غير واضح المعالم ولكنه   منظور رسميو في أسعار النفط    حالي  نخفاض/ركود نتيجة ال   نيةغير يقي  مالية  
السنة  بأملأنعكس   خالل  بارتفاعها  الم.  ضمني  الكمية  ضوء  لسنة    توقعةوفي    3.3)  2015للتصدير 

ي  ، وهواالحتياطية  التمويلية  المصادر  يقرر مستويات أهمس فإن مستوى اسعار النفط  مليون برميل يوميا (  
 ا يلي: كم

 . العوائد النفطية)أ( 
فوائض )ب(   من  المالية  وزارة  السابقة  الميزانية  رصيد  السنوات  من  الرصيد   .المتجمعة  هذا  انخفض    لقد 
مليار    6.5إلى    2013مليار دوالر في بداية    18  أكثر من  من   (DFIفي صندوق تطوير العراق  )

 . IMF (2014) ،2014ن ثان ـتشري  ةـار دوالر في نهايـملي 4وإلى   2014ة ـفي بدايدوالر 
لدى البنك المركزي. بعد أن وصل الرصيد إلى   ت األجنبية والذهب من العمال  ات رصيد االحتياطي )ج(   

 2013شهر/استيراد بقياس استيرادات    15.5أو ما يساوي  )  2013نهاية  مليار دوالر في    76حوالي  
مليار دوالر في   67فأنه انخفض إلى  ،  2زي كما يظهر من بيانات البنك المرك،  من السلع والخدمات(

كما ورد في   ،(2013شهر/استيراد بقياس استيرادات    13.7حوالي  )  2014نهاية تشرين ثان/نوفمبر  
IMF (2014) . نصرمينخالل الشهرين الم االنخفاض باستمر أنه  ونعتقد . 

موازنة  ظل  وفي   المالية  وزارة  أعدت  الظروف  قانو   حالتهاأو   2015هذه  مجلس  ن  كمسودة  إلى 
  على   2015/ 29/1في    المجلس. ولقد صادق  2014كانون أول/ديسمبر من  في أواخر  العراقي  النواب  

بعد  القانون  التعديالت   مسودة  المسودة  إجراء بعض  لم تكن موجودة في  المواد  أنظر    ،وإضافة عدد من 
ا2015،  2014مجلس النواب ) تقدير  التعديالت أساسا  على تخفيض  إليرادات النفطية  (. ولقد أنصبت 

إلى    84.3من    2015لعام   دينار  المقابل    78.7ترليون  وفي  بنفس مجموع  تخفيض  ترليون    النفقات 
 

 . 2015شباط/أفبراير،  1قتصاديين العراقيين، نُِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة اال* 
 المناقشة التي جرت معه حول هذه الورقة.أشكر موفق حسن محمود على  1
)المن    2 السنوية  3جدول  النشرة  في  المركزي،    ،2013(  البنك  عن  األجنبية"  والمعنون الصادرة  والمطلوبات  أن    "الموجودات  يتبين 

نا  صافي األصول األجنبية الذهب()الموجودات  فيها  بما  المطلوبات،  البنك  قصا   نهاية    لدى  في  ترليون    88.6بلغ    2013المركزي 
 وردت في   International Reservesلالحتياطيات الدولية  مليار دوالر    77مليار دوالر. ويقارن ذلك مع    76دينار والذي يعادل  

IMF (2014). 
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من   إلى    125.2المقدار  دينار  النفطية    119.6ترليون  اإليرادات  لبقاء  ونتيجة  بقي  ترليون.  حالها  على 
  3ترليون دينار(.  25.4"العجز المخطط" عند نفس مستواه )حوالي 

ا يهم موضوع هذه  فإن م لقانون الموازنة،  ن المواد اإلضافية في النسخة المصادق عليهاضم ومن
المركزي  للبنك  العملة  بمزاد  تتعلق  مادة  المادة    ،الورقة  والتي  50هي  اليومية  لسقفا     فيها  د  د  ح  ،  لمبيعات 

المزاد. في  المادةف  للدوالر  هذه  في  ورد  يلي  لقد  ب"   :ما  المركزي  البنك  العميلتزم  من  مبيعاته  لة  تحديد 
مليون دوالر يوميا مع توخي العدالة في عملية    75الصعبة )الدوالر( في مزاده اليومي بسقف ال يتجاوز  

ات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي  البيع، ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستند 
خالل   الكمركي  شراء  30واالدخال  تاريخ  من  ليوما   العقوبات  لمبه  المصرف  على  تطبق  وبخالفه  لغ 

المصرفية  االدوات  واستخدام  منه،  الصادرة  التعليمات  أو  المركزي  البنك  قانون  في  عليها  المنصوص 
  .(2015) ، مجلس النواب "راألخرى للحفاظ على قوة الدينار تجاه الدوال

ا  والخشية األجنبية تحديد ات من العمالت  في رصيد االحتياطي المشار أليه  نخفاض  اال وربما كان  
هذا الرصيد أو   الجاري والمتوقع في  نخفاض لحد من االل  من "استنزافه" ومن ثم الرغبة في اتخاذ أجراء

إلضافة   دافعا   انخفاضه  معدل  عليها.    50المادة  أبطاء  المصادق  النسخة  هذا   تفهمامكانية  ومع  في 
عن    ،الدافع النظر  ال  كون وبغض  اس  مادةهذه  مع  البنكتتعارض  )  تقاللية  قانون   2  مادةالالمركزي   من 

من قانون    27األجنبية )المادة    ت العمالحتياطيات من  عن إدارة اال  ومسؤوليته(  2004  البنك الصادر في
بدرجة عالية    ،سيقود ، أي التزام البنك المركزي بالسقف المحدد،  50في المادة  ورد    ما  تطبيقفإن    البنك(

 . سنبين أهم هذه التبعات في الفقرة التالية . لذلكديةية جسلب إلى تبعات ، من االحتمال

 في مزاد العملة  دوالرسقف مبيعات ال لتطبيق حتملةالتبعات المثانيًا: 
الصرف   (1) سعر  استقرار  على  المركزي  البنك  حافظ  عموما ،  لقد  من   2014خالل  ،  األول  والشهر 

)من    %4.1  السوق حواليف  سعر صر بين سعر الصرف الرسمي و   جوةالف  معدل  . حيث بلغ2015
  2015في كانون ثان    %4.7  إلى  هذا المعدل  تصاعد   بالرغم من. و 2014خالل    السعر الرسمي(

السوق   أن  القول  فييمكن  توازن    استمرت  الشهر  خالل حالة  أن .   هذا  العلم  المبيعات   مع  معدل 
في    204  بلغ  اليومية دوالر  إلى  2014مليون  أنخفض  ولكنه  دوالر    170،  كانون  مليون  في 

 ، أدناه(.1 الجدول)أنظر  2015  يناير/مليون دوالر في كانون ثان 157 إلىو  2014 ديسمبر/أول

 
  18.2جت في الموازنة تخصيصات "متبقية" لنفقات جارية بمقدار  در  ينار أ  ترليون د  119.6باإلضافة لتخصيصات النفقات البالغة    3

تنفيذها   تحقق"ترليون دينار يجري  مليون    3.3المصدر]أي زيادة على   الخام النفط ...  كميات زيادة عن اضافية نقدية سيولة عند 
كما ورد   ،"دوالر/برميل  المفترض في حسابات الموازنة[ 56المصدر]أي زيادة على  الخام النفط اسعار بيع في الزيادة او برميل يوميا [

 من قانون الميزانية. 2في ثالثا  من المادة 
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والذي يساوي حوالي ثلث ،  مليون دوالر يوميا    75)  في مزاد العملة  الدوالرمبيعات  لسقف    تحديد إن    (2)
في اليومي  البنك  (2014  المعدل  التزام  السقف،  المركزي   مع  أغلب يسأشارة    يطلق  بهذا  فسرها 

والنقدية  و لمتعاملا المالية  السياستين  أن  إلى  السوق  جديا  بن في  ملتزمتان  مستوى  غير  على  الحفاظ 
. وسيؤثر ذلك سلبا  في مستوى مستقر لسعر صرف الدينار تجاه الدوالرمستقر لألسعار وعن تأمين  

الحاجات التي  بأكثر من    دفعهم إلى اللجوء للتحوط من خالل زيادة الطلب على الدوالريو   همتوقعات
إلى المضاربة    ، من بين نتائج أخرى،يبررها مستوى الدخل واإلنتاج )الطلب االعتيادي(. ويقود ذلك

أن   دول. لقد أثبت التاريخ االقتصادي في العراق كما في غيره من السوق الصرفوقلقلة التوازن في  
 ا  أو إيجابا .سلب ،نقديةللتوقعات أثر كبير في التطورات االقتصادية والمالية وال

الناتج عن التوقعتفاعل    سيقود   (3) )بسقف( د  ي  ق  م    المضاربة في ظل عرض /الطلب االعتيادي والطلب 
مقارب لذلك الذي    لصرفل  إلى أسلوب إدارةفعليا   والعودة  في العملة  سوق الموازية  ال  توسعإلى    للدوالر

متزايد ذلك  وسيقود    ،2003قبل    ساد  توسع  إلى  بين    بالنتيجة  وسعر للفجوة  الرسمي  الصرف  سعر 
   .صرف السوق 

محصلة    (4) السلع  ستكون  لتسعير  الموازية  السوق  في  متصل  تنامي  للعملة  الموازية  السوق  تنامي 
استخدام  صبح  يوس  المستوردة. الرسمي  مجال  الصرف  علىسعر  و"االسواق"   المعامالت   مقتصرا  

الرسمية  ةيالحكوم حين    أو  الا القطاع  سيتعاملفي  والخاص عائلن  السوق.    ي  صرف  ولكن بسعر 
سيتقوى  السوقين  هذين  بين  الوقت   التواصل  حيث  بمرور  تأثير.  للعملة  الموازية    السوق   سيزداد 

التأثير على  جزء من  سري  ي. و قتصاد ككلالل  على التسعيرواألسواق الموازية للسلع والخدمات   هذا 
تسرب السلع من السوق  من خالل تزايد    السوق الرسمية أيضا ، ولكن بشكل غير مباشر. إذ سيكون 

و  الموازية  السوق  إلى  الرسمية  في  شحهاالرسمية  التصريف  ظل    .قنوات  في  أخرى،  ناحية  من 
تتصاعد اال الرسمي/الموازي  التسعير  في  بسبب  و   .rent seekingاالسترباح    ممارسات   زدواجية 

سيتصاعد  العوامل  هذه  حاد   محصلة  بشكل  التضخم  المركزي   ق ي د ت  سوبالنتيجة    .معدل  البنك    قدرة 
  وهو   أهدافه األساسيةأهم  إنجاز أحد    على)والسياسات االقتصادية عموما  بما فيها السياسة المالية(  

  قيمة تأمين  و   من قانون البنك المركزي(  3السلع والخدمات )المادة    ر أسعاراستقر تأمين االمساهمة في 
 . لسعر صرف الدينار مستقرة

للحفا (5) وسيلة  أهم  سعر  إن  استقرار  على  المركزي   صرفظ  البنك  لدى  ألالدينار  باإلضافة  دوات ، 
النقدية،ا الصرف    شباع اهي    لسياسة  بسعر  األجنبية  العملة  على  عنه  الطلب  يدافع  )الذي  السائد 

  إشباع فإن    في العراق،  الفعالية  محدودةوفي ضوء حقيقة أن أدوات السياسة النقدية ال زالت  .  البنك(
الع على  األجنبية  الطلب  عليه  وسيلة ال  هي ملة  على    االمعول  للحفاظ  صرف أساسا   سعر   استقرار 
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من قانون    50المادة  تطبيق  ومن الواضح أن  .  ي استقرار أسعار السلع المستوردةوالمساهمة ف  الدينار
 بشكل جدي.  حد من فعالية هذه الوسيلةسي 2015موازنة 

األمرومما    (6) ظل  يعقد  في  مبيعات  ب  االلتزام،  المشاركة    ،الدوالرسقف  المصارف  المزاد  منح  في 
سواء كانت  اتاحتهاأثبتت الوقائع سهولة  لالستيراد  مستندات صالحية التصرف بالمبالغ المباعة مقابل 

مفتعلة أو  حدث  أصيلة  ما  ولعل  أعقاب   ،2012  في.  األمريكي  في  الجيش   أواخر  في  انسحاب 
في وجه عرض لم   الدوالرعلى  زيادة الطلب    أدت   ، 2012فمنذ أوائل  حالة جديرة بالتحليل.    ،2011

اتساع   إلى  الزيادة  في  و يوازيه  الرسمي  الصرف  سعر  بين  صرف  الفجوة  وصل سعر  حتى   السوق 
  بيعات لمل  معلن  أنه لم يكن هناك سقفمع العلم  ،  2012نيسان/أبريل    % في8  أكثر من  إلى  معدلها

الدوالر انخفاضه .  من  ذلك،  ومع  الفج  بعد  ولقد استمر معدل  عاليا .  الصرف  وة  سوق  حينئذ، شهد   ،  
لدوالر للزبائن بسعر أعلى بكثير  ا  ببيعمن هذا الوضع    مصارفالاستفادة عدد من  من  حاالت كثيرة  

. لذلك فإن  الفجوة بين السعرين  قد يكون ساهم في أتساعمما    زي من الهامش الذي حدده البنك المرك
سقف  واضح  إلى  قود  يس   للمبيعات   وضع  االم استغالل  خالل  تمويل    ا  بعيد سترباح  ن  هدف  عن 

 .من قانون الموازنة 50الذي حددته المادة  الستيرادات ا

  صة التموينية فإن المستهلك سيعاني من انخفاض قيمة الدينار في ظل منظومة متداعية لتوزيع الحو   (7)
ل) الشرائية  القوة  انخفاض  خالل  تسعير  او   دخله(من  الانتشار  والخد ملسوق  للسلع  وامتداد    مات وازية 

السوق   إلى  التم  .الرسميةتأثيرها  الحصة  استمرار  أن  التذكير  المناسب  عام  ومن  قبل    2003وينية 
من   صرفا بالرغم  سعر  ناحية  ،الدينار  نهيار  واالمن  الدخول،  في  الشديد  من   ،والثروات   نخفاض 
 لمجتمع.من ا عديدةلفئات  اءذ الغ من  تأمين حد أدنىفي نسبيا   فعاال  كان  ،ناحية أخرى 

 واستمرار العمليات العسكرية  المالية  الموارد  انخفاضمعضلة السياسة االقتصادية في ظل ثالثًا: 

البنك المركزي يقود الملإذا كان فرض سقف   وتصعيد معدل التضخم وكلف في األسواق    ختاللبيعات 
من غير الممكن اطالق  فإن    ، في المقابل،ولكن  االقتصادية وزيادة حدة الفساد )االسترباح(  معامالت ال

واحتمال تدهور    األجنبية  ت العمال  ات احتياطيرصيد  حالة    مراقبةبدون  في مزاد العملة  بيع العملة األجنبية  
االق الموقع  تعريض  ثم  ومن  للبلد مستواه  االستيراد أي  )  تصادي  في  الخارجية  اومقابلة    قابليته  لتزاماته 

العمل على تأمين الحفاظ على حد أدنى من    ينبغي  لكلذ   .للخطر  ،رهاب وجهوده في محاربة اال  (األخرى 
من االستقرار   ممكن  وتأمين أكبر قدرة،  وإسناد الجهد العسكري، من ناحياألجنبية    ت العمال  ات احتياطي

 . ى من ناحية أخر  ،في اسعار السلع والخدمات وفي سعر صرف الدينار

   ي:قتراح ما يلهذا المجال يمكن ا وللوصول إلى تسوية مناسبة في
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  شباع إلالمركزي  البنك  مع اعالن استعداد    العملةفي مزاد    الدوالرسقف على مبيعات    فرض   تجنب  ( أ)
التزام  دوالرعلى الالطلب   بشكل  و   بمهنية عاليةبتداء   ابحاجات أساسية يجري تحديدها    الطلب   بقدر 

الحاجة  ،دوري  أن  حسب  على  تقرير  ىراعي.  المعروضة  في  الدوالر  الكمية  ك  من  في  يومللبيع   ل 
األجنبية،االحتياطي رصيد    مستوى  العمالت  من  ونزوال    ات  يذكر.  صعودا   أن  الجدير  توقع    ومن  أن 

وازنة قد يقود نفسه إلى تحديد الطلب االعتيادي مكامل التخصيصات اإلنفاقية الواردة في ال  تنفيذ عدم  
 )غير المضاربي( على العملة األجنبية.

حالة   ( ب ) معين  ات ياطي االحت رصيد  انخفاض    اراستمر في  حرج  حد  عن  قصيرة   ونزوله  غير    ولفترة 
سعر  جوء إلى  تخفيض  لادات( قد يتم المن االستير   ثالثة أشهر)على سبيل المثال، تمويل حاجات  

الدوالر   صرف تجاه  أخير  الدينار  ل  .كملجأ  تبذل  أن  ينبغي  الجهود  أن  سعر  ومع  تخفيض  تجنب 
والتبعات   ،من ناحية  ،الثقة باالقتصاد العراقي  لىتنعكس سلبا  ععات  بصرف الدينار لما لذلك من ت

بالمستهلك و التضخمية الض التعامل االقتصادي، من ناحية أخرى،  التوقعات السلبيةارة  إال    لمستقبل 
ال التبعات  هذه  تلك  ضأن  من  أقل  تكون  ربما  عنارة  تنتج  سقف  التي  مبيعات  ل  )منخفض(  فرض 

، فكما سعر صرف الدينارل  رسمي    لتي تنطوي على تخفيض  ا  المماثلة  . إذ باإلضافة للتبعات الدوالر
تزيد من كلفة العملية    ،التي يؤدي أليها فرض السقف  ،األسواقنفصال في  دة اال اسي   ذكر أعاله فإن 

أكثر حدة. كما يؤدي تضخم  وبالنتيجة تحقق    سترباح في اسواق العملة والسلعة نتيجة لالاالقتصادي 
 العالمية.  النقدية/والمنظومات المالية ات عن االقتصاد  د العراقياالقتصا نفصال إلى عزلهذا اال

المست  (ج) المصارف  العملة  للدوالرلمة  مراقبة  مزاد  التزامها  من  المبينة  لتأمين  االستيرادات  في    بتمويل 
المعنية خاصة أجهزة وزارة التجارة واألجهزة الرقابية    رقابيةويقوم بذلك الجهات ال   الوثائق التي تقدمها.

المسلحةخرى األ العمليات  انتهاء  العمالت  ات  االحتياطي مستوى  واستقرار    رهاب ودحر اال  . وبعد  من 
واستقرار   النفطاألجنبية  بينبغي    أسعار  النظر  وحتى  إعادة  ووظائف  استمرارمؤسسية   المزاد   جدوى 

 . وفعالية إلدارة الصرفة يشفافأكثر تبنى منظومة  باتجاه

والقضاء على    وإدارتها  الحصة التموينية  واللوجستية لتوزيع  ؤسسية واألساسيةالبنية المالعناية بتحسين  )د(  
 الفساد فيها.

وعضوية   الوزراء  لمجلس  تابعة  اقتصادية  سياسة  فرق  تكوين  وزارات و ممثلو   مهنيون خبراء  )هـ(  من  ن 
في  مناطقية    وفرق في بغداد    والوزارات المعنية األخرى   المالية والتجارة والنقل والنفط والبنك المركزي 

وتوجهات الطلب   بمراقبة االسواقهذه الفرق بشكل منسق  تقوم  و   .المركزية  لفرق مرتبطة باالمحافظات  
  لنقل البنى األساسية والمؤسسية لو   من السلع  مخزون وحالة الوالعرض على السلع والخدمات والدوالر  

لف  والموانئ  والخزن  الكفوءة  الحلول االقتصادية  الفساد اك االختن بصورة مستمرة وتقترح  قات ومكافحة 
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ع الحفاظ  بغية  األجنبية  واالسترباح  العملة  عرض  في  مناسبة  انسيابية  والخدمات   وعرض لى  السلع 
 ممكن.  شحبأقل 

 

 المصادر: 
( النواب  / للسنة  العراق  لجمهورية االتحادية العامة الموازنة قانون (  2014مجلس  القانون  ]  ،2015المالية  مسودة 

قب  حالة الم النوابمن  مجلس  إلى  المالية  وزارة  في    تنزل   [. ل  المجلس  موقع  :  28/12/2014من 
http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/LawsFirstRead.aspx.   

/ للسنة العراق لجمهورية اديةاالتح العامة الموازنة قانون (   2015)  _______ المصادق    ،2015المالية  ]النسخة 

 . 30/1/2015من موقع مجلس النواب في  نزلت .عليها[

لة من الموقع اإللكتروني للبنك المركزي  ز  نَمُ   ،2013النشرة اإلحصائية السنوية    (2014)  يالبنك المركزي العراق

 العراقي. 
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International Monetary Fund, IMF (2014) Statement at the End of an IMF Mission on 

Iraq, Press Release No. 14/560, December 9,  
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14560.htm. 
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                              27  -  1                                                      النفط اسعار  خفاضان  ازمة بعد العراقي النفطي االقتصاد 

 *اسعار النفط اخنفاض ازمة بعد العراقي  النفطي االقتصاد

   رزاـد. علي م

 1أواًل: مقدمة 
تين  قارنة بالسنتلك السنة مفي    العوائد النفطيةإلى انخفاض    2014أدى انخفاض أسعار النفط منذ أواسط  

التصدير كمية  زيادة  من  بالرغم  من  السابقتين  الخشية  مستقباًل  االنخفاض  استمرار  توقع  أثار  ولقد   .
القدرة على  ومن ثم عدم  العامة  دني هذه العوائد وما يترتب عليه ذلك من تدني عوائد الميزانية  تاستمرار  

ل المناسب  وال  التمويل  ناحية،  من  النفطي،  واالجتماعية    كامل  مقابلة لبرنامج  االقتصادية  الحاجات 
 ،. األولفاعلة  عواملثالثة  بروز  األساسية للسكان، من ناحية أخرى. ولقد رافق انخفاض أسعار النفط  

بعد   المناطق  داعشانعزال  العمليات  هجوم  وتأثر  المسلحة  للعمليات  نتيجة  الوسطى،  المنطقة  خاصة   ،
عقود تعديل بعض شروط  . والثالث  على تصدير النفطم كردستان  النفطية فيها. والثاني، تصاعد قدرة إقلي

 الخدمة النفطية االتحادية.  
"االقتصاد النفطي" كما هو ممثل  على    خفاض أسعار النفطان سنركز في هذه الورقة على تأثير  و 

 امل.عو ال، مع أشارة ألثر باقي  )المعدل بتعديل عقود الخدمة(برنامج الطاقة ومن ضمنه البرنامج النفطي  ب
عام   بعد  اتضحت  النفطية    2003لقد  األساسية  والبنى  المنشآت  تأهيل  إلعادة  نفطي  برنامج  معالم 

حقول النفط  واستكشاف  لتطوير    ،2009-2012خالل الفترة    ،جوالت للتراخيص وتوسيعها وتوجت بأربعة  
في   أُعد  للطاقة  برنامج  ضمن  من  النفطي  البرنامج  تأطير  تم  ولقد  عنوان    2012/ 2011والغاز.  تحت 

للطاقة" المتكاملة  الوطنية  بكلمة  INES"،  االستراتيجية  سنختصره  )والذي  الفترة  "االستراتيجية،  وغطى   )"
بعنوان  2012-2030 للطاقة  الدولية  الوكالة  قبل  من  تقرير  أعد  الوقت  ذات  في   .Iraq Energy 

Outlook    الفترة وغطى  مماثلة  عناصر  ويعتبر  IEA (2012)،  2035/ 2030  -2012يحتوي   .
المترا واالستثمارية  اللوجستية  والمتطلبات  السياسات  بيان  في  جديتان  محاولتان  والبنى  التقريران  بطة 

األساسية والمؤسسية الالزمة لتطوير هذا القطاع بمنظور مستقبلي مناسب. ولقد وضعت تقارير وبرامج  
 رجة من التنسيق والتوجهات المتقاربةآخرى للكهرباء والغاز والصناعات المتصلة، الخ. واتسمت عمومًا بد 

 مع بعضها.   
تقرير   إلى  سنشير  الورقة  هذه  البرنامج  عل  االستراتيجيةوفي  ضمنه  ومن  الطاقة  برنامج  أنه  ى 

النفطي للعراق. فباإلضافة لتفاصيله المتشعبة لمكونات الطاقة ومتطلباتها فهو يمثل "برنامجًا" أو "خارطة  
لقادمين وتم اشراك معظم الجهات الرسمية المهتمة والتي لها صلة بشؤون  طريق" رسمية للعقد والنصف ا

   بشأنها.والتداول مها الطاقة في دراستها ورسم معال
 

 .2015نسيان،  1 -آذار  30ورقة مقدمة لمؤتمر "في االقتصاد العراقي"، معهد دراسات عراقية، بيروت * 
طية. كما اشكره وكامل المهيدي على نقاشهم لبعض جوانب النفعلى اتاحته لبيانات مهمة عن طاقات اإلنتاج   حمزة الجواهري  أشكر  1

 الورقة.هذه الفقرة ثالثًا، من 
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المستقبلية.   وآفاقها  النفط  اسعار  دورية  إلى  بالتطرق  الورقة،  هذه  ثانيًا، من  سنبدأ في  يلي  وفيما 
دير النفط في العراق لنبحث في رابعًا أثر انخفاض  وفي ثالثًا نستعرض واقع البنية األساسية إلنتاج وتص

ي الورقة في خامسًا ببعض االستنتاجات والتوصيات.  األسعار وباقي العوامل على االقتصاد النفطي وننه 
 . (2في الملحق )ومن الجدير أن يذكر أن كافة جداول الورقة وضعت في نهايتها 

 وآفاقها المستقبلية  أسعار النفطدورية : ثانياً 
الدولية،   التجارة  الداخل في  الخام  النفط  معظم  أسعار  كانت  الماضي  القرن  سبعينات  أوائل  خاصة  حتى 

 postedسميت "األسعار المعلنة"    من دول األوبك، تحدد من قبل شركات النفط العالمية الكبرى، والتي

prices  عتبارات توزيع التكاليف  بعد اتفاقيات مناصفة األرباح في األربعينات والخمسينات. وباإلضافة ال
التكاملية للش اإلنتاج في السلسلة  هذ بين مراحل  كانت  الكبرى،  متوسط  ركات  تعكس  عمومًا،  األسعار،  ه 

باالستقرار   أتسمت  ولقد  العالمي.  الطلب  اشباع  يتطلبها  التي  لإلنتاج  الحدية  المناطق  في  البرميل  كلفة 
الستين أواخر  منذ  ولكن  الفترة.  تلك  خالل  بزيادة  عمومًا  الشركات  تطالب  األوبك  منظمة  دول  أخذت  ات 

ي اإلنتاج واإلدارة والبعض األخر يستهدف التأميم. ولقد نتج  األسعار المعلنة وبعضها يطالب بالمشاركة ف
، على سبيل المثال، االتفاق بين بعض الدول الخليجية وليبيا والشركات للمشاركة في 1972عن ذلك في  

تأمي  جرى  كما  طرابلس  اإلنتاج،  اتفاقيات  إلبرام  باإلضافة  هذا  العراق.  في  النفطية  الشركات  أغلب  م 
في   المعلنة،    1971/ 1970وطهران  األسعار  )Yergin (2009)لزيادة  مرزا  علي  ولقد 2012،   .)

تقرير   في  الكبرى  الشركات  دور  ضمور  ثم  ومن  بإضعاف  أخرى،  عوامل  مع  التطورات،  هذه  ساهمت 
 ات والتأميمات امتلكت شركات النفط الوطنية في دول األوبك كميات ملموسةاألسعار. فنتيجة للمشارك

ت مع أنتاج الدول األخرى غير االعضاء في األوبك ومع ما تملكه الشركات المستقلة  من النفط الخام كون
انحسار   إلى  أدى  مما  النفطية  للسوق  متزايد  بشكل  "يتسرب"  أخذ  متناميًا  حجمًا  الكبرى(  الشركات  )عن 

الكبر حص الشركات  من  العالمية  االسعار  "قيادة" تقرير  وبالتدريج تحولت  الكبرى فيها.  الشركات  إلى  ة  ى 
السوق، الذي كان تقرير األسعار فيه، حتى أواخر الستينات، يغطي مجااًل صغيرًا نسبيًا تَُتداول فيه بعض  

ك، العبًا رئيسيا  األوب  أصبحت   ج، الخ. وبالتدريWTIالنفوط مثل خامات برنت وغرب تكساس المتوسط  
في   العرض،  ناحية  من  في  مؤثرًا،  تسع األسعار  سيادة  وبعد  السوق.  مستويات  هذه  أصبحت  السوق  ير 

باألساسيات  تتأثر  ال  النفط(  أسعار  مستوى  تفاعلها  يقرر  )الذي  العالميين  والعرض    الطلب 
fundamentals  اإلح التكنولوجي،  التطور  السكان،  نمو  الدخل،  )مستوى  الترشيد،  فقط  الل، 

جديدة،   نفط  احتياطيات  بالتوقعات  اكتشاف/تطوير  ايضًا  وإنما  المضاربيالخ(  وهذهوالطلب  اصبحت   . 
الخ.  المسلح،  والنزاع  والثورات  كالحروب،  الجيوسياسية  بالعوامل  أيضًا  تتأثر  المثال،    بدورها  سبيل  على 

أكتوبر   لحرب  النف  1973نتيجة  سعر  ارتفع  العربية  من  و"المقاطعة"  )برنت(  في    2.8ط  برميل  دوالر/ 
 .  1974دوالر في  12.9إلى   1969/1972
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سي  ومع  ومنذ  وهبوطًا.  صعودَا  الدورات  يشبه  فيما  النفطية  األسعار  دخلت  السوق  تسعير  ادة 
(، 1حدوث عدة دورات )طويلة وقصيرة( خالل األربعة عقود والنصف الماضية كما يظهر من الشكل )

 ناسب استعراض ثالث دورات مهمة من ضمنها الدورة الحالية:أدناه، إال أن من الم
خالل السبعينات   السعررتفاع  افة للترشيد في االستهالك النفطي، حفز ا: باإلض1986/ 1973دورة   •

الثمانينات  إلى    وأوائل  وصل  في    37.9)والذي  برنت  خام  لبرميل  الدافع1980دوالر  تطوير ل  ( 
نف تقليديةو مصادر  غير  حينه،ط  في  قاد    ،  ولقد  وأالسكا.  الشمال  النفطي كبحر  العرض  لزيادة  ذلك 

ت ضغطَا  عنه  نتج  ا  خفيضياً والذي  ظهر  األسعار  من  على  مستو 1981بتداًء  على  وللحفاظ    ى . 
، تقوم بدو المنتج الموازن أو المتبقي.  1979األوبك، وخاصة السعودية، منذ  دول    ، أخذت األسعار

، في ظل عرض متزايد من خارج األوبك، إلى انخفاض أدى هذا الدور  1986/ 1985ولكن بحلول  
إنتاج  مجموع  إذ انخفض    .1985% في  28إلى    1979% في  49من    العالمي   اإلنتاجفي    تها حص

في  -ب -م   31من    أعضائها في  -ب -م   15إلى    1979ي   OPEC’s Annual)   1985ي 

Statistical Bulletin 1999, P.14.)    األخرى إلى وبك  ألا دول  ولقد دفع ذلك السعودية ومن ثم
حتى    في السوق، مما أدى إلى انهيار سعر النفطالتخلي عن برمجة اإلنتاج، بغية استعادة حصصها  

، ومع أن األوبك عادت إلى البرمجة  .1986  ليويو /تموز  كمعدل لشهردوالر/برميل    9.5  إلى  وصل
ادة  ئد. وبالرغم من زيولكن األعضاء كانوا يتخطون هذه الحصص بغية زيادة العوا  في نهاية السنة،

 . 2000  سنة  دوالر/برميل حتى  20 تحوم عمومًا حولاألسعار بعد ذلك غير أنها بقيت 

 )معدالت سنوية(   2014-1960سمي لنفط برنت السعر اال ( 1الشكل )

 
كعالقة بين أسعار    اسلوب االنحداردرت بواسطة  قُ   ، على المنحنى في هذا الشكل، تجاهيةالخطوط االمالحظة:  

 . Merza (2011)أنظر أيضًا   .نفط والزمنال
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نتيجة لبدء االنخفاض في إنتاج نفط بحر الشمال وأالسكا وعدم تطور اإلنتاج  :  2008/ 2000دورة   •
الطلب زيادة  يوازي  بما  أخرى  مناطق  باال  ،في  األسعار  مجدد بدأت  سريع  اً رتفاع  سنة بشكل  بعد   ،

برنت إلى    ،2000 سعر  وصل  وباإلضافة    2. 2008  حزيران/تموز  ي ر دوالر كمعدل لشه  133حتى 
اعقاب   في  العالم،  في  النفط  بشح  العام  باحتمال من    سنوات للشعور  واإلعالمي  المهني    الترويج 

لمضاربات وارتفاع دور  ل  نتيجةأساسًا   كان هذا االرتفاع  ، فإن peak oil  إلى قمته   النفط  وصول إنتاج
بوادر األزمة نتيجة    ت ظهر   مارصات العالمية. وعند ستثمار المالي في البو "الورقي" في مجال اال   النفط

  41برنت    خامحتى وصل سعر    سعار النفط بالتدهورنفجار بدأت ألوصول الفقاعات المالية حد اال
كانون   برميل/دوالر لشهر  في  2008أول/ديسمبر  -كمعدل  النفط  أسعار  انهيار  سبب  كان  وبينما   .

تقليدية )بحإنتاج  تطوير    1985/1986 وأالسكانفوط غير  أخرى و   ر الشمال  أدى إلى   (مناطق  مما 
  ة مرتبط   ت كان  2008نهيار  فإن أسباب ا   االنخفاض،  ، والذي فاقم بدورهتخلي أوبك عن دورها التوازني
العالمية المالية  األسواق  فيها بأداء  السوق  بعيدًا    ،والمضاربات  أساسيات    أو   fundamentalsعن 

 . Hamilton (2009), WB (2015) التأثيرات الجيوسياسية،

الحالية:   • عام  الدورة  باال  2008بعد  األسعار  حدود  أخذت  تخطت  حتى  تدريجيًا  دوالر    100رتفاع 
  ت األسعار بالهبوط اخذ   تموز/آب . ولكن منذ  2014  تموز/آب حتى    2011  من  لسنوات في ابرميل  

فيالمتسارع األوبك  قررت  وحينما  اإلنتاج،   تخفيض بعدم    2014ثان/نوفمبر  -تشرين   27  اجتماع  . 
-دوالر في كانون   48  حتى وصل سعر برنت إلى  ازداد معدل الهبوط  األسعار،  نخفاض للحد من ا
.  1985/1986في بعض أوجهه ما حدث في    2014في    انهيار األسعار  . ويشابه2015ثان/يناير  

األسعاررتا  دفعإذ   الحالية،فاع  الدورة  في  فإلى    ،  التقليديي  االسراع  غير  النفط    النفط مثل    تطوير 
اال ثم  كندا  في  المحصورالرملي  النفط  إنتاج  في  السريع  المتحدة    ،tight oil،  رتفاع  الواليات  في 

مناطق أخ والنفط المحصور في  البرازيل  الملحي في  تحت  إنتاج النفط  آفاق    العالم.   منى  ر وظهور 
اال في  الحاسم  العامل  أن  يكننهيار  غير  األولى  لم  النفوط    زدياد ا  بالدرجة  التقليدية  إنتاج  أو  غير 

حول   في هذا المجال، وإنما تغير التوقعات   المهمة   ا ملمي، بالرغم من مساهمتهانخفاض الطلب العا
أي  المستقبل العرض   توقع ؛  زيادة  التقليدي  استمرار  غير  النفط  من  بما    خاصة  الطلب  زيادة  وعدم 

ر التوقعات على جانب  قوى أثومما    .العالمي(  نمو االقتصاد انخفاض  لتوقعات استمرار  يوازيه )نتيجة  
 .WB (2015)، العرض هو احجام األوبك عن تخفيض اإلنتاج

 
حزيران    2 سعري  أن  )  8020وتموز    1986الحظ  الشكل  في  يظهران  وليست 1ال  سنوية  متوسطات  هي  فيه  األسعار  أن  بسبب   )

 World Bank Commodity Price Dataولي  (، من بيانات البنك الد1مصدر أسعار برنت، في المتن وفي الشكل )  شهرية.

(The Pink Sheet) ،  1979، اصبحت ال تظهر هذه األسعار لسنوات قبل 2013مع العلم أن االصدارات بعد. 
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لالرتفاع أو يعود  يستقر  أو  سيستمر السعر باالنخفاض  إن عدة  في الدورة الح  هل  الية؟ يالحظ 
ولية،  تقارير آفاقية )وبالذات تلك الصادرة عن إدارة المعلومات األمريكية ومنظمة األوبك ووكالة الطاقة الد 

أيلول/تشرين  في  2014ثان  -خالل  لالرتفاع  بعدها  السعر  وسيعود  مؤقتة  االنخفاضات  هذه  ان  ترى   )
ن النفط المحصور مداه في الواليات المتحدة ل، خاصة بعد أن يصل اإلنتاج ماألمدين المتوسط والطوي

ات السعر تلك التي  . بعد ذلك، حسب هذه التقارير، ستتخطى مستويالقادمة  في أوائل/منتصف العشرينات 
الفترة   خالل  مرزا  2014واسط/أ-2011سادت  علي  أيضًا،  الحقيقية  بالقيمة  وربما  االسمية  بالقيمة   ،

يتضح فيه أن البنك الدولي بالرغم من اعطاءه    2015ثان/يناير  -(. وفي تقريره الصادر في كانون 2015)
لى العرض والسعر العالميين، من التقارير  أهمية أكبر للنفط المحصور في الواليات المتحدة في التأثير ع

إلى    16/ 2015يل في  دوالر/برم  57-53المذكورة، فإن السعر في اسقاطه المستقبلي يرتفع  تدريجيًا، من  
 .WB (2015, P.P 24, 25)، بالقيمة االسمية، 2025دوالر في  103و 2020والر في  د  74حوالي 

بشك  تجمع  التقارير،  هذه  أن  من  بالرغم  األمد  ولكن  في  سيرتفع  السعر  أن  على  بآخر،  أو  ل 
دوالر/برميل فإن هناك عدم يقين حول مستوى السعر    100لمتوسط/الطويل إلى مستويات قد تتخطى حد ا

الفترة   في  2017-2015خالل  سيتبين  كما  للعراق  بالنسبة  جدًا  حرجة  فترة  وهي  ح   رابعاً .  يث أدناه. 
النفط أسعار  انخفاض  من  اليقين  عدم  المسل  سيضاف  العمليات  استمرار  من  اليقين  عدم  من  إلى  حة، 

 ناحية، واستمرار األزمة السياسية، وتفاقمها نتيجة لنقص العوائد النفطية، من ناحية أخرى.  

 ثالثًا: واقع البنية األساسية إلنتاج وتصدير النفط في العراق 
 Technical Service Contracts (TSCs)  يةالفن ( عقود الخدمة 3-1)
 ،واستهدفت، قبل تعديلها.  عقدًا لخدمة فنية مع شركات أجنبية  19  على  األربعة  جوالت التراخيص ت  طو ان

  الجدول )أنظر    .ي-ب -م   11.7الوصول بالطاقات اإلنتاجية النفطية في الحقول المكتشفة/المطورة إلى  
والت التراخيص.  . هذا إضافة لما سيكتشف من حقول وما لم يشمل في جللطاقات قبل وبعد التعديل(  ،1

الشركات   هذه  تستلم  العقود،  هذه  في  أخرى  شروط  بين  إجماليًا  ومن  برميل    gross feeرسمُا  كل  عن 
. بعبارة أخرى،  اإلنتاجولكنها ال تشارك، أي ليس لها حصة، في    ؟(plateau  منتج )أو مستهدف إنتاجه

   .Production-Sharing Agreements (PSAs)إنتاج  -لم تكن عقود مشاركة

بين عقد خدمة   اقتصادية  ( أجريت مقارنةMerza, 2009)  2009في سنة  نشرت  لي    ورقةوفي  
وفي عقد خدمة الرميلة   .افتراضي إنتاج-( وعقد مشاركةBP & CNPCنح لشركتي حقل الرميلة )الذي مُ 

سم  % من إجمالي الر 75سنة وحصة المقاول    20دوالر/برميل ومدة العقد    2رسم الخدمة اإلجمالي    بلغي
ل25)والمتبقي   الرسم  النظير  ل%  من  وتستقطع  بمقدار  عراقي(.  دخل  بين  %،  35ضريبة  توزيعه  قبل 

رسم الخدمة   مقدار  وفيما عدا  والنظير العراقي.  الشروط  ن   انطبقت المقاول  على عقود الخدمة  تقريبًا  فس 
عقد   أما  ما    فأنهاالفتراضي    اإلنتاج-مشاركة األخرى.  المشاركة،  نسبة  عدا  عقود    تضمنتهيعكس، 
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في   الليبية  مشاركة (EPSA-III)  2009المشاركة  لعقود  الشروط  أفضل  بين  من  اعتقادي  في  وهي   ،-
المنطقة: في  المثال،    اإلنتاج  سبيل  دخل65و   ريع/إتاوة%  16.7على  ضريبة  مرزا    .%  علي  أنظر 

أُ 2012) العقود  من  النوعين  كال  وفي  العاشر.  الفصل    escalation clausesهملت شروط التصعيد  ( 
أعلى من    المنتج  برميل النفط  عائداً من قيمةأيهما يمنح الدولة    :وكان معيار المقارنة هو  في المقارنة.

واسعة من حصة   ماد دوالر/برميل( وآل   100-25واسعة من السعر )  اد مأنه آل  ت الورقةولقد بيَّن  اآلخر.
النفط لعقد  الفي    وزارة  الخد   ،اإلنتاج-مشاركةالمفترض  عقد  الدولفإن  يمنح  قيمةة  مة  من  لبرميل  ا  عائدًا 

، تنعكس فيها  هذا فيما عدا حاالت   .Merza (2009)،  اإلنتاج-العقد المفترض لمشاركة  من  المنتج أعلى
وفي ذات الوقت تكون حصة وزارة    دوالر/برميل  25  أقرب إلىسعر النفط    يكون   عندماوهي  األفضلية،  

ولكن هذه الحاالت    .تزداد حصة الوزارة د سعر النفط  يزدا  عندماو   ،%80-75النفط في اإلنتاج أعلى من  
  نسبة تبقي من  ممن قبل المشارك األجنبي ألنها تنطوي على حصة منخفضة لل  ، عادة،ال تكون مرغوبة

 . ، عموماً لهذا خلصت الورقة إلى افضلية عقود الخدمة اإلنتاج.

  اتضح من بيان وفيما  دمة.  على عقود الخ  تعديالت   2015-أوائل/2014-أواخرعلنت في  ولقد أُ 
فلقل النفط  توزارة  ثالث  األقل،  في  أجريت،  تخف عديالت د  هو  األول  الهضي.  مستويات  إنتاج  ض  أو  اب 

والثاني زيادة حصة المقاول األجنبي في رسم    .لمعظم العقود   )أي الطاقات اإلنتاجية(  plateausالذروة  
آذار    2وبيان الوزارة في  ،  2015)علي مرزا،    تمديد فترة العقود.  الثالث،%. و 95% إلى  75الخدمة من  

اإلل2015 الوزارة  موقع  أخذ    .(كتروني،  المقاول  وبغية  حصة  َثت    ،عتبارباال زيادة  المقارنة ُحد ِّ  حسابات 
ورقة   في  التعديلين    .2009الواردة  دون  التقييم،  تحديث  في  المقاول  حصة  تعديل  على  االقتصار  إن 

مست تخفيض  أن  إلى  يعود  الفنية  اآلخرين،  الخدمة  عقد  على  سيسري  العقود  فترة  وتمديد  الهضاب  وى 
 ن يكون له تأثر يذكر على نتيجة المقارنة.اإلنتاج، ومن ثم ل -والعقد المفترض لمشاركة

الحسابات   من  تبين  تغير  دَّ حَ المُ   ولقد  ال  األجنبي  المقاول  حصة  زيادة  أن  هنا،  مبينة  غير  ثة، 
المقارنة ال  واسعة  ماد آل  :وهي  نتيجة  وآلمن  حصة    ماد سعر  من  عقد  واسعة  في  اإلنتاج  في  النفط  وزارة 

  أعلى من عقد عائدًا من قيمة برميل النفط المنتج    يمنح الدولة  فإن عقد الخدمة  المفترض   اإلنتاج-مشاركة
، 2009فيما عدا حاالت مماثلة، أشير أليها أعاله، في المقارنة الواردة في ورقة  هذا    3. اإلنتاج-مشاركة

 غير عملية عمومًا، وبالنتيجة نخلص ألفضلية عقود الخدمة.حاالت  وهي 
 

أو المحدثة في هذه الورقة، مع أنها تمت لحقل الرميلة   2009من المناسب مالحظة أن حسابات المقارنة ونتيجتها، سواء في ورقة    3
تسري  )الموزون  ولكنها   اإلجمالية  الخدمة  رسوم  متوسط  ألن  أواٌل،  والثانية.  األولى  الجولتين  في  الخدمة  عقود  على  المتوسط،  في   ،

بمستويات الهضبة األصلية أو المعدلة( لهذه الحقول قريب جدًا من الرسم اإلجمالي لحقل الرميلة. وثانيًا، ألن هيكل ومستوى الكلفة 
ن  فإ   من ناحية أخرى،.   IEA (2012, P.54ين؛ أي الحقول الممتدة من جنوب بغداد إلى البصرة، )حقول الجولت   متقارب بين معظم

المقارنة أجريت    حسابات  الرميلة  العقد  لعقد  خطأ  لشروط  تصحيح  بعد  التعديل  وبعد  ورقة  صغير  قبل  في  مقدار حصة  ل  2009ورد 
 .المقاول في رسم الخدمة
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لدولة ل طالما كان sustainableمستدامة أفضلية  هي ات إن أفضلية عقود الخدمة في هذه المقارن
هذه القابلية الزالت قائمة في ضوء اآلفاق الحالية ألسعار  . فهل  كاًل أو جزءً   هذه العقود قابلية على تمويل 

وعو  آلفاقرابعاً الفقرة    تتعرض ؟  ائدهالنفط  أدناه،  الدولة  ،  النفطي    )الميزانية(  إمكانية  البرنامج  تمويل  في 
 . وبذلك يمكن أن تلقي بعض الضوء على هذه المسألة  )الذي يشمل عقود الخدمة(

 النقل والخزن والتصدير طاقاتالطاقات اإلنتاجية و ( 3-2)
الث الماضية اء العراق غير أن ظروف وأحداث السنوات الثبالرغم من أن برنامج الطاقة يغطي كافة أنح 

المنطقة  هي  األولى  اساسيتين.  منطقتين  في  الجهود  معظم  تركيز  إلى  دفعت  داعش  هجوم  قبل  وحتى 
داد إلى البصرة.  الشمالية، وتشمل حقول النفط/الغاز في كردستان وكركوك. والمنطقة الثانية تمتد من بغ

ال هذه  في  االسترسال  بعض  وقبل  أن  نذكر  أن  المناسب  من  الفقرة  معلوماٍت  فقرة  هذه  في  أليها  سيشار 
تعتمد على مصادر ثانوية وليس أولية. لذلك فإن النتائج المستخلصة منها قد تخضع للتغيير عند توفر  

 بيانات من مصادر أولية أوثق تختلف عنها.

و  االستكشاف  بدأ  خروجها فعللقد  منذ  المركزية في  التطوير النفطي في كردستان  السلطة  عن  يًا 
-عقد اتفاق مشاركة  50من خالل ما يزيد على    2003الماضي وتسارع هذا النشاط بعد  تسعينات القرن  

  8.9إلى    2014نفطية وغازية. نتيجة لذلك تم تطوير االحتياطيات النفطية المثبتة لتصل في بداية    إنتاج 
ب ذلكمليار  من  أكثر  وربما  تطورت  اآلن  رميل  ولقد  اإلنتا .  إلى  الطاقة  لتصل  برميل/يوم    438جية  ألف 

بين  (1)الجدول    ،2014ي( في  -ب -)أ ما  ستزيد إلى  أنها  ويعتقد    ، 2015ي في  -ب -أ   630-855، 
IOD (2014) الكردستانية إلى شمال الحقول  من  أنبوب  بمد  توجت  بنى أساسية للتصدير  تشييد  وتم   .

كركوك أنبوب  من  التركي  بالجز  ليتصل  تحت هاجي–كردستان  الموصل  في  العراقي  جزءه  يقع  )والذي  ن 
  600(. ويتوقع أن تزداد طاقة االنبوب الكردستاني إلى اكثر من  2سيطرة الجماعات المسلحة(، الشكل )

 . Iraq Oil Report, 4 March 2015ي في حزيران القادم،  -ب -أ

)شم الوسطى  المنطقة  االستكشافيةوفي  الخدمة  عقود  تنفيذ  واجه  بغداد(  للنفط    ال  والتطويرية 
استقرار خاصة  والغاز،   لعدم  نتيجة  جدية  عراقيل  والرابعة،  الثالثة  التراخيص  جولتي  عليها  انطوت  التي 

كركوك أنبوب  تأهيل  أعادة  عرقلة  إلى  األثر  هذا  وأمتد  فيها.  له  -األمن  مواز  جديد  انبوب  وبناء  جيهان 
. غير أن الجزء  2014ب تمامًا منذ آذار  ي(. ولقد توقف التصدير عبر هذا األنبو -ب -م   1.6)مجموع  

بداية  التركي   منذ  اإلقليم  في  المنتج  النفط  بتصدير  الكردستاني  األنبوب  خالل  من  ُاستخدم    2014منه 
أواخر   منذ  كركوك  كان 2014ونفط  ولقد  المركزية(.  الحكومة  مع  األولي  النفطي  االتفاق  من    )بعد 

تيجي  ي( وتوسيعه وكذلك إعادة تأهيل الخط االسترا -ب -م   1.0المخطط إعادة تأهيل الخط عبر سوريا )
حتى يمكن توفير المرونة لنفوط الشمال والجنوب للوصول إلى اي من األسواق اآلسيوية أو األوربية. كما  

تفاق مع الحكومة األردنية شوطًا  قطعت االجراءات التحضيرية واختيار قائمة بالشركات المؤهلة للتنفيذ واال 
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كن استمرار التخريب وانعدام األمن ومؤخرًا  (. ول2نفيذ أنبوب التصدير عبر العقبة، الشكل )في اإلعداد لت
 إلى توقف أعمال التأهيل والبناء لجميع هذه األنابيب.  ىالعمليات المسلحة أد 

 ( البنية األساسية النفطية/الغازية في العراق 2شكل )ال

 
 . (2014علي مرزا ) المصدر:

بار وتوسيع طاقة اإلنتاج في الحقول وإعادة تأهيل  عملية إعادة تأهيل اآل من ناحية أخرى، سارت  
وتوسيع البنية األساسية للتصدير بخطى جيدة عمومًا في المنطقة الممتدة من جنوب بغداد إلى البصرة، 

 حقوللل  اإلنتاجية  ات الطاقمجموع  نات المتاحة أن  إذ تدل البيا ولكن بشكل غير متوازن، في أحيان كثيرة.  
وواسط  الن وميسان  عقود الخدمة، إلى  ارتفعفطية في البصرة  خالل  من  مليون برميل/يوم     4.0حوالي  ، 
لم تتماشى مع هذه الطاقة   غير إن كمية التصدير )ومن ثم اإلنتاج( (.1جدول )ال، 2014ي( في -ب -)م
  عض أنابيب النقلوإعادة تأهيل ب  5ي -ب -م  5بالرغم من توسيع طاقة التحميل في الموانئ إلى حوالي    4

ويعود سبب ذلك إلى االختناقات التي تظهر   6من اآلبار وصواًل إلى موانئ التحميل وإنشاء طاقات خزنية. 
 

(. وفي مقابل هذه  1جدول )الالهضاب في حقول التراخيص النفطية، أنظر  تطوير  من  أو المنجز    ذفَّ نَ المُ   :يقصد بالطاقة اإلنتاجية  4
% من الطاقة 76  ُأستغل  أي  2014أول  -كانون   يف  ي-ب-م  3.04مجموع اإلنتاج الفعلي لحقول البصرة وميسان وواسط    الطاقة بلغ

إلى    ،اإلنتاجية انخفض  كانون -ب-م  2.73ولكنه  في  أن   2015ثان  -ي  لوزارة   ،% 68إلى    االستغالل خفض  أي  اإللكتروني  الموقع 
 النفط.

ي( وميناء خور العمية -ب-م 1.6من: ميناء البصرة ) ،ي-ب-م 4.7 التحميل في الموانئ، البالغ مجموعها في األقلتتكون طاقة   5
 . ي(-ب -م 3.6-2.7ي، مجموع -ب-م 0.9، طاقة كل منها منصات 4-3والمنصات العائمة ) ي(-ب-م 0.4)
ارتفعت    6 النفط،  وزارة  برميل  10.5 الى العراق جنوب في الخام للنفط الخزنية الطاقة حسب  تحد  .مليون  عدا   ثالث  مكان  د  ي وفيما 

ومما . 25/2/2015موقع وزارة النفط اإللكتروني،  .األخرى  مكنةاأل التوسع في  تحدد الوزارةلم  والطوبة في حقول الرميلةجديدة  خزانات
   مليون برميل.  4.1بحوالي  2011/2012رت في د ِّ الخزن في الجنوب قُ يذكر أن طاقة 
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حيث ينقل النفط المنتج في  في إنتاج النفط في اآلبار وفي مسار نقله حتى مرحلة التحميل في الموانئ.  
و حديثَا من اآلبار إلى الفاو مباشرة )على سبيل  الحقول إلى محطة التحويل في الزبير ومنها إلى الفاو أ

حقول من  الجديد  االنبوب  بطاقة    المثال،  الفاو  إلى  إلى  -ب -م  1.0ميسان  النفط  ينقل  الفاو  ومن  ي(. 
العميَّ  خور  وميناء  البصرة  ميناء  هي  مواني  والمنصات العائمة  ثالث  الزبير    SPMsة،  وفي  الخليج.  في 

(. ولكن ال 2كل )نفطية تتطلبها عملية تصدير النفط إلى حين تحميله، الشوالفاو يخزن النفط في خزانات  
زال عدد من الخزانات المخطط تنفيذها، خاصة في الفاو، غير مكتملة. إن االختناقات في أآلبار وفي  

يل، حتى الصغيرة منها، قد يكون لها أثر كبير على كمية التصدير. على سبيل  مسار النقل/الخزن/التحم
ط الثقيلة فيها. ، بالرغم من كفاية طاقة التصدير من الموانئ كانت هناك طاقة محدودة لتحميل النفو المثال

شح المياه  كما أن    7ولو توفرت تسهيالت لمزج النفوط الخفيفة والثقيلة لكان باإلمكان زيادة هذه الطاقة.
بيب لنقل النفط من بعض اآلبار  المتوفرة لآلبار، نتيجة لتأخر تنفيذ مشروع حقن الماء، وعدم اكتمال أنا

 ى تقييد اإلنتاج. المنتجة الجديدة إلى محطات عزل الغاز، كلها أدت إل

أُ  الذي  الوقت  ذات  )في  منه  كبيرة  كميات  حرق  استمر  فلقد  الطبيعي   الغاز  مجال  في  تفق أما 
. ويستخدم  (1  لحق)انظر الم  ى استيراده من إيران( بالرغم من أقرار والبدء بتنفيذ مشروع غاز البصرةعل

مليون قدم مكعب قياسي يوميًا )مقمق(، والذي يتخطى بنسبة كبيرة    2,000هذا المشروع، عند اكتماله،  
فلقد بلغ معدل الحرق لغاز    الكمية "المحروقة" حاليًا من غاز المنطقة الجنوبية )البصرة وميسان وواسط(.

المنطقة   في    1,153هذه  بلغ  2014مقمق  أنه  العلم  مع  كانون   1,453،  شهر  في    2014أول  -مقمق 
 وال زال العمل متأخرًا بإنشاء هذا المشروع. )موقع وزارة النفط اإللكتروني(.

ضمنه البرنامج النفطي  ماذا عن آفاق تنفيذ "المتبقي" )وهو الجزء الغالب( من برنامج الطاقة ومن 
 في العراق؟ سنتناول هذا الجانب في الفقرة التالية. 

   عار النفطانخفاض أسًا: آثار رابع
  البرنامج النفطيتكاليف ( 4-1)

ينصرف تحليل تأثير التغير في أسعار النفط على االقتصاد النفطي في العراق، حسب هذه الورقة، إلى 
تحليل تأثير تغير هذه األسعار على امكانية تمويل التكاليف االستثمارية والتشغيلية لبرنامج الطاقة ومن  

ؤثر ، وعوامل أخرى، سيالعراق  لمناطقاالنعزال الحالي  وال شك أن  فطي في العراق.  ضمنه البرنامج الن
 

من     7 التصدير  كانون -ب-م  2.76من    يةالجنوب الموانئ  انخفض  شهر  في  كانون -ب-م  2.39إلى    2014أول  -ي  في  ثان  -ي 
يزيد  )ما  عن المعدل  ي  -ب-م  0.42بحوالي  انخفض  أي    ،ي-ب-م  2.34  الشهرين:  معدلي في شباط.  -ب-م  2.29وإلى    2015
ثان  -لسوء األحوال الجوية في شهر كانون   سبب االنخفاضشباط( أرجع    15. ومع أن بيان لوزارة النفط )في  انخفاض(  %15على  

 البيانات من موقع وزارة النفط اإللكتروني. يشير إلى اختناقات أخرى.قد ي شباط ففاض نخغير أن استمرار اال

245



                              27  -  10                                                      النفط اسعار  خفاضان  ازمة بعد العراقي النفطي االقتصاد 

إمكانية تمويل كلفة البرنامج. وسيتم التطرق   غير أننا سنركز هنا على  ،  أيضًا في إمكانية تنفيذ البرنامج
 للعوامل األخرى في الفقرات التالية. 

الذ  ذلك  الطاقة  برنامج  يعني  المقدمة  في  ُذكر  المتكاملة  وكما  الوطنية  االستراتيجية  تضمنته  ي 
)ل الخام    8(.االستراتيجيةلطاقة  النفط  إلى  البرنامج  هذا  مكونات  الطبيعي    upstreamوتنصرف  والغاز 

المتصلة     downstreamوالتكرير والصناعات  واأللمنيوم    linkedوالكهرباء  واألسمدة  )البتروكيماويات 
ويتكون  والطابوق(.  واالسمنت  األو   والحديد  الثالثة  العناصر  من  النفطي  الخام  البرنامج  النفط  )أي  لى 

ينبغي   االستراتيجية،  تقرير  في  الواردة  األصلية،  التكاليف  استخدام  من  وبداًل  والتكرير(.  الطبيعي  والغاز 
الت باالعتبار  تأخذ  معدلة  تكاليف  في    عديالت استخدام  النفطية  الخدمة  عقود  على  ُأدخلت    2014التي 

أش أليها والتي  )  ير  أعاله1-3في  من  إضافة  ،  (  التكاليف  أساس  سنة  تدل و .  2014إلى    2011لتغيير 
)المشمولة في  إلى أن مجموع مستويات الهضاب لعقود الخدمة النفطية  (  1)الجدول  المعلومات المتاحة  

  9. (1الجدول )، ي-ب -م  7.7ي إلى حوالي -ب -م  11.7ُخفِّض من  جولتي التراخيص األولى والثانية( 

الهضاب سيقود بالطبع النخفاض التكاليف االستثمارية في برنامج الطاقة  إن انخفاض مستويات  
ككل. ولكن مع انخفاض التكاليف االستثمارية لمعظم العناصر في قطاع النفط الخام والغاز بما يتناسب 

المث سبيل  األخرى. على  للعناصر  كذلك  يكون  لن  األمر  الهضاب، فإن  مستويات  انخفاض  ال، فأن  مع 
بذات  االحتياجات   ليس  ولكن  ستنخفض  أنها  مع  التصدير  وموانئ  والخزن  والغاز  النفط  لنقل  الالزمة 

النسبة. من ناحية أخرى، سوف لن تنخفض التكاليف االستثمارية بالنسبة للتكرير والكهرباء والصناعات  
لنفط،  ب ال يرتبط بإنتاج االمصاح-المتصلة. وحتى في قطاع النفط والغاز فإن اإلنفاق على الغاز غير 

ومن ثم ال يتأثر انتاجه أو االستثمار فيه بإعادة النظر في مستويات الهضاب النفطية. بل إن األمر قد  
غير  للغاز  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  االستثمار-يتطلب  ثم  )ومن  إنتاج  فيه  المصاحب  النخفاض  نتيجة   )

وبأخذ هذه العوامل في    10طي.ستهدفة لإلنتاج النفالغاز المصاحب المترتب على انخفاض المستويات الم 
%(  95% إلى  75االعتبار، باإلضافة الحتساب الزيادة في حصة المقاول األجنبي في رسم الخدمة )من  

 
هو /دوالر  110املة للطاقة حساباتها على أساس سعر نفط )برنت(  لقد أجرت االستراتيجية الوطنية المتك  8 لبرميل. وفعاًل كان هذا 

ى ان العوائد ستكون أكثر من كافية لتغطية التكاليف االستثمارية  (. ولقد خلصت إل2011/2012السعر السائد أثناء إعداد الدراسة )
الغالبة( باإلضافة لتمويل كافة المتطلبات االقتصادية واالجتماعية    لحصة الحكومة من برنامج الطاقة في االستراتيجية )وهي الحصة 

ستبق النتيجة  هذه  ان  إلى  أيضًا  خلصت  ولقد  السعر   ىللمجتمع.  أنخفض  ولو  حتى  فإن دوالر.    88إلى    صحيحة  أخرى  ناحية  من 
 .2011حساباتها للتكاليف هي بأسعار 

تخفض هضابه  9 نسبة من العقود لم  بل أن حقل األحدب زيد مستوى هضبته. ولو أخذنا هذه الحقائق في الحقيقة فإن هناك  ا، ال 
الهضاب التي لم تخفض )عدا حقل    ي. غير أننا افترضنا أن-ب-م  8.1ي إلى  -ب-م  11.7باالعتبار لظهر أن التخفيض هو من  

حقول   لجميع  الجديد  المستوى  يكون  بحيث  الحقول  لباقي  التخفيض  نسبة  متوسط  بنفس  األولى  األحدب( ستخفض  الترخيص  جولتي 
 (.1ي، أنظر الجدول )-ب-م 8.1ي المبين في المتن وليس -ب-م 7.7والثانية هو 

 ( في تفاصيل التخفيض لعناصر برنامج الطاقة.2أنظر المالحظات في أسفل الجدول )  10
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تقرير   11، 2030حتى   في  الواردة  للطاقة  المختلفة  المكونات  لكلفة  التفصيلية  البيانات  بتعديل  قمنا 
الب  االستراتيجية  كلفة  إلى  ويحللوصول  المعدل.  )رنامج  الجدول  حيث 2توي  التعديل  عملية  نتائج  على   )

يبين التكاليف االستثمارية لمكونات برنامج الطاقة المعدل وتوزيعها الزمني وتوزيع التمويل بين القطاعين  
والخاص.  )الحكومة(  الجدولو   12العام  هذا  من  البرنامج    مجموع  أن  يتبين  في  االستثمارية  المتطلبات 

ل سالمعدل  حواليلطاقة  الفترة    546ي  بلغ  خالل  دوالر  بأسعار  2030-2012مليار  ناحية  2014،  من   .
بلغت  والتكرير  المتصلة  الصناعات  في  الخاص  للقطاع  حصة  على  االستراتيجية  انطوت  فلقد  أخرى، 

اقة  (. وبطرح هذا المقدار من الرقم المعدل لبرنامج الط2014مليار دوالر )عند قياسها بأسعار  68حوالي 
 مليار دوالر للبرنامج النفطي.   359مليار دوالر منها   478يتبقى للقطاع العام 

)الجدول   الطاقة  برنامج  لتكاليف  معداًل  هيكاًل  لدينا  أصبح  في  2وبالنتيجة  يساهم  أن  يمكن   ،)
تأ وسيتم  تحليل  بتنفيذه.  المتعلقة  والتوصيات  البرنامج  هذا  ومستقبل  جدوى  على  النفط  سعر  تغير  ثير 

تمويل البرامج    لتحليل، في هذه الورقة، باالرتباط بقابلية الحكومة في تمويل هذا البرنامج وفي ذات الوقت ا
ر تغير أسعار النفط  االقتصادية واالجتماعية األخرى. ولعل أفضل إطار لذلك يكون من خالل بيان تأثي

( االتحادية  الميزانية  في  التوازن  ثناي3جدول  العلى  في  تحتوي  والتي  في  (  الحكومة  )حصة  على  اها 
(. 2يل( التكاليف االستثمارية والتشغيلية لبرنامج الطاقة، بما فيه البرنامج النفطي المبين في الجدول )تمو 

التحليالت الجزئية القائمة على حسابات مجتزأة أو/و  إن هذا اإلطار الشامل لتحليل التأثير هو أفضل من  
 انطباعية.

 دولة ريعية  ( الميزانية العامة في4-2)
 محور االنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية هي الميزانية

األساسية   الخدمات  وتقديم  واالجتماعية  االقتصادية  الحاجات  اشباع  لتمويل  برنامجًا  لكونها  باإلضافة 
ات  للمجتمع، تبين الميزانية العامة، خاصة في دولة ريعية كالعراق، محصلة التسويات السياسية والمكافئ

الخ ومعاقبة  الحلفاء  لمكافأة  الحاكمة  الطبقة  لها  تلجأ  اللذان  المجال  والعقوبات  لهذا  يضاف  كما  صوم. 
باقي   تمويل  على  والغاز  للنفط  المنتجة  المناطق  موافقة  لتأمين  تهدف  التي  البترودوالر  تخصيصات 

الت وإسناد  اإلقليم  لترضية  تهدف  التي  كردستان  ومخصصات  المنتجة  غير  وفي المناطق  الحاكم.  حالف 
المهج وإغاثة  الوسطى  المنطقة  أرضاء  أصبح  داعش  هجوم  والحشد أعقاب  المقاتلة  العشائر  وتمويل  رين 

 الشعبي، الخ، من ضمن األساسيات التي ترسم عليها الميزانية.  
 

 العقود مددت لما بعد هذه السنة. ين أنحفي  2030تغطية التحليل للفترة حتى تمديد فترة العقود بسبب أثر لم يشمل في التحليل  11
)والتي لم تنفذ بكاملها( فإن تنفيذ البرنامج النفطي المعدل )أي النفط الخام والغاز والتكرير(    2015-2012  بعد طرح تخصيصات12

بمقدار  2030-2021مليار دوالر سنويًا وخالل الفترة  21.6بمقدار  2020-2016يتطلب إنفاقًا استثماريًا من قبل الدولة خالل الفترة 
مقارنة باإلنفاق خالل السنوات السابقة. إذ بلغ معدل التخصيصات في الموازنات خالل    عاليوهذا إنفاق    .مليار دوالر سنوياً   13.9

وإنفاق  13.5حوالي    2012-2015 سنويًا  دوالر  خالل    اً فعلي   اً مليار  معدله  فقط.   6.5حوالي    2013-2012بلغ  سنويًا  دوالر  مليار 
 .  (4(، )3(، )2جداول )أنظر ال
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الكمية  خالل  من  يؤمن،  الذي  النفط  لسعر  أدنى"  "حدًا  هناك  أن  فكرة  الكتاب  بعض  ناقش  لقد 
من  بلد   المصدرة  كل  في  الميزانية  تتطلبها  النفطية  العوائد  من  أدنى  حدًا  والغاز،  لمقابلة    النفط  نفطي 

االستقرار  في  جدي  تخلخل  إلى  أليه  الوصول  عدم  يقود  والذي  اليها  المشار  المختلفة  االحتياجات 
ومن    ،(. ومع معقولية هذا النقاش فإني أعتقد أن تصاعد أسعارAissaoui, 2013االجتماعي/السياسي )

النفط عوائد  ال  هنفس  ،ثم  زيادة  أدت  إذ  األدنى.  الحد  "تصاعد"  جديدة  أدى إلى  حاجات  ظهور  إلى  عوائد 
  60االتحادية في العراق على أساس سعر    2010وفساد جديد، الخ. على سبيل المثال، صممت موازنة  

دوالر    90وإلى    2012ة  دوالر في موازن  85وإلى    2011دوالر في موازنة    76.5دوالر/برميل ليرتفع إلى  
%  14.5"الحد األدنى" للسعر نما بنسبة    . من هذا يالحظ أن2014ومشروع موازنة    2013في موازنة  
بين   ) 2013و   2010سنويًا  السكانية  الزيادة  معدل  بكثير  تتخطى  وهي  يعكس،  2.6،  الذي  سنويًا(   %

وتكيفها لالرتفاع في العوائد   المختلفةالحاجات  بدوره، معدل زيادة الحاجات األساسية السكانية. إن تنامي  
من   سيضخم  األشدة  النفطية  انخفاض  نتيجة لصعوبة  أثر  وذلك  يواجه    تخفيض سعار  ذلك  ألن  النفقات 

ولقد ظهر ذلك واضحًا    مقاومة شديدة من المجتمع بما فيه الطبقة السياسية والفئات المنتفعة المتصلة بها.
 .2015في موازنة 

 والعجز المتوقع النفطيةيصات التخص: 2015ة ـموازن
للسنوات   الميزانية  اسقاطات  بيانات  (  3)الجدول    2030-2016بعكس  موازنة    2015فإن  من  مستلة 

دوالر للبرميل لتصدير النفط في    60مصادق عليها، فهي أذن بيانات "معطاة" )مع أننا سنفترض سعر  
من    %31ات، فإن العجز سيبلغ فيها  دوالر(. وفي حالة صرف كافة التخصيص   56هذه السنة بداًل من  

  . المصادق عليها  2015هذا العجز هو أكبر مما بينته موازنة  وهذه نسبة غير مسبوقة. و   ،النفقات الكلية
مليار    9لمتأخرات تسديد حصة الشركات النفطية بمقدار    هاويعود ذلك أساسًا إلى عدم شمول تخصيصات

.  2015  لسنة  ت هذه الشركات لنفقا  مليار دوالر مقدرة  18ر  مع حصة بمقدا  2014لة من عام  حَّ رَ دوالر مُ 
موازنة   افي الوقت الذي رصدت له  2015مليار دوالر في عام    27حتاج إلى تمويل  ت  وزارة النفطاي ان  
 ترليون دينار(.   14مليار دوالر )  12نفقات استثمارية بحوالي  2015

األجنبية، خاصة وإن المادة العملة  طيات  احتيا جديًا في    2015عجز الميزانية في  تمويل  وسيؤثر  
من قانون الموازنة سمحت لوزارة النفط، وللحكومة عمومًا، اللجوء لالقتراض الداخلي لتمويل جزء من    34

، خاصة في هذه الحالة، سيترجم بمعضمه إلى  داخليالتمويل الى أن  لويعود ذلك إ  13هذه التخصيصات.
ن من المستبعد أن يتم تنفيذ كامل وبالرغم من أ  ت.االحتياطيا  طلب على العملة األجنبية يمول من هذه

ولكن  التخصيصات  قد    اً قريب  ئاً شي ،  العملي  يتحققمنه  نفقات  ارتفاع  إغاثة    المسلحة  ات نتيجة  ونفقات 
رين، الخ احتياطيات العملة األجنبية، في ظروف انخفاض أسعار النفط، في الوقت   إن انخفاض .  الُمهجَّ

 
 تم العراقي المركزي  والبنك المالية ووزارة النفط وزارة بين مشترك اجتماعفي  ما يلي: "  2015آذار    10ورد في بيان لوزارة النفط في    13

 الدفعات   قاطال  يستمر ان على  منها في نهاية آذار  االولى  الدفعة وستطلق دوالر.    مليار 12 بقيمة خزينة سندات اطالق على االتفاق

 ". موقع وزارة النفط اإللكتروني. تباعا االخرى 
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قابلية    سيضعف  إلى أدنى مستوى له،  DFIفي صندوق تطوير العراق  يد الحكومة  الذي وصل فيه رص
 14مويل العجز المستقبلي.تالعراق ل

 2030-2015: إمكانية تمويل البرنامج النفطي آثار تغير أسعار النفط على( 4-3)

تمويل   لحصة الحكومة في  االستثمارية  توفير المتطلبات  ميزانية الدولة  تستطيع  ومن  الطاقة  برنامج  هل 
النفطي البرنامج  حتى    )المعدل(  ضمنه  الفترة  ال2030خالل  هذا  على  المباشر  الجواب  يتطلب   تساؤل ؟ 

معرفة المسار المستقبلي لسعر النفط. غير أن توقع هذا المسار صعب المنال في وضع محلي وعالمي  
على  -ال النفط  سعر  تغير  تأثير  بيان  االصوب  من  يكون  ذلك  من  بداًل  البرنامج  يقيني.  تنفيذ  إمكانية 

ط وقدرة الميزانية  النفطي من خالل تحليل للحساسية يتم فيه رسم عالقة بين مستويات مختلفة لسعر النف
ضمن مدى مناسب. ثم يستخدم كل سعر  للنفط  على التمويل. يبدأ هذا التحليل بافتراض اسعار متعددة  

الحتساب  الفترة    (5)  الجدول  في  المبينة  تصدير النفط  كمية  من  العوائد   مفترض  ،  2030-2016خالل 
الفترة. هذه  خالل  ثابتًا  السعر  هذا   الفرق   يحتسب   النفطية  غير  لعوائد ل  اسقاطات   وبإضافة  بافتراض بقاء 

ككل،  ،(الفائض   أو  لعجزا) برنامج    مجموعو   النفطية  وغير  النفطية  اإليرادات   مجموع  بين  للفترة  نفقات 
إن تكرار هذه الحسابات لكل سعر من األسعار المفترضة    .االتحادية  ةالميزاني فيالطاقة والنفقات األخرى  

يقود إلى رسم العالقة المنشودة بين تغير سعر النفط وتغير قدرة الميزانية على التمويل. وهذا ما قمنا به  
ويظهر الجدول ) رقميًا في حين يظهرها الشكل )6في هذه الورقة.  (  3(، في نهاية الورقة، هذه العالقة 

 رئية.  دناه بصورة مأ
 النفطي  البرنامج تمويل على  الميزانية   النفط وقدرة  سعر مستوى  بين  العالقة(  3) شكلال           

 

يساوي مجموع العجز/الفائض   2030-2015عند كل سعر فإن العجز/الفائض الذي يبينه المنحنى  مالحظة:  
 عند ذلك السعر.  2030-2021و 2020-2015للمنحنيين 

 
حوالي  إلى   DFIرصيد الحكومة في صندوق تطوير العراق   ، انخفض2013مليار دوال في بداية    18أكثر من  إلى  بعد أن وصل     14
 . IMF (2014a, 2014b)أقل من ذلك اآلن. أنظر: إلى و   2014 ثان-رينمليار دوالر في تش 4

249



                              27  -  14                                                      النفط اسعار  خفاضان  ازمة بعد العراقي النفطي االقتصاد 

كما سنحاول   المدى السعري الذي ُيَمك ِّن الميزانية على التمويل  تقدير  القة يمكن وبالنظر لهذه الع
في   )  خامساً الفقرة  استخالصه  والتوصيات أدناه  مستويات (االستنتاجات  من  ثالث  أثر  لنستعرض   .

المستويات في ال بقية  نتائج  القدرة التمويلية للميزانية )ويمكن مالحظة  على  أو الشكل    6جدول  األسعار 
3:) 
إن  1) ال  50  سعر  سيادة(  في  متراكم  عجز  إلى  سيقود  للبرميل  مقداره  دوالر  دينار   216ميزانية  ترليون 

الفترة    185) خالل  دوالر(  خالل  2030-2015مليار  ذلك  من  أكبر  سيكون  العجز  أن  العلم  مع   .
معدل  دوالر(. ويعني ذلك أن  مليار 209ترليون دينار ) 244إذ سيبلغ  ،2020-2015 الفرعية الفترة

مليار دوالر سنويًا. ومن    35  حواليسيبلغ    2020إلى    2015العجز خالل الستة سنوات الممتدة من  
أجنبية.   عملة  إلى  بمعضه  يحتاج  العجز  هذا  تمويل  أن  التمويل الواضح  يكون  المجال،  هذا  وفي 

  طالما   ل( كالتمويل األجنبي مناسباً الداخلي )االقتراض من البنوك أو اصدار سندات، على سبيل المثا
، أن مستوى هذه االحتياطيات  يالحظكانت االحتياطيات من العمالت األجنبية والذهب كافية. ولكن  

ارتفاعه نسبيَا، من  منذ بداية    بالرغم  أخذ باالنخفاض  كان حوالي  ف   .2014ولكنه  أن  مليار   76بعد 
-تشرين مليار في   67( فإنه انخفض إلى 2013ية السنو البنك المركزي  )نشرة  2014دوالر في بداية 

اآلن.  (2014a, 2014b ,IMF)  2014ثان   ذلك  من  أقل  بمستوى    15وإلى  عجزًا  أن  شك    35وال 
 داخليد على التمويل المِّ عتُ ذا ما اُ حوالي السنتين افي    الحتياطيات امعظم    سيستنفد مليار دوالر سنويًا  

نتاج النفط  إلستمرار نفس مستويات االنتاج المستهدفة  ال  يخطط. لذلك إذا كان  في تمويل العجزفقط  
 والغاز والتكرير والكهرباء والصناعات المتصلة في برنامج الطاقة المعدل فالبد من تمويل خارجي. 

هو سعر تصدير النفط الخام الذي يؤدي إلى ميزانية متوازنة خالل   وازن سعر التإن  .  وازن ( سعر الت2)
الفترة   بعد    .2030-2015مجموع  باالعتبارأي  النفطية  مجموع    األخذ  وغير  النفطية  االيرادات 

تكون االيرادات مساوية للنفقات.    2030-2015النفقات النفطية وغير النفطية خالل الفترة    مجموعو 
-2015نقطة تقاطع المنحنى  دوالر للبرميل )  56.7حسب حساباتنا يساوي حوالي    وازن إن سعر الت

(. ولكن تثار مشكلة أساسية هنا وهي أن هذا التساوي بين  3ي في الشكل  مع اإلحداثي األفق   2030
هذا السعر   عند  والنفقات على امتداد الفترة  كبيراً اإليرادات  الفترات الفرعية. ففي    يخفي تفاوتًا  خالل 

األولى   سنوات  الست  المتجمع    2020-2015فترة  العجز  )  188سيبلغ  دينار  مليار   161ترليون 
يقابله الفتر   دوالر(  خالل  مساوي  الفرعيةفائض  و 2030-2021  ة  سيحتاج  .  األولى،  الحالة  في  كما 
في   خارجيالعراق  تمويل  إلى  المتوسط  الداخلي  األمد  للتمويل  سيبلغ  باإلضافة  إذ  ا.  لعجز  معدل 

 
مليار دوالر في كانون ثان    65  تاللجنة المالية في مجلس النواب، د. أحمد الجلبي، أن احتياطيات العملة األجنبية بلغذكر رئيس    15

 .2015في شباط   "البغدادية"القناة التلفزيونية  معفي مقابلة ، 2015
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. إن الفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة هو أن  2020-2015سنويًا خالل    مليار دوالر  27حوالي  
اال الخارجي  آفاق  أن    انفراجاً أكثر  تكون    قد قتراض  تعتقد  الدولية  المالية  االسواق  كانت  إذا  فيما 

 .مستواها المفترض األسعار المستقبلية لن تنخفض عن 

. عند هذا السعر يبلغ فائض الميزانية  برميل/دوالر  78.9  :2020-2015توازن الفترة الفرعية    ( سعر3)
 وهو مكون من مليار دوالر(.    621ترليون دينار )  724ي  حوال  2030-2015الفترة  مجموع  خالل  

الفرعية   الفترة  خالل  دينار  724فائض  و   2020-2015توازن  الفترة الفرعية    ترليون  -2021خالل 
-2015ستعاني السنوات    2020-2015. ولكن بالرغم من التوازن في مجموع الفترة الفرعية  2030
فيها،2017 عجز    ،  فائض    ملموسمن  سيبلغ2020-2018خالل    دلمعامقابل  حيث  مجموع    . 

  22  يقارب ويعادل ذلك معدل عجز    ترليون دينار.    76حوالي    2017-2015  السنوات العجز خالل  
غير ان ارتفاع سعر النفط عند المستوى    أيضاً   للتمويل الخارجي  الحاجة. وبالرغم  سنوياً   مليار دوالر

 يسرًا.أكثر أمرًا المبين سيجعل الحصول على القروض الخارجية 

 والتوصيات  خامسًا: االستنتاجات
يهدد   (1) ما  فإن  المتوسط/الطويل  األمد  خالل  لالرتفاع  النفط  أسعار  لعودة  العالي  االحتمال  ضوء  في 

ال ينصرف إلى نقص التمويل    ن ضمنه البرنامج النفطي،، ومالتنفيذ الكامل لبرنامج الطاقة )المعدل(
يع ما  األمد المتوسط/الطويل بقدر  وكما في  القصير/المتوسط،  األمد  خالل  اعتبارات أساسية  ود إلى 

 يلي: 

الفترة   • خالل  الميزانية  في  سيتجمع  الذي  الكبير  خالل  2020-2015العجز  وخاصة   ،2015-
 . 2016دوالر/برميل اعتبارًا من  79 ما يقارب  حتى ولو أرتفع السعر إلى 2017

انت • موعد  من  اليقين  وعدم  المسلحة  العمليات  مشاريع  استمرار  لتمويل  الحاجة  تصاعد  مع  هائها. 
أصابهم عما  السكان  وتعويض  األساسية  البنية  تأهيل  الوسطى،  إعادة  المنطقة  في  بعد    ،خاصة 

 يزانية. توقف العمليات، مما يساهم في زيادة العجز في الم

المنطقة   • في  النفطي/الغازي  التطوير  وتركز  العراق  مناطق  جنوب انعزال  من  إ  الممتدة  لى بغداد 
وإقليم كردستان ناحية،  من  المنطقة  وكركوك  البصرة،  في  التطوير  ركود  مع  أخرى،  ناحية  من   ،

 الوسطى الممتدة من شمال بغداد حتى الموصل.

 تصديرية للنفط واستقالل قراره عن السلطة المركزية.تنامي قدرة إقليم كردستان اإلنتاجية وال •
ملية السياسية خاصة ما يؤدي أليه انخفاض عوائد  استمرار النزاع المجتمعي وعدم اليقين من الع •

 على الترضية.  قدرة الحكمالنفط من زيادة التذمر وانخفاض 

251



                              27  -  16                                                      النفط اسعار  خفاضان  ازمة بعد العراقي النفطي االقتصاد 

نخفاضها مستقباًل، ومن ثم تراكم  ا   توقعقد يدفع توقع استمرار المستويات الحالية ألسعار النفط أو  (  2)
لعل من أهمها ما    ،ي المجال النفطيبدائل ف  د منإلى التفكير بعد العجز في الميزانية، متخذي القرار  

   يلي:
اإلنتاجية   • األهداف  تخفيض  األول:  مالنفطية  البديل  من  نبمستهدفات  تقترب  ربما    5-4خفضة 

بحلول   لإلنتاج  برميل  نمو    بسبب   والعوائد تصدير  المستويات    تتناقص   وبالنتيجة  .2030مليون 
النفط من  المحلي  والغاز  االستهالك  تحقيقالخام  أن  ومع  تمويل   .  إلى  يحتاج  المستهدفات  هذه 

من السوق الدولية. غير أن هذا البديل و   الداخلي  االقتراض ولكن حجم التمويل يمكن توفيره من  
الجتماعي في غياب برامج جدية للتنويع االقتصادي والوفاق  سيهز الدولة الريعية ومن ثم السالم ا

 . ومكافحة الفساد  االجتماعي
واللجوء للتمويل   المعدل  النفطي/على االهداف اإلنتاجية في برنامج الطاقة  البديل الثاني: اإلبقاء •

 ، فرادًا أو سوية: الخارجي عن طريقين
بنظر جهات   توحي بأسعار منخفضةالنفطية    اآلفاقكلما كانت  لكن  االقتراض من الخارج. و  ✓

 التمويل كلما صعب الحصول على القروض.
إلى اسلوب ✓ العبء  و .  اإلنتاج-مشاركة  عقود   اللجوء  رفع  األسلوب فعااًل في  هذا  يكون  حتى 

. كما ينبغي أن يكون الشريك ملموسةعن الميزانية ينبغي ان تكون حصة الشريك األجنبي  
ح  لتحمل  مستعدًا  طويلة  األجنبي  لفترة  يقدمها  كقروض  االستثمارية  النفقات  في  الدولة  صة 

 نفقاته االستثمارية بسرعة(. )وليس كما في حالة المقاول في عقود الخدمة الذي يستعيد 
ألتحاذ القرار حول أي من اشكال التمويل هو األنسب   2016ينبغي التأني حتى أواخر    :توصية •

 العمليات المسلحة واتجاه العملية السياسية.  بعد أن يتضح اتجاه أسعار النفط وحالة

عوائد غير  الفي زيادة    ة فعالةكوسيل  التنويع االقتصادي  رحط  يُ   من بين تحقيق أهداف تنموية كبرى،(  3) 
قيق  مج النفطي. غير أن من المستبعد تحللبرنا  النفطية للميزانية ومن ثم يفسح المجال لتوفير تمويلٍ 

، والقضاء  . إن الوفاق االجتماعيمستمرفي ظل نزاع مجتمعي    االقتصادي  التنويع   درجة مهمة من 
مع انه ليس بشرط  ) ضروريًا لتحقيق التنويع  قد يكون شرطاً   ،في حالة العراق  على الفساد المستشري،

  (.كاف

ة(،  إن االسراع بتنفيذ مشروع غاز الجنوب )شركة غاز البصر   الغاز الطبيعي واستمرار مشكلة حرقه: (4)
الغاز حرق  تقليل  أهمها:  متعددة  فوائدًا  كلفة  و   يحمل  استيراده)  توفيرهتقليل  عن  تحمل و (،  بالتخلي 

من لفته االستثمارية. غير ان تعثر تنفيذه يؤخر تحقيق هذه الفوائد.  الشريك األجنبي لحوالي نصف ك
العالم، في األمد   جانب آخر، فإن التوجه التدريجي نحو أسعار للغاز منفصلة عن أسعار النفط في
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 ,IEA)  في العالم من مصادر كثيرة  LNGالطويل، من ناحية، وتوقع زيادة عرض الغاز المسال  

تصدير جزء من غاز المشروع لتمويل التكاليف االستثمارية التي    وأهمية ، من ناحية أخرى،  (2014
ناحية   من  العراقي.  الجانب  تتطلب ،  ثالثةيتحملها  العراقي    كلها  للغاز  األسواق  تأمين  مسائل  دراسة 

 (.1الملحق ) .مستقباًل وربما حتى تقرير شكل الغاز الذي سيصدر

 المصادر: 
( مرزا  واالعتما"(  2014علي  للمناطق  التمكن  االقتصادي  العراق -والال د  في  االقتصاديين  مركزية  شبكة  موقع   ،"

 تشرين أول/أكتوبر. 26العراقيين، 

"، موقع شبكة  2040وميزان الطاقة العالمي حتى    المنظور الحالي آلفاق إنتاج النفط في العراق ( "2015_______ )
 كانون ثان/يناير.  5االقتصاديين العراقيين، 

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت. ص الضائعة واآلمال المتجددة ليبيا، الفر (  2012) علي خضير مرزا
Aissaoui, A. (2013) ‘Modeling OPEC Fiscal Break-Even Oil Prices: New Findings and 

Policy Insights’, MEES, 26 July. 

Hamilton, J. (2008) ‘Understanding Crude Oil Prices’, Research Paper, Department of 
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   (1) ملحق ال
 شركة غاز البصرةعلى ربحية  أسعار النفط انخفاضتأثير 

شركة البصرة    ُأنشأت  العراقي    Basra Gas Companyغاز  الجانب  بين  مشاركة  كمشروع 
الجنوب،  غ)شركة   رأ51از  من  شركتي  %  وتحالف  المال(  رأس  Shell/Mitsubishi  (49س  من   %

  17.2وقدرت تكاليفه بحوالي في مرحلة التشييد.  حالياً   المشروع(. و % لميتسوبيشي5% لشل و 44: المال
منها   دوالر،  مصنع    4.4مليار  إلقامة  المسالمليار  خامًا  و .  LNG  الغاز  غازًا  سيستخدم  اكتماله  عند 

مكع  2بطاقة   قدم  الفقرة  مليار  في  له  أشير  )كما  اليوم  في  المتن(  2-3ب  العراقي  في  الشريك  .  يجهزه 
)خاصة في    محلياً ستخدم  الذي يُ   dry gasالغاز الجاف    وسينتج في المقابل مجموعة من المنتجات هي:

الكهرباء( السائل    توليد  والتصديرcondensates   لمكثفات وا  LPGوالغاز  المحلي  والغاز    لالستهالك 
نشللتصدير  LNGالمسال    الطبيعي دراسة  من  تبين  ولقد  أن  ،  (Merza, 2012)  2012في    ارتهـ. 

المشروع يستطيع تمويل تكاليف االستثمار وتحقيق معدل عائد عاٍل إذا تم تحقيق مستهدفاته التصديرية.  
عوائد   تحديد  عليه  وتكاليف المشروعوفي  نصت  كما  العالمية  االسعار  وثيق   وربحيته استخدمت  ة  مسودة 

 اتفاقية المشروع. 

مع   الجاف ل  تصريحوتمشيًا  للغاز  مدعومة  أسعار  سيدفع  المحلي  المستهلك  أن  في  النفط  وزارة 
افترض فلقد  السائل  شركة    توالغاز  أن  ضمن    العراقي(  شريك)ال  الجنوب   غازالدراسة  تكاليفها  ستتحمل 

المشروع(   ال-الغاز /الجاف  -الغاز  أسعاربين  الفرق  )في  يدفت السائل  واأل  اعهي  المحلي   سعار المستهلك 
للمنتوجين،العالمي تحديده  ة،  طريقة  )وأخرى مسودة  في    ماالوارد  المعطيات  هذه  ضوء  وفي  االتفاقية. 

  ، IRRعاٍل على االستثمار،   عائد ( فإن المشروع ككل وكل من مساهميه يحقق معدل  الدراسةمشمولة في  
ستسود خالل فترة عمل   2011لدراسة أن أسعار  ا  افترضت   اوفي حساباته  .(8كما يالحظ في الجدول )

  .المشروع

العائد هنا  و  لمعدالت  "متوسطًا"  ليس  هو  ككل  للمشروع  العائد  معدل  إن  مالحظة  المناسب  من 
إ ذلك  في  السبب  ويعود  والعراقي.  األجنبي  الشريك للشريكين  يتحمل  بينما  أنه  هو  األول،  عاملين.  لى 

كلفة الغاز الخام باعتباره شريكًا في المشروع فأنه يستلم كامل    % من 51العراقي )شركة غاز الجنوب(  
قيمة هذا الغاز باعتباره مجهزًا له. فالفرق إذن هو عائد للشريك العراقي وكلفة للمشروع. وبهذا فإن مجموع  

مجموع عوائد الشريكين. والعامل الثاني، هو اختالف النمط الزمني  )أقل من(  اوي  عوائد المشروع ال تس
 نفقات االستثمارية بين الشريكين. لل
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وحتى    2014  تموز/آب وبغية األخذ باالعتبار أثار انخفاض أسعار النفط والمنتجات النفطية منذ  
فلقد   بإعادة  اآلن  المشروعقمت  نموذج  تقييم  خالل  من  الدراسة،،  في  التي    المحاكاة  األسعار  باستخدام 

كانون  األشهر  خالل  المشروع  على  2015-/شباط 2014أول -سادت  عمل  فترة  خالل  ستسود  ،  أنها 
هذه الورقة.7الجدول ) مشمولة في  غير  الخلفية  هذه الحسابات  وتفاصيل  التقييم   ائجنت   تظهرو   (.    إعادة 

 ما يلي: نهام  ، والذي يتضح2012في المنشورة  اسةدر ( الذي يحتوي أيضًا نتائج ال8في الجدول )

خام دبي )وهو  و تسعير الغاز الجاف(    سعره هو أساس)و   fuel oil  زيت الوقود   اسعار( يقود انخفاض  1)
المكثفات(   تسعير  السائل  أساس  العوائد  والغاز  انخفاض  الجاف إلى  الغاز  الثالث:  المنتجات  من 

السائل   ذلك  وتكون .  والمكثفات   LPGوالغاز  العائد   محصلة  معدل  في   انخفاض  االستثمار   على 
من  ا الضريبة  قبل  وبعد  20إلى    % 28لمشروع  من  %  إلى  22الضريبة  هذا  %15  ولكن   .%

جوهري   بشكل  يؤثر  ال  المشروع  على االنخفاض  من  جدوى  بالرغم  عاليَا  العائد  معدل  زال  ال  إذ   ،
 أساسًا إلى ما يلي: ويعود السبب في ذلك 16انخفاضه.

بطت بعوائد المشروع، في مسودة  في المشروع رُ  المستخدم raw gasالغاز الخام  )سعر( إن كلفة •
 .  الكلفة. لذلك إذا انخفضت العوائد تنخفض اقيةاالتف

المسالإ • الغاز  سعر  الياب ،LNG  ،ن  الغاز في  عقود  سعر  يتغير تقريباً   ،نا وهو    2011بين    لم 
، لذلك فإن العوائد من تصدير الغاز  (7)  ، كما يتبين في الجدول2015شباط-2014أول-انون وك

 المسال لم تتأثر. 

نخفض فيه معدل العائد للمشروع ككل يهي أنه في الوقت الذي   ابات نتائج الحسغير أن المفاجأة في   (2)
% إلى  20من    قبل الضريبة  للشريك العراقي:رتفع بالنسبة  يوكذلك للشريك األجنبي فإن معدل العائد  

%. ويعود السبب األساس في ذلك إلى أن عبء الفرق بين  19% إلى  14% وبعد الضريبة من  23
أنخفض بشكل ملموس. بحيث أن   ةر العالميا سعواأل  LPGوالسائل  اف  للغاز الج   ةر المدعوماسعاأل

وصافي عوائد    من بيع منتجات المشروع  عوائد الشريك العراقيمجموع  نخفاض  امقدار الفرق تخطى  
الخام ويساوي  الغاز  الخام.  الغاز  عوائد  العراقي   ،صافي  الشريك  يستلمها  التي  الخام  الغاز  قيمة 

 . كشريك في المشروع تحمله من هذه القيمةيما  ناقصًا كمجهز للغاز 

 
%  44ات والغاز السائل )التي تتراوح بين  أن نسبة انخفاض معدل العائد هي أقل من نسبة انخفاض أسعار الغاز الجاف والمكثف  يالحظ   16
 (. 7) %(، الجدول 50و
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المسال    إن الغاز  سعر  بين  LNGاستقرار  يخفي  2015شباط-2014اول-وكانون   2011،   ،
هذا   أن  من  حقيقة  أرتفع  أنه  إذ  الفترة.  خالل  تغير  ليتخطى    2011في    MMBtuدوالر/  14.7السعر 

بدء بالهبوط حتى    2014أول  -ن . ولكن اعتبارًا من تشري2014-2012دوالر خالل السنوات    16معدله  
كانون   MMBtuدوالر/  14.4  إلى  وصل للفترة   ,World Bank)  2015شباط-2014اول-كمعدل 

Commodity Price Data)  الفترة. ت هذه  خالل  النفطية  والمنتجات  النفط  أسعار  انخفاض  مع    مشيًا 
 وفي هذا المجال من المناسب مالحظة ما يلي: 

ا ( أ) خالل  من  التسعير  استمرار  والمنتجات إن  الخام  النفط  بأسعار  الغاز  سعر  تربط  التي  في  لعقود   ،
أن فك  غير يقينية. إذ    ، مسألةالعراقي، وهي أهم األسواق المستهدفة لتصدير الغاز  السوق اآلسيوية

،  (ز فيهالتسعير الغا  spot)من خالل نشوء سوق فورية    في الواليات المتحدة وشمال أوربا  االرتباط 
في    قد يؤثر بنشوء اتجاه مماثل  بأسواق آسيا وباقي أوربا،الغاز فيها مقارنة    عارأسومن ثم انخفاض  

 أخذ ذلك لذلك بغية  .  بالرغم من عدم حدوثه لحد اآلن  ،يلالطو المتوسط/، في األمد  األسواق األخيرة
ويبقى المشروع يحقق  الغاز المسال  تصدير  المدى الذي ينخفض فيه سعر    حاولنا احتساب باالعتبار  

%، بعد الضريبة، لكل من الشريكين. ولقد تبين من نموذج المحاكاة  10الت للعائد ال تقل عن  معد 
(، الجدول  MMBtuدوالر/  8.8إلى    14.4)أي من  %  40نخفض السعر بما يقارب  اأنه حتى لو  

من الشريكين،  % بعد الضريبة لكل  10معدالت عائد ال تقل عن    يستمر بتحقيقالمشروع  فإن  (.  7)
 17(. 8الجدول )

الجانب  )ب(   يتحملها  التي  االستثمارية  التكاليف  لتمويل  ضروري  المشروع  غاز  من  جزء  تصدير  إن 
أخرى،   ناحية  من  المخططة  العراقي.  المشاريع  ضوء  العالم  في  في  تنفيذها  زيادة   ُيتوقعوالجاري 

المسال   الغاز  اآلسيوية  في    LNGعرض  )  واألوربيةاألسواق  كثيرة  مصادر   ( IEA, 2014من 
المصادر  . ستقبالً م هذه  من  منافسة  العراقي  الغاز  سيواجه  وتلك  .  لذلك  القضايا  هذه  تتطلب  لذلك 

وربما حتى تقرير شكل  للغاز العراقي مستقباًل  دراسة مسائل تأمين األسواق    الواردة في النقطة السابقة
 . الغاز الذي سيصدر

 
 :  نظر . أ tuMMBدوالر/ 8.8حوالي   2015في السوق األوربية في كانون ثان/شباط الطبيعي بلغ متوسط سعر الغاز   17

World Bank, Commodity Price Data, Pink Sheet. 
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 الجــداول (: 2الملحق )
 2014 : ة واالحتياطيات المثبتة للنفط في العراق( اإلنتاج والطاقة اإلنتاجي1جدول ) ال

  اإلنتاجية الطاقات
  في المستهدفة

 2و  1 الجولتين
 ي -ب -أ

االحتياطيات  
بداية  )المثبتة 

 ( السنة

الطاقة  
 اإلنتاجية 

 اإلنتاج 
 السكان

2013 
    

بعد  
 التعديل 

قبل  
     مليون  ي -ب -أ ي -ب -أ برميل مليار  التعديل 

 المنطقة الجنوبية: جنوب بغداد 13.2 2,715 3,976 110.1 11,480 7,601

 البصرة  2.7 2,294 3,153 96.6 9,975 6,468

1,133 1505 13.4 823 421 10.6 
باقي الجنوب )الغراف في ذيقار وحلفاية ومجموعة 

 ميسان في ميسان واالحدب وبدرة في واسط ( 

 بغداد )حقل شرق بغداد(  7.4 20 20 8.0    

 المنطقة الوسطى: الموصل وحتى حدود بغداد  8.1 33 65 8.2 230 144

 كركوك  1.5 343 648 9.0    

 مجموع العراق عدا كردستان   30.2 3,110 4,709 135.3 11,710 7,745

 كردستان  4.9 400 438 8.9  

 المجموع  35.1 3,510 5,147 144.2  

  المصادر:
 (،  2014علي مرزا ): ( السكان واالحتياطيات المثبتة1)
 :( اإلنتاج: )أ( مناطق العراق عدا كردستان: موقع وزارة النفط اإللكتروني. )ب( كردستان2)

Iraq Oil Report, March 4, 2015 & IOD (2014). 
حمزة   (3) السيد  قام  الجنوبية:  المنطقة  )أ(  اإلنتاجية:  لتجميع الطاقة  )األصلية(  األولية  المصادر  إلى  بالرجوع  الجواهري 

هضاب عن  تفاصيل   plateaus  بيانات  بياناته  وشملت  والثانية.  األولى  التراخيص  جولتي  في  الخدمة  عقود  حقول 
. ولقد قمنا بتجميع البيانات  2014مستويات الهضاب قبل وبعد تعديلها وما هو منجز منها، لعقود الجولتين، كما في  

لمنطقة الجنوبية، كما يظهران في هذا  التي اتاحها برقمين. األول لمجموع حقول البصرة والثاني لمجموع حقول باقي ا 
الجدول. )ب( الطاقة اإلنتاجية لكركوك هي أعلى مستوى لإلنتاج وصل أليه إنتاج شركتي نفط الشمال ونفط الوسط  

( ناقصًا معدل إنتاج بغداد والموصل والكوت في  2012ن  ثا-ي في تشرين-ب-أ  862في السنوات الثالثة األخيرة )
الك  2012 شملنا  أي  )ألننا  الوسط(  نفط  شركة  من  جزًء  ن  يكو ِّ إنتاجها  بينما  الجنوبية،  المنطقة  مع  ناقصًا    862وت 
. )ج(  2012ي الوارد في الجدول. أما لبغداد وباقي المنطقة الوسطى فهو مستوى أنتاج  -ب-أ  648ويساوي    214
 ة اإلنتاجية في كردستان:الطاق

Iraq Oil Report, March 4, 2015 & IOD (2014). 

المستهدفةال (4) اإلنتاجية    مرزا   وعلي  Merza (2011), tableو   IEA (2012), P.37:  (Plateaus  )الهضاب  طاقات 
أننا افترضنا أن  غير    ي.-ب-م  8.1. وتبين بيانات مجهزة من حمزة الجواهري أن المجموع بعد التعديل يبلغ  (2015)

  .)عدا حقل األحدب، الذي زيد مستوى هضبته(  ولالهضاب التي لم تخفض ستخفض بنفس متوسط نسبة التخفيض لباقي الحق
 ل. ي المبين في الجدو -ب-م 7.7خيص األولى والثانية هو ابحيث يكون المستوى الجديد لجميع حقول جولتي التر 
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 مليار دينار،  2013-2010 : العجز في الميزانية االتحاديةالنفقات الفعلية والتخصيصات في قطاع الطاقة والفائض و (:  4الجدول ) 

2013 2012 2011 2010   

 موازنة  فعلي  موازنة  فعلي  موازنة  فعلي  موازنة  فعلي   

 النفقات                 

 وزارة النفط 4,755 2,043 9,445 6,149 13,954 8,486 21,510 12,778

 التشغيلية 1,652 1,398 2,307 1,910 3,304   3,510  

 االستثمارية 3,104 645 7,138 4,239 10,650   18,000  

 وزارة الكهرباء  6,890 6,796 6,393 2,121 6,506 2,449 7,946 8,201

 التشغيلية 2,807 2,661 1,210 906 1,747   1,846  

 االستثمارية 4,083 4,134 5,183 1,215 4,760   6,100  

 باقي النفقات  73,012 61,376 89,274 70,287 96,662 89,344 108,969 97,605

 تشغيلية 56,522 50,602 62,784 57,909 74,894   77,960  

 استثمارية 16,490 10,774 26,491 12,378 21,768   31,009  

 مجموع النفقات  84,657 70,215 105,113 78,557 117,123 100,278 138,425 118,585

 مجموع اإليرادات  61,735 69,521 80,935 99,999 102,327 119,466 119,297 113,767

 النفطية   61,076 71,873 97,096 94,378 110,009 111,079 104,032

 غير النفطية   8,445 1,534 2,903 7,949 9,457 8,218 9,736

 الفائض او العجز  22,922- 694- 24,178- 21,441 14,796- 19,188 19,128- 4,817-

   ر والمالحظات: المصاد

 .2014، 2012، 2010( االموازنات: الجداول الملحقة بقوانين الموازنات 1)

 ، الصادرة  من البنك المركزي. 2013و  2012النشرات السنوية  :2013-2012 .2014: جداول مشروع موازنة 2011-2010( البيانات الفعلية: 2)

يالحظ أن نسبة   2011و  2010مع ما يظهر في بيانات البنك المركزي في النشرة السنوية للعامين    2014في مشروع موازنة    ( عند مقارنة نسبة الصرف إلى التخصيصات كما ظهرت3)
 بهذه النسبة.  2013و  2012% عما تظهره النشرة السنوية. ولقد تم تعديل النسب لعام 11هي أكبر بنسبة   2010و  2011لعامي  2014التنفيذ كما تظهرها جداول موازنة 

 ( البيانات الفعلية لعوائد النفط: موقع وزارة النفط اإللكتروني. 4)
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 2030-2012: ( إنتاج وتصدير النفط الخام 5الجدول )

 ي( -ب-مليون برميل/يوم )م

 التصدير 
االستهالك  

 المحلي 

 اإلنتاج من النفط الخام 
 

 

 المجموع 
الحقول  
 األخرى 

حقول جوالت 
 التراخيص 

 
2.42 0.65 2.94 0.76 2.18 2012 

 2013 2.33 0.65 2.98 0.69 2.40 ة ــفعلي

2.58 0.63 3.11 0.40 2.71 2014 

3.10 0.58 3.68 0.37 3.31 2015 

 ات ــإسقاط

3.17 0.63 3.80 0.34 3.45 2016 

3.35 0.88 4.23 0.36 3.87 2017 

3.91 1.22 5.13 0.67 4.46 2018 

4.40 1.36 5.76 1.26 4.50 2019 

5.00 1.51 6.51 1.53 4.97 2020 

5.86 1.89 7.75 1.53 6.22 2025 

5.77 2.18 7.95 1.73 6.22 2030 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ا

 : والمالحظات المصادر
 أرقام اإلنتاج والتصدير واالستهالك فعلية وال تشمل كردستان: مستلة من الموقع اإللكتروني لوزارة النفط.  :2012-2014(  1)

(. أنتاج الحقول األخرى يمثل الحقول غير المشمولة بجوالت التراخيص 2اج حقول جوالت التراخيص: الجدول ): إنت2015-2030( 2)
 ات المجهزة من كردستان. االستهالك المحلي: إسقاط.)كركوك، شرقي بغداد، الخ( والكمي
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 2030حتى   شركة غاز البصرةافتراضات األسعار التي ستسود خالل فترة عمل  (7الجدول )

 معدل أسعار
-1/2014كا

  وانخفاض 2015باطش
 LNG 40%سعر

معدل أسعار   
-1/2014كا
 2015باطش

أسعار سنة   
2011 

)المستخدمة في  
 الدراسة(

االسعار المستخدمة كأساس لتسعير 
 منتجات ومستخدمات المشروع 

  

 : منتجات المشروع         

 Dry Gasالغاز الجاف   180HSFOزيت الوقود  دوالر/طن  677 340 340

 LPGغاز البترول السائل  LPG دوالر/طن  833 470 470

 المكثفات  Condensates خام دبي دوالر/برميل  106 54 54

8.8 14.4 14.7 
دوالر/

MMBtu 
LNG 

  الغاز  الطبيعي المسال،

LNG  

 كلفة شحن الغاز الطبيعي المسال  من الخليج إلى اليابان  دوالر/طن 73 73 73

الخام على أسعار منتجات المشروع  يعتمد سعر الغاز  Raw Gasلغاز الخام ا : مستخدمات المشروع 

 المصادر: 
     

 . Merza (2012)، 2011أسعار سنة 
 : 2015شباط-2014أول-نون معدل أسعار كا

 :يابان( وخام دبيل)ا LNGأسعار الغاز المسال 
World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), http://econ.worldbank.org. 

 . OPEC's Monthly Oil Market Report, March 2015سعر زيت الوقود في سنغافورة، 

     في الخليج لعقود السعودية: LPGسعر الغاز السائل  
Argus, as quoted in: http://www.barchart.com/charts/stocks/J9NJ15. 

 غاز البصرة شركة( تأثير التغير في األسعار على ربحية  8الجدول )

 IRRمعدل العائد الداخلي 

-1/2014كا معدل أسعار
  وانخفاض 2015باطش

 LNG 40%سعر

معدل أسعار   
-1/2014كا

 2015شباط

أسعار سنة   
2011 

 

 

 
: ككللمشروع ا       

 قبل الضريبة  28% 20% 13%

 بعد الضريبة 22% 15% 10%

  :(Shell/Mitsubishi) الشريك األجنبي      

 قبل الضريبة  30% 20% 13%

 بعد الضريبة 23% 16% 10%

  :)شركة غاز الجنوب( الشريك العراقي      

 قبل الضريبة  20% 23% 16%

 بعد الضريبة 14% 19% 13%

المحاكاةمعدالت    المصدر: نموذج  من  محتسبة  الداخلي    األسعار  باستخدام،  Merza(  2012)  في  العائد 
 (. 7) الجدول الواردة في  
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 6-1                                                  مالحظات على احتساب عائد المقاول في عقود الخدمة الفنية النفطية في العراق 

 *الفنية النفطية يف العراق  احتساب عائد املقاول يف عقود اخلدمةمالحظات على 

 د. علي مرزا 

 المقاول في عقود الخدمة وتكاليف عائد 
في    منذ  األولى  الجولة  من  ابتداًء  النفطية،  الفنية  الخدمة  عقود  مفهوم  أثير  ،  2009أبرام  حول  تساؤل 

يستخدم  اإلنتاج احتساب    الذي  لفي  الكلي  اإلجمالي  األجنبيالدخل  هناك و .  Merza (2009)  ،لمقاول 
وإنتاج الهضبة المتعاقد عليه    baselineإلنتاج في هذه العقود وهي: خط األساس تتعلق باأربع مستويات  

plateau    اإلضافي ناإلنتاج  و   incrementalواإلنتاج  ما  improved  الُمَحسَّ العقود  في  ورد  ولقد   .
)الذي يساوي حاصل قسمة اإلنتاج الفعلي على إنتاج    performance factorأطلق عليه عامل األداء  

الرقم   يتجاوز  أن  ينبغي  ال  والذي  الهضبة.   وذلك  1الهضبة(  إنتاج  مستوى  تخطي  من  المقاول  لمنع 
. وبالنسبة للحقول  (% سنوياً 5وينخفض بنسبة  )ويساوي خط االساس خط الشروع الذي يحدد في العقد  

ن. أما اإلنتاج  نتاج عند أبرام العقد المنتجة يساوي خط الشروع مستوى اإل فيساوي خط الشروع زائدًا    الُمَحسَّ
10%، Gandi & Lin (2014).   

، للجولة  عقود الخدمة  ورد في   الدخل اإلجمالي )الربح(،  ، بما فيهالمقاول  ما يستلمهيخص    وفيما
عنصر زائداً    ،الفعلية  كلفهل  اً تعويضيستحق المقاول    ")أ(  : MoO (2009, Chapter 2)ما يلي   األولى،

أو   supplementary feesتكميلية ورسوم    service fees  رسوم خدمة   من خالل  ،ربح ، يستلمها نقداً 
  اساس % من عوائد منطقة المقاولة لإلنتاج اإلضافي عن خط  50تدفع كل رسوم الخدمة من    )ب(  ،عيناً 

(baseline)    بالعقد عمر  ومحدد  خالل  ينخفض  الرسوم    .المشروعالذي  من    التكميليةوتدفع  جزء  من 
المتبقية   المقاولةلالعوائد  بنسبة    )ج(،  منطقة  الدولة  مقاولة25تشارك  منطقة  كل  قي  يخضع  )د(    ،% 

 ,Ghandi& Linومصادر أخرى )  من هذا االقتباس  يبدوو   ."المقاولون للضريبة في جمهورية العراق

2014)،  ( التكميلية  الكلف  وغيرها،  أن  االلغام  إزالة  وتكاليف  األولية   ,bonuses, deminingكالمنح 

etc  المرتبطة باإلنتاج )تشغيلية ورأسمالية(   الكلففي حين تسترجع  ( تسترجع من خالل الرسوم التكميلية
 remuneration  لمقاول فيحتسب من خالل رسم األتعاب ل  عنصر الربح"من خالل رسوم الخدمة. أما "

fee    وبعد الوصول إلى مستوى    "اإلضافي"اإلنتاج  قيمة    اعتمادًا علىالمحدد بالعقد. كل ذلك  اإلجمالي(
ن( الُمَحسَّ الوا.  اإلنتاج  غير  من  من  ولكن  االقتباسضح  من  )ب(  حساب  الفقرة  في  اإلجمالي ،    الدخل 

للمقاول، هل أن اإلنتاج "اإلضافي" هو اإلنتاج الفعلي أم الطاقة اإلنتاجية )الهضبة( التي يتمكن المقاول  
 1ناقصًا خط األساس؟  ،من إنجازها

 
 . 2015أنيسان/أبريل،  29نُِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين، * 

تقييم    1 التراخيص األولى طُ   عروضفي  الهضبة  ب  المزايدة في جولة  إنتاج  بين مستوى  الفرق  فيها  يستخدم  وخط   PPTقت معادلة  
هو معدل رسم االتعاب الذي يطلبه    RFB  حيث أن.  Bid Score = (PPT- IPR) * (100-RFB)كما يلي:   IPR االساس/الشروع
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، في نيسان  بعد تصريح وزير النفطمؤخرًا، في المجال العام،    بهذا التساؤلما يتعلق    ولقد ظهر
للمقاولين  ،  2015 إضافية  مدفوعات  خالل    بسبب حول  اإلنتاج  لعوامل   2014-2011"تقليص"  نتيجة 

)مع تأثير طفيف    قة الخزن وسوء األحوال الجوية والتي أثرت على اإلنتاج في حقول البصرةمحددات طا
قدمتها وزارة النفط حول حسابات  بيانات/و اإلشارة إليضاحات  وب  .على الحقول الباقية لجوالت التراخيص(

التصريح جدول    هذا  في  المالحظات  اإلنتاج    2أدناه(   1)أنظر  مفهوم  استنتاج  اإلنتاج  يمكن  ثم  ومن 
  .تطرق أليه في أدناهكما سن  ين"اإلضافي" الذي يستخدم في حساب رسوم أتعاب المقاول

 دخل )ربح( المقاول مفهوم اإلنتاج المستخدم في احتساب 
واضح  ظلفي   تحديد  العقود،غياب  في  اإلجمالي   ،  الدخل  أساسه  على  يحتسب  الذي  اإلنتاج  لمفهوم 

أقرب   " المستخدم في الحساب اإلنتاج"أن يكون  إلى  المقاول    يهدفأن    من المتوقعفإن  )الربح( للمقاول  
ا اإلنتاجية إلى  الهضبةأي  )  لطاقة  مستوى  من  حين    (المنجز  العراقي    يحاولفي  يكون  الجانب  أن 

إلى  أو التوصل  . وال شك أن محصلة هذا التجاذب  إلنتاج الفعليإلى ا  هو أقرب   على أساسحتساب  اال
المشار أليها    ،وزارة النفط  إيضاحات   فيولقد ظهر ذلك    عتمد على "القوة النسبية" للطرفين.ي  ة مقبولةيتسو 

ضمنًا،حيث  أعاله،   منها،  تعويض  يتبين  طلبوا  المقاولين  "التوقف  اً أن  "التقليص"عن  أو  اإلنتاج  "  ،  في 
عن مجموعة من    ضافة لتعليمات وزارة النفط بتحديد اإلنتاج،إلبا  ،الذي نشأ  ، 2014-2011خالل الفترة  

. وقد يكون اختيار هذا الوقت  في الوقت الذي أقرت فيه الوزارة مجموعة فرعية من هذه المقيدات   المقيدات 
  نتيجة لنقص التمويل المتاح   ةالشديد   بحاجة الدولة  المقاولة  نابعًا من شعور الشركات   بالتعويض   للمطالبة

 .  اإليرادات النفطيةبغية زيادة زيادة إنتاج وتصدير النفط في  هذه الشركات  لتعاون  ومن ثمالعامة لميزانية ل
بيانات    " غير المقلص "  أن اإلنتاجإلى  (  1مجهزة من وزارة النفط )جدول    حسابات /ولقد ورد في 

الفترة   الفعلي   2014-2011خالل  اإلنتاج  على  بحوالي    يزيد  الفترة  الزيادة   ،%4.5لتلك   واستخدمت 
الحتساب   المقاولينكأساس  ومما    االستنتاجيمكن  و .  ضافيةاال  دخول  ذلك  أخرى في  من  نقاط  من  ورد 

اإلنتاج    تعريفإلى    نتميال  المقاولة  والشركاتأن الوزارة  إلى    أدناه(  1)مالحظات جدول    الوزارةإيضاحات  
الوصول   تمنعوالذي    )والداخلي(   الذي يبرره الطلب الخارجي  بذلك المستوى   ( "االعتيادي")  غير المقلص 

ولكن يبدو أن محصلة التجاذب )القوة .  تعليمات الوزارة بتحديد اإلنتاجزائدًا    من المقيدات   ةأليه مجموع
طاقة الخزن وسوء    هما محددات   ، في تحديد رقم اإلنتاج غير المقلص،نتج عنها تبني مقيدينالنسبية(  

الجوية لاألحوال  باإلضافة  اإلنتاج،  بتحديد  الوزارة  منأم.  تعليمات  المقاولون  أضافه  ما  أخرى    ا  مقيدات 
 

أعلى   ينتج عن عرضهالذي    (ختيار المزايد )المقاولاغير أن هذه المعادلة هي لغرض    .MoO (2009)أنظر،    ،المقاول في عرضه
 مستقباًل. "أرباح" المقاول وليس الهدف منها تحديد كيفية حساب  ( Bid Scoreل )قيمة 

 إلى أحمدبتوضيح أرسلته    وزارة النفطاستجابت    ،تصريح وزير النفط  ، تعليقًا علىبعض الخبراءل أحمد جياد  أرسلها    نتيجة لمداخلة  2
استجابة   تضمنتها  التي  المعلومات  وسنستخدم  الخبراء.  مجموعة  على  بتعميمه  مشكورًا  قام  الذي  هذا    الوزارةجياد  والتي    المقالفي 

 .(1شملناها في الجدول )
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اإلنتاج    حساب في    تدخللم    هاأنيبدو  ف  وأسباب تشغيلية أخرى   الكهربائي التيار انقطاعو   االبار توقف فترةك
   "غير المقلص".
  (. إذ يالحظ، اواًل، أن اإلنتاج 2( و)1الجدولين )من مقارنة    مكملالتوصل إلى استنتاج  ويمكن  

بين    2014-2011للسنوات    (االعتيادي)  المقلص -غير  يتراوح  بما  الفعلي  اإلنتاج  على  %  3.0يزيد 
المقاول4.5% )متوسط  5.5و وإذا شملت طلبات  لم  ي %(.  التي  اإلنتاج   تَُقرن  االعتيادي   فستتراوح زيادة 

الفعلي اإلنتاج  و 6بين    على  )متوسط  %10  اإلنتاجية  .  %(%7.5  الطاقة  مقارنة  عند  باإلنتاج  ثانيًا، 
مستو   الفعلي من  االحتساب  اساس  اقتراب  أو  ابتعاد  مدى  قياس  يمكن  المقلص"  "غير  اإلنتاج    يات أو 
)أي ما تم   ت منشورة عما تم إنجازه من مستويات الهضاب المتعاقد عليهايانا. وال تتوفر لدينا باب الهض

ما تم إنجازه  توفير تقديرات ل أمكن  مع بعض الخبراء. ولكن من خالل اتصاالت  بناءه من طاقات إنتاجية(
بحلول   اإلنتاجية(  )الطاقات  الهضاب  مستويات  الطعند  و   2014.3من  مستوى  اإلنتاجية  مقارنة  اقات 

البصرة لل  لحقول  الدفعات اإلضافية  الفعليمع    قاولين(م)موضوع  الطاقة   2014لسنة    إنتاجها  يتبين أن 
بنسبة   الفعلي  اإلنتاج  على  تزيد  )29اإلنتاجية  جدول  من    ،(%2،  بكثير  أكبر  التي  معدل  وهي  النسبة 

أساس    أن  نتاجية،اإل، إن صحت أرقام الطاقات  وبهذا يمكن االستنتاج  .%(4.5وافقت عليها وزارة النفط )
  . هو ليس مستويات الهضاب المتعاقد عليهارسوم أتعاب الشركات المقاولة احتساب 

 م األتعابو رسمستويات 
  اإلضافية   أرباح المقاولينرسم األتعاب الذي استخدم في تقرير مستوى  معدل  ( أن  1يتبين من الجدول )

"المقلصة"   الكميات  بين    2014-2011للفترة  عن  على ا دوالر/برميل    2.5و   2.0يتراوح  إذا   عتمادا  ما 
في ضوء حقيقة  %، على التوالي. ولكن  75% أو القديمة  95مقاول الجديدة  استخدم في الحساب حصة ال

رس معدل  األو أن  و تعاب  م  بالعقود  البصرة  ةالموزونالمحددة  لحقول  الفعلي  -2011)للسنوات    باإلنتاج 
دوالر هو أقرب للصحة. بعبارة أخرى يبدو أن    2.0رقم    نفإ (  1)جدول  دوالر /برميل    1.94يبلغ    (2014

. من ناحية  2013-2011كان لها أثر رجعي للسنوات    2014اقرارها في    م% التي ت 95  حصة المقاول 
األتعاب قبل    رسومعلى أساس  (  1)في جدول  برميل تم احتسابهما  /دوالر  2.5و   2.0فإن الرقمين    ،أخرى 

مليون دوالر    264، بحيث ينظر للرقم  أدخلت في الحساب   %(35)  إذ لو أن نسبة الضريبة  دفع الضريبة.
مدفوعا أنه  الضريبة(،على  دفع  بعد  )أي  صافية  إضافية  األتعاب    ت  رسم  معدل  أن  يحقق  لتبين  الذي 

صافية بمقدار    حصة  دوالر    264للمقاولين  بين  مليون  على   3.9و   3.1يتراوح  )اعتمادًا  دوالر/برميل 
أو  95استخدام   التوالي(%75  على  بعقود   .%،  المحددة  األتعاب  رسوم  مع  تتوافق  ال  مستويات  وهذه 

البصرة لحقول  )  الخدمة  جدول  في  المبين  الموزون  ي.  (1ومعدلها  ذلك  االستنتاجمن  المبلغ    مكن  ان 
الضريبة دفع  قبل  أي  إجمالي،  مبلغ  هو  للمقاولين  المقاول  وأن   ،المدفوع  دوالر    92دفع    ين على  مليون 

 (. 264% ×  35) %35، إذا كان معدل الضريبة هو  ةزينة الدولخكضريبة دخل ل
 

النفطية. كما اشكر كامل المهيدي على نقاشه  على اتاحته لبيانات مهمة عن طاقات اإلنتاج  حمزة الجواهري  أشكرفي هذا المجال  3
 لبعض جوانب هذه البيانات. 
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 20151منذ إقرار موازنة يف العراق سوق الصرف متابعة: 

 د. علي مرزا 

 أواًل: مقدمة 
  2015ر  أرتفع معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في النصف األول من أيا

؟  دفع لمثل هذا االتساع في الفجوة   . فما الذيثان% في كانون  5% بعد أن كان أقل من  12حوالي    إلى
موازنة قانون  إقرار منذ العوامل الفاعلة التي أثرت في سوق الصرف الخارجي أهم   لنستطلع في هذه الورقة

 .  لمبيعات البنك المركزي من الدوالر للقطاع العائلي/الخاص سقف  منه 50في المادة  د  د  ، التي ح  2015
من   (2015  ،مرزا )  شباط  1في    نشر   لي  مقال ما ورد في    اقتباسولكن من المناسب، قبل ذلك،  

مليون   75)  في مزاد العملة  الدوالرمبيعات  لسقف    تحديد إن  "  :50المادة    لتطبيقضمن التبعات المتوقعة  
ن في السوق  و لمتعاملسيفسرها أغلب اأشارة    يطلق  بهذا السقف،  المركزي   مع التزام البنك  (...،دوالر يوميا  

الحفاظ على مستوى مستقر لألسعار وعن تأمين  غير ملتزمتان جديا  ب إلى أن السياستين المالية والنقدية  
الدوالر تجاه  الدينار  صرف  لسعر  مستقر  توقعات مستوى  في  سلبا   ذلك  وسيؤثر  اللجوء  يو   هم.  إلى  دفعهم 

من   بأكثر  الدوالر  على  الطلب  زيادة  خالل  من  واإلنتاج  للتحوط  الدخل  مستوى  يبررها  التي  الحاجات 
ذلك ويقود  االعتيادي(.  أخرى،)الطلب  نتائج  بين  من  في    ،  التوازن  وقلقلة  المضاربة  سوق إلى 

   "....الصرف

 2015منذ بداية سوق الصرف  العوامل الفاعلة فيأهم ًا: ثاني
ن سوق الصرف حافظ بصورة  فإ  ،حزيرانمنذ  خاصة    ،2014بالرغم من تصاعد العمليات العسكرية في  

 السوق سعر  بين سعر الصرف الرسمي و   الفجوة  تساع ا   معامة على توازنه. ويمكن استقراء ذلك من عد 
في    2014في   الم1  الجدول)  2013و   2012عنها  للعوامل  تطرقنا  ولقد  ساعدت  تلفة  خ(.  على  التي 

النسبي  استمرار الصرف  االستقرار  )  لسوق  مرزا  أوائل  2014في  منذ  ولكن  عوامل    2015(.  تفاعلت 
 : أهمهامن لعل  اتساع الفجوة،إلى دفعت متعددة 
 . 2015في قانون الموازنة   50تشريع المادة ، من خالل التدخل السياسي في سوق الصرف •

 .للعمليات العسكرية منظورةنهاية بضعف الثقة   •
 . السياسيةعدم اليقين من العملية استمرار  •
في • الملموس  و   االنخفاض  النفطية  يرافقالعوائد  احتياطيات انخفاض  استمرار  توقع  من    ذلك  ما 

 . األجنبية ت العمال
 الصرف الرسمي.بسعر  الدوالرالطلب على كامل عدم اشباع  •

 
رت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،   1  . 2015مايو، /أيار 16ن ش 
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العواملتأثير  محصلة    تلخيص   وقبل أوال     ،هذه  بين  ألنالحظ  الفجوة  معدل  الصرف ن   سعر 
و  ثان  سعر  الرسمي  كانون  في  أقل4.7)   2015السوق  كان    2014-2012السنوات    معدل  من  %( 

(5.1.)%  

أن   يبدو  المادة  ولكن  من    50تشريع  موجة  األخرى  التي    التوقعات أطلق  العوامل  مع  تفاعلت 
إلى    لتؤدي أو/و المضاربي  زيادةتدريجيا   حتى بعد  والذي    ،دوالرعلى ال  الطلب التحوطي   تم   أنأستمر 

النظر" تطبيق  "غض  المادة    عن  أسابيعهذه  ثالثة  مضي  الموازنة.   ،تصديقهاعلى    بعد  قانون   2ضمن 
كان    وغيرها من العوامل  حتى ولو لم يفرض هذا السقف فإن عدم اليقين من مجرى العمليات العسكريةو 

بامتالكسيؤدي   الرغبة  من  إلى  إضافية  الذهب  الدوالر )والعمالت    مبالغ  وربما  عموما   األخرى  األجنبية 
   .لعدم اليقين تحوطا   أيضا (

وهما انخفاض  الدوالر  في هذا الوقت لعب عامالن مترابطان دورا  أساسيا  في تقييد المتوفر من  
  ، (2015مرزا )، في  األجنبية. ولقد استعرضنا  ت عوائد تصدير النفط وانخفاض مستوى احتياطيات العمال

. أما من ناحية  األجنبية ورصيد الحكومة في صندوق تطوير العراق  ت تياطيات العمالشواهد انخفاض اح 
  15.9)  2015نيسان / ثان-إلى النصف تقريبا  خالل كانون   هذه العوائد فلقد انخفضت    عوائد تصدير النفط

. هذا بالرغم  (مليار دوالر  30.2)  2014بمستواها الذي بلغته خالل ذات الفترة من    دوالر( مقارنة   ارملي
بنسبة   زاد  التصدير  معدل  أن  )من  13من  الفترتين  بين  ثان -ب -م   %2.48  كانون  خالل  نيسان  -ي 

 موقع وزارة النفط اإللكتروني. ( و 1الجدول )(، 2015ي خالل ذات الفترة في -ب -م   2.80إلى  2014

أن   شك  النفطيةا وال  العوائد  احتي  نخفاض  من  مناسب  مستوى  على  الحفاظ  في  اطيات  والرغبة 
ومن    من الدوالر  همبيعات  تقييد إلى    دفعت البنك المركزي   من العوامل األساسية التي  اكان  األجنبية  ت العمال

عن تطبيق المادة    إشباععن  ثم تخلفها   غض النظر  من  فبالرغم  هذه المبيعات   50الطلب.  معدل  فإن 
مقارنة مع  ي(  -د -م  126)  تقريبا    إلى ثلثي مستواه   2015أيار    منتصف-انخفض خالل الفترة كانون ثان 

ال بل أنه من ضمن مبيعات البنك المركزي من   3ي(.-د -م  718)  2014بلغه خالل ذات الفترة في    ما
% بين  62، وهي األكثر تمثيال  للطلب التحوطي والمضاربي، انخفضت بنسبة  النقدفإن مبيعات  الدوالر،  

 (.1%، كما يمكن حسابه من  الجدول )22بنسبة  التحويالتالفترتين مقارنة مع انخفاض  

العوامل هذه  تفاعل  محصلة  كانت  والطلب(  لقد  العرض  جانبي  سعر    )على  بين  الفجوة  توسع 
% في آذار ثم  9.2% في شباط وإلى  6.3% في كانون ثان إلى  4.7السوق من  سعر  الرسمي و الصرف  

 (.1، الجدول )2015أيار   النصف األول من% في 11.7إلى 

 
 التي احالتها وزارة المالية إلى المجلس.  المسودةلمشروع القانون في مجلس النواب، ولم تكن جزء  من  50لقد أضيفت المادة   2

  النصف األول من مليون دوالر في    516مليون دوالر في شباط تدريجيا  إلى    86معدل المبيعات اليومية من    هذا بالرغم من ارتفاع  3
 .2015أيار 
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 تعدد اسعار الصرف : ثالثاً 

من   الفترة    تساعهاابالرغم  خالل  الرسمي 2014-2009التدريجي  الصرف  الفجوة بين سعر  ، فلقد بقيت 
خالل    في العراق  في حالة توازن نسبياعتبار سوق الصرف    في ظلها  ضمن حدود يمكنالسوق  سعر  و 

الفترة بداية  هذه  ولكن    .تلك  منذ  طرأت  إضافية  وعوامل  توسعت  أليه2015الفجوة  اشير  كما    . أعاله   ، 
  على اآلن  بأنها    سوق الصرف في العراقعتبار  ا يمكن معها    فأنه ،  وبالرغم من أن الفجوة ال زالت معتدلة

)أي اختالل معتدل(  تعدد "معتدل"  تحت ظل  أنها  أو  )أي على أعتاب التخلخل في التوازن(  أعتاب التعدد  
   التالية: الوقت الحاضر تشخيص أسعار الصرف ويمكن في ألسعار الصرف. 

يطلق عليه سعر    ، زال  وال   ،أو ما كان  المركزي   سعر الصرف الرسمي أو سعر صرف "نافذة" البنك  (1)
الرسمية المتعلقة بالميزانية    التحويالت في    ويستخدم هذا السعر  4.دينار للدوالر  1,166؛  صرف المزاد 

أنالعامة.   العلم  الرسمية  مع  التحويالت  من  هذه  تتم  وإنما   نافذةخالل    ال  المركزي  البنك  مزاد  أو 
ذلك أن نافذة أو  وق تطوير العراق.  أو من صند   المركزي   من خالل حسابات الدولة لدى البنكمباشرة  

 الخاص.العائلي/القطاع  لمبيعات الدوالر إلىمزاد البنك المركزي مخصص أساسا  إن لم يكن حصرا  

المزاد  النافذة/سعر    :السعر الفعلي  ويساوي   .لنافذة/مزاد البنك المركزي   الفعليسعر الصرف الرسمي    (2)
دينار    1,187  أنه يساوي أي      ،(، لكل دوالرللنقد دينار    24دينار للتحويالت و   21)زائدا  رسوم البنك  

 دينار للدوالر للمبيعات النقدية.  1,190و للدوالر للتحويالت 

المصارف، محالت الصرافة،  شركات/)  سعر صرف السوق. وهذا هو السعر الذي يتحدد في السوق   (3)
على  الخ( سوق    تفاعل  بناء  الحقيقة  في  وهو  والطلب.  )أي    متبقيمتصل/العرض  الرسمية  للسوق 
ويتسع/نافذة يضيق  فهو  المركزي(.  البنك  المركزي   مزاد  البنك  مبيعات  كفاية  عدم  أو  لكفاية   تبعا  

التزام  مدى  ، من ناحية، و دوالرعلى الفي اشباع طلب القطاع العائلي/الخاص    )للمصارف التجارية(
. وفي النصف األول من  هذه المصارف بالتحويل لزبائنها بالسعر الرسمي الفعلي، من ناحية أخرى 

 دينار للدوالر. 1,302السوق إلى  معدل سعر أيار، كما تمت اإلشارة إليه، وصل

"البديل".    (4) التحويالت  صرف  آذار  سعر  أواخر  المصارف    2015في  على  المركزي  البنك  فرض 
تأمينات  لالسترجاع  ،استيفاء  المستوردينزبائنمن    ،قابلة  الدوالر  ها  إلى  الدينار  من  التحويل   ، عند 

 

" لوصف مبيعات البنك اليومية من  األجنبيةنافذة بيع وشراء العملة  قرار من البنك المركزي باستخدام عبارة "  8/2/2015صدر في    4
ل  ـ ( في التحمي Auction. فيما عدا ذلك فإن إجراءات البيع وتسمياته استمرت كما هي، بعد ذلك، بما فيها استخدام كلمة مزاد )دوالرال

لنتائ  المبيعـاليومي  للبنك  اتـج  اإللكتروني  الموقع  يحتويه،  على  ملفـوالتي  باللغـة  ا   C.B.I. FOREIGN  :هـعنوان   اإلنكليزيـة،، 

EXCHANGE.pdf . 
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  وسيلة ك  هذه التأمينات   نك المركزي جبايةولقد فرض الب  5. تالتحويل مبلغ  % من  8ويبلغ مجموعها  
القيام  و فعًل.    االستيراد  تحقق   وضمان  لمتابعة رقابية   عدم  حالة  ت    باالستيرادفي  لن    ع  رج  ست  سوف 

الصرف  ذلكوب  . التأمينات سعر  اليكون  الذي  للمستورد  بالنسبة  االستيراد،  ،  عملية  إلى    ينفذ  مساويًا 
 ألسعار الصرف آخر  ممكنًا  يضيف سعرًا    وهذا  .[(21+ 1,166× )1.08]  ، أي: دينار للدوالر  1,282

أعله "  ، المبينة  أسم  عليه  صرف  أطلقنا  البديلسعر  السعر و ".  التحويلت  هذا  ظهور  احتمال   يزداد 
الفجوة   بتوسع  ظهوره  يساهم  )وربما  السوق  وسعر  الرسمي  الصرف  سعر  بين  الفجوة  توسع  عند 

  1,302  إلى   النصف األول من أيارصرف السوق في    وصول سعر  على سبيل المثال، فإن.  نفسها(
من الواضح أن "المستورد" الذي ال يريد القيام باالستيراد و .  دينار  1,282  جعله يتخطى   دينار للدوالر

لن   طالما سوف  التأمينات  دفع  الدوالر  يردعه  على  الحصول  قدره    يستطيع  إجمالي    1,282بسعر 
لألهمية الكبيرة هذا إضافة   .(دينار للدوالر  1,302)  سوق السعر  رخص من  والذي هو أ رسميًا    دينار

التحويل   المصرفي،الخارج إلى  لسهولة  الجهاز  طريق  عن  باللجوء  و   ،  مقارنة  أخطاره  لى  إانخفاض 
نستخلص    .السوق  ان  تقدمويمكن  أ  مما  بين  ايضًا  الفجوة  توسع  و العر  سن  الرسمي  سعر صرف 

 . استيفاء التأمينات كوسيلة رقابية  يقلل وبأغلب الظن سيلغي فعالية  فالسوق سو 

(، إلى تبعات تعدد أسعار الصرف وما  2015،  مرزا)، المشار أليه أعله،  لي في مقا   تلقد تطرق
ويكفي أن نضيف، في هذا  الكفاءة االقتصادية.    وتدنيوتخلخل التوازن  ينشأ عنها من انفصال األسواق  

أ من  المجال،  يزيد  األسعار  هذه  بين  الفجوة  توسع  متلك    أثرن  أخذت  والتي  بالوضوح  ظ التبعات  اهرها 
 اآلن. 

ًألسعارالمستوىًالعامًل:ًبعاً را
الزيادة في الرقم القياسي  فإن معدل    2015و   2014  خللالعمليات المسلحة  تصاعد واستمرار  بالرغم من  

المستهلك في    ألسعار  جدًا  منخفضًا  أن    .%(2.3)  2014كان  بل  نفسه ال  المستهلك  أسعار    معدل 
بعد ذلك ال تتوفر بيانات من الجهاز   .)تضخم سالب!(  2015انخفض خلل الشهرين األول والثاني لسنة 

 
إلى    5 المركزي  البنك  من  خطاب  "   ورد  "كافة  المصارف"في  يلي:  إجراءات ما  تسهيل  ولغرض  إليكم...،  المرسلة  بالضوابط  إلحاقاً 

من   الضريبية(  واألمانات  الكمركي  الرسم  )أمانات  المصارف  قبل  من  الضريبي  تستقطع االستقطاع  أن  تقرر  المستوردين،    زبائنكم 
بالدينار المعادل أدناه من المستورد محسوبة على المبلغ  النظر  النسب  وبصرف  بالدوالر،  االستيراد  كانتإ  لقيمة  المطلوب    المواد  ن 

للكم  استيرادها العامة  الهيئة  قبل  من  الحقاً  تسويتها  تجري  أن  على  معفاة،  غير  أو  والرسوم  الضرائب  من  العامة معفاة  والهيئة  ارك 
 :فقاً للسياقات المعتمدةو لنسب المقررة و للضرائب وفقاً ل

 % التأمينات الخاصة بالرسوم الجمركية.5 -

 ".% التأمينات الخاصة بضريبة الدخل3 -

 . ، الموقع اإللكتروني للبنك المركزي 26/3/2015في  9/2/93البنك المركزي العراقي، خطاب إلى "المصارف كافة" عدد 
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في الظروف التي يمر بها العراق إال   االتجاهات بالرغم من صعوبة توقع مثل هذه  زي لإلحصاء. و كالمر 
أن   يمكن  )أنه  مرزا  في  بينا  كما  تأمين  2014يعود  إلى  االستيرادات   السلعيالعرض  استمرار  (   من 

للمناطق خارج العمليات العسكرية وإيجاد منافذ بديلة للنقاط الحدودية المسيطر عليها من قبل الجماعات 
  في العراق   ألسعار المستهلك  العام   الرقم القياسي ال يشمل    2014ضافة لذلك فإنه بعد حزيران  . إالمسلحة

. وفي عام  كركوككنينوى وصالح الدين واألنبار و   المسلحةمناطق العمليات  األرقام القياسية لألسعار في  
ن سياسة البنك  فإ   2014عن عام   الدوالرمن  يبدو أنه بالرغم من انخفاض مبيعات البنك المركزي    2015

إلى  المركزي  باإلضافة  المحدد ،  السقف  على    ،50بالمادة    تخطي  بين  أنصبت  التخفيض  في  التمييز 
  لوحظ أعاله كانت نسبة انخفاض النقد أكبر بكثير من نسبة انخفاض التحويالت كما  ف.  التحويالت والنقد 

المركزي  البنك  مبيعات  من انخفاض التحويالت فإن.  في  مجموع المبيعات نسبتها إلى    وبالنتيجة بالرغم 
خالل ذات %  85أكثر من  إلى    2014  النصف األول من أيار-في كانون ثان   %74حوالي  ارتفعت من  

فربما ساهم    استيرادات القطاع الخاص . وفي ضوء أن التحويالت هدفها حصرا  تمويل  2015في  الفترة  
على افتراض أن التدقيق في وثائق    . هذاذلك في استمرار االستيرادات الخاصة بدون تأثير سلبي جدي

أد  التي    ىاالستيرادات  الوهمية  االستيرادات  تقليل  على  إلى  عديدة  شواهد  مستنداتها بينت    وثائقهاو   تكرر 
تحقق    لضمان  رقابية   فعالية استيفاء التأمينات كوسيلة   انخفاض   إلى  أعاله   أشرنا  مع مالحظة أننا )  سابقا  

 .(االستيراد 

 المصادر 
( علي  العراق"(  2014مرزا،  في  متغير  جيوسياسي  لوضع  اقتصادية  العراقيين،  " آثار  االقتصاديين  شبكة   ،14  

   . تشرين أول

( ،  "للتطبيق المحتملة التبعات  :العملة مزاد في الدوالر  مبيعات  لسقف اھوتحديد 2015 موازنة"(  2015______ 
 شباط.  1شبكة االقتصاديين العراقيين،  
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 *2040 وميزان الطاقة العاملي حت  يف العراق  إنتاج النفطفاق آلاملنظور احلايل 

 د. علي مرزا 

 أواًل: مقدمـة 
سنتناول في هذه الورقة المستويات المحتملة إلنتاج النفط في العراق في األمدين القريب/المتوسط والبعيد 

التالية العوامل  تؤثر في  في ظل  التي    االستهالك /اإلنتاجموازين  إسقاطات  )أ(    العرض والطلب جانبي  ، 
ودور منظمة   (منظمات دولية وحكومية معروفةلفي تقارير استشرافية    كما وردت)في العالم  لنفط/الطاقة  ل

تبعات العمليات المسلحة  (  ب )  ،ويؤثر هذا العامل على حجم التصدير العراقي  . وعضوية العراق فيها  األوبك
وتعديل  (  ج)الحالية،   النفطيةمراجعة  الخدمة  لعقود  اإلنتاجية  الطاقة  المركزية  أهداف  ويؤثر    .للحكومة 

مستوى  وباإلضافة لهذه العوامل يتقرر  العامالن )ب( و)ج( على مستوى الطاقة اإلنتاجية للنفط )والغاز(.  
االستهالكبأيضًا  اإلنتاج   ناحية،الداخلي  )الطلب(   حاجة  من  المركزية   بين  القرارات وتفاعل    ،  الحكومة 

)بما في ذلك اإلنتاج في المناطق المتنازع عليها    اإلنتاج فيها  مستوى المحافظات في تحديد  /كردستان-إقليمو 
بعد  فيما يلي،  و   .، من ناحية أخرى وسلطة اإلقليم(  مركزيةاالتفاق النفطي األخير بين الحكومة التأثير  و 

إلى  سنتعرض  خامسًا،  - العالمية في الفقرات ثانياً   طاقة ال/نفطبموازين ال  تتعلق   ارة التعرض إلى جوانب مخت
 .سابعاً استنتاجات في بآفاق اإلنتاج العراقي في الفقرة سادسًا، قبل االختتام  

 استشرافية طاقة نفط/ اريرتق  .ثانياً 
العالم    النفط/الطاقة  موازينل  استشرافيةتقارير  2014   الثاني  تشرين/أيلولخالل    ت ظهر  افي  لفترة  تغطي 

،  " 2014  ط في العالمـآفاق النف"  بعنوان   المصدرة للنفط )أوبك(  الدولأعدته منظمة    واحد .  2040- 2011/13
OPEC (2014) أعدته وكالة الطاقة الدولية    آخرو   ".2014-، وسنشير أليه بعبارة "تقرير المنظمةIEA  

 1. "2014- : ونشير أليه "تقرير الوكالة2014ba4IEA (201 ,(  ،"2014  آفاق الطاقة في العالم"  بعنوان 
،  EIA (2014)  "،2014  فاق العالمية للطاقةآلابعنوان "  EIA  أعدته إدارة معلومات الطاقة األمريكية  ثالث و 

   ".2014-المعلومات -إدارة ونشير أليه "تقرير 

رير  تقفي  وردت سنتناول موازين العرض والطلب العالميين على الطاقة/النفط كما   الورقة هوفي هذ 
تقرير   استخدامفي  ،السبب يعود و . ارير األخرى لتقا لنتائج المقارنة الواردة فياالشارة ل مع 2014- المنظمة

  بين   فيه  الواردة  اإلنتاج العالمي للنفطزيادات  مجموع  أن    إلى  ،الطاقة العالمي  لميزان   المنظمة كنقطة إشارة
 

، الجزء السادس، المؤسسة العربية  احاديث الثالثاء، كتابات لمثقفين عراقيين (  2015ُنِشرت في: شوقي جواد وخالد الشمري )*  
 للدراسات والنشر، بيروت.

  IEA (2014c)تقرير مفيد عن سوق النفط العالمية في األمد المتوسط    2014كما صدر عن وكالة الطاقة الدولية في تموز    1
 ستتم اإلشارة إليه أيضًا. 
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  2014- الوكالة   الوارد في تقرير  جموعقع في الوسط مقارنة مع الميي(  -ب -م   21)حوالي    2040و  2013
   ي(.- ب -م  29)حوالي  2014- المعلومات -في تقرير إدارة   وذلك الوارد ي( -ب -م  14)

، كما سيتبين في  في مجال الطاقة  أهم االتجاهات المستقبلية  علىوبالرغم من اتفاق هذه التقارير  
إلى    افيهالنفط    منفي العالم  الكمية المطلوبة والمعروضة    حجمفي إسقاط    الفقرة التالية، يعود االختالف

المنظمة.  وافتراضاتها  معطياتهافي  االختالف   تقريري  يفترض  بينما  المثال،  - وإدارة   2014- على سبيل 
عمومًا استمرار السياسات القائمة وتلك التي تم اتخاذ قرار بتطبيقها مستقباًل يقترح تقرير   2014-لمعلومات ا

تطبيق سياسات جذرية جديدة تهدف، من بين أهداف أخرى، إلى تخفيض انبعاث الغازات    2014-الوكالة
( بشكل جوهري وذلك للمساهمة في الحفاظ على الهدف العالمي 2COثاني أوكسيد الكربون    )بالذات غاز

وبالعالقة بذلك يدعو    2. 2040في عدم تخطي تزايد الحرارة العالمية بأكثر من درجتين سنتغراد حتى وبعد  
يد استهالكها.  إلى تخفيض إعانات استهالك المنتجات النفطية في العالم )خاصة في دول األوبك( بغية ترش

االسقاطات صعودًا   تتغير فيهاتبنى سيناريوهات متعددة  ي  هذه التقاريركل من  مع أن  من ناحية أخرى،  
ولكن  من  ونزواًل  "وسطي".  ي ها  كل  سيناريو  على  تحليالته  "حالة  و ركز  السيناريو  هذا  يسمى 

تقريري     reference caseاإلشارة"  "السياسات   2014- المعلومات -وإدارة  2014- المنظمة في  وسيناريو 
 3. 2014- وكالةالالجديدة" في تقرير 

وينقسم النفط الخام إلى نفط    .وقوديةوسوائل  إلى نفط خام  قسم العرض النفطي  وفي هذه التقارير ين
 sandوالنفط الثقيل جدًا والنفط الرملي )   ( shale oilفط السجيل )بما فيه ن  tight  تقليدي ونفط محصور 

oil or bitumen)  الغاز الطبيعيفتنصرف إلى سوائل    الوقودية. اما السوائلNGLs     والوقود البايولوجي 

bio-fuels or BTLs  ن  المسيالوالغاز  والفحمgas-to-liquids, coal-to-liquids   الصخر الزيتي وoil 

shale   or  kerogen    التصنيع أو  التكرير  . من ناحية  refinery or processing gainsوفوائض 
ينقسم النفطيةالنفط، وهو طلب مشتق    علىالطلب    أخرى،  المنتجات  نقلإلى    ،حسب نوع  ، وقود  وقود 

اي ليس هناك    .الخ،  مواد أولية للبتروكيماويات   مصانع/توليد طاقة كهربائية،   وقود طائرات، وقود سفن،  
ولهذا األمر أهمية كبيرة في إحالل بعض المنتجات  ة بين مكونات العرض ومكونات الطلب.  مقابلة تام

محل أخرى. على سبيل المثال، استخدام الغاز المسال )خالل األمد المتوسط/البعيد( محل الديزل في النقل  
إمكانية مثل هذا   أخذت وعند إعداد التوازنات التفصيلية للعرض والطلب في هذه التقارير  بالشاحنات، الخ.  

   باالعتبار.اإلحالل وغيره 

 
التابعة    Intergovernmental Panel on Climate Change  حول التغير المناخي"  اللجنة الحكومية المشتركةأنظر، تقارير "  2

ملخصًا ألهم استنتاجات التقرير   ،. أنظر على سبيل المثال2014  )التقرير الخامس( فيوالتي صدر آخرها  لبرنامج البيئة لألمم المتحدة،  
    . IPCC (2014) الخامس في 

، باإلضافة لمستوى األسعار واألسعار النسبية مجموعة من العوامل هيهو تفاعل    ، في كل تقرير،السيناريوهاتالحاالت/إن ما يحدد     3
الطاقة، الطلب   لمكونات  جانب  نمو  مستوى   :من  المحلي و الن   ومعدالت  العالميةاإلجمالي   ةاتج  والمجموعات   ة  للدول  الطاقة  وسياسات 

 : حجم الموارد واالحتياطيات النفطيةالعرض  جانبومن  وتوجهات إحالل أشكال الطاقة المختلفة.    وسياسات البيئة العالميةالمختلفة  
والظروف الجيوسياسية في  ولوجية والبيئية  والتطورات التكن   األخرى وطاقات اإلنتاجأشكال الطاقة    التقليدية وغير التقليدية ومدى توفر

   مناطق العالم المختلفة.
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   في العالم الطاقة وإنتاج ًا: أهم االتجاهات المستقبلية في استهالكلثثا

المذكورة على مجموعة من االتجاهات   االستشرافية، تتفق التقارير  معطياتها وافتراضاتهامن اختالف    بالرغم
  4: ، أهمها ما يليالمستقبلية العريضة

العالم سيكون محصلة لنمو بطيء أو ركود في دول  الطلب على(  أي  )ن نمو استهالك  إ • الطاقة في 
والتنمية االقتصادية   التعاون  ونمو في آسيا )خاصة الصين والهند( والشرق األوسط    OECDمنظمة 

في الصين سيتباطأ نسبيا في الوقت الذي    نمو استهالك الطاقةية وإفريقيا. مع العلم أن  وأمريكا الالتين 
 .يتسارع فيه في الهند وباقي آسيا والشرق االوسط وباقي الدول النامية

نتيجة للقلق على وضع البيئة العالمي وانبعاث الغازات سيكون لتطبيق السياسات المناسبة أثر متزايد في  •
-ارتفاع حصة اشكال الطاقة غير الملوثة/قليلة   على سبيل المثال،استهالك الطاقة وتحديد أشكالها.  

ة الفحم والنفط )بالرغم  . وبهذا سيستمر انخفاض حص fossilالتلويث للبيئة على حساب الوقود األحفوري  
الريح والشمس والماء( والغاز الطبيعي  من من استمرار نمو استهالكهما( وارتفاع حصة الوقود المتجدد )

 .والطاقة الذرية )بالرغم من القلق حول حوادث اإلشعاع والتعامل مع المخلفات المشعة(
في الشرق  المضطرب  الجيوسياسيالوضع  الخشية من خاصةسيستمر تأثير اعتبارات أمان اإلمدادات ) •

االوسط وشمال أفريقيا( في تطوير مناطق إنتاج النفط التقليدي خارج دول األوبك واستغالل النفط والغاز  
اليات  ( واللذان ساعد التقدم التكنولوجي في نموهما سريعًا في الو ين"غير التقليدي" )الغاز والنفط المحصور 

 .رى مثل روسيا واستراليا واألرجنتين، الخهذا النمو في دول أخ تكرارمع إمكانية المتحدة 
)خاصة في توليد الكهرباء( سيشهد العقد القادم نمو    في استهالك الطاقة  مع ازدياد حصة الغاز الطبيعي •

وبالنتيجة توفره    من قبل عدة دولوتطوير بنيته األساسية    LNGالطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال  
مستقلة   لتسعير الغاز مما قد يقود إلى نشوء سوق أكبر من السابق بسهولة العالم  من ق مختلفة في مناط 

النفط.   تسعير  تنافسيةعن  خاصة  قطاع  في    المسال   الغاز  وسترتفع  الشحنلالنقل  من    سيارات  )بداًل 
 . الديزل/زيت الغاز(

األوبك  -سيتم اشباع الزيادة في الطلب العالمي على النفط من قبل دول خارج  العشرينات حتى أوائل   •
ولكن بعد أوائل العشرينات ستستعيد من األوبك.    المنتجة وتنخفض الكميات المصدرة بحيث تركد الكميات  

 اشباع الزيادة في الطلب العالمي.وتزيد مجموعة دول األوبك )خاصة العراق( حصتها في 
( سيكون أسرع مما كان يعتقد  العشرينات أواسط  في  المتوقع في الطاقة للواليات المتحدة )إن "االكتفاء"   •

( ومن  حالياً   الخامالنفط  سابقًا وسيكون إلمكانية التصدير منها )منتجات ونفط، بالرغم من حضر تصدير  
 

 ، الخ، على اتجاهات مشابهة.BP (2014)و Shellتقارير أخرى اعدتها شركات نفطية مثل  تنطوي  4
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ناحية أخرى، أثر في  كندا إلى خارج أمريكا الشمالية من ناحية، والطلب المتزايد للدول اآلسيوية، من  
 . جعل السوق النفطية اآلسيوية هي األهم في العالم

بوجود طاقة فائضة كبيرة مع انخفاض هامش التكرير، عموما . وفي    حاليا    يتسم وضع التكرير العالمي •
ضوء المشاريع العمالقة للتكرير في آسيا والشرق األوسط وأمريكا الالتينية فإن الطاقة الفائضة ستزداد 

تقاعد طاقات تمست الخفيفة في حالة عدم  المنتجات وخاصة  لفائض في    ، حالية   كريرقبال  مما سيقود 
 5خاصة في أوربا. وهذا بدوره سيقود إلى انخفاض هامش التكرير بشكل أكبر. 

جانب مهم منه إلى ازدياد بيعود    ،في هذه التقارير   المستقبلية،االتجاهات  أهم    التوافق حولإن هذا  
مع بعضها ومع مؤسسات أخرى تعد تقارير آفاقية  لهذه التقارير    الُمعدةارتباط واتصال وتفاعل المؤسسات  

على درجة    تصال والتفاعل. ومع أن هذا االوغيره  كصندوق النقد الدولي  ، عن الوضع االقتصادي العالمي
 يخفف شعور ة والبخس في توقع التوجهات المستقبلية وربما  يقود عادة إلى تقليل المبالغو   عالية من الفائدة

اليقين   الجمعيلمستقبل، غير أن  حول اعدم  بالتفكير  السائدة    االلتزام  بالحكمة   group-think or)أو 

conventional-wisdom  يظهر أثرها الحقا ،    مهمة( قد يقود أيضا  إلى اهمال توقع عوامل أو توجهات
وفي بعض األحيان بشكل يغير الصورة الناتجة عن تلك المتوقعة بشكل كبير. على سبيل المثال، حتى  

كان يعتقد باحتمال اقتراب  لما    ستشرافيةالتقارير اال  بيات النفطية وبعضدتكررت اإلشارة في األ  2010عام  
انخفاضه مستقبال  وزيادة اعتماد الواليات المتحدة  ( مع توقع  peak oilمن قمته )  في العالم  انتاج النفط 

خاصة بعد زيادة    2010صادرة بعد    استشرافيةتقارير  . ولكن األمر أنعكس في  الخام  على استيراد النفط 
في الواليات المتحدة ليسود شعور بالوفرة وتوقع وصول الواليات المتحدة    ينمحصور إنتاج الغاز ثم النفط ال

 صيرة تغير الشعور العام من التشاؤم إلى التفاؤل.  قي خالل فترة الكتفاء الذاتي. أل

ًاألوبكًفيًميزانًالطاقةًالعالمًيدولًدورًً:ًرابعاً 
  س في الحفاظ على ا األوبك األس  هو دور في اسقاطاته المستقبلية  2014-لتقرير المنظمةلعل أهم منطلق   

أو    األوبك هي منتج "متبقي"مجموعة دول  إن    المنطلق   يستخلص من هذاو أسعار النفط العالمية.    استقرار
للفترة    التقريراإلسقاط في  منهجية    واضحا  في. ويتبين ذلك  residual or swing producer  "موازن"
إسقاط   .2013-2040 بعد  أنه  العالمي  ل  ه حيث  الطلب  ثم  على  ومن  الخام  على  لطاقة  والسوائل النفط 

 ًىتبقتل  لنفس الفترة  مي المتوقع من خارج األوبكيطرح منه العرض العال، للفترة المبينة،  األخرى   الوقودية
فالمتبقي والحالة هذه ليس تنبؤا  لما    .2040حتى سنة    في اشباع الطلب العالمي  بعد ذلك حصة األوبك

ينبغي  ستنتجه مجموعة دول األوبك مستقبال   ما  النفطية وإنما    إنتاجه   لمجموع أعضاءها حسب برامجها 
 

وحده ال يعطي صورة حقيقية عن ربحية المصافي. إذ أن من    التصفيةلقطاع    margin ningrefi  إن النظر إلى هامش التكرير  5
أو بالتكامل مع تسويق  (  IEA, 2014c)  المناسب أكثر أن ينظر لربحية المصافي بالعالقة مع الصناعات البتروكيماوية المتكاملة معها

 .(2014، النفط الخام )مرزا
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في الفقرة    اسيشار اليه  والتي اإلسقاطات،    هذه  مبينة فيالألسعار العالمية  اللحفاظ على تحقق مستويات  
 ًا أدناه. خامس

الزيادة في الطلب   أن  ،2014- تقرير المنظمةلسيناريو اإلشارة  يظهر، في  المنهجية    وحسب هذه
بالكامل    إشباعهاسيتم    (ي-ب -م مليون برميل/يوم )  6.9  والبالغة  2020و   2013بين    على النفط  العالمي

األوبك من  دول    إنتاج  سيستمرهذا  ل.  (أدناه  ،1  الجدولأنظر  )،  من قبل دول منتجة للنفط خارج األوبك
 إلى انخفاض لك  وسيقود ذ   .14/ 2013في    عند نفس مستواه تقريبا  2020النفط الخام والسوائل في  مجموع  

أما خالل .  2020% في  37إلى    2013% في  40حصة األوبك من اإلنتاج العالمي للنفط من حوالي  
ستساهم  نتيجة لبطء نمو العرض من دول خارج األوبك،  إذ  تمامًا،  فسيختلف األمر    2040- 2020الفترة  

خالل   ي(-ب -م  14.2% من الزيادة في الطلب العالمي )البالغة  94في إشباع  إنتاج األوبك    الزيادة في
في  %  44إلى    2020في  %  37من    من اإلنتاج العالمي للنفط  حصة األوبك  سترتفع  لذلكهذه الفترة.  

 (.1) الجدول .2040

في    2014-المعلومات -وإدارة  2014- تقريري الوكالة  ، يتبنى2014- تقرير المنظمة وعلى غرار  
في    منطلقإسقاطاتهما   ترد،  لذلك  لألوبك.  المتبقي  الوسطي  المنتج  ذات ل  السيناريو  تقريبًا  منهما،  كل 

  دول األوبك في اشباع الطلب العالمي النسبية ل  انخفاض المساهمةالتوجهات، مع اختالف الكميات، حول  
أي    حصة  2014- وبينما ال يظهر تقرير المنظمة.  2040- 2020خالل    اوتصاعده  2020- 2013خالل  

عضو فيها، ومنها العراق، في اشباع الطلب العالمي المستقبلي )ربما ألسباب سياسية تنبع من خالف  
يبين    2014-حول دور كل منهم وتجنب التقرير التعرض لهذا األمر( فإن تقرير الوكالة  الدول األعضاء

المذكورة الفترة  خالل  العالمي  الطلب  من  األوبك  ستشبعه  مما  مهم  بجزء  سيساهم  العراق   ,IEA)،  أن 

2014b) ُيران والسعودية( في هذا الخصوص أيضًا دور العراق )وإ  2014-المعلومات -إدارةز تقرير  رِ ب  . وي
EIA (2014) ات امكانية العراق القيام باالستثمار  حولعلى عدم اليقين   التقريرين يشددان ين. غير أن هذ 

تم خالل هذا العقد لتوفير الطاقة اإلنتاجية الالزمة مستقباًل. هذا إضافة لعدم اليقين  ت ي ينبغي أن  تال  ةالالزم
 الناجم عن الوضع الجيوسياسي في الوقت الحاضر.

 منظمة الوتوزيع حصة    2020حتى  نفط  نتاج األوبك من الثابت تقريبًا إلالحفاظ على مستوى  إن  
واستيعاب الزيادة ،  الدول األعضاءبين    2040- 2020في إشباع الزيادة في الطلب العالمي خالل الفترة  

  شائكة سيتم التعرض لجانب منها في الفقرة سادساً   عضلةسوف يمثل مكال الفترتين،  في  في اإلنتاج العراقي  
 أدناه.
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 2040-2013 النفط من األوبك   إنتاجو  العالميين  والعرض  الطلب( 1)  الجدول 
 ( ي-ب-ممليون برميل/يوم )

اط ــ إسق تغير خالل الفترات ال  
 فعلي/

 إسقاط 
 فعلي 

 

-2020 

40 

 -2013 

20 
2040 2025 2020 2014 2013 

 من دول خارج األوبك )اإلنتاج( العرض  54.2 55.7 61.1 63.0 62.0 6.9 0.9

 النفط الخام بما فيه النفط المحصور  41.3 42.1 45.1 45.3 40.4 3.8 4.7-

 )امريكا الشمالية وروسيا(  النفط المحصور منه 2.8 3.4 4.4 4.5 3.9 1.6 0.5-

 وسوائل أخرى  NGLsسوائل الغاز   10.8 11.4 12.9 15.1 18.5 2.1 5.6

 تقليدية ال غيرNGLs سوائل  منها 4.4 5.2 6.7 6.8 5.7 2.3 1.0-

   Processing gainsفوائض التصنيع  2.1 2.2 3.1 2.6 3.1 1.0 0.0

 من األوبك )اإلنتاج( العرض  35.8 35.8 36.0 38.5 49.3 0.2 13.3

 ام ــط الخــالنف 30.1 30.0 29.0 30.7 39.6 1.1- 10.6

 NGLs   &GTLsسوائل الغاز   5.7 5.8 7.0 7.8 9.7 1.3 2.7

 العالمي )اإلنتاج(  العرض   90.0 91.5 97.1 101.5 111.3 7.1 14.2

 ي ـب العالمـالطل 90.0 91.1 96.9 101.3 111.1 6.9 14.2

 . Reference Case :OPEC (2014), P.P. 71, 73, 79, 82حالة اإلشارة  ، األوبك تقرير در:ـصالم
الكتاب  :ةـمالحظ من  السنوي   يتبين  النفطية   2014لسنة    ASB  اإلحصائي  السوق   2014  الثانيتشرين    لشهر   MMORوتقرير 

إنتاج  االصادر  التوالي،  دول  ن عن األوبك أن متوسط  بلغ، على  النفط الخام    2013سنة  في  ي  -ب-م  31.6األوبك من 
 ي لكل من السنتين في هذا الجدول.-ب-م 30مقارنة مع  2014ي للعشرة ألشهر األولى من -ب-م 30.8و

 لمستقبل اإسقاطات و  االنخفاض الحالي في األسعارًا: خامس
إلى    2014  دوالر/برميل في حزيران  112من حوالي  النفط في السوق الدولية )خام برنت(  نخفض سعر  ا

مع العلم أنه وصل إلى    .الثانيفي تشرين    الردو   79  وبلغ في أيلول  دوالر    97دوالر في تموز وإلى    107
مستوى  األوبك في فينا عدم تخفيض    اجتماععالن  في اعقاب إ   الثانيتشرين    28  ر فيدوال  70حوالي  

- ي المنظمة تقرير   لقد ورد في. و األول  كانون   16دوالر في    60  واستمر في انخفاضه إلى ،  وحصص اإلنتاج
تشرين  2014-الوكالةو   2014 في  لنخفاض  االأن  (  الثاني  )الصادرين  يأل الحالي  لن  سوف  دوم سعار 
 تخفيض االستثمارات في مصادر إلى    ، بعد فترة ليست طويلة،يقود سن انخفاض االسعار  ال  ،أوالً   6.طويالً 

 
قسم    مديرفي العرضين الذي قدمهما  لم يتم التطرق إلى امكانية انخفاض االسعار العالمية حتى أشهر قليلة خلت. على سبيل المثال،    6

على التوالي، في جامعة    ،2014تموز    17و  16في    Antoine Halff  الصناعة النفطية واألسواق  في الوكالة الدولية للطاقة السيد/ 
-Oil Medium  شنطن، عن تقرير الوكالة المعنون افي و   CSISي نيويورك ومركز الدراسات االستراتيجية والدولية  كولومبيا األمريكية ف

Term Market Report 2014’ ‘    اشارته    ، لم يشر إلى أمكانية انخفاض أسعار النفط، بالرغم من2014حزيران    17الصادر في
ولكن    بل شدد على توازن السوق ودور السعودية في تحقيق التوازن واستقرار األسعار.،  زايد اإلنتاج النفطي األمريكيالواضحة إلى أثر ت 

  هذا التدهورخالل األربعة أشهر األخيرة فإن التفسيرات االقتصادية الواردة في التقارير الثالث تبين أن    تدهور األسعاربعد استمرار  
يعود إلى زيادة العرض النفطي خاصة في الواليات المتحدة مقابل طلب عالمي لم ينمو بذات الخطى نتيجة النخفاض النمو االقتصادي  
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ظهرت . وبالفعل  مما يقود بدوره إلى تخفيض الكمية المعروضة من النفط مستقبالً   الكلفة  ةالنفط والوقود عالي
االشهر الثالث  خالل    النفط المحصور في الواليات المتحدة% من االستثمارات في  10  حوالي  بتأجيل  بوادر

األسعار سيقود إلى زيادة الكمية المطلوبة من    انخفاض فإن    ،وثانياً   IEA (2014a, 2014b) .7الماضية  
. وستكون محصلة  االعتماد على مناطق مضطربة جيوسياسياً   النفط بالرغم من إجراءات الترشيد والخشية من

فإن الزيادة الحالية في العرض النفطي من خارج    ،رتفاع األسعار. من ناحية أخرى اتجاه  اضغط بالذلك  
. على سبيل  ثم تنخفض بعد ذلك تدريجيا  العشرينات القادمة  أواسط/في أوائل  مداهادول األوبك ستصل  

)كما ورد في التقارير   ك الفترةلالنفط المحصور في الواليات المتحدة سيصل مداه في تإنتاج  فإن    ،المثال
العالمي  (. لذلك سيزداد االعتماد على نفط الشرق األوسط وبالذات العراق إلشباع الزيادة في الطلب  ةالثالث

 والتعويض عن انخفاض االمدادات من خارج دول األوبك.
  100أو تتخطى حد   تحوم حولافتراض أسعار مستقبلية  إلى  قارير الثالث  تلهذه األسباب تنحى ال 

عند قياسها    ئة دوالر انة األساس. وهذا يعني بالطبع أسعار تفوق حد المدوالر للبرميل مقاسة بدوالرات س
سعر خام برنت )مقاسًا    انخفاض   2014-المعلومات -إدارةتقرير    افتراض   فبالرغم من  سمية.بالدوالرات اال

ولكن السعر يرتفع بعد ذلك   2020دوالر في    97 ىإل  2011في  برميل  /دوالر 113( من 2012بدوالرات 
مع العلم أن هذه األسعار حسب التقرير هي أسعار توازنية،    .2040دوالر في    141تدريجيًا ليصل إلى  

  2014-. ويقارن ذلك مع تقرير المنظمة EIA (2014, P. 3)،  العالميين  أي توازن بين العرض والطلب 
)لسلة   2040و   2020/ 2015بين  (  2013)بدوالرات  للبرميل  دوالر    100يحوم حول  الذي يفترض سعر  

مع العلم أن  األسعار في تقرير األوبك تعكس حسب التقرير، بجانب منها، كلفة تجهيز  نفوط االوبك(.  
إلى مستوى    2014- تقرير الوكالة  وال يتطرق .  OPEC (2014, P. 30)البرميل الحدي في األمد الطويل،  

  " 2013  اآلفاق العالمية للطاقة "  للسنة السابقة في تقريره  أنه شابه    ستقبل. مع العلمفي الم  السعر الذي يتوقعه
 8. 2014-المعلومات -ما ورد في تقرير إدارة

 

عند النظر  ف خالل األشهر القليلة الماضية وليس قبل ذلك. التدهورولكنه ال يبين لماذا حصل وبالرغم من معقولية هذا التفسير عمومًا. 
االنخفاض في السعر    نسبةليبرر    (محصورلألساسيات، يالحظ عدم حصول تغيير جوهري في العرض من النفط الخام )بما فيه النفط ال

والمتوسط الذي وصل أليه     2014ين متوسط إنتاج النصف األول من  % فقط ب 1.2بنسبة  خالل هذه األشهر. فاإلنتاج العالمي أزداد  
لخام  االنخفاض في السعر )نسبة  ال تبرر وحدها    ةالزياد  نسبة هذهو   ي.-ب-م  92.3ي إلى  -ب- م  91.2من  في تشرين األول؛ أي  

بلغت  برنت(   بين   %28-سبة انخفاض  وبنبرميل ف )ر/دوال  87.4دوالر/برميل إلى    109من  % خالل نفس الفترة؛ أي  20-التي 
الصادرة عن األوبك لألشهر كانون    MMORs  األرقام محتسبة من بيانات في نشرات السوق الشهرية.  (الثاني  النصف األول وتشرين

رقم.  2014  ولاألكانون  -الثاني موقعخام  لسعر    األول  كانون   16والثاني    تشرين  28  يأما  من  فمستل  )اغالق(     برنت 

NASDAQإللكتروني اwww.nasdaq,com . 

 مما سهل اتخاذ قرار التأجيل قصر دورة االستثمار )أي فترة االستثمار/العائد( في النفط المحصور مقارنة بآبار النفط التقليدية.   7

دوالر    105( تدرجيًا من  WTIبرنت ودبي وخامات  يرتفع سعر النفط )متوسط    " 2013اآلفاق العالمية للطاقة  "في تقرير الوكالة    8
 . 2035( في 2012دوالر )بدوالرات  128إلى  2012للبرميل في 
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ومن المناسب مالحظة أن إمكانية واستدامة تحقق الزيادة في عرض الطاقة، ومن ضمنها النفط   
، بجزء كبير منها، على الحفاظ على  التقارير الثالثة تعتمد وخاصة من المصادر غير التقليدية، الواردة في  

 التي وردت في هذه التقارير  من أسعار النفط. ذلك إن انخفاض االسعار عن المستويات  "عالية"مستويات 
يؤدي إلى اختالل الموازين ويجعل زيادة العرض خاصة من المصادر غير التقليدية للنفط    طويلةولفترات  

ن أ ب  2014-تقرير الوكالة  ما ورد في. وفي هذا السياق ينبغي أن ُيفهم  القتصاديةا   أقل جدوى من الناحية
  مع العلم إن )  ةالقادم  العشرينات الواليات المتحدة ستكون مكتفية من انتاجها من الطاقة بحلول منتصف  

 (. 2035االكتفاء بحلول  تحقق توقع ،"2013 "آفاق الطاقة العالمية للسنة الماضية، تقرير الوكالة

 فاق إنتاج النفط في العراق آلالمنظور الحالي سًا: ساد
  المستقبلي للعراق النفطي  حول اإلنتاج    ،2011/12، كان قد أُعد خالل  "رسمي"  تقرير  2013في سنة    شرنُ 

  يغطي و   .INES  ،MEES (2013)"  االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقةإقليم كردستان( بعنوان "  ضمنه )ب
الطموحة التي    (plateaus)  اإلنتاجية-الطاقة/، منطلقًا من تنفيذ أهداف اإلنتاج2035الفترة حتى    التقرير

اعدته وكالة الطاقة    عن العراقآخر  . كما ظهر تقرير  للحكومة المركزية  الخدمة النفطيةوردت في عقود  
احتوى إسقاطات أقل طموحًا لإلنتاج العراقي لذات الفترة. ومنعًا لاللتباس    IEA (2012)،  2012الدولية في  

 . 2012-سنشير للتقرير المتعلق بالعراق بعبارة تقرير الوكالة   الوكالة يري في االشارة لتقر 

والجيوسياسي  ولكن النفطي  للوضع  والتقييم  العراق  النظرة  نهاية تغيرت    في  - /بداية2013-منذ 
التي انطوت    الشك في تنفيذ البرامج اإلنتاجية الطموحة  تجاهاب  وات القليلة الماضية،، مقارنة بالسن2014

الوسطى منذ بداية   ةفي المنطق  ت العمليات المسلحةوجاء  .للحكومة المركزيةالخدمة النفطية  عليها عقود  
ل  2014 حزيران  منذ  المسلحة  والجماعات  داعش  هجوم  األمد    فيالشك،  هذا  زيد  توخاصة  في  األقل 

أخرى  ناحية  من  ما    ،القصير/المتوسط.  فيفإن  عن  أعلن  اإلعالم  وفي  رسمية  وتعديل  مراجعة    بيانات 
لب اإلنتاجية  العقود  الطاقات  هذه  غالبية  أو  على  النفطية  عض  األمد    فأهداسيؤثر  في  اإلنتاج 

 المتوسط/الطويل.

 المتوسط  القريب/المسلحة واألمد -العمليات( 6-1)
الواضح أن المسلحة    من  الوسطىالعمليات  المنطقة  العراق   في  المنظور   على ستؤثر    وأجزاء أخرى من 

المتطلبات المالية والبشرية إلسناد في ظل  ف.  المستقبلي قصير/متوسط المدى في اإلنتاج واالستثمار النفطي
، من ناحية، وحذر الشركات االتحاديةالميزانية    عوائد في  النفط ومن ثم    أسعارنخفاض في  واال  هذه العمليات 

البرامج  من غير الممكن تنفيذ    يصبح  من ناحية أخرى،في نشاطاتها الجارية واالستثمارية،  األجنبية  النفطية  
السيناريو  انظر    .فيها  بالمستويات واألوقات المحددة   في توسيع الطاقات اإلنتاجية  الستراتيجيةل  الطموحة
  األقل طموحاً   مستويات اإلنتاجعلى  ويسري هذا األمر حتى    .أدناه  (2)  الجدولفي    لالستراتيجيةالوسطي  
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في تقرير    تخفيضهاعالية بحيث تم    ، في الظروف الحالية،والتي تبدو  2012- تقرير الوكالة  الواردة في
 .  2014-الوكالة

  ، وعودة أسعار النفط إلى االرتفاع فترة غير طويلةخالل العسكرية  العمليات ولكن بافتراض انتهاء 
ا سيقود إلى تسارع اإلضافة  محصلة ذلك تزايد االنفاق االستثماري مم  سينتج عن  ،كما سبقت االشارة أليه

  .2020للطاقات اإلنتاجية بعد عام  

  األمدين المتوسط والبعيد في( مراجعة عقود الخدمة وأثر ذلك 6-2)
، على  2010و   2009في الجولتين األولى والثانية )  للحكومة المركزيةفي أعقاب أبرام عقود الخدمة النفطية  

  التوالي( ظهرت دعوات لمراجعة األهداف اإلنتاجية )الطاقات اإلنتاجية أو ما يسمى مستويات إنتاج الهضبة 
plateaus  11.7بلغ مجموعها حوالي  جدًا  كبيرة  نطوت هذه العقود على طاقات إنتاجية  ا( لهذه العقود. فلقد  

  ألسباب فنية ولوجستية وسياسية   هذه المستويات مشكوك فيهإلى  ي. وبمرور الوقت تبين أن الوصول  -ب -م
بيانات رسمية ومؤشرات    ويستدل من.  ضهايلتخف مقاولي عقود الخدمة  إلى التفاوض مع  وزارة النفط    مما دفع

ي  -ب -م   11.7، من  2014خالل  ما تكون خفضت،  أهداف الطاقات اإلنتاجية لهذه العقود رب  أن   أخرى 
   9ي.-ب -م  7.6-7.3إلى 

سيناريوهات األهداف اإلنتاجية الواردة في    تصبحوفي ضوء ما ورد في هذه الفقرة وفي سابقتها  
(.  2الجدول )  ،2040- 2013لكامل الفترة  غير مناسبة    (واطئالسيناريو ال  ا)بما فيه  كما هي  االستراتيجية

الورقة،اعنه  استعضناولقد   الحالية وكذلك    يأخذ بإسقاط    ، في هذه  الظروف  مراجعة االهداف  باالعتبار 
الخدمة   عقود  في  المركزيةاإلنتاجية  وهوللحكومة  الجدول  الحالي-المنظورإسقاط    ،  مساره  .  في  ويتسم 

 واطئ أخفض من مساره في السيناريو ال  وهو بهذاوتسارعه بعد ذلك.    2020اإلنتاجي بتباطؤ التوسع حتى  
تقرير  مع  بالمقارنة    نمطوينطبق ذات ال  .2020/2025وأعلى منه بعد    2025- 2013خالل    لالستراتيجية

ومن المناسب أن يذكر أن حاجة االستهالك الداخلي من النفط   ، السيناريو الوسطي المعدل.2012-الوكالة
تقارير  اإلنتاج  قد ُأخذت باالعتبار عند إعداد إسقاطات   ، وبالتبعية في  2014- والوكالة  االستراتيجيةفي 

 . الحالي-المنظور إسقاط 

 
على تخفيض مستوى الهضبة في حقل الرميلة من   BPأن وزارة النفط العراقية اتفقت مع شركة    2014أُعلن في أوائل أيلول/سبتمبر    9

ي في حقل  -ب-أ  400ي إلى  -ب-أ  535لتخفيض المستوى من  CNPC ي ومع الشركة الصينية  -ب-م  2.1ي إلى  -ب-م  2.85
(. ولم ُتعلن ااتفاقات أخرى لباقي العقود. غير أن أحمد جياد أورد معلومات عن  2014أيلول/سبتمبر    4حلفاية )قناة الحرة/عراق في  

  1.20عقود أخرى ذكر أنه تم االتفاق على تخفيض مستوى الهضبة فيها بنسب أكبر مما تم في االتفاقين المعلنين؛ وهي الزبير )من  
.  Jiyad (2014)ي(، أنظر-ب-م  1.01إلى    1.80من  ي( ومجنون )-ب-م  2.51إلى    4.13)من    2و  1ي( والقرنة  -ب-م  0.85إلى  

بقيت باقي عقود الخدمة بدون تخفيض فإن مستوى الهضبة )الطاقة اإلنتاجية( لجميع العقود ينخفض بعد التعدياللهذا   ت حتى إذا 
اقي العقود فإن  ي. أما إذا استخدم متوسط نسبة التخفيض لعقود الخدمة المخفضة إلى ب -ب-م  7.6إلى    11.7من    المذكورة اعاله

 ي.-ب- م 7.3يصبح  للحكومة المركزيةمستوى الهضبة لجميع عقود الخدمة 
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   ةمع الحكومة المركزي ( اإلنتاج في كردستان: المناطق المتنازع عليها واالتفاق النفطي6-3)
افترضنا مستويات لإلنتاج في إقليم كردستان توازن بين أهداف اإلنتاج المعلنة   الحالي-المنظورمن ضمن 

الوكالة  النفطية  من قبل سلطة اإلقليم، من ناحية، وإمكانياته تقرير   IEA،  2012- )حسب ما ورد في 

2012, P.49  .معطيات سابقة   في ظل  (،2)جدول  الفي  ُحددت  ،  أن هذه المستويات   غير( من ناحية أخرى 

االتفاق  ، والثاني،  2014لمناطق متنازع عليها بعد حزيران    قوات البيشمركةدخول    لعاملين مستجدين. األول،

ومع إن من المتوقع   .وسلطة اإلقليم  مركزيةالحكومة ال  بين  2014  ولاألكانون    2الذي أعلن في    النفطي

العالقة النفطية بين الحكومة المركزية أن يمهد االتفاق لزيادة إنتاج النفط في اإلقليم )وفي كركوك( فإن  

لذلك، إلى أن يصبح باإلمكان تقييم األثر المستدام لهذين    .وسلطة اإلقليم ال زالت غير واضحة المعالم

، فإن من الصعوبة تحديد حجم  لعالقة النفطية بين الجانبينوتتضح ا  العاملين المترابطين في األمد األطول

التوصل أو  يشمل ذلك تقييم إمكانية  و   .  (2)جدول  الكما تظهر في    ،التغير في آفاق اإلنتاج في اإلقليم

عدمه لتسوية سياسية شاملة بما في ذلك عائدية و/أو إدارة حقول النفط في كركوك وفي باقي المناطق  

االتحادية    2015وإمكانية استمرار أو توقف العمليات العسكرية باإلضافة لما سيرد في موازنة    عليهاالمتنازع  

  10.ية نفاق اال بشأن التخصيصات 

 
من  أي تسليم "حد أدنى"  ]   ي،-ب-، أ ألف برميل نفط يوميا  250  بتسليم ما ال يقل عن  اإلقليميقوم  : )أ(  يلي ورد في هذا االتفاق ما  10

من قبل الحكومة االتحادية من حقول   ي-ب-أ  300تصدير  (  ب)  ،التصديرإلى الحكومة االتحادية لغرض  النفط المنتج في اإلقليم[  
إقليم كردستان في  النفط  أنبوب  خط  )محافظة كركوك عبر  نسبة من    (ج،  العراقيةتخصيص  البرية  القوات  قوات    تخصيصات  إلى 

إجمالي  من  % ]17( دفع حصة اإلقليم  د)  ،البيشمركة تحدد على أساس النسبة السكانية، باعتبارها جزءا من المنظومة األمنية العراقية
وفي ضوء ما صرح به وزير المالية، هوشيار زيباري، فإن رقم الحد   .، ويبدو بدون طرح النفقات السيادية[؟الميزانية االتحاديةنفقات  

ُحِدد بطرح االسته الحالي من كردستان(،  التصدير  أنبوب  للتصدير )عبر  الذي يسلم للحكومة االتحادية  الداخلي لإلقليم األدنى  الك 
ي(، مع فائض معتدل. وإذا صح هذا التفسير فإن النفط المسلم  -ب-أ  400ي( من انتاجه حاليًا )حوالي  -ب-م  120-100)حوالي  
ية للحكومة االتحادية ينبغي أن يزداد بزيادة اإلنتاج في اإلقليم خاصة وإن التصريحات الرسمية الكرد  من النفط المنتج في اإلقليم  للتصدير

(. إذ وأن النمو في اإلنتاج سيتخطى النمو في االستهالك الداخلي)  2015ي في  -ب-أ  500تبين أن اإلنتاج من اإلقليم فقط سيتخطى  
 International Oilي، أنظر، -ب-أ 855و 630ستتراوح بين  2015تشير التقديرات المتاحة إلى أن طاقة اإلنتاج في اإلقليم في 

Daily, December 17, 2014  ي من نفط كركوك فنعتقد أنه يرتبط بالتوسيع المخطط لطاقة أنابيب -ب-أ  300. أما تحديد تصدير
. من ناحية أخرى، يالحظ أن  2015ي اضافية، والذي من المزمع انجازه في  -ب-أ  300 يقل عن  التصدير من كردستان، بما ال

اإلنتاج الجاري من مناطق متنازع عليها كباي حسن وأفانا وقضايا أخرى عالقة بين الطرفين حول العقود النفطية الكردستانية والتصدير 
سم  باوتصريحات للمتحدث    Iraq Oil Report,3/12 and Q&A on 4/12, 2014السابق من اإلقليم، لم تشمل في االتفاق. أنظر:  
 .  28/10/2014حكومة اإلقليم وردت في موقع "شفق نيوز" في 
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 ( اإلنتاج العراقي في المستقبل6-4)
حول ركود إنتاج األوبك    ، في ثالثًا ورابعًا أعاله،ةالثالث   االستشرافية  تعرضها التقارير التي    الصورة   وافقتتال  

أو    المعدل  2012-في تقرير الوكالة  الواردةاإلسقاطات  زيادة اإلنتاج العراقي في  مع  أوائل العشرينات  حتى  
ومن نافلة القول أنها ال تتوافق أيضًا مع اسقاطات    .( أدناه2)  الجدول،  لنفس الفترة  الحالي-المنظور في  

الزيادة  .  االستراتيجية تتراوح  العراقي  حيث  اإلنتاج  حسب  -ب -م   1.2من    2020و   2013بين  في  ي 
إلى  -المنظور حسب  -ب -م  1.6الحالي  التوافقويعود    .المعدل  2012- كالةو ال  إسقاطي  أن   عدم   إلى 

  2013بشكل ملموس عن سنة    إنتاج الدول األعضاء اآلخرينحجم    تخفيض   هذه الزيادات يتطلب استيعاب  
 حوالي العراقي في اإلنتاج الزيادة  تبلغ فس 2040- 2020أما خالل الفترة   11.حصصهمض تخفيوليس فقط 

  هذا المدى و   .الحالي-المنظور ي حسب  -ب -م   4.2و  المعدل  2012-الوكالة  إسقاط ي حسب  -ب -م  2.2
العالمي ضها لمساهمة أعضاء األوبك في اشباع الزيادة في الطلب  ا التي يمكن افتر   الزيادة التناسبية  من   أعلى

  يالحظ  ككل،  4020-3201  وإذا أخذنا الفترة   12.ي -ب -م  13.3والبالغة   2040و 2020على النفط بين 
% في 18و  %15ما بين    إلى  2013% في  9زيادة حصة العراق في مجموع إنتاج األوبك من حوالي  

  (.2) الجدول .، على التواليالحالي-المنظوروالمعدل  2012- الوكالة إسقاطيحسب  ،2040
في العرض النفطي من هذا يتبين أن دخول العراق بهذا الحجم من اإلنتاج ينطوي على زيادة كبيرة   

فمن الصعوبة    .لتغييرل  للحصص اإلنتاجية الترتيب الحالي  عرض  ربما تدور األوبك كمنتج متبقي و في    تؤثرس
الستيعاب   حصصهم  تخفيض  األوبك  في  اآلخرين  األعضاء  قبول  الحصة  تصور  في  المذكورة  الزيادة 

، من خالل  في السوق   محصصه   في منافسة للحفاظ على   يدخل هؤالء األعضاءكردة فعل قد  العراقية. و 
. ذلك إن من المعروف عمومًا أن هناك حد أدنى )متصاعد خالل الزمن( من عوائد  زيادة اإلنتاج/العرض 

ل دول  النفط  بدونه،  معظم  طويلة  لفترة  االستمرار  الصعب  من  ضرورة  أصبح  الذي   Aissaouiاألوبك 

، خاصة وان اقتصاداتها واستقرارها االجتماعي ال يتحمالن انخفاضًا طوياًل أو تقلبًا كبيرًا في هذه  (2013)
 العوائد. 

. العالمية  انخفاض االسعارومن ثم  العرض بما يتخطى الطلب  غير أن نتيجة المنافسة ستكون زيادة  
عندما قررت المملكة العربية السعودية التخلي عن    1986  انهيار األسعار النفطية في  وبهذا ستعاد ذكريات 
 خارج األوبكالمنتجة للنفط  وال شك ان ذلك لن يصيب دول األوبك فحسب وإنما الدول    .دورها كمنتج متبقي

 
أن إذا افترضنا جداًل،    ، أعاله( فإن هذا يعني،1  الجدول)  2020و  2013/2014بين    ، تقريبًا،في ضوء ثبات إنتاج نفط األوبك  11

ه  إنتاج متوسط    على نفس  2020أن يحافظ في ينبغي  فإنه    إذا أراد أن يلتزم بذلك )بالرغم أنه خارج نظام حصص اإلنتاج اآلن(  العراق 
 .2013/2014في  ي-ب-م 3.4 البالغ

بالتناسب ( في إشباع الزيادة في الطلب العالمي بين دول األوبك  ، المذكورة في المتني-ب-م  13.3إذا افترضنا توزيع حصة األوبك )  12
ي فقط. بعبارة  -ب-م  1.3( فستكون حصة العراق زيادة في اإلنتاج قدرها  2013/2014)لنفترض حسب نسب إنتاج األعضاء في  

ومن    .(2013/2014ي في  -ب-م  3.4ي )مقارنة مع  -ب-م   4.7حوالي    2040في    ، بما فيه كردستان  ،أخرى يكون إنتاج العراق
  (.2) الجدولالواضح أن ذلك يتعارض مع كافة االسقاطات الواردة في 
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إن فترة تدهور األسعار قد تطول او تقصر حتى تدرك   .للنفط  وبالذات اإلنتاج من المصادر غير التقليدية
معدلة أو جديدة بما يحافظ على األسعار بمستوى  -ان من مصلحتها االتفاق على ترتيبات قديمة   دول األوبك

إمكانيات التوسع في اإلنتاج النفطي العراقي مقارنة  ارتفاع  وفي ضوء  مناسب وعلى حد أدنى من العوائد.  
  حصة قبل  سيدفع دول األوبك األخرى إلى تفإن ذلك  (  IEA, 2014a, 2014bاآلخرين )مع األعضاء  

والتي تعتمد    القائمة على توزيع الزيادات بالتناسب بين الدول األعضاءتلك    أكبر من   اإلنتاجفي    للعراق
 . على الحصص أو معدالت اإلنتاج الحالية

 2040-2013كردستان(  بضمنه )  النفط من  العراق واقع وآفاق إنتاج ( 2)  الجدول
 ي-ب-م

تغير خالل  ال
 الفترات 

اط ــ إسق  
 فعلي/

 إسقاط 
 فعلي 

 

-2020 

40 

 -2013 

20 
2040 2025 2020 2014 2013 

 : الحالي-المنظور إسقاط  حسب 3.3 3.5 4.5 5.8 8.7 1.2 4.2

 إقليم كردستان 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 0.3 0.5

 باقي العراق  3.0 3.1 3.9 5.1 7.6 0.9 3.7

2.2 1.6 7.3 5.9 5.1 3.8 3.3 
 الوسطي السيناريو: 2012-الوكالة تقرير حسب

 2014- الوكالة تقرير ضوء في المعدل

 لواطئ االسيناريو    حسب االستراتيجية الوطنية للطاقة: 3.3 3.6 4.9 6.0 6.0 1.6 1.2

 السيناريو الوسطي                                                3.3 4.5 9.0 9.2 9.5 5.7 0.5

 األوبكإنتاج دول  35.8 35.8 36.0 38.5 49.3 0.2 13.3

 أنظر الملحق.  المصـادر:

 ات استنتاجًا: بعسا

أن فترة تدهور األسعار الحالية هي    على تفاق، عمومًا، لال ةالثالث االستشرافية  في التقارير    اآلراءتميل   •
تقليل الكمية    إلى  التدهور، خالل فترة غير طويلة،. إذ سيدفع هذا ظاهرة وقتية سوف لن تستمر طويالً 

.  بحيث تكون محصلة ذلك عكس االتجاه االنخفاضي  منه  المعروضة من النفط وزيادة الكمية المطلوبة
دوالر/برميل    100  حوالي  النفط في المستقبل عنسعر    قلسوف لن ي  التقارير،هذه  ، حسب  ومن ثم

 (.2013/ 2012)بدوالرات 

من   • األحفوري  اتجاه  بالرغم  الوقود  حصة  والنفط    fossilتخفيض  الطاقة  كالفحم  استهالك  فإن في 
 . 2040و   2013 ي بين-ب -م  29و  14لنفط سيزداد بما يتراوح بين العالمي لستهالك الا

دول خارج األوبك  إنتاج  من    )الطلب( العالمي  ستهالكالعشرينات سيتم اشباع الزيادة في اال   ائلى أو توح •
ركود  من  )بالذات   مع  والبرازيل(  وكندا  المتحدة  ولكإنتاج  الواليات  األوبك.  سيزداد  دول  ذلك  بعد  ن 
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شباع  قدمتها العراق إلعلى نفط األوبك وبالذات دول الشرق األوسط وفي م  ، بشكل جوهري،عتماد اال
   لتعويض عن انخفاض اإلنتاج في دول خارج األوبك.لكذلك و  العالمي الزيادة في االستهالك

في  بعد التفاؤل الذي ساد في اعقاب استكمال عقود الخدمة النفطية في تحقيق زيادات سريعة وكبيرة   •
، 2014- /بداية 2013-، تغيرت النظرة والتقييم للوضع النفطي والجيوسياسي منذ نهاية اإلنتاج من النفط

تنفيذ   . وجاءت 2020بحلول    هذه العقود،التي انطوت عليها    المستويات اإلنتاجيةباتجاه الشك في 
وخاصة هجوم داعش والجماعات المسلحة    2014العمليات المسلحة في المنطقة الوسطى منذ بداية  

منذ حزيران لتزيد هذا الشك، في األقل في األمد القصير/المتوسط. من ناحية أخرى، فإن ما أعلن في  
ة هذه العقود سيؤثر  بيانات رسمية وفي اإلعالم عن مراجعة وتعديل الطاقات اإلنتاجية لبعض أو غالبي

 على أهداف اإلنتاج في األمد المتوسط/الطويل. 

فإن األمر    2020المسار اإلنتاجي حتى  تقييد  تؤثر على  سإذا كانت    مستجدات ولكننا نعتقد أن هذه ال •
، حتى مع المستوى االخفض للطاقات اإلنتاجية بعد مراجعة  سينعكس بعد ذلك باتجاه التوسع السريع

  ينطوي على مسار الذي    الحالي -المنظور اقترحنا في هذه الورقة سيناريو    لذلك.  فطيةعقود الخدمة الن 
- 2013خالل    2012- المعدل للوكالة-والوسطي  لالستراتيجيةأخفض مما ورد في سيناريوهي الواطئ   

  2020- 2013. وتكون نتيجة ذلك نموًا معتداًل خالل الفترة  2020/25وأعلى منهما بعد    2020/25
 عًا بعد ذلك.ونموًا سري

 قعة في اإلنتاج العراقي وحجم التصدير منه بعد أوائل العشرينات و تحجم الزيادة الم  من المحتمل أن يقود  •
مما   خالل زيادة اإلنتاج،حصصها من    لحفاظ علىلإلى منافسة فيما بين دول األوبك    )وربما قبلها؟(

ذلك ف  .بتدهور األسعاريهدد   تدرك األطراف   قد   التدهور  إن فترةوعند تحقق  تطول او تقصر حتى 
ا مصلحتها  من  ان  قديمة الالمختلفة  ترتيبات  على  جديدة    معدلة-تفاق  يحبأو  على ما  األسعار    افظ 

إمكانيات التوسع في اإلنتاج النفطي  ارتفاع  وفي ضوء  .  وعلى حد أدنى من العوائد   مستوى مناسب ب
  للعراق   حصةقبل  سيدفع دول األوبك األخرى إلى ت فإن ذلك     ،العراقي مقارنة مع األعضاء اآلخرين

، والتي تعتمد على  القائمة على توزيع الزيادات بالتناسب بين الدول األعضاءتلك    أكبر من  اإلنتاجفي  
 الحصص أو معدالت اإلنتاج الحالية. 

تين  نة، مقارنة بالسن من ضمن اإلنتاج العراقي، فإن آفاق اإلنتاج إلقليم كردستان قد تغيرت خالل هذه الس •
نتيجة  الماضيتين لمناطق متنازع عليها،  لتفاعل عاملين مستجدين: األول،  ،  البيشمركة  دخول قوات 
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ومع إن من المتوقع أن يمهد االتفاق لزيادة إنتاج النفط  التفاق النفطي مع الحكومة المركزية.  والثاني، ا
إلى أن يصبح  ازع عليها غير واضح. لذلك،  في اإلقليم )وفي كركوك( فإن الوضع في مناطق أخرى متن

وتتضح العالقة النفطية بين    في األمد األطول  تقييم األثر المستدام لهذين العاملين المترابطين  باإلمكان
  ، )بما في ذلك عائدية و/أو إدارة حقول النفط في كركوك وفي باقي المناطق المتنازع عليها(  الجانبين 

   التغير في آفاق اإلنتاج في اإلقليم.فإن من الصعوبة تحديد حجم 

 ادر:ــالمص
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 امللحق
 ( 2) اجلدولمصادر 

 . ( 1)  الجدولإنتاج األوبك:  (1)
 راق: ــالع (2)

مؤسسة  لكردستان فهي  و .  من الموقع اإللكتروني لوزارة النفطللعراق عدا كردستان    2013لسنة    الفعلية  البيانات  •
بالنسبة للعراق  فهي  "  الحالي-المنظورفي سطر "  2014سنة    بيانات  أما  .على تقديرات ظهرت في اإلعالم 

  لكردستان و   فط.  ، موقع وزارة الن 2014من  لعشرة أشهر األولىتمثل متوسط ابيانات فعلية  عدا كردستان  
في  "فعلية"    بيانات  ورد  ما  فيها  بما  التقديرات  من  مجموعة   ,International Oil Dailyمصدرها 

December 17, 2014  الوكالة . أما األرقام حسب إسقاطات  فهي    االستراتيجية المعدل و  2012-تقرير 
 ، أنظر أدناه. حسب ما ورد في هذين التقريرين  2014لسنة  

حسب •   تم  التي  التعديالت  حسب  الهضبة  إنتاج  تخفيض  باالعتبار  األخذ   تم :  الحالي-المنظور  اإلسقاط 
  خاصة   الجاري   المسلح  النزاع  ضوء  في  لذلك  إضافة. (في المتن   2-6)أنظر فقرة   بشأنها اتفاق إلى  الوصول

تقتصر    2020-14/ 2013خالل     اإلنتاج  زيادة  واحتمال استمراره لفترة غير قصيرة فإن  الوسطى  المنطقة  في
  استثمارات   بدون   الجنوب  في  تنفيذها  يجري   التي  المشاريع الحالية  حسب  العراق   في  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة   على

  بحيث   بالتسارع  االستثمار  يبدأ س   العشرينات -أوائل/ العقد- هذا-أواخر  منذ  ولكن.  العشريناتبداية    حتى   جديدة 
أما مستويات اإلنتاج في إقليم    .فصاعداً   2025  اإلنتاجية من  اتفي تسارع زيادة الطاق  ذلك  نتيجة  يتبين

ر  ـه حسب ما ورد في تقريـم وإمكانياتـ كردستان فقد اسقطت بما يوازن بين أهداف اإلنتاج المعلنة من قبل اإلقلي
في دخول قوات البيشمركة   ةالمتمثل  العوامل المستجدة ، قبل تغير  IEA (2012, P.49)  ،2012-ةـالوكال

 ول. األكانون  2لمناطق متنازع عليها وقبل االتفاق النفطي بين الحكومة المركزية واإلقليم في  
 . MEES (2013) :للطاقة المتكاملة  حسب االستراتيجية الوطنيةاإلسقاط  •
 :2014-الوكالة  تقرير   ضوء  في  المعدل  الوسطي  السيناريو:  المعدل  2012-الوكالة  تقرير  حسباإلسقاط   •

واشنطن  Council on Foreign Relations  مقر   في  presentationعرض    في  ورد   في   في 
  اإلنتاج   خفض  إسقاطاته  في  التقرير  أن  2014-الوكالة  تقرير  عن  كبير اقتصادي الوكالةقدمه    25/11/2014

-الوكالة  تقرير   بيانات   على  سنة،، لكل  التخفيض  بهذا  قمنا  ولقد.  يوم/برميل  مليون   بحوالي  العراق  من  المتوقع
 . الجدول في وأدرجت النتيجة 2020اعتبارًا من )السيناريو الوسطي(   2012
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 * تفاقية املناخ الدولية والطلب املستقبلي على النفطا

 د. علي مرزا 

 1أواًل: االتفاقية
،  emissions sGreenhouse ga 2، حول الحد من انبعاثات غاز البيت الزجاجي 1992بعد سلسلة من المبادرات منذ  

العالم المسببة الرتفاع   الجو في  في  ،  حرارة  باريس  في  التوصل  أول/ديسمبر  12تم  بهذا    اتفاقيةإلى    2015كانون 
  3. ومنظمات دولية  ،دولة  195، بحضور ممثلي  الدولية التابعة لألمم المتحدة    إطار اتفاقية تغير المناخ، ضمن  الشأن 

"اتفاقية باريس"( إلى حصر ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم،   وتهدف هذه االتفاقية )والتي سنطلق عليها أسم 
التصنيع، وتكييف مجتمعات العالم للتعايش مع -مئوية مقارنة بمستويات قبل  2o، بأقل من سقف  2100بحلول سنة  

%  70-40البيت الزجاجي ينبغي أن تقلل بالمدى    غاز   ات نبعاثفإن ا اللتزام بهذا السقف،  ول 4االختالل المناخي الحالي. 
رتفاع في  االفإن  (  2000/2010)  لالنبعاثاتتجاهات الحالية  االاستمرار  . مع العلم أنه في ظل  2010  سنة  مقارنة مع

   . ( أدناه1انظر الشكل )؛ 2100في  3.7o-4.8o متوسط الحرارة العالمية سيصل إلى معدالت مدمرة تبلغ

 5التفاقية بما يلي: ل الخطوط العامةأهم  ويمكن إجمال 
بحلول    1.5oقدر اإلمكان  مئوية أو    2o  سقف ب  ،global warming،  ين العالميخالتس  قييد هدف طويل المدى لت(  1)

بأسرع  "  ، لكل منها،النبعاثاتلقضت االتفاقية أن على الدول االلتزام بسقوف    لهدفا  ا. وللوصول إلى هذ 2100سنة  
. مع مالحظة أن االلتزام بالسقوف  "كنه الطرق العلمية المتاحةم  ما يمكن ثم تحقيق انخفاضات سريعة بعد ذلك بما ت  

    سيستغرق وقتا  أطول في الدول النامية.
 

ل*   م راجعة  في  ن سخة  منشورة  ودراسة    2016شباط/فبراير    4ورقة  لألبحاث  العربي  "للمركز  اإللكتروني  الموقع  في  اإلصدارات  قسم  في 
 . f7fb823d9db9-aa7a-4453-6cb9-http://www.dohainstitute.org/release/5e863f4a :السياسات" على الرابط التالي

 باالعتبار.  تاشكر كامل المهيدي على مالحظاته القيمة على هذه الورقة التي أخذ   1
عتبر  ت شمل غاز البيت الزجاجي على: بخار الماء، ثاني أوكسيد الكربون، الميثان، أوكسيد النيترون، األوزون، الكلوروفلوروكاربون. و ي    2

 المرتبطة باستهالك الطافة.  نبعاثاتثاني أوكسيد الكربون والميثان من أهم اال  اتانبعاث 
التي  المجموعات  وهي  )مؤتمر المجموعات(    Conference of the Parties  هي مختصرو    COP21طلق على اجتماع باريس اجتماعا 3

 ، United Nations Framework Convention on Climate Change ،UNFCCC المناخ الدوليةتغير اتفاقية إطار وقعت على 

  اقتصادية   تكاملية  منظمة  أو  دولة"  المجموعة"  تعني. و 1992  منذ التوقيع في  الواحد والعشرينفتشير إلى االجتماع    21أما  .  1992في  
 .إقليمية

 (.  1750)سنة  قبل أو عند منتصف القرن الثامن عشر  industrial-pre التصنيع-قبل تعني عبارة  4
 اإللكتروني لالتفاقية   والموقع  FCCC (2015) نص االتفاقية في  على  ، في هذا القسم،تفاقيةلال  الخطوط العامة  أهم   عتمد في تلخيصأ   5

UN (2015b) . 
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دولة ما يسمى "مساهمات مخططة محددة    186قبل وأثناء المؤتمر    دمت . ق  االنبعاثات لتخفيض    وطنية وعود  تقديم  (  2)
من (  pledges)وعودًا    المساهمات  وتمثل   .Intended Nationally Determined Contributions', INDCs'وطنيا"،  

 carbonنبعاث الكربون  ا نتقال إلى الحياد في  اال   في طريق  القرن   هذا   أثناء عشرينات  االنبعاثات تقييد  ل هذه الدول  

neutrality    .بتطبيق الوعود  ؟(  معنوياً ملزمة ) تصبح  حين تصادق الدولة على االتفاقية  و في النصف الثاني من القرن
 لتطبيق اهداف االتفاقية.  mitigation measures تخفيفيةاتباع اجراءات و 

كل خمس    مساهماتهم المخططةمن خالل تحسين    اتأكبر لالنبعاث  بتخفيض  المساهمة/ ( خطة لحفز الدول للوعد3)
  ." مئوية  2.7o-3o  هاقدر   زيادة في الحرارة العالمية ية إلى  نالوط  المساهمات/ الوعود  تنفيذ ؤديولقد ق ِدر  أن يسنوات.  

سقف  ب لتزام بغية اال   من االتفاقية هو تفعيل آلية لحفز الدول للوعد بتخفيض أكبر في المستقبل  لهذا فإن جزء أساس
2o  األولى  .2100بحلول    مئوية المرحلة  مرحلتين.  إلى  اآللية  ملزمة،وتنقسم  غير  الدول  و   ،  دعوة  على  تنطوي 

هي تلزم الدول  و   .2020هي تغطي ما بعد  ف  ،"الملزمة"الثانية،  . أما المرحلة  2020قبل    مساهماتهم /جعة وعودهم المر 
تقدمًا على ما قبله ويعكس جديد  كل خمس سنوات. وينبغي ان يمثل كل وعد  جديدة    INDCs  مساهمات/وعود  بتقديم 

 األكثر تلويثًا للبيئة.  fossil حفوري وسيكون الهدف إيقاف استخدام الوقود اال ر طموح ممكن بهذا الشأن. بأك

كما    OECDدول    وهي،  1992  الدولية  المناخ  تغير  اتفاقيةت في  دً دِ االتفاقية على أن الدول المتقدمة )كما ح    ص تن(  4)
مليار دوالر سنويًا    100)بحدود    بشكل قروض وإعانات   مالياً   مساعدة الدول الناميةستستمر ب ( 1992كانت في  

كما  ك التعامل مع تبعات التغير المناخي. لوكذ المتجددة لتحول نحو مصادر الطاقة ل   لتزداد بعد ذلك(  2025حتى 
 لتقديم المساعدة المالية اختياريًا. مقتدرة  ناميةصاعدة/دعت االتفاقية دول  

وكل خمسة سنوات   2020في   عملية جردعلى  اتفاقية باريس. تنطوي بوعودها لتزام الدول حقيق ا ت ( خطة لمراقبة و 5)
. وترسم االتفاقية  لالنبعاثاتفيما بعد لتقييم التقدم لتحقيق اهداف االتفاقية ولتشجيع الدول لتقديم وعود بتخفيض أكبر  

. وعلى  "سجل الجرد" بذلكزامهم بالتنفيذ وإعالم  لللتحقق من أن الدول تنفذ وعودها بغية ا   خطط لهيكل جديد للشفافية 
كما أن    .الوطنية   وعودهم/مساهماتهم الدول أن تفصح عن مخزون االنبعاثات والمعلومات وذلك لمتابعة مدى تنفيذ  

ن كل ذلك خاضعًا لمراجعة  . وسيكو تحشدهوذلك الذي    قدمتهعلى الدول المتقدمة تقديم بيانات عن التمويل الذي  
سينطوي هيكل    ، في ذات الوقت،حقق من التقدم ولتشخيص المجاالت التي ينبغي تحسينها. ولكنللتن  يو خبراء فن

 . ن محدودية قابليات الدول الناميةالناجم ع تقلل العبءالشفافية على مرونة 

 . مستقبالً  مديات األمان والخطر في ارتفاع درجات الحرارة العالمية ( 1الشكل )ويبين 
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 التصنيع -قبل ما مستويات فوق  العالمي التسخين( 1) الشكل

 
في    بعد تعديله  Climate Action Tracker, Met Office, UNFCCC  في   الوارد المخطط    المصدر: 

ية  ولتقرير وكالة الطاقة الد   وكذلك  UN (2015b)الموقع اإللكتروني لالتفاقية    ضوء ما ورد في

IEA (2015c) . 

 اإللزام و  آلية التنفيذواالجراءات العامة و السياسات ثانيًا: 
التطبيق بعد مصادقة ما ال يقل عن    اتفاقية باريس تدخل   % من  55يقل عن   مجموعة مسؤولة عما ال  55مرحلة 
  ؛( 2017نيسان    22مال توقيع الدول، ابتداًء من  تلغاز البيت الزجاجي )يفتح باب المصادقة بعد اك  ةالعالمي  ات االنبعاث
لتنفيذ أو اإللزام وهي تترك اآللية للدول نفسها في ظل  لعلى "آلية"  هذه االتفاقية    تنطوي   وال من االتفاقية.    1-21المادة  

من المناسب    في هذا الصددو حول السياسات واالجراءات المناسبة والمجاالت التي ينبغي تشجيعها.  عامة  توصيات  
إلى  أنصب على    ، خالل الفترة الماضية، في الدول المتقدمة  االنبعاثاتتخفيض  ل  جراءاتاال سياسات و جل ال  أن  مالحظة
 ما يلي: 

   النقل. وسائل يات والمصانع و افي البن وتخفيض االنبعاثات  طاقةال  هالكإجراءات وقوانين الكفاءة والترشيد في است)أ( 
 . الكفاءة والترشيدالتي تساعد على   والتطبيقات البحوث والتكنولوجياتوترويج إعانة )ب( 
أو    االنبعاثتتناسب وحجم    carbon tax  فرض ضريبة  من خالل  االستخدامات المسببة النبعاث الكربون رفع كلفة  )ج(  

يتحدد  و تصدرها سلطة مختصة    cap & trade permits  تبادل رخص كربون بتحديد سعر الستخدامه من خالل  
 التداول. سعر الرخص في سوق  

استخدام النفط والفحم في الدول    لالطاقة وبالذات تقلي  هالكإلى ترشيد كبير في است  اإلجراءات  هذه ولقد ادت  
ولكن في غياب تقدم تكنولوجي كاسح  لى زيادة حصة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء.  إ المتقدمة. كما أنها قادت  

قة تحويل الشمس إلى طاقة في الخاليا  امضاعفة ط  طاريات في النقل، باستخدام ال على سبيل المثال، تقدم كبير في  )
)والذي    الطبيعي  في منع أو تقنين استخدام النفط أو الغاز  "إدارية"، من ناحية، أو اللجوء إلى إجراءات  ( ، الخالشمسية

مع   اً تنافس  أقلسيجعل هذه المصادر   الغاز/ فإن انخفاض سعر النفط  ،سنشير له، من اآلن فصاعدًا، بكلمة "غاز" فقط(
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العالي والزيادة    renewablesبالرغم من نمو الطاقات المتجددة،  على سبيل المثال،   . أو حتى مع الفحم   ، الغاز/ النفط
تحدة إال أن نسبتها في الملموسة في أهميتها النسبية في توليد الطاقة الكهربائية في السنوات الماضية في الواليات الم

 إدارة معلومات الطاقة األمريكية؛  2013% في  8إلى    1990% في  7مجموع استهالك الطاقة لم تزداد إال بنقطة واحدة من  
EIA (2015a, P.15)  مع العلم أن هذا التطور جرى، خالل العشر سنوات األخيرة، في بيئة "مساندة"، أي في ظل .

وإعانات ومزايا حكومية لغرض تطويرها. ولكن في ظل أسعار النفط المنخفضة الحالية، وفي حالة  اسعار نفط عالية  
 . ( ب-2015)مرزا،  ؛استمرارها، ينبغي أن تكون اإلعانة أعلى والمزايا أكبر مما يضيف عبئًا على الميزانيات الحكومية

  أعد   الذي )،  "2015  آفاق الطاقة العالمية"    المعنون يوصي تقرير وكالة الطاقة الدولية    في هذا السياق، و لذلك،  
 ,IEAيس،  بار   تفاقية ال   عملية التوصل  سناد إل   أساسي  بجانب   أدناه،   أليه   سنشير   كما  ، به  ين بجانب تقريرين آخرين مرتبط

2015a-2015c,)  كما و في كل دول العالم،  ت أخرى،  ءا ، مع اجرابتوسيع تطبيق السياسات المستخدمة المشار أليها أعاله
 : IEA (2015c, P. 57) ، يلي

 . والمجاالت الممكنة األخرى ليد الكهرباء استخدام الطاقات المتجددة في تو  وإعانة أقوى إسناد   (1)
 من خالل مبادالت رخص الكربون.  استخدام اوسع لتسعير الكاربون  (2)
 استهالك المنتجات النفطية والغاز(. ها إعانات باغل و )  حفوري وقود االالإصالح ]أي تخفيض[ إعانات   (3)
 الطاقة. استخدام  ت كفاءة السياس اوسعتطبيق  (4)
 تبني أساليب ووسائل نقل منخفضة االستخدام للكربون.  (5)
 ية التلويث للبيئة. لغلق محطات الكهرباء عا (6)
 نبعاث الميثان في إنتاج ونقل الغاز والنفط. اتخفيض   (7)
 . carbon capture & storage, CCS ،لكربون تطوير واالستثمار في تكنولوجيا مسك وتخزين ا (8)

في سياساتها من القوانين واالجراءات  الدول  تتبنى  إلى أن    بجانب منها،  ، ومن الواضح أن هذه التوصيات تهدف
)خاصة    حفوري أسعار الوقود االواإلعانات مما يخفف األثر االقتصادي للعالقة بين مستوى    regulationsوالتعليمات  

)وباقي الوقود    العالمي(، من ناحية، والكمية المطلوبة من النفط   المحلي اإلجمالي  وبين مستوى الدخل )الناتج  النفط(
أحالل  على آلية غير آلية السوق في التوصل إلى    ،ا، بجانب ملموس منهعتمد نها تأي أ، من ناحية أخرى.  (حفوري اال

  غياب   في  لذلك 6. تنافسيةفي ضل أسعار نفطية    االنبعاثاتمستهدفات تقليل  الوقود "الصديق" للبيئة ومن ثم تحقيق  
على سبيل    .بينها  فيما  متسقة  المقترحة  والوسائل  اإلجراءات  هذه   بعض  كان  إذا  فيما  الواضح  غير  من  للتنسيق  اتآلي

 اتجهت محطات الكهرباء  2014-2008خالل الفترة    نخفاض الكبير ألسعار الغاز في الواليات المتحدة المثال، بعد اال
  فائض  إلى    قاد التحول عن الفحمقد  ل . و ثاني اوكسيد الكربون   دل الفحم مما ساهم في انخفاض انبعاث ب   الغاز  تخدامالس

 
مع مالحظة أنه حتى تلك التي تعتمد، بشكل عام، على آلية السوق كمبادالت رخص الكربون فهي، بالرغم من تناميها، ال تشمل جميع     6

 IEA) في المستقبل المنظور، مما يحد كثيرًا من فعاليتها؛    االنبعاثاتالدول وال جميع مجاالت الطاقة، وال يتوقع توسعها لتشمل معظم  

(2015c, PP. 31, 42, 2015d . 
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أسعار    متوسط  ، نتيجة الرتفاعفي المقابل.  رهفي الواليات المتحدة والتوجه نحو تصدي   انخفاضًا في اسعاره   فيه ومن ثم 
استهالك الفحم في    ازداد  ،من ناحية أخرى   ،نخفاض أسعار الفحم المستورد من أمريكاا و   ،من ناحية  ،الغاز في أوربا 

رخص الكربون  لثاني اوكسيد الكربون. وال شك أن وجود تداول  رتفاع انبعاث  امحطات الكهرباء في أوربا مما قاد إلى  
د انخفاضه في الواليات  ي  مما ح    الكربون فيهاوبالنتيجة زيادة انبعاث  على استبدال الفحم محل الغاز    في أوربا قد ساعد

   7. ، وربما زاد عليهالمتحدة 

وتحقيق    جراءات الالزمةاإلالقواعد والقوانين و رضنا أن من الممكن استنباط آليات القتراح  تفا  حتى لوولكن  
ة في  وإقامة جهات رقابية دولية تراقب التطبيق وتشخص التقدم والتخلف في كل دولالتنسيق فيما بينها، من ناحية،  

هل    ؟ م الدولة أو المجموعة المتخلفة بالتطبيقلز  ، من ناحية أخرى، فإن السؤال المطروح هو كيف ت  االنبعاثات مجال  
والدبلوماسية  سي المعنوي  للضغط  األمر  يترك  أم  والسابع  السادس  الفصلين  في  مجلس األمن  ذاك في عقوبات  ندرج 

تفاقية  لم يجاوب عليها في االن؟ هذه أسئلة  و ومن يفرض التطبيق إذا كان أعضاء مجلس األمن هم المقصر   ،الدولية 
أو ضغط الدول ذات النفوذ    الرأي العام في كل دولة لتزام المعنوي وضغط  لالأن األمر ترك    ومن الواضح، حتى اآلن، 

 . والقوة الكبيرتين 

   في العالمعلى االستهالك المستقبلي للطاقة والنفط  باريسااللتزام باتفاقية مدى تبعات ثالثًا: 
 النسبية ألنواع الوقود في استهالك الطاقة  اتاألهمي غير( ت3-1)

. لذلك فإن  IEA (2015c, P. 56)،  غاز البيت الزجاجي في العالم  ات عاثبنلثي ا ث حوالي  ب استهالك الطاقة  انتاج و   يتسبب 
.  هذه االنبعاثات الطاقة بغية تخفيض    انتاج واستهالك وزيادة كفاءة    على ترشيد   سينصب   باريساتفاقية  جانب أساسي من  

، World Energy Outlook 2015 ،  IEA (2015c)،  "آفاق الطاقة العالمية"ته وكالة الطاقة الدولية حول  د ويوفر التقرير الذي أع
على استهالك الطاقة ومكوناتها في   إطارًا مهمًا لتشخيص تبعات تطبيق االتفاقية،  2015والذي صدر في تشرين ثان  

هميته في  ألوباإلضافة   تفاقية.ال عداد لمع اإلوالترابط الوثيق  بالتزامن    لقد تم إعداده ف.  جموعاته المختلفةمالعالم ودوله و 
ز   ،العديد من جوانب استهالك وإنتاج الطاقةابراز     لناتجنمو ا )أ(    المثلث التالي:جوانب  بين    عالقة جوهرية  فهو ي ب رِ 

التطور  وفي هذا المجال يالحظ أن . الزجاجيغاز البيت   ات انبعاث)ج(    ،استهالك الطاقةنمو ، )ب(  المحلي االجمالي
  زيادة االهمية النسبية للخدمات على حساب الصناعة( خاصة  )  لدول المتقدمةل   اإلنتاجي/لهيكل االقتصادي ل  التاريخي

 
  اصبحت   ولغرض التوحيد والتنسيق.  EU Emission Trading System؛  2005في    رخص الكربون تبادل  آلية  االتحاد األوربي    تبنى 7

التي تسبب    للوحدات المختلفةلدول األعضاء(  السلطات الوطنية ل)بدل  هي المسؤولة عن اصدار الرخص    2007منذ    وربيةالمفوضية األ
الضريبة على الكربون لما كان    آليةوفي الحالة المبينة في المتن لو كان االتحاد األوربي يطبق    في دول االتحاد األوربي.  الكربون   انبعاث

 carbon  بعنوان  من مقال  لةمست وتطبيقها في االتحاد األوربي  المعلومات حول آلية تسعير الكربون  إحالل الفحم محل الغاز مجديًا اقتصاديًا.  

price    منشور فيhttps://en.m.wikipedia.org/wiki/carbon_price     محاضرة   he carbon price paradoxt  بعنوانوكذلك 

 . 2011نيسان  13في  YouTube محملة على   2011في  نيسان  Australian National University  فيM. Grubb ألقاها 
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  االقتصاديبين النمو    إلى ضعف العالقة  ،تدريجياً   ،أدى   ستهالك الطاقةافي الترشيد وزيادة كفاءة    تبعتهاا والسياسات التي  
  خالل الخمسة سنين األخيرةتقريبًا  استهالك الطاقة، ال بل ان ارتباطهما انعدم  تطور  و   مو الناتج المحلي اإلجمالي(ن)أي  

تمر لفترة غير قصيرة، إال أنها  وسيسوالنامية    ال زال قائمًا في الدول الصاعدة . ومع أن هذا االرتباط  في هذه الدول
المضرة    واالنبعاثات الطاقة    كالزال االرتباط قائما  بين استهال  ، من ناحية أخرى،. ولكناثلةستتجه مستقباًل إلى حالة مم

تعتمد    قوةهذا االرتباط ب ف يإلى بيان السياسات المختلفة التي تقود إلى تخف . لذلك ينحى التقرير في سيناريوهاته بالبيئة
هذا التقرير في عرض  مؤشرات  لهذا السبب سنستخدم    .االنبعاثات لتخفيض    على السياسات واالجراءات التي ستتبع

. مع العلم أننا قد ال نتفق بالضرورة  على استهالك الطاقة العالمي ومن ضمنها النفط والغاز  باريساتفاقية  تبعات تطبيق  
. كما أننا سنقارن  ًا "محايدًا" مستقبلي   اً تنبؤ   لسياسات محددة وليس صراحة أنها منهاج    التقرير في  توجهاته التي يبين  كل  مع  

 World 2015  ،" آفاق النفط في العالم "  :حديثاً   ، مع تقرير اصدرته منظمة األوبكخاصة ما يتعلق بالنفطهذه التوجهات،  

Oil Outlook، OPEC (2015).    

استمرار السياسات القائمة،  سيناريو    ( 1: )هيسياسات ومستهدفات، و   سيناريوهات  بثالثة  تقرير الوكالة عد  ا  

إلى    الزجاجي  البيت  لغاز  الجوي   التركز  تخفيض  هدف  إلى  يشير)  450سيناريو  (  3سات الجديدة، )سيناريو السيا   (2)

يتعلق بحالة استمرار أسعار النفط  إضافة لسيناريو رابع  . هذا  (مئوية  2o  بسقف   االلتزام   بهدف  بالمليون،   جزء  450  حدود

ومقارنتها  األولى  مؤشرات السيناريوهات الثالثة  بملخصًا    (3.3(، )3.2(، )3.1، )( 2وتبين االشكال )  .الحالية المنخفضة

نواع الوقود  األهميات النسبية أل  ، مجموع استهالك الطاقة  بما يلي:  فيما يتعلق )سنة االساس في التقرير(    2013مع سنة  

من هدف السقف العالمي للتسخين    قرب كل سيناريومدى  السعر المستقبلي للنفط،    الطاقة،استهالك  من مجموع    ختلفةالم

 9 ،8. باريساتفاقية  والذي تم تبنية في   2100 بحلول سنةالحراري 

 
مئوية والمبين   2o  الهدف طويل المدى لمتوسط ارتفاع درجة الحرارة العالميلتحقيق  كما ذكر في المتن،  ، في التقرير،  450سيناريو  أُعد     8

  تطبيقه يتسبب بارتفاع للحرارة مقداره أن  . أما بالنسبة لسيناريو السياسات الجديدة فيذكر التقرير IEA (2015c, P. 35)،  (3.3في الشكل )

3.6o    الوطنية،   أعاله فأن تنفيذ الوعود/المساهمات  أوالً ( في  1والشكل )(  3)  نقطة  ولكن كما ذكر في(.  338،  271مئوية )ص صINDCs 
)ولقد ذكر   مئوية 2.7o  –3 oيقود إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار  (  2015ثان  - تشرين  حتى  COP21المقدمة لمؤتمر المناخ في باريس  )

(. وبما أن سيناريو السياسات الجديدة يشمل معظم الوعود/المساهمات  IEA, 2015b, P. 4  تقرير آخر للوكالة  شيء قريب من ذلك في

(. أما سيناريو  3.2في الشكل )مئوية    2.7o   -3.6  oالجديدة عند المدى    المذكورة وجدنا أن من المناسب وضع نتائج تطبيق سيناريو السياسات 
من هدف سيناريو    ( بأعلى3.1ما ينتج عنه من حرارة عالمية لذلك وضعناه في الشكل )  الوكالةالسياسات القائمة فلم يذكر تقرير  استمرار  

 ( في أوالً. 1، وفي ذات الوقت بما يتماشى مع الشكل )السياسات الجديدة ألنه ينطوي على استهالك أكبر للطاقة
هو متوسط موزون )بكميات االستيراد( ألسعار النفط المستورد لمجموعة من دول األعضاء في في االشكال األربعة    سعر النفط المبين   9

 . وهي: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اسبانيا، المملكة المتحدة، اليابان، كندا، الواليات المتحدة  الدولية للطاقة الوكالة
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2013( 2) الشكل   

 مليار برميل معادل للنفط  13.6:  العالمي استهالك الطاقة

 

( القائمة  السياسات ناريو استمراري )س 2040( 3.1) الشكل   

مليار برميل معادل للنفط  19.6:  العالمي استهالك الطاقة  

   C o3.6-C o4 يتوافق مع ارتفاع في  الحرارة العالمية:

 

  
( ناريو السياسات الجديدةي )س 2040( 3.2) الشكل   

/ للنفط  معادل برميل مليار 17.9:  العالمي الطاقة استهالك  

 C o2.7-Co 3.6 يتوافق مع ارتفاع في  الحرارة العالمية:
 

 ( 450ناريوي )س 2040( 3.3) الشكل 
للنفط   معادل برميل مليار 15.2:  العالمي الطاقة استهالك  

 فأقل   C o2 يتوافق مع ارتفاع في  الحرارة العالمية:
 

  
 .الملحق، في (1الواردة في الجدول ) رسمت هذه األشكال باستخدام المؤشرات المصدر:

  )والتي ال تشمل الوعود/المساهمات  مستقبالً   كما هي  أن استمرار السياسات القائمة  (3.1الشكل )يالحظ من  
للطاقات البديلة "الخضراء" واستمرار في تطبيق اجراءات    محدود نسبياً من احالل    وما تنطوي عليه(  INDCs،  الوطنية
ويرافق  .  2040و  2013% سنويًا بين  1.4إلى نمو في استهالك الطاقة العالمي بمعدل    يؤدي   بالخطى التاريخية  الكفاءة 

للناتج  اً نمو   ذلك الوكالة  تقرير  اإلجمالي  افترضه  بنسبة    المحلي  سنويًا  3.5العالمي  الفترة%  نفس    لجميع )   خالل 
للنمو االقتصادي مقارنة، على سبيل المثال،    استهالك الطاقةابة  انخفاض استج  ويعني ذلك .  ( 37  ص   السيناريوهات،

استهالك الطاقة فإن سيناريو السياسات    نمو  ولكن بالرغم من هذا االنخفاض في 10. ( 1، الجدول )2013-1990بالفترة  
 

المحلي   قاس مدى االستجابة بما يسمى مرونة الطلب الدخلية وهي حاصل قسمة نسبة نمو استهالك الطاقة على نسبة نمو الناتجي    10
  لغت نسبة النمو السنوية للناتج ب من ناحية أخرى،    .%(3.5%/1.4)   0.39ريو السياسات القائمة تبلغ  ويتبين أن المرونة في سينا.  اإلجمالي

% خالل نفس الفترة.  1.9لطاقة  العالمي لستهالك  النمو السنوية لالونسبة    2013و  1990% بين سنتي  3.4العالمي    المحلي اإلجمالي
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بمستوى يؤدي إلى ارتفاع في الحرارة العالمية بأعلى كثيرًا    ( كسيد الكربون و وخاصة ثاني ا)   ات نبعاثا القائمة ينطوي على  
باريسالمتبنى    مئوية   2oمن سقف   اتفاقية  فإن .  في  ناحية اخرى،  الجديدة  من  السياسات  أكبر،  و  سيناريو  ، بدرجة 

تقرير    حسب ،  يتوافقان  مستقبليين  مسارين  يشمالن( على التوالي،  3.3( و)3.2، كما يبينهما الشكالن )450  سيناريو 
  مساهمات/وعود ضوء    الجديدة فيفلقد رسمت مؤشرات سيناريو السياسات    .( 58)ص    االتفاقية  اهداف   مع  الوكالة، 

على ارتفاع معدل درجة  ينطوي   ، كما وردت ، الوعود هذه تنفيذ   ومع أن . INDCs، باريس مؤتمر  إلى  قدمت  التي  الدول
  حالة مرحلية بحيث   المساهمات/ اعتبرت هذه الوعود  ن االتفاقيةفإ  ،2100مئوية بحلول    2o  أكثر منالحرارة العالمية ب

، كما  مئوية 1.5o-2o  إلى ارتفاع في معدل الحرارة العالمية  هدف    خفيض تتعديلها )كل خمس سنوات( بغية    استهدفت 
الجديدة هو    .أعاله  أشير أليه في أوالً  أما    .تفاقيةحالة مرحلية للوصول إلى أهداف اال وبهذا فإن سيناريو السياسات 

حسب  أكثر جذرية،  ينطوي على سياسات وإجراءات  فإنه  شموله هذه الوعود/المساهمات،  ل باإلضافة  ، فهو  450اريو  نسي
وفي هذا السياق تبين مؤشرات سيناريو السياسات الجديد نموًا لالستهالك العالمي  لتحقيق هدف االتفاقية.    الوكالة،   تقرير

ب سيناريو  1دود  حللطاقة  وفي  سنويًا  الفترة  0.4بحدود    %450  خالل  سنويًا  من  %2013-2040  كل  وينطوي   .
يفترض ما    450ال بل أن سيناريو  .  هين على استجابة اخفض الستهالك الطاقة للنمو االقتصادي العالميريو ناالسي

بين نمو استهالك الطاقة والنمو االقتصادي.    decouplingاالنفصال  شبه  ، من  على مستوى العالم  يقرب، في المتوسط
فإنه يرتفع في     OECDبالطبع مع اختالف الدول فيما بينها، أذ في الوقت الذي ينخفض فيه االستهالك في دول  هذا  

   الدول األخرى.

نمو مختلفة(    ب)بنس  2013مقارنة مع    2040في عام    ومن ضمنها النفط يرتفعانومع أن استهالك الطاقة  
على  (.  1)، الجدول  450بين السنتين في سيناريو   بشك ملموس  استهالك النفط ينخفض   إال أن في كافة السيناريوهات  

مليون    91( من   NGLs)نفط خام وسوائل غازسبيل المثال، في الوقت الذي يرتفع فيه االستهالك العالمي من النفط  
  74ينخفض إلى    فإنهسيناريو السياسات الجديدة  في    2040في    ي-ب-م   104إلى    2013في    (ي -ب-م برميل/يوم ) 

الغاز فإن ارتفاعه يكون اسرع من النفط في  استهالك  (. أما  1)الجدول    450سيناريو    في   2040  فيفقط    ي -ب-م 
في    ع )مع انخفاض نسبته من استهالك الطاقة( ال ينخفض بل بالعكس يرتف  ان مستواه سيناريو السياسات الجديدة كما  

سينجم عنه انخفاض كبير في    ،450سيناريو  ، كما يعكسه  ق الصارم لبنود االتفاقيةيلذلك فإن التطب.  450سيناريو  
   استهالك النفط.

 ( حصة النفط في استهالك الطاقة3-2)
ضرورتها  بالرغم لكن  و  األوليو   األرض  على   الحياة   أسس   على  للحفاظ  من  الدول  ل   القبول  العظمى من  هذه  بلغالبية 

فإن    ، من ناحية أخرى، ومدى الزامها االتفاقية ففي ظل اختالف المصالح الدولية من ناحية، وعدم وضوح آلية التطبيق
ذلك بالضرورة تخفيضًا الستهالك النفط    يعنيوإذا التزم بها فال    .بتطبيق أهدافهاااللتزام الكامل  تصور  من الصعوبة  

 

%(. ويتبين من ذلك  3.4%/1.9)   2013- 1990خالل الفترة    0.56مرونة  على ذلك بلغت ال  .(IEA, 2015, P.P. 37, 584أنظر )
 . 2040-2013و 2013-1990بين الفترتين )أي انخفاض المرونة( انخفاض االستجابة 
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الكبير بال سيناريو    حجم  يبينه  األوبك   .450الذي  منظمة  تقرير  يتضمن  االتجاه  أليهوبهذا  المشار    اشارة"   حالة"   ، ، 
‘reference case’تحتوي علىبحيث   لسيناريو السياسات الجديدة في تقرير الوكالة ،افي العديد من افتراضاته  ،ة، مقارب  

  غير   اختالفات  مع  في سيناريو الوكالة؛  النفط  من  والعرضعلى    لطلبمن ا أكبر قلياًل    ،2040  سنة  ، حتىإسقاطات 
باالعتبار مسائل    تأخذ   االشارة  حالةأن    تقرير المنظمةفي  ولقد ورد   11. االهميات النسبية ألنواع الوقود  في  جوهرية

المقدمة إلى مؤتمر    INDICsبما في ذلك الوعود/المساهمات الوطنية    االنبعاثات، وتخفيض  الترشيد في استهالك الطاقة  
  : )أ(على   ، أساسيتنصب، بجانب  ينبغي أن    االنبعاثات   تخفيض   سياساتأن    إلى  التقرير  يذهبوبهذا الصدد  .  باريس
الطاقة  استخدام    كفاءةزيادة  )ب(    ،فيها وترشيد استخدامه    الفحم   تقليل استهالك في    وبالذات   الكهربائية  الطاقة   توليدمجال  

الت  ااهم المج  ،التقرير   يرى وهذه هي، كما    .الكربون   وخزن   مسك وتكنولوجيات  إجراءات  هتمام ب واالفي كافة المجاالت  
نمو ملموس في    لحفاظ على البيئة وفي ذات الوقت تحقيقلكافية    وهياستخدام الطاقة،    في  االنبعاثاتفي تخفيض  

في تقرير الوكالة    450خالفًا لما ينطوي عليه سيناريو  . هذا بالطبع  OPEC (2015, PP 8, 53, 199-208)استهالك النفط  
   .من انخفاض كبير في استهالك النفط 

احالل الوقود الصديق    علىفي تقرير الوكالة  سيناريو السياسات الجديدة  تركيز    بالرغم منمن ناحية أخرى،   
  استمرار ولكن مؤشراته تبين    وبالذات في توليد الكهرباءاالستخدامات الصناعية والتجارية    للبيئة محل النفط كوقود في 

  هذه المؤشرات   بين ت  كما    . (مع انخفاض اهميته النسبية)  ، عدا الكهرباءالنفط في الوقود الصناعي والتجاري   استخدام
وفي مجال النقل فإن من    .استهالك النفطمجموع  بحيث تزداد اهميتها النسبية في  البتروكيماويات    استخدامه في  تصاعد

 OPEC؛  ومع وجود بدائل ممكنة غير أن النفط ال زال هو المهيمن في هذا المجال   ؛ إذمستقبالً أهميته    استمرارالمتوقع  

(2015, PP 11, 13)  ،(IEA (2015c, PP 56, 121.    على نطاق  وحتى يتم اختراع وتطبيق استخدام بدائل جديدة لذلك ،
في  وهي  )في الصين    بروزًا أكبر ويكتسب هذا األمر    . في النقل  المهيمنة  ستستمر أهمية النفط كما اشرنا أعاله،    ، واسع

مستهلكي   والنفططليعة  والنفط( والهند  (  الطاقة  الطاقة  استهالك  في  صاعدة  دولة    والتقدم  للنمو  نتيجةحيث    . )وهي 
  الحضرية  المراكز  نحو  أخرى،  نامية/دول صاعدةفي  ، في هاتين الدولتين و السكان  من  عالية   نسب  ستتجه  االقتصادي

وتزداد اعدادهم في الطبقة المتوسطة وما ينطوي عليه ذلك من سفر وتنقل يقود إلى زيادة استهالك النفط في وسائط  
من المناسب أن تؤخذ مؤشرات    2040وحتى سنة    لكل هذه االسباب   . OPEC (2015, PP 54-65)،النقل العامة والخاصة

السياسات الجديدة  الوكالة  سيناريو    في التحقق  احتماالً كثر  بانها أأل  ،وسيناريو اإلشارة في تقرير المنظمة  ،في تقرير 
 .  مستقبالً 

 
النمو ير فرضيات  غوبالذات أثر ت   "اإلشارة  حالة"حساسية  أخرى تمثل تحلياًل ل  (سيناريوهاتحاالت )على    منظمة األوبكيشتمل تقرير     11

  . ويالحظ أن الطلب العالمي وأثر تغير ظروف العرض في دول األوبك وخارجها على عرض النفط  االقتصادي العالمي على طلب النفط
سيناريو السياسات   ولكنه يبقى مقاربًا لمستواه في  ،في تحليل حساسية الطلب  ،اإلشارة  حالةفض عن مستواه في  خحتى عندما ين   على النفط

 OPEC (2015, PP 186-198)  ؛رير الوكالةتقالجديدة في 
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 مستقبل إنتاج النفط في العراق ًا: رابع
بسبب   ، ومنها العراق، في المستقبلمن النفط  نتاج اعضاء األوبكبالمستويات الممكنة إل  التنبؤإن من الصعوبة بمكان 

ويصح هذا االمر    ة.كل دولل  والسياسات الداخلية والخارجية  الستراتيجياتعضاء واختالف المالية لألا اختالف الحاجات  
  . ولكنها تصبح أكثر صعوبة بكثير حين تنخفض هذه الكميات  .العالم ت المطلوبة من النفط في  احين تزاد الكميحتى  

لذلك إذا كان باإلمكان التكيف مع ارتفاع الطلب العالمي    .إذ أن من االسهل التكيف مع اإلضافة منها مع التخفيض 
الذي    ، في الطلب  الحاد   االنخفاضفأن  ،  في تقرير وكالة الطاقة الدولية  ، على النفط كما يبينه سيناريو السياسات الجديدة

  ، للدول المصدرة   عوائده  ومن ثم في  وما يتبعه من انخفاض في إنتاجه،  في تقرير الوكالة  450ينطوي عليه سيناريو  
إنتاج وتصدير  حاد في  فالتكيف مع انخفاض  وخيمة.    له تبعاتون  كست  ،السيناريو   هذا  اسقاطات  تحقق  افتراض  على
فيما بين دول األوبك و كذلك مع   خارجية منافسات    سيجري من خاللفأنه    ، إذا كان ممكنا  أصاًل،لفترة مطولة  النفط 

. فالصراعات الداخلية ستنشأ من عدم كفاية  دول األوبك  أغلبالدول األخرى المنتجة للنفط، وصراعات داخلية، ربما في  
ومن ثم ما تنطوي عليه من انخفاض شديد في مستويات  ن المدفوعات(  يز او العامة وم  ات )لتمويل الميزانيعوائد النفط  

بين  الطبقة السياسية و   ات داخلوانتفاضات داخلية وصراع  قالقلوما يؤدي أليه ذلك من    المعيشة والخدمات الحكومية
باإلضافة   ط الخام. اما الخارجية فستتمثل في الصراع على حصة السوق من النفعلى المتبقي من العوائد النفطيةالمناطق  

 .  والصراعات الطائفية والعرقية لتحويل االهتمام العام عن األزمات الداخليةللمغامرات الخارجية وإثارة الحساسيات 

(، في  3( و)2وإلعطاء مجرد صورة عما يمكن ان يتطور اليه اإلنتاج والتصدير في العراق يبين الجدوالن )
،  الجديدة  السياسات سيناريو  بموجب لسيناريوهي تقرير الوكالة. ف  التصدير تبعاً الملحق، صورة مبسطة لمستقبل اإلنتاج و 

  2013ي في  -ب-م   3.1وكما جاء في تقرير الوكالة سيزداد اإلنتاج العراقي )بما فيه كردستان( تدريجيًا من حوالي  
. وفي ضوء تقديرنا لتطور االستهالك المحلي للنفط  2040ي في  -ب-م   7.9( إلى  2015ي في  -ب-م   4)وحوالي  

.  2040ي في  -ب-م  6.8( إلى 2015ي في  -ب- م   3.4)و  2013ي في  -ب-م  2.4الخام ستزداد الصادرات من  
وبمقارنة هذه المستويات من اإلنتاج مع الطاقة اإلنتاجية الواردة في "برنامج الطاقة" العراقي، الذي يشمل جولة التراخيص  

أو بعده.    2014النفطية، فإنها تقع ضمن المديات المحددة في هذا البرنامج سواء قبل تعديل جوالت التراخيص في  
ي زائدًا  -ب- م   11.7تساوي    المستهدفة(    plateausمستويات الذروة أي  ل كانت الطاقة اإلنتاجية المخططة )فقبل التعدي

ي زائدًا  -ب-م   8.1-7.7إنتاج الحقول غير المشمولة بجوالت التراخيص )بما فيها منطقة كردستان( وبعد التعديل  
   الذروة مستويات  ( فيه ل1والجدول )"  برنامج الطاقة ( لتعريف "أ-2015انظر مرزا )إنتاج الحقول غير المشمولة بجوالت التراخيص.  

 . قبل وبعد التعديل
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بأهداف اتفاقية باريس، مع افتراض أن ذلك سيتم حسب المستهدفات والسياسات التي  االلتزام الصارم    عندو 
في تقليل الطلب العالمي على النفط، وهذا قد يكون افتراض خالفي، فإن االنتاج العراقي    450انطوى عليها سيناريو  

- م   3.1ليعود إلى  فإنه سينخفض تدريجيًا    2015ي في  -ب -م   4.0إلى   2013ي في  - ب- م   3.1بعد أن ارتفع من  
ي  -ب- م   2.4. وفي ضوء تنامي االستهالك المحلي للنفط الخام فإن الصادرات بعد أن ارتفعت من  2040ي في  -ب

   2040.12ي فقط في-ب- م  2ستخفض تدريجيًا حتى تصل  2015ي في -ب-م   3.4إلى  2013في 

من النفط المصدر )بأسعار    ( عند تحقق سيناريو السياسات الجديدة أن حصة الشخص3لذلك يالحظ )الجدول  
أد/ش في    4.7( تدريجيا إلى2015أد/ش في    1.5)  2013ألف دوالر/شخص )أد/ش( في    2.7( ترتفع من  2014
% سنويا بين السنتين، وهذا نمو ملموس في المستوى المعيشي. إذ أن حصة الشخص  2.2. أي أنها تنمو بنسبة  2040

ستنحدر    450. ولكن من ناحية أخرى، بموجب سيناريو  2013ته في  أكثر من مرة وثالثة أرباع حص   2040ستكون في  
%  3.5أي أنها تنحدر بنسبة    . 2040أد/ش فقط في    1.0تدريجيا إلى  2013أد/ش في    2.7حصة الشخص من  

أقل من    2040سنويا بين السنتين وهذا انخفاض كبير جدًا في المستوى المعيشي، حيث ستكون حصة الشخص في  
  .2013في %( حصته 40خمسي )

ظل التوجه العالمي لاللتزام بسياسات تقليل االنبعاثات وحتى مع افتراض انخفاض احتمال تحقق سيناريو  وفي  
  فترة تصبح. لذلك  ستهالك النفط عالمياً ال  بكثير قد تشهد ظروفًا أصعب  2040بعد ما فإن ما فترة  2040حتى  450

  سياسات التنويع االقتصادي التي اصبحت ضرورة ملحة. لتفعيل الخمس والعشرين سنة القادمة فرصة ينبغي استغاللها  
في صندوق استثماري/استقراري يفيد فيما    ائض العوائد النفطية،و ، من فهذا باإلضافة لتجميع احتياطي مالي مناسب 

   . مستقبالً  بعد للمساهمة في تخفيف آثار انخفاض الطلب على النفط

 معضلة منظمة األوبكًا: خامس
والذي    ، سقوف إنتاجيةب تزام  ل في عدم اال  2014منظمة األوبك في تشرين ثان  اعضاء  من قرار    المعلنكان الهدف  

الحفاظ على حصة المنظمة )واالعضاء( في سوق  في    هو الرغبة   ، 2015في كانون أول  استمر تأكيده في اجتماع  
 

  2014  في  ي-ب-م  3.3  من(  كردستان  فيه  بما )  العراقي  النفط  إنتاج  ارتفاع  صراحة  الوكالةفي تقرير    الجديدة  السياسات  سيناريو  ورد في 12
  للنفط   العالمي  االستهالك  في  الشديد  االنخفاض  ومع  450  سيناريو  حسب  أما  .IEA (2015c, P. 138)،  2040  في  ي-ب-م  7.9  إلى
إنتاج الشرق االوسط للسنوات    للعراق  المتوقع   اإلنتاج  يبين   ال  التقرير   فإن يبين مجموع  )جداول   2040و  2030،  2020  ،2013وإنما 

EXCEL  وإلى 2020في  ي  -ب-م  30إلى    2013في    ي-ب-م   28يتصاعد من   انتاج الشرق االوسطيتبين إن    ا ملحقة بالتقرير(. وفيه  
. أي أن إنتاج الشرق االوسط من النفط الخام وسوائل الغاز  2040في   ي-ب-م  28لينخفض إلى أقل قلياًل من    2030في    ي-ب-م  31

كما هي في    2040ومع افتراض بقاء نسبة إنتاج العراق من إنتاج الشرق األوسط في  .  2040و  2013هو تقريبًا في السنتين  سيبقى كما  
 من النفط وسوائل الغاز.  2013ما ال يبتعد عن إنتاجه في  2040فإن العراق سينتج في   2013
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استهالك    في  اوالحفاظ على سعر تنافسي للنفط في مواجهة البدائل التي أخذت تزيد حصته  ،من ناحية  ،الدولية  النفط
حصة النفط في استهالك    انخفضت  القرن الماضي  تسعيناتبداية  منذ  ف  .، من ناحية أخرى على حساب النفط   الطاقة
االتجاه العام  كان    وبشكل عام  . (1)، الجدول  2013% في  31إلى    1990  في%  37  من   تدريجياً   العالمي  الطاقة

  ؛ هذاحاللساسية لهذا االأحد العوامل األ  ( االتجاهحول هذا    صعودًا وهبوطاً   تقلبهالتصاعدي لسعر النفط )بالرغم من  
  االمدادات،   امان  اعتبارات  )ب(  ،الطاقة  استهالك  وتكنولوجيات  كفاء  تحسن  : )أ( مع تنامي أثر عوامل أخرى مثل   بالطبع
فإن من المتوقع أن تغلب    باريس   اتفاقية. ولكن بعد  والبيئة   المناختغير    أواخر التسعينات القلق حولمنذ عام  )ج( و 

السعر   أثر  على  السوقية  غير  والقوانين  ستو التعليمات  لذلك  ونتيجة  السابق.  من  بمعضلة  ا بأكثر  األوبك  منظمة  جه 
وما  للنفط    تدنيسعر مزيادة اإلنتاج يقود ل   ص السوق من خاللأن التنافس على حصالوجه األول للمعضلة:  .  صعبة

، في ظل انخفاض شديد لمرونة الطلب  طلوبة)قد ال تحسنها كثيرًا زيادة الكمية الم  منخفضة  يتبع ذلك من عوائد نفطية
لتحديد اإلنتاج بغية زيادة األسعار ومن ثم العوائد    عضاءهاوا   إذا لجأت منظمة األوبك  الوجه الثاني للمعضلة:.  السعرية( 

يقود إلى انخفاض    )أنواع الوقود األخرى ونفوط غير دول األوبك( وبذلكفإن ذلك سيساعد على تسريع أحالل البدائل  
.  وربما المتوسط أيضاً ، على المدى البعيد  النفطيةومن ثم انخفاض العوائد    نفط األوبك،من    طلوبةأكبر في الكمية الم

على المدى المتوسط/البعيد   تسويةغير قابلة للوهذه معضلة من الصعوبة إيجاد تسوية لها فهي أقرب ان تكون معضلة  
(catch22?) . 

  لكل  األولية  والموافقة  باريس  اتفاقية  إلى  التوصل  فإن  المستقبل،  في  المحصلة  كانت   ومهما  األحوال  كل  وفي
  نخفضست   السلعة  هذه  أن  للنفط   المنتجة  للدول   وتحذير   مؤشر  أقوى   هو  النفطية،  الدول  فيها  بما  عليها،  تقريباً   الدول
رسم وتطبيق  العمل على    ،كمنظمة  ،األوبك وفي هذا اإلطار فإن على  .  طويل   بوقت  نفادها  قبلربما    مستقباًل،  قيمتها

 : تيجيةا وقد تكون النقاط التالية عناصر مناسبة في هذه االستر  . ستراتيجية جديدة للتعامل مع العقود القادمةا
، خاصة  وإجراءات تخفيض التكاليف   اثبتت التطورات التكنولوجية  حرج أعلىحد  لسعر النفط بتخطي    حعدم السما (1)

مناطق  . هذا بالرغم من حقيقة تصاعد الكلف في  للتخفيض  بل قابالً   أنه ليس حدًا ثابتاً في مجال النفط المحصور،  
 . ( لإلنتاج اإلنتاج الصعبة )المناطق الحدية

 .CCS ،الكربون خزن مسك و وتكنولوجيا  من استهالك النفط والغاز االنبعاثاتاالستثمار في تكنولوجيا تقليل  (2)
 في وسائط النقل.  الطاقة الكهربائية/البطارياتاالستثمار في تكنولوجيا بدائل تمزج بين النفط و  (3)
 البتروكيماويات في تكرير النفط. العمل على زيادة حصة  (4)
  ،في العالم من قبل الدول األعضاء، فرادًا أو بصورة مجتمعة األخرى   الطاقة ومجاالت تكنولوجيا  في االستثمار (5)

 .الكبرى   النفط شركاتاستراتيجيات   غرار على ربما
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 ق:  ـــــح ـمللا
 داول ـــــاجل

 ( للنفط معادل طن مليون) في تقرير الوكالة  والسيناريو الوقود نوع حسب األولية الطاقة على  العالم طلب( 1) الجدول

 

الدولية:"،  World Oil Outlook 2015"  تقرير  المصدر: الطاقة  ، 114،  57،  47،  37الصفحات    ،IEA (2015c)  وكالة 

158 ،584. 

 مالحظات: ال
 .واالستخدام الحديث biomass )أ( الوقود العضوي يشمل االستخدام التقليدي 

 . international bunkers طلب الدول النامية ال يشمل وقود السفن الدولي )ب( 

 .Gt: Gigatons )ج( 

 

 

 

 

 

 

2040 2020 2040 2020 2040 2020 2040 2020

4,248 3,986 2,495 3,752 4,414 4,033 5,618 4,228 3,929 2,221 الفحم

4,960 4,513 3,351 4,356 4,735 4,461 5,348 4,539 4,219 3,237 النفط  ) خام وسوائل الغاز(

4,158 3,223 3,335 3,112 4,239 3,178 4,610 3,233 2,901 1,662 الغاز

1,200 831 1,627 839 1,201 831 1,036 827 646 526 الطاقة النووية

531 383 588 384 531 383 507 380 326 184 الطاقة المائية

1,821 1,531 2,331 1,532 1,878 1,541 1,830 1,537 1,376 905 الطاقة العضوية

926 315 1,470 332 937 316 693 296 161 37 مصادر متجددة أخرى

17,844 14,782 15,197 14,308 17,934 14,743 19,643 15,041 13,559 8,772 المجموع

75% 79% 60% 78% 75% 79% 79% 80% 81% 81.2% fossil fuel حصة الوقود الحجري

69% 63% 70% 63% 70% 63% 60% 48% )Non-OECD( حصة الدول النامية

18.8 31.5 36.7 33.1 44.1 34.2 31.6 Gt ،إنبعاث ثاني أكسيد الكربون

85.0 55.0 95.0 77.0 128.0 80.0 150.0 83.0 106.5 سعر النفط ، دوالر/برميل )بدوالرات 2004(

107.2 97.0 74.1 93.7 103.5 95.9 117.1 97.5 90.9 69.8 الطلب على النفط، م-ب-ي

1.0 0.4 1.0 1.4 1.9 استهالك الطاقة العالمي

3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

0.29 0.12 0.30 0.39 0.56   مرونة الطلب الدخلية )الجزئية(

  نسبة النمو السنوية، الفترة التاريخية: 1990-2013، فترة السيناريوهات: 2040-2013، %

19902013

سيناريو اسعار منخفضة 

للنفط وسياسات جديدة

سيناريو استمرار 

السياسات القائمة
سيناريو 450سيناريو السياسات الجديدة
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 2015-2013 العراق في الخام النفط وتصدير إنتاج( 2الجدول )

 ي-ب-، أ)كردستان وبقة العراق(النفط الخام  
 السكان 

  

سعر 

التصدير  

 دوالر/برميل

 التصدير  اإلنتاج 
االستهالك  

 المحلي 

  

   ألف

102 3,142 2,450 693 35,094 2013 

92 3,368 2,723 645 36,007 2014 

47 3,958 3,360 598 36,943 2015 

 
تمثل متوسطات العشرة أشهر األولى للتصدير واالستهالك المحلي واألسعار ومتوسط األحد العشرة  للنفط الخام  2015ارقام  مالحظة:

 State Organization for)شركة تسويق النفط العراقية (: SOMOسومو ) .ي: ألف برميل/يوم-ب-أ األولى لإلنتاج.

Marketing of Oil) . 
 المصادر: 

 اإلنتاج: 

 . العراقية الموقع اإللكتروني لوزارة النفط العراق:بقية 
مجموعة من الخطوات في التقدير. أواًل، من المعلوم أن بيانات الموقع اإللكتروني لوزارة النفط تغطي إنتاج وتصدير  تبعت  أ    : مجموع العراق

ا أرقام  تغطي  قد  حين  في  كردستان  إقليم  سلطة  منطقة  داخل  المنتجة  المناطق  دون  المصافي  الالعراق  )في  المحلي  ستهالك 
أن مجموع التصدير واالستهالك المحلي للنفط الخام    يالحظ في بيانات موقع وزارة النفط  ات الكهرباء( كل العراق. ثانيًا،ومحط

يزود من منطقة  . ولقد افترضنا أن الفرق  الموقع  في  الوارد)عدا كردستان(    يتخطى اإلنتاج من المنطقة الجنوبية والوسطى/الشمالية
، لذلك افترضنا أن أرقام موقع وزارة النفط ال تغطي كامل  2014كردستان. ثالثًا، لقد أنخفض االستهالك المحلي بشكل حاد في  

استهالك منطقة كردستان. وعليه افترضنا أن حاجة كردستان المتبقية أشبعتها مصادر كردية بمقدار يساوي الفرق بين اإلنتاج  
)ا العراق  في لبقية  الوارد  العراق  كل  إنتاج  وتقدير  الوزارة(  موقع  في  الطاقة دارة  إتقدير    لمبين  في  معلومات   EIA  األمريكية 

(2015b)  ين في موقع  ب كما هو م  يف مجموع التصديرض لعراق من النفط الخام ن ل. لهذا بصورة عامة بغية تقدير اإلنتاج الكلي
المتاحة عن إنتاج كل العراق   بالتقديراتهذه األرقام  مقابلةاالستهالك المحلي. ولقد تم  الوزارة زائدًا تقديرنا لتصدير كردستان زائدًا 

في   والواردة  فيه كردستان(  الثانوية    EIA (2015b))بما  المصادر  أرقام  النشرات  الواردة    secondary sourcesوكذلك  في 
 .2015كانون أول  -الصادرة عن األوبك لألشهر كانون ثان Monthly Oil Market Reports طيفالشهرية للسوق الن 

 التصدير: 
 . العراقية الموقع اإللكتروني لوزارة النفط :بقية العراق
 Monthly: متوسط أرقام التصدير الواردة في التقارير الشهرية الصادرة عن سلطة اإلقليم باإلنجليزية والمعنونة "2015سنة    كردستان:

Export Reportsناقصًا الكميات المسلمة لسومو المبينة في نفس التقرير أو المعلنة من    2015  ثان  تشرين- " للشهور نيسان
 .  2015فلقد استخدمت مؤشرات مختلفة بما في ذلك العالقة بين التصدير واإلنتاج في  2014و 2013قبل وزارة النفط. أما في 

 الموقع اإللكتروني لوزارة النفط. األسعار:
مع استخدام نسبة    2013الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء لرقم السكان في    2012/2013المجموعة اإلحصائية السنوية    السكان:

  ار أن هذا النمو هو افتراض تبسيطي ألن الهجرة ب عت االمع األخذ ب   .2015و  2014% إلسقاط السكان للسنوات  2.6نمو سنوية  
 زدادت خالل هاتين السنتين.ا والخارجي الداخلي والتهجير
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 الدولية للطاقة في تقرير الوكالة 450السياسات الجديدة و حسب سيناريوهي وحصة الشخص إنتاج وتصدير النفط العراقي( 3لجدول )ا

 
 فعلية. 2015-2013أرقام السنوات  مالحظة:

 المصادر: 
 اإلنتاج والتصدير:

 (.2اإلنتاج واالستهالك المحلي والتصدير: الجدول )  :2013-2015
. ولقد احتسبنا التصدير بموجب  IEA (2015c, P. 138)  ؛ 2040-2013صراحة على كميات إنتاج النفط العراقي خالل الفترة    " سيناريو السياسات الجديدة"حسب   الوكالة ينص تقرير  : 2020-2040

فليس    "450سيناريو  "اقي حسب  . أما بالنسبة إلنتاج النفط العر 2040-2013للفترة    ، أي االستهالك( الذي قمنا بتقديره )  ج واالستهالك المحلي للنفط الخامهذا السيناريو بأنه الفرق بين اإلنتا
. ولقد افترضنا لهذا السيناريو  2040-2013للفترة    450تابعة للتقرير اسقطت كميات إنتاج النفط "للشرق األوسط" حسب سيناريو    EXCEL  هناك كميات صريحة في التقرير. ولكن في ملفات

فلقد احتسب كفرق بين اإلنتاج    هذا السيناريو. أما تصدير العراق بموجب  2015/ 2013الشرق األوسط كما في  نسبته من إنتاج    يحوم حول  2040-2013أن اإلنتاج العراقي خالل الفترة  
 متماثاًل لكال السيناريوهين(. ، أي االستهالك، واالستهالك المحلي )الذي افترضناه 

 أسعار استيراد النفط لدول الوكالة:
 سنويًا.  % 1.9 بنسبة ( deflator)المخفض رتفاع  ااستخدمت فرضية الوكالة في   2015و 2013للسنتين   2014بدوالرات األسعار   حتساب وال . IEA (2015e)ة من سمياأل سعار األ  :2013-2015

 .المتحدة  الواليات  كندا، اليابان،   المتحدة،  المملكة  اسبانيا، إيطاليا،  المانيا،  فرنسا، :  هي  دول  لثمانية( االستيراد  بكميات)   موزون  متوسط  هو  الوكالة لدول النفط  استيراد سعر أن  مالحظة مع
2020-2040 :IEA (2015c, P. 47) .  

 أسعار النفط العراقي:
 سنويًا.  %1.9 المخفض بنسبة رتفاع ااستخدمت فرضية الوكالة في  2015و 2013للسنتين  2014بدوالرات األسعار  حتساب وال. (2: الجدول ) ة سمياأل سعار األ  :2013-2015
اسعار الحتساب أسعار النفط العراقي خالل فترة السيناريوهات بداللة    ، 2015/ 2013خالل    الوكالة،   استيراد النفط لدول  أسعارلمتوسط    النفط العراقيتصدير    سعراستخدمت نسبة    :2020-2040

  .استيراد دول الوكالة المبينة في الجدول
 السكان:

 .(2الجدول ) : 2013-2015
 . 2040و 2015للعراق الحتساب عدد السكان بين  UN (2015a) استخدمت نسب نمو السكان الواردة في : 2020-2040

السكان

ألف

بدوالرات 

2014
أسمي

بدوالرات 

2014
أسمي

بدوالرات 

2014
أسمي

بدوالرات 

2014
أسمي

بدوالرات 

2014
أسمي

بدوالرات 

2014
أسمي التصدير اإلنتاج التصدير اإلنتاج

2,655 2,606 2,655 2,606 104 102 104 102 114 105 114 105 2,450 3,142 2,450 3,142 693 35,094 2013

2,529 2,529 2,529 2,529 92 92 92 92 96 96 96 96 2,723 3,368 2,723 3,368 645 36,007 2014

1,543 1,572 1,543 1,572 46 47 46 47 52 53 52 53 3,360 3,958 3,360 3,958 598 36,943 2015

1,680 1,854 2,412 2,683 72 80 75 84 77 85 80 89 2,658 3,384 3,673 4,400 727 41,841 2020

1,602 2,164 4,028 5,454 91 123 106 144 97 131 113 153 2,539 3,460 5,479 6,400 921 52,781 2030

1,037 1,703 4,731 7,762 89 147 120 198 95 156 128 210 2,001 3,124 6,777 7,900 1,123 62,970 2040

سيناريو السياسات الجديدة سيناريو 450 سيناريو 450سيناريو السياسات الجديدة

متوسط سعر استيرد النفط للوكالة

حصة الشخص من عوائد تصدير النفط العراقيأسعار النفط، دوالر/برميل

دوالر/شخص اإلنتاج والتصدير

سيناريو 450
االستهالك 

المحلي 

للنفط الخام

النفط )الخام وسوائل الغاز(، أ-ب-ي

سيناريو السياسات الجديدة سيناريو السياسات الجديدة سيناريو 450

سعر تصدير النفط العراقي
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  النفط بني السياسات واألوهام"مراجعة كتاب "
 فاضل اجلليبأتليف: 

 د. علي مرزا 

  2 ،1ـة ـمقدم :أولا 
اكتسبها  في مجال النفط    رصينة  برة خو   له سعة اطالع  رجلل وذكريات    تحليل وانطباعاتوصف و يحتوي هذا الكتاب على  

  صدرةالم  الدولمنظمة    أنتقل إلىومن ثم  (  1976-1967)   وزارة النفط العراقية  ابتدأها فيأربعة عقود  أكثر من  خالل  
ولعل    CGES   (1989 -) .3رًا كمدير لمركز دراسات الطاقة في لندنيواخ   ،OPEC  (1978-1989)  ، أوبكللنفط

. فمعرفته بتفاصيلها  والدولية واالقتصادية  االقليمية  يستطيع تغطية هذه الفترة بتعقيداتها الجيوسياسية  في طليعة منكاتب  ال
لكتاب بأنه تعلم الكثير من تحليل كان يظهر في بعض األحيان في  بعد قراءة ا  القارئ . ويخرج غنية وشاملة واتجاهاتها

والكتب  والدراسات  واالكاديمية    أن المجالت المهنية  كوال ش.  ة مجتزأ بطريقة    ةحيان كثير أوسائل األعالم بشكل سريع وب 
المتخصصة  الكت  والمتابعة  النفطية  يتناولها  التي  الموضوعات  الكتاب واقتدار  بجديـة  ابـغطت  المثال،  على سبيل    ؛ 

غير أن   .Yergin (2009)،  2009قح في ون   1992" الذي صدر في The Prizeالجائزة    "الغني بالمعرفة ل  ـمالشا
وساهم في  تابع    insider  من داخل األوبكأنه كان شخصًا    يوه  ي للكتاب عفر   عنوان نها  يمتلك ميزة مهمة بي    كاتب ال

كارتل  من  في إنتاج النفط وتصديره وتسعيره  تحول القرار    خاللهااألهمية تم    بالغةفي فترة    المنظمةوقرارات    تمداوال
في    الكاتب ومما يثير اإلعجاب أن الكتاب صدر و   .االعضاء في المنظمةالشركات الكبرى إلى الدول المنتجة للنفط  

ئمًا  اهناك د  ،على جانب كبير من حدة الذكاء والتذكر. من ناحية أخرى ال زال  هأن ، والذي يتبين منهالثمانين من عمره
وفنية شخصية  بذكريات  الكتاب  في  "استراحة"  تر ستوا  محطات  ممتعة  القضايا    القارئ   يحطالعية  متابعة  عناء  من 

 العويصة.  والتقنية والسياسية االقتصادية 

الكتاب النفط في    يتعرض  إلى حصة  تحديد األسعار  إلى  النفطية  الصناعة  هيكل  تتراوح من  كثيرة  لقضايا 
داخل  واتفاقهم واختالفهم  إلى سياسات األعضاء  ،  في منطقة الشرق االوسط  استهالك الطاقة إلى الصراع الجيوسياسي 

المنظمة،   ثقافية وفكريةا هذا  الخ.  وخارج  القضايا  في  و .  ضافة إلى لمحات  الالمهنية  كل من  رأيه في    كاتبيعرض 

 
في  *   عربية"،مجلة  منشورة  السياسات،  2016آذار/مارس،    19العدد    "سياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي  "للمركز  اإللكتروني  الموقع   ،

http://www.dohainstitute.org. 
القيمة على مسودة  السادة    اشكر  1 المصرفي موفق حسن محمود على مالحظاتهم  والخبير  المهيدي  الجنابي وكامل  النفط عدنان  خبراء 

 . بتحسينها، والتي ساهمت مراجعةال

  ولقد صدرت ترجمة .  Chalabi (2010)صفحة،    311في    2010في  اصل الكتاب الصادر باللغة اإلنجليزية    علىالمراجعة    اعتمدت هذه  2
 (. 2013الجلبي )صفحة،   348في  2013في للكتاب  عربية

 . OAPEC العربية المصدرة للنفط دولفي منظمة ال 1978و 1976لفترة وجيزة بين  الجلبيعمل  3
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في هذه المراجعة عرض ومناقشة    تثر آ. لذلك من الصعب التطرق لجميع هذه المواضيع. لذلك  بدراية وخبرة  تطورها
في    ، من ناحية اخرى   فيد في آن واحد.م، والتي ال تغني عن قراءة هذا الكتاب الممتع والي، في اعتقادجوانب أساسية

في أحيان  تقطع وعدم وضوح في التحليل و  بعض األحيان، في  تكرار إلى أدى كهذا البد أن تتداخل القضايا مما  كتاب
 .  أخرى 

النقاط  وفي القضايا أو    هذه المراجعة.  في  تتابعةفقرات مبشكل    التي يطرحها الكتاب   وسيتم عرض أهم القضايا 
سأبين  فإني    ،تحليل كاف  أو    إسناد رقميبدون    حالة نتائج ترد في الكتاب أو في  ،  أتفق أو اختلف فيهاالتي  المطروحة  

ية هذه  اصادر مبينة في نهيستند بعضها على م   تحليلية أو رقميةأو إضافات  ذلك من خالل مالحظات او تعقيبات  
 المراجعة.  

 مسائل أساسية اا: ثاني
 : فصولهفي معظمها  رتكر ي  اساسيةيؤكد في الكتاب على مسائل  

الشركات    (1) استطاعت  )النفطية  لقد  السبع":  الكبرى  شركات  و    Shellشلو   BP  بتروليوم برتش  "األخوات  خمس 
لتنظيم الصناعة  من تكوين كارتل    خالل النصف األول من القرن العشرين  (  CFPشركة فرنسية  زائداً   4، أمريكية

العراق،    : )ملكيات مشتركة في امتيازات دول الخليج العربي  أفقيمن خالل تكامل    النفطية خارج الواليات المتحدة
 ل وتكام  upstream operations  في عمليات استخراج النفط الخام  (38بي، أيران، ص  ظ السعودية، الكويت، ابو  

.  downstream operationsهلكين  تللمس  توزيع المنتجات النفطية والغاز العمليات الالحقة حتى    أمتد إلى عمودي  
خالل تخطيط العرض بما يتناسب مع الطلب على النفط  على استقرار الصناعة النفطية من    ولقد حافظ هذا الكارتل

بإنتاج    فمن ضمن هذا الكارتل تقوم الشركات.  والبتروكيماوية  النفطيةالخام، المشتق من الطلب على المنتجات  
البعض اآلخر  ،الخام   النفط "داخلية"باستخدام    ،وتشبع عجز بعضها من فائض  إلى تكريره في    ، أسعار  وصواًل 

بعد    ، prices  postedمصافي وبيعه للمستهلكين. وكانت األسعار الداخلية )التي كانت أساس األسعار "المعلنة"، 
إلى السعر المشتق من    امنه  انتاج النفط الخامأقرب لكلفة  ( هي  ينيات اتفاقات مناصفة األرباح في أوائل الخمس

بسبب    (. ولقد كان ذلك ممكناً net-back  مرجعال-صافيسعر ال فيما بعد    )ما أصبح يعرف  منتجاتهالطلب على  
   ( ونقله وتكريرهتييواالتحاد السوفي   الخام )خارج الواليات المتحدةهذا الكارتل على أنتاج النفط  ل  السيطرة شبه الكاملة

حتى    ( خارج الواليات المتحدة ) لتبادل النفط الخام  مستقلة  عالمية  سوق    وتوزيع مشتقاته مما نتج عنه عدم وجود 
 القرن الماضي.   ينياتسبع ظهور بداياتها في اوائل 

.  ينيات سعير الداخلي للنفط الخام تتعرض للتخلخل في الست أخذت هذه المنظومة المحكمة لإلنتاج والت   ولقد   (2)
  أيني على سبيل المثال،  أواًل، من خالل دخول ما يسمى بالشركات المستقلة )عن الشركات الكبرى( أمريكية وأوربية ) 

 
  Exxon ( ستاندرد أويل أوف نيوجرسي: أكسون 1تبدلت أسماء بعضها واندماج أثنين منها، هي: )  األمريكية الخمس، التيالشركات الكبرى    4
، وهذه Gulf( كلف  5)  Texaco( تكساكو  4)  Chevron( ستاندرد أويل اوف كاليفورنيا: شيفرون  3)  Mobilفاكيوم: موبل  –( سوكوني  2)

 . Yergin (2009, P. P. 485, 721). أنظر: 1984الشركة اشترتها شركة شيفرون في 
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ENI  كسيدنتالو اإليطالية وأ  Occidental  لمجال االنتاج/التصدير والتسعير في سوق    ( والنفط الروسياألمريكية
)العراق، العربية السعودية، الكويت،  من أربعة دول خليجية    1960تكوين منظمة األوبك في بغداد في    وثانيًا، .  النفط

 وفنزويال. إيران( 

  يخياتار منعطفًا  "،العالن عن السياسة النفطية في الدول االعضاءا"   ،1968في  90مثل قرار االوبك رقم ي  (3)
في ملكية أو المشاركة في   هذه الدولاألوبك عن تسعير النفط المنتج فيها وحق  دول  حيث تضمن القرار مسؤولية  

 االمتيازات النفطية وتعديلها وتطوير الثروة الهايدركربونية عمومًا فيها.  
  التملك الوطني ويمثل  .  ينياتالست ، منذ أواخر  ل الظروفد  بً وت    ع عضويتهايبعد توس وتأثيرها    تنامى دور األوبك (  4)

  باالتفاق في العراق وفعليًا    من خالل التأميم   ،90، تمشيًا مع القرار  (1975-1972) النفطية  والمنشآت  لعمليات  ل
(  وما بعده  )والملكية الكاملة الفعلية في أيران منذ زمن مصدقفي الكويت والسعودية وقطر    نفطيةمع الشركات ال

الى كسر    ،فعلياً ،  لقد أدىو .  الدور والتأثيرالوسائل الرئيسية لتنامي هذا  أحد    ،طية أخرى والمشاركات في دول نف
مما قاد لتعريض الصناعة النفطية الى تبعات    مع العمليات الالحقة  التكامل العموديإنتاج النفط و التكامل األفقي في  

مع حاجات    النفط الخام/الغازانتاج    وائمةم  منالكبرى  الشركات    كارتل  استطاعبينما    ،بعبارة اخرى   .السوق تقلبات  
  ملكية الدول فان    ككل  لدول المنتجة بما يحقق التوازن والنمو في الصناعة النفطيةل االنتاج    تقرير مستوى و   االستهالك 
   .الصناعة النفطية للتقلب  تض  ر  المنتجة ع  

الوبك وخاصة  اظيم أسعار النفط من قبل دول  فان استراتيجية تع  وتأثيرها في التسعير   ( بعد سيطرتها على اإلنتاج 5)
أضر بشكل كبير بحصة النفط في استهالك الطاقة العالمية    ، العراق في بعض األحيان  و   ،وفنزويال   الجزائر وإيران 

من    ،ابتداء  OECDنخفاض الحصتين، في الدول المتقدمة  ا ولقد حصل  وبحصة دول االوبك في استهالك النفط.  
لطاقة عمومًا واحالل البدائل محل النفط والتوجه نحو مناطق منتجة للنفط  ااستهالك    ءةوكفا  خالل تشجيع ترشيد 

تحملها لمسؤولية الزيادة ورفع عبئها عن    ،زيادة األسعارمسؤولية خارج االوبك. ولقد كانت نتيجة تبني دول االوبك 
نتيجة الرتفاع  الشركات بشكل كبير من خالل تضخم ارباحها  هذه  في الوقت الذي استفادت    الكبرى النفطية    الشركات 
 . االسعار

، وبالذات تغليب االعتبارات  غلب دول االوبك أل  في السياسات النفطية  التماسك/االنسجامضعف  يركز الكتاب على  (  6)
  التماسك -فضعطلق عليه  ستشف أن ما ي  ي    الكتابومن عرض  .  ( 59)ص    األيدولوجية والسياسية على االقتصادية

مواقف الدول االعضاء من سياسات واستراتيجيات األوبك ككارتل.  يتمثل بينصرف إلى نوعين من السياسات. األول  
الوطنية لهذه الدول. ففي مجال سياسات بعض الدول االعضاء ضمن األوبك فإن    السياسات النفطيةيتعلق بوالثاني  

، في رأيه، الحفاظ على حصة  وهو  تزامها بالهدف األساس لألوبك ككارتلنبع من عدم الي في نظره    التماسك- عدم 
النفط في استهالك الطاقة العالمية. وهي تلك الدول التي كانت تطالب بأسعار عالية وتعظيم العوائد قصيرة المدى  

ي هذا المجال  . وف"لكارتل" األوبكفي الوقت الذي كان تبني سعر اكثر اعتدااًل يساهم في تحقيق الهدف األساس  
 إيران، ذات االحتياطي النفطي العالي كان من مصلحتهايبرز شاه أيران والجزائر وفنزويال وليبيا. وبالرغم من أن  
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من بين  ،  الكاتبهذه السياسة، حسب رأي  إتباع     إطالة أمد استهالك النفط، من خالل تبني سعر معتدل، غير ان
في    إليران  في التسلح لتحقيق دور مهيمن  الشاه كان نتيجة لرغبة  ،  أدناه  عوامل أخرى سيتم التطرق أليها في ثالثاً 

أن    أعتقد  يولكن  .هاات، من صغر حجم احتياطكاتب الخليج. أما الدول الثالثة األخرى فموقفها نابع، حسب رأي ال
ما دامت مدفوعة، بجانب  لدول الثالث األخيرة داخل األوبك  ل  السياسات  تماسك- من الصعب قبول رأي الكاتب بعدم 

. أما النوع الثاني، في تغليب االعتبارات األيدولوجية والسياسية فأغلب  اتها النفطيةطبصغر حجم احتيا  سياساتها، من  
 . خامسًا، أدناه فياوله ننت ما س وهذا  1958يقصد به العراق بعد  كاتب الظن أن ال

 لمشهد النفطياألوهام في ا: ثالثاا 
 الكارتل الوهمي  (3-1)

في الفصل  تم تلخيصه  لعل من أهم المواضيع التي تتكرر في ثنايا الكتاب وتحدد موقفه من دور األوبك منذ انشاءها )و 
قبل عرض  و .  mythوهم شائع،  أو    اسطورة ( هو اقتناع الكاتب أن اطالق صفة  كارتل على منظمة األوبك هو  14

  حول  منتجين   مجموعة  بين  اتفاق   هو   ، بشكل عام، cartel  أن الكارتلذكر  نوالتعليق على وجهة نظره من المناسب أن 
  يتحقق  الذي  ذلك   من  اعلى  ألعضاءه   أرباح  مجموع  تحقيق   هو   منه  والهدف .  السوق   حصة  وأ  اإلنتاج  كمية  وأ  البيع   سعر

،  game theoryاللعبة    في نظرية  prisoners’ dilemmaمعضلة السجناء    وحسب.  تنافس االعضاء في السوق   ذا إ

يتسم الكارتل  المتفق عليها    وإلزامهم بحدود حصصهم  بة إنتاج األعضاءاقر م آلية داخل الكارتل ل  وجود   عدم  حالة  في  فأنه
إلى تخطي    واإللزام  أذ يؤدي غياب الرقابة  عدم استقراره.  مما يساهم في بعدم الفعالية في تحقيق الهدف من تكوينه  

  ةوبالنتيج  (المنافسة   سعر  من   اعلى  سعر  لتحقيق   االنتاج  تحديد   هو  االتفاق  )عندما يكون   اإلنتاجية  االعضاء لحصصهم 
كان  ،  ولعدة دول أعضاء في األوبك .  وينخفض مجموع االرباح مقارنة مع حالة االلتزام بالحصص  البيع  سعر  ينخفض

عدم  ل  إشارتهفي    خاصة  ؛( منه13، كما يتبين ذلك من الكتاب وبالذات في الفصل )في بعض األحيان  هو الحالهذ  
الدول االعضاء واعتمادها بداًل من ذلك على ما يرد من  بعض ثقة سكرتارية األوبك بأرقام االنتاج الفعلية التي تجهزها 

  . مهم بهاأرقام في "الصحافة المتخصصة" التي كانت تبين تخطيهم للحصص المقرة. ولم تكن المنظمة قادرة على إلزا
عندما تقبل السعودية )اساسًا، وغيرها من    الكلي  اإلنتاجي ببرنامجها لاللتزام األوبك كانت تملك الوسيلة    ي أعتقد أنولكن

   .طويلة لفترات  إنتاج العراق . هذا إضافة النخفاض ( بتحمل دور المنتج المتبقيبدرجة أقل الدول الخليجية 
يسيطر  ،  حقيقي  المنظمة ككارتل  تحققه  ان  يمكن  كان  ما  تحليل  ينصب عرض الكتاب على  وفي هذا المجال

  في  والذي  الدولية  النفط  سوق   في  مهيمنة  حصة  على  الحفاظتبنت هدف    لو  فيما  ،يالدولالنفط  احتياطي    أغلبعلى  
الكارتلمصلح  تكمن  تحقيقه الهدف أو تحقيقه..  البعيد  االمد  في  ة  المنظمة فشلت في تبني هذا  ة  سيطر   بعدف  ولكن 

  عن(  منها  قليل   عدد عدا    فيما) نفسها  قرن الماضي عزلت هذه الدولال  ينياتخالل سبع  فيها  النفط انتاج  على  اعضاءها
، مما أدى إلى  المستهلكة  الدول   في  )التكرير والتوزيع(    downstreamالالحقة إلنتاج وتصدير النفط الخام   مراحل ال

  بإنتاج   المرتبطة  األمور  حول  بالتنسيق   االلتزام عدم  و بين أعضاءها    التعاون   ضعفل نتيجة  و .  عموديال  التكامل  أضعاف
  المنظم  بالدور  تقوم  ان   المنظمة، ككارتل،  تستطع  لم  وبذلك.  فيما بينهم  األفقي   التكامل  فع  ض    ،upstream  ، النفط
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الخام والمراحل الالحقة  في  النفطية  للصناعة النفط    منذ و   5. الكبرى   الشركات  كارتل  بكفاءة   به  يقوم   كان  الذي مجال 
لتحقيق االستقرار    وسيلة تغيير مستوى اإلنتاج  تستخدم المنظمةلم    والعشرين  الواحد   القرن   من  الثاني  العقد  وحتى  1973

. وبسبب أن ظروف  للحفاظ على أسعار عالية  ، غالبا ،استخدمتهفي السوق من خالل تحقيق أسعار "معتدلة" وإنما  
  ، أحياناً ر  ، كما أن المنظمة لجأت إلى زيادة اإلنتاج لتخفيض األسعاالسوق لم تساند األسعار العالية في أحيان عديدة 

- 1973، خاصة خالل  العبء  كانتعظيم األسعار/العوائد    سياسةوفي اتباع    .األسعار  بتقلب   ، ككارتل،ساهمتها  فإن
، عند تطبيق اسلوب الحصص  الخليج   دول  غير  لمصلحة(  العراق   ضمنها  من)  الخليج   دول   على  أشد  ،1987/88

التخفيض في مجموع انتاج أعضاء المنظمة، تحملته هذه الدول، وبالذات  ك إلى أن عبء  ل اإلنتاجية. ويعود السبب في ذ 
 ج متبقي لتعوض عن تخطي األعضاء اآلخرين لحصصهم اإلنتاجية.  تالسعودية، كمن

 على المنظمة هو واحد من األوهام الشائعة.  " كارتل"أن اطالق صفة  اتب لكل هذه االسباب يعتقد الك

 التالية:  مالحظاتي أقدم   سياقوفي هذا ال 
تفق مع النتيجة الواردة في الكتاب في  أ يفي حالة القبول بمعيار الحفاظ على حصة السوق كأهم هدف لألوبك فإن  ( أ )

حيث   . أعضائها من السوق النفطية  صأن المنظمة فشلت بتحقيق هذا الهدف كما يدل عليه انخفاض مجموع حص
، من  NGLs  خام، الذي ال يشمل سوائل الغازانخفض مجموع حصص األعضاء في التصدير العالمي للنفط ال 

ولكن الكتاب نفسه يشير    6. 14-2010% خالل  57وإلى    84-1980خالل    %65  إلى  73-1969% خالل  86
وكذلك في  ،  1987/88- 1973)وتخفيضها( خالل الفترة    في رفع األسعار  تأثير حاسمكان لها  إلى أن المنظمة  

  إجراءات   أنف  الماضية  قرن   النصف  خاللالكتاب(. وبهذا يمكن القول أنه  )تاريخ صدور    2010حتى    استمرار تأثيرها
)مع أنه أتسم بالتناقص نتيجة    كان لها دور ملموس في المجال السعري   7( كقائد سعري )أو    وسياساتها ككارتل  األوبك

.  متبقي  كمنتج   السعودية   دور تطبيق الحصص اإلنتاجية و   ل خال  النخفاض حصة األوبك من السوق(، خاصة من
استمر    هالسوق ولكنفي    ته"كارتل" األوبك "الحفاظ على حص   يستطعصحيح، عند مقارنته بكارتل الشركات الكبرى لم  

كمعيار  "وهمي" إذا أخذنا الحفاظ على حصة السوق    إذن  فهوفي األسعار.    في التأثير   ( متناقصةبالطبع بدرجة  )
وبالرغم من  .  1987/88-1973األسعار، خاصة خالل الفترة    بمعيار التأثير فيوهمي"    كان "غير  ولكنهللحكم  

  لب الط  في السوق الدولية بتفاعل  زايدبشكل متأصبح يتقرر  ،  2010-88/1987الفترة    خالل  ،بعد ذلك أن السعر  
  اساسيات الصناعة النفطية   وبتأثير  ، في ظل تنامي العرض من خارج دول األوبك،على النفط  والعرض العالميين

 
قيام دول األوبك "ككارتل" باستثمارات تمتد إلى العمليات الالحقة بحجم توقع  من غير الممكن، ألسباب اقتصادية وتنظيمية وسياسية،    إن  5

 .برى يحقق تكاماًل عموديًا كما كان حال كارتل الشركات الك
 . P.3( OPEC ,2004(4 ومن OPEC )201(5ملحق ب  اكسيل: جدول األرقام مستلة من  6
 ينيات منها لكارتل. فالمنظمة اصبحت، من الناحية االقتصادية، منذ بداية السبع  ،price leader  أن المنظمة هي أقرب لقائد سعري   أعتقد   7

فلقد    تمثل اتفاقًا بين أهم مصدري النفط للتأثير في مستوى األسعار، من خالل تحديد اإلنتاج، مع وجود منتجين مهمين خارج هذا االتفاق.

الخام   النفط  األوبك من  الفترة  بلغت حصة  العالم و53حوالي    1973-1969خالل  أنتاج  العالم86% من   OPEC،  % من صادرت 

(2004, P.P 22, 34) . 
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  الفترة  خالل  أما  8. األوبك استمرت كعامل أساس في التأثير في هذه السوق  ولكن ،والتوقعات والعوامل الجيوسياسية
  ، إذ كانت أساس في مستوى السعر العالي الذي تحقق خاللها، فلم يكن للمنظمة دور  2014منتصف-2010نهاية

  الواليات   في  tight oil  المحصور   النفط   إلنتاج  الدرامي  االرتفاع  من  بالرغم   ، دوالر  100  ل  السعر  تخطي  اسباب  أهم 
  هذه   وازنت  بحيث  الخ،  ،والسوري   والروسي  والنايجيري واإليراني    الليبي  اإلنتاج  في  اتنخفاضال  عائد  ،المتحدة 

  خاصة  العالمي،   الطلب   لتنامي  إضافة  هذا.  المحصور  النفط   إنتاج   في  الكبيرة  الزيادة  الفترة،   هذه   خالل  ،نخفاضات اال
  الشديد   الحالي  التدهور  إلى  العالمي  الطلب  نمو  وضعف  العرض  زيادة   ادت  ذلك   بعد.  اآلسيوي / والصيني  االمريكي

   (. ب -2015) مرزا  أنظر ، 2016 وأوائل 2014 منتصف بين االسعار في

في    صتهح فهو وال شك ليس كارتاًل قويًا خاصة بعد تناقص  .  الذلك فإن اطالق صفة كارتل "وهمي" مبالغ به  ( ب)
من المنتجين الكبار. وإذا اتبعت سياسات معتدلة في التسعير    منظمةمجموعة    نه يبقى كول.  العالمي للنفط تصدير  ال

تحقق  المعتدلة هي تلك التي    سياساتوالمقصود بال   .مستقبالً   ستحافظ هذه المجموعة على تأثير مهم في سوق النفط 
العوائد النفطية    وهدف الحصول على حد أدنى منبين هدف الحفاظ على حصة مناسبة في السوق    تسوية مقبولة

،  ألعضاء المنظمة. فاألعضاء مختلفي المصالح واإلمكانات النفطية وال يمكن التركيز على هدف واحد للمنظمة
أثرت    ككارتل  عنها  "الفكرة الشائعة"هو أن    السوق النفطيومما يمنح تأثيرًا مضافًا لألوبك في    .عقدهاوإال أنفرط  

م في سعر النفط. وال أدل على ذلك من تأثير قرار األوبك بعدم تخفيض  وال زالت تؤثر في توقعات السوق ومن ث 
في زيادة حدة انخفاض    2015في كانون أول  ذلك  وتأكيد    2014حصص أعضائها اإلنتاجية في تشرين ثان  

 أسعار النفط.  

نفط الشرق    استهالك  حصةوانخفاض  النفط لمصلحة أشكال أخرى من الطاقة    استهالك  حصةانخفاض    إن  ( ج)
بسبب  وسط لمصلحة مصادر نفطية أخرى عالية الكلفة كان نتيجة محصلة متغيرات وعوامل متعددة وليس فقط  اال

قاد إلى سياسات، في  القرن الماضي  ينيات منذ منتصف سبعفال شك أن ارتفاع أسعار النفط  9ارتفاع أسعار النفط. 
كثافة    انخفاضوالذي نتج عنه    ة استخدامهفاءالدول المستهلكة خاصة المتقدمة، لترشيد استهالك النفط وزيادة ك

خالل العقدين والنصف األخيرة أخذت االعتبارات البيئية تؤثر بشكل متزايد على أشكال الطاقة  لكن  و   10. عمالهاست
عمومًا( مما    fossil fuel  المستخدمة بحيث أزداد استهالك الطاقة المتجددة على حساب النفط )والوقود األحفوري 

النفط والطاقة عمومًا في    عمالساهم ايضًا في انخفاض هذه الكثافة. كما ساهم عامل آخر في انخفاض كثافة است
 

في األدبيات النفطية ليشمل مجموعة من المتغيرات من ضمنها: مستوى  الصناعة النفطية"    fundamentals  أساسيات  يستخدم تعبير "   8
 الدخل )الناتج المحلي اإلجمالي(، نمو السكان، التطور التكنولوجي، اإلحالل، الترشيد، اكتشاف/تطوير احتياطيات نفط جديدة، الخ.

وإلى   1990% في  37إلى    1971% في  49انخفضت حصة النفط )الخام وسوائل الغاز( من االستهالك األولي للطاقة في العالم من    9
 . IEA (2002, P. 410, 2015, P.P. 57, 584)، أنظر: 2013%% في 31

المستخدمة لكل دوالر  (BTU  حدات الحرارية النفط )أو الطاقة( تساوي حاصل قسمة عدد براميل النفط )أو الو   عمالاست  intensity  كثافة  10
 إجمالي باألسعار الثابتة, -محلي-ناتج
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وهو التغير في الهيكل اإلنتاجي فيها من خالل  (  ومن المتوقع تنامي مساهمته في الصين )  OECDالدول المتقدمة  
حيث  على حساب الصناعة.  لصحة، التعليم، الترفيه، السياحة، الخ()االتصاالت، ا زيادة األهمية النسبية للخدمات 

ك يالحظ، على  للذ أقل كثافة في استعمال الطاقة من قطاعات الصناعة.  هي  ن قطاعات الخدمات في االقتصاد  أ
تج  محصلة هذه العوامل في تخفيض استهالك النفط تغلب على أثر نمو النا  أثرأن    ،سبيل المثال في الدول المتقدمة 

  ، في هذه الدول، خالل العشرة سنوات األخيرةكه  المحلي اإلجمالي في زيادة استهالك النفط بحيث انخفض استهال
IEA (2015, P.P. 31-38, 119).   ابتداًء  عالية الكلفة فلم يكن بخامات نفطيةأما تعويض نفط الشرق األوسط ،

per se  ،  نتيجة النفطية  اإلمدادات  أمان  بتهديد  تتعلق  جيوسياسية  العتبارات  كان  وإنما  األسعار  الرتفاع  نتيجة 
، وما نتج عنها من "مقاطعة نفطية"،  1973فحرب اكتوبر  األوضاع الجيوسياسية المضطربة في الشرق األوسط.  

تأثير حاسم في تهديد أمان االمدا -والحرب العراقية الدافع لتطوير  اإليرانية كان لهما  دات النفطية ومن ثم توفير 
والبد أن    . لذلكتوفير المبرر  تجاه  افإنه كان باألسعار المرتفعة للنفط    تأثير   أماللنفط.  عالية الكلفة  مصادر أخرى  

% إلى  86جميع هذه االعتبارات ساهمت في االنخفاض الحاد في حصة األوبك من تصدير النفط العالمي من  
%، خالل  57% إلى  65، مقارنة باالنخفاض األقل حدة، من  1980/84-1969/73،  % خالل عقد واحد 65

 . 2010/14-1980/84ثالثة عقود الحقة 

يتطرق الكتاب بشكل متكرر في تبرير استراتيجية الحفاظ على حصة السوق من خالل تبني سعر معتدل غير    ( د )
  عوائد تصدير النفطاثر انخفاض السعر على    ألنان هذه االستراتيجية مناسبة على المدى الطويل    إلى  مبالغ به
المطلوبةأثر  يتخطاه   الكمية  العوائد  زيادة  زيادة  المطلوبة  الكمية  وارتفاع  السعر  انخفاض  محصلة  تكون    بحيث 

األوبك.   ال لمجموع دول  أن هذا  الواضح  النفط هي أكبر من    تبريرومن  السعرية على  يفترض أن مرونة الطلب 
ان مرونة الطلب السعرية طويلة االمد    ، هياالولى  :حقيقتين تبين  ديرات الفعلية المتوفرة للمرونة  التق ولكن    الواحد.  

)مع انها اخفض    اقل بكثير من الواحد   هي( في معظم دول العالم  ، عموماً المفردة  النفطية  للنفط الخام )وللمنتجات 
ان هذه المرونة بانخفاض مستمر حتى  فهي  لثانية  االحقيقة  . اما  بكثير في الدول المتقدمة منها للنامية والصاعدة(

انخفاض السعر )بالرغم من حفاظه  إن  فوفي ضوء ذلك    11. مقارنة بالسابق انها وصلت االن الى مستويات متدنية  
وليس ارتفاعها. ويعود ذلك إلى أن االرتفاع النسبي    الى انخفاض العوائد من بيع النفطيؤدي  على حصة السوق(  

لذلك فإني اعتقد إن من األفضل تبرير هذه االستراتيجية    .من االنخفاض النسبي للسعر  أقلة يكون  للكمية المطلوب
  :األساس التالي ليس على أساس تعويض زيادة الكمية النخفاض السعر في تأثيرها على مجموع العوائد وإنما على  

فترة  استخدام النفط بحيث تكون القيمة الحالية للعوائد النفطية على مدى    فترة ن اعتدال السعر يساهم في إطالة  إ
األقصر في ظل سعر    فترة االستخدام األطول في ظل سعر معتدل أعلى من القيمة الحالية على مدى  االستخدام  

 
 . ,umin & Kimura (2014)o(2007), Ph et alWB (1997), Dargay :انظر المصادر التالية، على سبيل المثال 11
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)بموافقة  تلتزم األوبك بحيث  حرج،يتقرر في ضوء سعر  أمداالستخدام فوق   فترة طالة هذا على افتراض إ. مبالغ به
 . بأقل من السعر الحرج  "في تحديد سعرها "المعتدلاعضاءها( 

 قوة اقتصادية تواجه الغرب كاألوبك  وهم (3-2)
ي  لذ)وا  الثالث لمجابهة الغرب- أما الوهم اآلخر الذي يتعرض له الكتاب، فهو وهم ان االوبك قوة اقتصادية من العالم 

.  ( 117مقابلة، صجابهة  م  كقوة    ، 1974من قبل الدول المستهلكة المتقدمة في    ، وكالة الطاقة الدولية  تأسيس دفع إلى  
االوبك    أما تكوين  ان  فهي  الكاتب،  األمر، من وجهة نظر  الستحقيقة  اثناء  االرباح  اقتسام  في  ثم    ينياتوسياساتها 

بعدم    تمت، كلها  ينيات والثمان  ينيات، خالل السبع وأخيرًا تبني أسعار عالية التأميمات والمشاركات في امتيازات النفط  
الشرح  بين في أدناه  أ وسشركات النفط الكبرى وحكومة الواليات المتحدة.    قبل  من   تشجيع غير مباشربمعارضة وربما  

ن واالتحاد  و ن المستقلو المنتج جدد ) القادمون  ال أخذ    ينيات في خالل الست.  الكتاب، عموماً   كما ورد فيالمتعلق بهذا "الوهم"  
منحهم ذلك ميزة  لقد  . و ت الكبرى لكارتل الشركا  خصومات على األسعار المعلنة  في بيع النفط بأسعار تمثل   (السوفيتي 

،  االنتاج العالميفي   حصة كارتل الشركاتانخفاض    الى ى أدمما  زيادة إنتاجهم تصريف خاماتهم ومن ثم  تنافسية في 
.  (41ص ) (،1960% في 72إلى   1950% في 85من ، )خارج الواليات المتحدة وكندا واالتحاد السوفيتي والصين 

المعلنة الحتساب الضريبة )في مقاسمة األرباح(  ل  اختيار األوبكولكن   التي منحها  األقل    بداًل من األسعارألسعار 
  . عنهم مما أزال ميزة تنافسية    حتى لالتفاقات مع القادمين الجدد،،  أدى إلى تحديد أرضية لسعر النفط  القادمون الجدد 

أما خالل  .  (44)، ص  (1966% في  76  ىإل)الكارتل في اإلنتاج بل زيادته  تدهور حصة  ولقد قاد ذلك إلى وقف  
زيادة أرباح الشركات  أدت إلى  المنظمة فإنها  التي تبنتها  سياسات تعظيم األسعار/العوائد    فإن  ينيات الثمان/ينيات السبع

ساعد    ،من ناحية اخرى   تموياًل كافيًا لالستثمار في مناطق عالية الكلفة للنفط.  ، والذي وفر بدورهبشكل كبيرالكبرى  
(. هذا  249/250  على إنعاش الصناعات الغربية )هكذا وردت، ص  عالميةالمالية ال  راكز إلى الم   البترودوالر  توجيه

بالدوالر ساهم   النفط  ان استمرار تسعير  الى  كالعملة األولى في  است   باستمراراضافة  الدوالر  العملة    احتياطاتخدام 
  ينياتكسون في أوائل سبع ي ن الرئيس قراره  ذوبذلك ساهم بالتعويض عن ازالة اساس الذهب الذي اتخ  في العالم  االجنبية

  هي وهم آخر.  لغربا  لمجابهة  كقوة اقتصاديةاالوبك  مقولة  ان  التي يتوصل لها الكاتب هي  القرن الماضي. النتيجة  
 . ادات الغربيةواالقتص النفطية الكبرى شركات  بال  متمثلةً  مصالح الغرب  تخدم فاألوبك

الحقيقة   قائمة على استنتاج  فإن  وفي  الشواهد   عدد  الكاتب منهذه وجهة نظر  ،  التي يوردها كما يلي  من 
  القتصادية تحليل ا  على  ،، كما يذكر هوينيات بالنسبة للست  ب في استنتاجهمد الكاتتاع  أواًل،  . من اإلقناع  متباينةبدرجات  

.  Penrose (1968)  ،في كتابها الممتاز حول الشركات النفطية في الدول النامية  E. Penroseالرصينة    البريطانية
الكاتب من أن شركات النفط الكبرى أرادت التخلي عن التسعير وإدارة اإلنتاج في منطقة الشرق األوسط    ثانيًا، استنتاج

( وبخالف موقفها المتشدد من  1975-1972تأميم النفط في العراق )  فعند.  oil liftersوالتحول إلى مستلم للنفط  
أدناه،   الذي سيرد ذكره في ،  1960لسنة    80قانون  ال بالالمباالة من    خامسًا  أن موقف الشركات أتسم  الكاتب  يبين 

(. من ناحية أخرى، بينما كانت الشركات مستعدة للتوصل إلى تسوية مع الدول المنتجة في  93)  ص  ، عمليات التأميم 
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وكأنها    1973( فإنها لم تستجب لطلب األوبك للمفاوضة في تشرين أول  61ص    ،1971مفاوضات طهران )شباط  
األوبك تتخذها  التي  القرارات  لقبول  اإلنتاج ومستعدة  وإدارة  التسعير  مسؤولية  التخلي عن  في  يستنتج  . و كانت راغبة 

  احمد زكي كالمته التلفونية مع  مو   Exxonرئيس شركة     G. Piercyالكاتب ذلك من موقف الالمباالة لممثل الشركات
شركات على القرارات التي يمكن ان تتخذها المنظمة حول  ل التي فهم منها عدم اعتراض ا ،، وزير النفط السعودي يماني

  نيسان/أبريل   ظهر في  لمقال  اتب شارة الكا    ، لمثالا . على سبيل  غير مباشرةشواهد    ،ثالثاً   .( 106)  ص  ، األسعار واإلنتاج
( لرئيس قسم  المؤثر   ”"مجلس العالقات الخارجية)الصادرة عن   Foreign Affairs جنبيةالشؤون األفي مجلة  1973

  ’The Oil Crisis: this Time the Wolf is Here‘بعنوان    J. Akinsالشؤون النفطية في وزارة الخارجية االمريكية  

النفط    تعظيم أسعارب  شاه إيران  أسباب مطالبةبعض  عن    ما ورد في الكتاب  . وكذلكيبرر فيه الدعوة لزيادة أسعار النفط 
رابعًا،  (.  114)  ص،  الواليات المتحدة تؤيد ذلكحكومة  خبر أن  ألنه يعتقد )أي الشاه( أو أنه أ    ينياتالخام خالل السبع

لعوائد النفط )البترودوالر( من الدول    والتدوير الفعلي   استمرار تسعير النفط بالدوالر شواهد ارتفاع أرباح الشركات الكبرى و 
 المصدرة للنفط إلى المراكز المالية العالمية. 

  تصلةممسائل اقتصادية اا: رابع
أخترت منها ما   يات،ن خالل السبعينيات والثماني  ،بقرارات األوبك   رتث  أوت    رتث  أ عديدة    يتعرض الكتاب لمسائل اقتصادية

 يلي: 
من نظام نفطي احتكاري كانت األسعار فيه تتقرر    تحولالجرى  الفترة التي يغطيها الكتاب    خالل  اسعار النفط:(  4-1)

  اآلن  الحال ألسعار في السوق كما هوإلى نظام تتقرر فيه ا  ينياتأوائل السبعالشركات الكبرى حتى كارتل من قبل 
االوبك  ولكن قبل  من  ال بتأثير  هذا  أن  غير  بفترة    تحول.  منامر  امتدت  السبع  نتقالية  منتصف    ينياتأوائل  إلى 
تخذت  ا بعد أن رفضت الشركات التفاوض بشأن التسعير وتعديل عقود االمتيازات،    1973ي أواخر  فف.  ينياتالثمان 

اسعار  ي تتحدد  ذال و إشارة    كسعر  APIo43النفط السعودي الخفيف  سعر  بالتسعير من خالل تثبيت    اً األوبك قرار 
على   األوبك  خامات  الجغرافي(باقي  والموقع  والنوعية  الكثافة  )باختالف  أساس    . أساسه  هو  السعر  هذا  وأصبح 

لكن  (. و 105)  ص   ،للشركات الكبرى ولكن بمستوى أعلى  المعلنة وبك التي حلت محل األسعار  لنة" لألاألسعار "المع
فيه  لوقت الذي كان  أدى التزام السعودية بسعر اإلشارة، مع كونها المنتج المتبقي، في ا  1985بحلول منتصف  

السوق  في  حصتها  هبوط  إلى  اسعارهم،  الخصومات على  يمنحون  قراراً أعضاء آخرون  اتخاذها  إلى  أدى  مما   ،  
. ويساوي net-back  المرجع-الصافي  أساسبدله  وتبنت  األوبك    خالل   نفط االشارة من   سعر   عن تحديد   بالتخلي
  تكاليف   سنغافورة ناقصاً  وأروتردام   أو   للواليات المتحدةسعر برميل المنتجات في الساحل الشرقي  المرجع-الصافي

تم التخلي عن نفط االشارة السعودي واستبداله بأسعار    1988وفي    التكرير والنقل منها الى راس تنورة في الخليج. 
المتوسط مع مهارة  أنه  ومن الجدير ان يذكر  .  لخامات األوبك   كأسعار إشارة   WTI  خامات برنت وخام تكساس 

ل  يعلى سب  كما يعرضها الكتاب. الكاتب في العرض يبقى هناك عدم يقين من مسألة التسعير خالل الفترة االنتقالية  
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  ( 135ص  )  غير اقتصادية  اً سسبوصفها أ   السعودي من خالل األوبك شارة  أسس تحديد سعر اال  أنتقد  ه المثال، مع أن
 . ولكنه لم يشرح تفاصيل أو أسس هذا التحديد

األوبك على نشاطات    عملاقتصر    ينيات منذ انشاءها وحتى أواخر الست  توحيد األسس الضريبية وفرض اإلتاوة:   (4-2)
قوانين والتطبيقات الضريبة تجاه الشركات النفطية، وبالذات في اقتسام األرباح.  التوحيد    ومنهاتنسيقية وتنظيمية  

ريع  /اعضاءها من خالل االتفاق مع الشركات على فرض إتاوةإضافة لذلك استطاعت المنظمة من زيادة عوائد  
royalty    بر هذه المدفوعات جزًء من  عت  % من قيمة اإلنتاج. غير أن الشركات النفطية اشترطت أن ت  12.5بمقدار

تكاليف الشركات عند احتساب األرباح واقتسامها بين الشركات والدول المنتجة. ولقد اصبح ذلك يعرف في حينه  
% من قيمة اإلنتاج  6.25. بذلك ازدادت عوائد الدول المنتجة بمقدار  expensing of royaltyالريع  / فيق" اإلتاوة "تن 

 مقارنة العوائد قبل فرض اإلتاوة وبعدها كما يلي: بيان ذلك، من خالل مقارنة بعوائدها قبل فرض اإلتاوة. ويمكن 

 التكاليف(.  - × )قيمة اإلنتاج    %50% × األرباح  =   50 =  حصة الدولة قبل فرض اإلتاوة (1)
 التكاليف( -% × قيمة اإلنتاج 12.5 -% × )قيمة اإلنتاج 50% × قيمة اإلنتاج + 12.5 =  حصة الدولة بعد فرض اإلتاوة (2)

 الدولة قبل فرض اإلتاوة.  حصة % × قيمة اإلنتاج  +6.25 =  (التكاليف  -% × )قيمة اإلنتاج 50% × قيمة اإلنتاج + 6.25= 

الزالت ذات الطريقة في االحتساب تستخدم في اتفاقات المشاركة في اإلنتاج. على سبيل المثال، في مشاركات  و 
ومن المفروض    ، الفصل العاشر( 2012)مرزا،  %  65والضريبة  %  16.7بلغت اإلتاوة    2009اإلنتاج في ليبيا حتى  

 %. 35والضريبة  % 10حيث تبلغ اإلتاوة   العراق  أن ذات الطريقة تستخدم في اتفاقات المشاركة في كردستان

الذروة،  (  4-3) النفطية  :peak-oilنفط  استخدام االحتياطات  أثار  لتقرير    proven reservesالمثبتة    لقد  كمعيار 
هذه  مسألة صدقية أرقام االحتياطات كما تقدمها    ينياتاألوبك خالل الثمان للدول األعضاء في    الحصص اإلنتاجية

ذلك أن الحصول  نشاط استكشافي وتطويري واضح.  ب  غير مرتبطة   األرقام والزيادة فيها  عندما تكون خاصة    ،الدول
ولقد تزامن ذلك مع تسارع الطلب    يقدم الدافع إلى تضخيم هذه االحتياطات.   كانعلى حصة أعلى من االنتاج  

  . في منطقة األوبك فطي  الن نمو االستثمار    ؤ وتباطالنمو في إنتاج المناطق خارج األوبك    ؤط وتباطالعالمي على النف
النفط قد وصل  إنتاج  خشية عالمية من إن    لقد ولد ذلكف   ،وفي ضوء التشكيك بأرقام االحتياطات النفطية لدول األوبك 

ن استمرار نمو الطلب  إ وبالنتيجة ف  امته.وليس هناك احتياطات كافية إلد  peakمداه في الزيادة أي وصل ذروته  
ك أيضًا  لكما تزامن ذ.  oil crisis or crunch  مع عدم مجاراة العرض سيخلق أزمة نفطالسريعة  بخطاه التاريخية  

احتمال نفاد النفط قبل إيجاد  بما في ذلك    عموماً،  الموارد الطبيعية  exhaustibility  مع النقاش الدائر حول نفادية

رتفاع المستمر في أسعار  االتوقع   اوالذي من نتائجه peak-oil الذروة -فطن  بمسألةبدائل له. كل ذلك أصبح يعرف 
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النتقاد  (  12الفصل  في  )   مقنعة عموماً نقاط    الكاتبيقدم  و ه نحو النفاد.  هتجاا و النفط نتيجة لتزايد درجة محدوديته  
 الذروة وكما يلي: -نفط طروحات مسألة

اكبر بكثير مما هو منشور خاصة بالنسبة للعراق وإيران )حتى   وبكلمجموع دول األ)ا( ان مجموع احتياطات النفط  
 مع األخذ باالعتبار بعض مبالغات الدول كفنزويال واإلمارات(. 

  ينيات في الثمان   كما كان متوقعاً ان النمو في الطلب على النفط لم يكن عاليًا   ينياتبينت الفترات الالحقة للثمان)ب(  
 وإنما تباطأ بشكل ملحوظ بعد ذلك. 

 )ج( احالل انواع اخرى من الوقود محل النفط في استخدامات عديدة. 
 )د( التقدم التكنولوجي في زيادة استخالص النفط من احتياطاته.

التي حدثت خالل الفترة    متحدةأن الزيادة الدرامية في إنتاج النفط المحصور في الواليات ال  نافلة القولومن  
ز  وقت صدور الكتاب لذلك لم ت  المعالم  لم تكن واضحة    2008-2014   ، في هذا المجال. من ناحية أخرى   ،فيهب ر 

والتقارير االستشرافية التي    بمقولة وصول إنتاج النفط إلى ذروته  المناقشات التي دارت أو تأثرت خذ الكاتب على  يأ
إدارة األبحاث في  و   وكالة الطاقة الدولية وشركة أكسون األمريكية و   معلومات النفطكإدارة  )  جهاتقامت بها عدة  

التي    رةر المبالغات غير المبحجم  ،  تحذر من األزمة القادمةوالتي    ،ينيات في أواخر السبع  (الكونغرس األمريكي، الخ 
وهذا صحيح  ،  (170)ص    1985بحلول  الواضح  تنبؤاتها جميعًا أثبتت خطئها    ير إلى أن. كما أنه يشوقعت فيها

  ، خاصة المتقدمة، زت الدولف  ح  رير االستشرافية والنقاشات األخرى  االتق  من المناسب مالحظة ان هذهغير أن  بالطبع.  
تقدم أساليب  ل   باإلضافةلترشيد استهالك النفط وتشجيع احالل انواع اخرى من الوقود وإسراع خطى التقدم التكنولوجي  

ا وتقدير  النفط  عن  أخرى هتياطاتح البحث  بعبارة  تكون    ،.  الصورة  قد  قدمتها  "القاتمة"تبعات  التقارير    التي  هذه 
التقارير    ا النوع منفهذ  تحق تنبؤاتها!  ياسات التي أدت إلى عدم باتخاذ االجراءات وتطبيق الس ساهمت  قد    والتحليالت

  . فهي أو مناهج سياسات وتوصيات لمتخذي القرار   نما يمثل معظمها برامجاو   "محايدة "قاطات أو تنبؤات  اسليست  
  استمرار التوجهات غير المرغوبة توصي بالسياسات المطلوبة لتجنب تحقق  وء وفي ض  التنبؤات / سقاطاتاإلتقوم ب

عن وكالة    ،2015نوفمبر  / ثانالذي صدر في تشرين    "2015تقرير آفاق الطاقة العالمية  " هذه االسقاطات. ولعل  
ناريوهات لتطور الطلب العالمي على  ي . فهو يعرض عدة سIEA (2015)،  ك لمثال جيد على ذالطاقة الدولية،  

تقليل أنواع الوقود  إلى  هدف  السيناريو الذي ييركز على  ولكنه    ،2040حتى    ومن ضمنها النفطوالعرض منها  الطاقة  
  يلتزم بأهداف الذي  (  450سيناريو  وآخر بشكل صارم )   (سيناريو السياسات الجديدة ) بشكل معتدل    المضرة بالبيئة

 . 2015في كانون اول/ديسمبر  باريس  علنت فية التي أ  المناخ العالمي  ةاتفاقي
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 لعراق بين عهدين  ا: خامساا 
.  2003والثاني منذ  1958  بالفترة التي أعقبت(. األول يتعلق معظمه 15و 4العراق بفصلين ) تابيخص الك( 5-1)

( الفصل  في  ابتداًء  ويالحظ  النفطية.  العراق  احتياطات  لحجم  الكبرى  األهمية  على  يركز  نشاطات  4وهو  أن   )
. فبعد تطوير حقل كركوك العمالق في  1928االستكشاف والتطوير كانت محدودة في العراق منذ بدء االنتاج في  

الكبرى ما يكفيه من النفط من العراق ومناطق االمتيازات  النفطية  شركات  ال كارتل  القرن الماضي كان لدى    ينياتعشر 
. بعد ذلك  ينيات واألربع  ينياتهمل النشاط االستكشافي والتطويري في العراق خالل الثالثاألخرى في الخليج بحيث ا  

)وتوقفت    1960-1952نتيجة لعدم االستقرار فإن فترات االستكشاف فيه اقتصرت على فترتين قصيرتين؛ األولى:  
  1980-1973كتشف خاللها حقل الرميلة العمالق وحقول أخرى اصغر. والثانية:  ( والتي ا  80قانون  البعد صدور  

العراقية الحرب  اندالع  بعد  ا  -)وتوقفت  والتي  مثلاإليرانية(  مجنون،    :كتشف خاللها حقول عمالقة  القرنة،  غرب 
(.  219، 73، الصفحتان)  مليار برميل لالحتياطي المثبت 45فة إضا  إلىوالتي قادت   ،حلفاية، نهر عمر، وغيرها

المنشورة عن   العراق  أرقام  فإن  لذلك  أكبر.  مثبتة  احتياطات  اضافة  إلى  كان سيقود  أوسع  استكشافًا  أن  وال شك 
تحت اشراف المركز الدولي للطاقة في  جرت  من دراسة  ذلك  االحتياطات المثبتة هي أقل من الحقيقة. ولقد تبين  

ب أن العراق كان يتجنب نشر معلومات عن احتياطاته خالل  ت(. ويالحظ الكا73، ص )، الذي يديره الكاتبندن ل
كم في ذلك الوقت. ولم ينشر  نتيجة لسرية المعلومات التي كانت معلمًا من معالم الح    ينيات الثمان-أوائل/ينيات السبع

.  ينياتفي الثمان  هما لتقرير حصص اإلنتاج في األوبكمعيارًا م المثبت  إال حين اصبح حجم االحتياطي المعلومات
قف الطبقة  اأما في سياسات العراق النفطية يالحظ الكاتب عمومًا ان السياسات الرسمية النفطية كانت تتأثر بمو 

ديولوجي. ويعتقد أنها الزالت نابعة تاريخيًا من  أيالشعبية في العراق والتي كانت ذات أساس  الحركات  السياسية و 
رمزًا له. وقد الزمها هذا   النفطية األجنبية  قف الحركات السياسية ضد االستعمار البريطاني والتي كانت الشركاتاو م

حتى بعد االستقالل وإزالة النظام الملكي. كما أنه ينبع    ، من وجهة نظر الكاتب،موضوعي -الشعور بشكل غير
التي لم    concessions  % من مساحة االمتيازات99.5الذي صادر  ،  1960  لسنة  80قانون  ال أيضًا من تبعات  

جميد نمو االنتاج العراقي لمصلحة المناطق األخرى  ت ب  هذه الشركات واجهته  ، والذي  ستغل من قبل الشركات النفطيةت  
(  259، ص"أشباه" الخبراء  كاتب من يسميهم المساندة  . لذلك أصبح موقف الحركات السياسية )ب1970و  1960بين  

الشركات المعارضة الشديدة  معارض ألي تعاون مع  لمشروع اتفاقية مع الشركات    األجنبية. ولقد ظهر ذلك في 
  80قانون  ال التي قلص  النفطية،  كات  ي بموجبه أ قترح تأسيس "شركة بغداد" بمساهمة الشر ذوال   1965  فيالنفطية  
شركة   تأسيس   وفي حال الموافقة على.  ( 79/80)  ، صحديثاً   تسسوشركة النفط الوطنية التي أ    ،متيازاتهامساحة ا

وقبول شركة النفط الوطنية كمشارك في    80دة لقبول القانون  تعالمساهمة فيها مس   نفطيةبغداد كانت الشركات ال
تدريجيًا(، مقابل منح شركة بغداد حق استثمار حقل الرميلة   زيادتها% مع 33.3ة قدرها )بحصة ابتدائيشركة بغدد  

زيد عوائد العراق بشكل ملموس في ظل تصاعد الطلب  ت كان يمكن أن    شركة بغدادالعمالق. ومع اعتقاد الكاتب أن  
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فض مشروع  الحكومة وخارجها بحيث ر  العالمي في تلك الفترة إال أن الدواعي األيدولوجية كانت هي الغالبة في داخل  
 االتفاقية.  

.  1975-1972  خاللوأمتد هذا التوجه السياسي العام إلى توفير الجو المناسب إلسناد تأميم الشركات النفطية  (  5-2)
لعمليات االستخراج  أعقب التأميم نشاط نفطي كبير من خالل اإلدارة الوطنية المباشرة )شركة النفط الوطنية(    قدول
باالستعانة بعقود مقاوالت فرعية مع الشركات النفطية خاصة الروسية والفرنسية. وكانت  لتطوير واالستكشاف،  وا

  3.5إلى    1970ي في  -ب-م   1.5نتيجة هذا النشاط توسيع الطاقة اإلنتاجية بحيث أرتفع إنتاج النفط الخام من  
أثناء الحروب    ،لنفطي بمستوى منخفض اإلنتاج ااستمر  بعد ذلك  و .  OPEC (2004, P. 21)  ،1979ي في  -ب-م 

عد  وكذلك ب  1990  حتى غزو الكويت في  1988متدت من  التي االهدوء"  يرتفع في أوقات "كان    ولكنه  ،والعقوبات
برم العراق  . ولكن نتيجة لتدهور القدرة المالية والفنية أً 2002-1997  ل الفترةمقابل الغذاء خال-تطبيق برنامج النفط

الروسية    Lukoilمع شركتي    Production-Sharing Agreement, PSA  شاركة في اإلنتاجللم  اً عقد  1995في  
جرت    وكذلك  العمالقالقرنة  - حقل غربالصينية الستثمار  China National Oil Corporation, CNOC و

لتطوير حقلي مجنون ونهر عمر. ولكن ظروف العقوبات      Elfو  Totalإنتاج مع شركتين فرنسية  -مفاوضات مشاركة
والصينية   الروسية  الشركتين  مع  االتفاق  تنفيذ  منعت  الفرنسية   وحالتالدولية  الشركتين  مع  عقد  إبرام  صدون   ،  

(256/257 )  . 

 عقود الخدمة إلى أسلوب  بدلها  ، يعتقد الكاتب ان معارضة أسلوب المشاركة في اإلنتاج واللجوء  2003أما بعد  (  5-3)
ألسلوب المشاركة غير    كان سببه أيضًا معارضة أيديولوجية   Technical Service Contacts, TSCsالفنية

باإلضافة لمالحظة غياب إطار قانوني لتنظيم الصناعة النفطية نتيجة  (. و 15مبنية على أسس اقتصادية )الفصل 
الجولتين األولى والثانية  لحقول  حجم الطاقة اإلنتاجية  رتفاع  ا  لعدم إقرار "مشروع قانون النفط والغاز" ينتقد الكاتب

 التي يقدمها . ولعل أهم األسبابي(-ب-م  11.7، ويبلغ  plateauإنتاج الذروة  أي  )   الفنية  لتراخيص عقود الخدمة
  ،ن( لحقول خارج هاتين الجولتينتاج اإضافة إلهذا الحجم )أن الطلب العالمي المتوقع على النفط ال يستوعب   هي

 12كما أن من الصعوبة استيعابها ضمن حصص األوبك اإلنتاجية من خالل تخفيض حصص دول أعضاء آخرين. 
ي بحلول  -ب-م   6  بحدود  ويرى الكاتب أن الطلب العالمي المتوقع ودور العراق ضمن األوبك يمكن ان يبرر إنتاجاً 

للحقول في عقود الخدمة      الذروة   مستويات إنتاجأن    ومن الجدير أن يذكر في هذا المجال.  لمجموع العراق   2020
 (. أ -2015) مرزا  ،ي-ب - م  8.1-7.7ي إلى -ب-م 11.7من  لينخفض مجموعها 2014في نهاية  تم تعديلها

 
الكتاب    12 فقط جولت ع    2010في  حتى صدور  النفطية )اقدت  للتراخيص  بعدتباعًا(،  2010و  2009ن  الجو ع    ،. وفيما  الثالثة لتاقدت  ن 

)باإلضافة   انطوت  ( 2012)  تعلقت حصرًا بالغاز والرابعة(  2010)غير مهمتين كثيرًا من ناحية زيادة انتاج النفط. فالثالثة    ، وهماوالرابعة
 في المنطقة الوسطى شمال بغداد. ليست كبيرة،يعتقد أنها  ، على استكشاف حقول نفطيةللغاز( 
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العتبار اسلوب المشاركة في اإلنتاج أفضل )أي أكثر    مبررات اقتصادية مقنعةغير أن الكاتب ال يقدم  
أن عقود الخدمة تحقق للعراق عوائد    المتاحة  الدراساتتبين  في المقابل،  كن  لعائدًا( من اسلوب عقود الخدمة. و 

،  2014العقود الذي تم في  عتبار تعديل  حتى بعد األخذ باال  ،أعلى من عقود مماثلة تقوم على المشاركة في اإلنتاج 
وتحت إدارة    . هذا بالطبع على افتراض أن هذه العقود تطبق بشفافيةMerza (2009)( وأ -2015مرزا )أنظر  

عراقية مقتدرة اثبتت الوقائع ضعفها. غير ان ذلك يسري على عقود الخدمة وعقود المشاركة سوية. ولكن ظهر  
وهو انخفاض قابلية الدولة على    ، في حال استمراره لفترة طويلة،آخرًا كاًل أو جزءً   اً اسلوب  يبررربما  عامل آخر  

باإلنفاق    مستعدة للقيامالمقاولة في عقود الخدمة  التمويل نتيجة النخفاض اسعار النفط. ولكن طالما كانت الشركات  
 اسلوب عقود الخدمة. العمل في   يمكن ان يستمر  خالل النفط المنتجشغيلي واستعادته من الي والتمالرأس

 وردت في الكتاب ذات أهمية أخرى مسائل : اا سادس
حينئذ،    ،نائب الرئيس األمريكي  قام   1986في تموز  )برنت(  دوالر/برميل    9.4( بعد انهيار سعر النفط ووصوله إلى  1)

وممثلين    ، في الواليات المتحدة(   منتجي النفط لسعر منخفض على    سلبي األثر ال   يدرك   والذي كان )  األب   جورج بوش 
ثاتشر  البريطانية ودعوه للعمل على رفع سعر النفط. كما دعت رئيسة الوزراء ملك السعودية بزيارة االوبك   من دول

ان السعر 'العادل'  في حينه  تقرر  لعمل بذات االتجاه بسبب تأثر اإلنتاج في بحر الشمال سلبًا بانخفاض السعر. و ل
.  حل محله هشام ناظر و  منصبهن م يمانياحمد زكي   رحيلفي هذا الوقت تقرر  .دوالر/برميل  18ينبغي ان يكون 

سياسة زيادة حصة السعودية في السوق النفطية من خالل التنافس  وقام بتفعيل    1986أوائل    فلقد ساند يماني في
 (. 209)  ص ، سعر النفط  انهيارفي  بقوة  مما ساهمدم االلتزام بدور المنتج المتبقي( ع)أي  فيها

،  1982، اول من اقترح تحديد انتاج االوبك في منتصف  عندئذ كان علي خليفة الصباح، وزير النفط الكويتي    (  2) 
بق في اجتماع في لندن في آذار  لحصص اإلنتاجية والذي ط  تبني أسلوب ا وكان هذا مقدمة ل   ي سعر النفط، للتأثير ف
المتبقي من    قيامها بإشباعتج المتبقي. اي  . والتحديد يتغير حسب السوق في ضوء قيام االوبك بدور المن1983
كما يلي: يتم تقدير الطلب    آلية الحساب غير االوبك. وكانت    مصادر شباعه أواًل من  البداية بإبعد  العالمي    الطلب

من خارج األوبك. الفرق يمثل المتبقي الذي ينبغي ان تشبعه دول االوبك.    المتوقع  وتقدير العرض  المتوقع  العالمي
تحملت  والمتبقي هو حصة السعودية. اي ان السعودية    اإلنتاجية  حسب طاقتها  ةاالوبك تنتج كل دول  وفي داخل

( بحيث بلغ إنتاجها  من الدول األخرى   النفط    المتبقي )الطلب العالمي ناقصًا عرض  انخفاض  بعداألكبر    رالوز   حينئذ 
  13(. 192) ، صي-ب- م  10ي في الوقت الذي بلغت طاقتها اإلنتاجية -ب -م  2.5حوالي  1985في 

 
الصادرة عن األوبك أن متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام )باستثناء سوائل الغاز( في   2004تبين المجموعة اإلحصائية السنوية    13

 . OPEC (2004, P. 21) :ي، أنظر-ب-م 2.5ي وليس -ب-م  3.2بلغ  1985
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(  ينيات الثمان  اسطإلى أو   ينياتالسبع  أوائل )من    االوبك   للسعر المحتسب من قبل   الذي خضع فعالً النفط المصدر و   إن (  3)
من    وباإلضافة للخصومات التي كانت تمنح.  النفطية  األعضاء  من مجموع صادرات  ٪30يمثل اكثر من    لم يكن

)خاصة في    للسعر المحتسبخضع  ي كن  يي لم  ذال  نفطيةال منتجات  التصدير  يعود ذلك إلى    ضاءع قبل الدول األ
  ، مقابل سلع وخدمات  وكذلك حالة مقايضة النفط المنتجات نسبة كبيرة من صادراتها النفطية(    ؤلف ي تتفنزويال ال

 (. 200) ص

صالحها، حسب رأي الكاتب، من خالل  م اتسم الدور الجزائري في األوبك بالنشاط والفعالية في العمل على تحقيق  (  4)
رغبتها بالحصول  كذلك لو   الدعوة لتعظيم األرباح من خالل زيادة األسعار لتعوض بذلك عن انخفاض طاقتها اإلنتاجية

لشخصيات    اً . ولقد كان وزنها في قرارات األوبك عائدالنفط  أسعار غاز أعلى، نتيجة الرتباط تسعير الغاز بتسعير  على
 (.  6، 5، 3وفودها القوية )"الثورية"( والمنزلة السياسية للرئيس هواري بومدين )الفصول 

والتي كانت خليطًا من شركات مستقلة )على سبيل    األجنبيةالشركات    إلى  "مباشرة "  نحت االمتيازات في ليبيام  لقد  (  5)
االمتيازات النفطية في منطقة    ، فإن وبالمقارنةوشركات امريكية كبرى كأكسون.    وايني(  دنتالي أوكس  تيالمثال شرك

وبغية  .  شركات تمثل "واجهة" للشركات الكبرى ل   بشكل غير مباشر للشركات الكبرى، من خالل منحهام نحت  الخليج  
فيما بينها، من خالل شركات الواجهة، بملكيات مشتركة في   الشركات الكبرى   دخلت   رتها ككارتل نفطيتقوية قد

ربحية تتلقى اسعار -الخليجية )من ضمنها العراق(. وكانت شركات الواجهة شركات غير  للدول  مناطق االمتيازات
  نحم  وضعًا فريدًا    نتج عن ذلك  لقدو   النفط الخام )لغرض حساب أرباح الدول المضيفة( من الشركات الكبرى األم.

مله  اكوت  الكارتل  ةمصلحتقرير التوسع والتقليص في إنتاج دول الخليج حسب  لشركات الكبرى إمكانية  كارتل ا الخيار ل
  نفط الليبي بدون وجود بديل مناسب، ل، على ا في ليبيامستقلة  فإن اعتماد شركات    . في المقابل، والعمودي  فقياال

  ، من موقع قوة،بعد التفاوض  مكنهاما  م  المستقلةدنتال  ي وكسأشركة  ب  " باالستفراد"  1969للحكومة الليبية بعد  أتاح  
على باقي الشركات    بعض بنود هذه االتفاقية  ط بقتولقد    . 1969/1970في  للجانب الليبي    بيةمحالتوصل التفاقية  ا

ومن    (. 52)  ص  ، ة معينة منزلة قوية في قرارات األوبكولقد منح ذلك ليبيا، لفتر  في ليبيا وباقي الدول النفطية. 
"  الجائزة   "كتاب  من    26الفصل  ورد في    فلقد   باإلضافة الستعراض الظروف التي أدت لالتفاقية،أنه  ،  أذكرالجدير أن  

،  وكسيدنتالأتفاوض مع  أثناء ال   الليبي  كان يقدم االستشارة للجانب  وزير النفط السعودي األسبق عبد هللا الطريقي   أن
Yergin (2009, P. 560) . 

هو رد على الخطاب الثوري الناصري في مؤتمرات    1968في كانون ثان    AOPEC( لقد كان قرار تأسيس األوابك  6)
 منظمة ليس لها تأثير على التطورات النفطية في العالم.  مع مالحظة أنهاالجامعة العربية عن النفط. 
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  *ةالدول املستهلكة واملنتجعلى  أسعار النفط ضخنفااآاثر 

   رزاـد. علي م

   أسعار النفطدورية  أواًل:

 ،عموما    ،المنافسة  غياب   فرضه  والذي  ستينات القرن الماضي  خاللر النفط  ا ألسعبعد االستقرار النسبي  
ضمور سيطرة شركات  بداية  ، بعد  دخلت األسعار النفطية منذ أوائل السبعينات   العالمية  النفط  سوق   في

فيما يشبه الدورات صعودَا وهبوطا  في   ،أ(-2015  مرزا،و   Yergin, 2009)النفط العالمية على اإلنتاج  
األربعة عقود والنصف الماضية كما يظهر من  العالم. ومع حدوث عدة دورات )طويلة وقصيرة( خالل  

 1:ت مهمة من ضمنها الدورة الحالية(، أدناه، إال أن من المناسب استعراض ثالث دورا1الشكل )

خالل 1986/ 1973دورة    (1-1) السعر  ارتفاع  حفز  النفطي،  االستهالك  في  للترشيد  باإلضافة   :
( الدافع 1980دوالر لبرميل خام برنت في    37.9السبعينات وأوائل الثمانينات )والذي وصل إلى  

تقليدية، في حينه، ك نفوط غير  الشمانفوط  لتطوير مصادر  ذلك لزيادة ل وأالسكابحر  قاد  . ولقد 
العرض النفطي. وفي ظل ركود عام في الدول المتقدمة في أوائل الثمانينات ومن ثم انخفاض في  

والذي سانده    1981لى األسعار ظهر ابتداء  من  استهالك النفط، نتج عن ذلك ضغطَا تخفيضيا  ع
وللحفاظ   كفاءته.  وزيادة  االستهالك  ترشيد  استمرار  ذلك  دول  بعد  أخذت  األسعار،  مستوى  على 

منذ   السعودية،  وخاصة  المتبقي.  1979األوبك،  أو  الموازن  المنتج  بدو  تقوم  بحلول ،  ولكن 
األوبك، إلى انخفاض حصتها في    أدى هذا الدور، في ظل عرض متزايد من خارج  1985/1986

 ,OPEC (1999)  ،1985% في  28إلى    1979% في  49  النفط الخام من  اإلنتاج العالمي من

P.14.    ولقد دفع ذلك السعودية ومن ثم دول األوبك األخرى إلى التخلي عن برمجة اإلنتاج، بغية
دوالر/برميل    9.5استعادة حصصها في السوق، مما أدى إلى انهيار سعر النفط حتى وصل إلى  

تموز/يوليو   لشهر  ولكن 1986كمعدل  السنة،  نهاية  في  البرمجة،  إلى  عادت  األوبك  أن  ومع   .
ا يتخطون هذه الحصص بغية زيادة العوائد. وبالرغم من زيادة األسعار بعد ذلك عن  األعضاء كانو 

، تدريجيا  )عدا عن تصاعد سريع خالل األربعة أشهر الذي وصل أليه في تموز  المستوى المتدني
الكويت في آب   بعد احتالل  العراقي والكويتي، قبل تعويضه   1990األولى  النفط    نتيجة النقطاع 

دوالر/برميل   20تجين اآلخرين، خاصة السعودية( غير أنها بقيت تحوم عموما  حول  من قبل المن
 . 2000سنة   حتى

 

"تداعيات   ملف، ضمن  2016لورقة منشورة في الموقع اإللكتروني "للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات" في    ُمراجعةنسخة  *  
 .  http://www.dohainstitute.org ،2015تشرين الثاني/نوفمبر  هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة"

 هذه الدورات: باإلضافة للبيانات المبينة في المتن استخدمت المصادر التالية لوصف وتحليل 1
Hamilton (2008, 2011), World Bank (2015a, 2015b, 2015c), IEA (2015a, 2015c), EIA (2014, 2015a, 2015b, 

2015c), OPEC (2015b). 
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 )معدالت سنوية( 2014-1960( السعر االسمي لنفط برنت 1الشكل )

 
  .2015 تشرين أول/أكتوبر( بعد تحديثه حتى أ-2015( الوارد في مرزا )1الشكل )المصدر: 
االتجاهية المستقيمة، على المنحنى في هذا الشكل، ُقدرت بواسطة اسلوب االنحدار كعالقة    الخطوطمالحظة:  

 .بين أسعار النفط والزمن 

زيادة 2000/2008دورة    (1-2) وعدم  وأالسكا  الشمال  بحر  نفط  إنتاج  في  االنخفاض  لبدء  نتيجة   :
، بدأت ونة لتغير األسعارر المنخفض الماإلنتاج في مناطق أخرى بما يوازي زيادة الطلب العالمي،  

  133، حتى وصل سعر برنت إلى حوالي  2000األسعار باالرتفاع مجددا  بشكل سريع، بعد سنة  
ولقد ساعد على هذا االرتفاع المضاربات وارتفاع دور    2. 2008دوالر كمعدل لشهري حزيران/تموز  

وع  العالمية.  البورصات  في  المالي  االستثمار  مجال  في  "الورقي"  األزمة  النفط  بوادر  ظهرت  ندما 
بالتدهور حتى وصل سعر خام   النفط  أسعار  بدأت  االنفجار  المالية حد  الفقاعات  نتيجة لوصول 

حوالي  برنت   كمعدل    42إلى  كانون دوالر/برميل  سبب  2008أول/ديسمبر  -لشهر  كان  وبينما   .
في   النفط  أسعار  تقليدية  1985/1986انهيار  غير  نفوط  إنتاج  حينه   تطوير  الشمال حر  )ب  في 

وأالسكا ومناطق أخرى( مما أدى إلى تخلي أوبك عن دورها التوازني، والذي فاقم بدوره االنخفاض، 
العالمية  ا  بطمرت   كان  2008احد األسباب المهمة النهيار    فإن المالية  والمضاربات  بأداء األسواق 

 .ياسيةفيها )ومن ثم تأثر الطلب بذلك(، وليس بجانب العرض أو التأثيرات الجيوس 

  تغير حسب مصادر ال  ،إلى الوقت الحاضر  2008الدورة الحالية: يمكن تقسيم الفترة من نهاية   (1-3)
   :إلى فترتين فرعيتين ،في اإلنتاج النفطي

 
( بسبب أن األسعار فيه هي متوسطات سنوية وليست  1ال يظهران في الشكل )  8020وتموز    1986أن سعري حزيران  حظ  يال  2

 World Bank  ؛ أنظر:حول أسعار السلع  (، من بيانات البنك الدولي1مصدر أسعار خام برنت، في المتن وفي الشكل )  شهرية.

(2015d).  
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في الوقت الذي لم تساهم فيه مجموع دول األوبك   .2014منتصف -2008  :الفترة الفرعية األولى •
بنس  النفط  إلنتاج  العالمية  الزيادة  تذكربفي  ف2)  ة  الفترة،قط(%  هذه  خالل  اإلنتاج    ساهم  ، 

، وهي زيادة كبيرة جدا  مقارنة  (1جدول )ال،  نصف الزيادة في اإلنتاج العالمي  بحوالي  األمريكي
. وال شك أن معظم الزيادة متأتية من النفط  بالتدهور الذي مر به إنتاج النفط األمريكي قبل ذلك

لكن أيضا   جديدة و ق إضافة  كل سريع ليس فقط لتحقي الذي أزداد انتاجه بش  tight oil  المحصور
التقليديةل النفط  مناطق  من  اإلنتاج  انخفاض  عن  المتحدة  لتعويض  الواليات  اإلثر    إن.  في 

لم يظهر إال بعد منتصف    المحصور  النفط  إنتاج   وتسارع  ظهور الملموس على األسعار العالمية ل
سببان    .2014 لذلكوهناك  فيرئيسيان  تمثل  األول  (  اآلسيوي   خاصة)  العالمي  الطلب   نمو  . 

حصول  .  2014  منتصف و   2008  بين  "بقوة" النفطي،  ا والثاني  العرض  في  خاصة نقطاعات 
. كما ساهم  )بعد تشديد العقوبات الدولية(   ريا وإيرانيليبيا وسوريا ونايج  من،  2012-2011أثناء  

الخام   الصادرات   انخفاض  النفط  العرض في    الروسية من  )نقص   ،IEA, 2015c  .) بعد  لذلك 
  باالرتفاع (  برنت )  النفط   سعر   أخذ   2008  أول  كانون   في  للبرميل   دوالر  42حوالي    إلى  انخفاضه

 .  2014  منتصف حتى 2011 الفترة خالل برميل  دوالر 100 حدود   تخطى  حتى تدريجيا  

 ز تمو   منذ .  (2015  تشرين أول/أكتوبر إلى الوقت الحاضر )  2014منتصف  الثانية:الفترة الفرعية   •
  ستة  بحر في برنت  خام سعر انخفض  إذ . المتسارعالتدريجي ثم  بالهبوط النفط سعر أخذ  2014
  أدت   ولقد .  2014  أول  كانون   في  دوالر  62  إلى  حزيران  في  للبرميل  دوالر  112  من  أشهر

كامل  الهبوط  هذا  إلى  العوامل  من  مجموعة  محصلة تفسر  ال  قد  أنها  بالرغم  شبه    سرعته، 
  بلغت   لقد و .  العرض   زيادة  مع  ليتناسب   النفط  على  العالمي  الطلب   نمو  عدم  أولها.  "ةالمفاجئ"

 نمو  معدل)  ي  ب   م  2.44  حوالي  2014  أول  وكانون   حزيران  بين  العالمي  العرض   في  الزيادة
( المحصور  النفط)  المتحدة  الواليات   هي  العرض   في  الزيادة  مصادر  أهم  وكانت %(.  5.4  سنوي 

 ساد   الطلب،  ناحية   فمن .  التوقعات   أثر  إلى  فيعود   الثاني  العامل  أما.  أخرى   ودول  األوبك  دولثم  
  ناحية   ومن.  النفط  على  العالمي  الطلب   ثم   ومن  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  بتباطؤ   التوقع

  العامل   ويتمثل.  المحصور  النفط  من  المتحدة  الواليات   إنتاج  في  الزيادة  توقعاستمرار    العرض،
على    األخرى   العمالت  تجاه  رالدوال  صرف  سعر  بارتفاع  الثالث  التخفيضي  أثره  ثم  )ومن 

  27  اجتماع   في  األوبك  دول  قررت   النفط  سوق   في   حصصها  على  الحفاظ  وبغية.  الطلب(
ذلك األسعار  انخفاض   يقافإل   اإلنتاج  تخفيض   بعدم  2014  نوفمبر/ ثان-تشرين  ساهم  ولقد   .

  الشكل  أنظر  ،2015  مطلع  في  للبرميل  دوالر  48  حتى وصل إلى  النفط  سعر  هبوط  استمرارب
(2). 

اإلنتاج    معدلانعكست االدوار في مصادر الزيادة. ففي الوقت الذي انخفض    2015ومنذ بداية    •
  فأنه نتاج األمريكي(  إل نسبيا  في انخفاض قليل  )بما في ذلك ا  في العديد من دول خارج األوبك

، ولكن  2015وأيار    2014  نون أولبين كا  األوبك  دول  مجموع  في  ي   ب   م  1.02  بمقدار  ارتفع
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  في   خاصة   الطلب   تحسنل   وباإلضافة  المحصلة كانت انخفاض اإلنتاج العالمي خالل هذه الفترة.
ارتفاع  المتحدة  والواليات   والهند   الصين استمرار  عدم  من  والتخوف  النفط ،  المحصور   إنتاج 

أخذ   النفط األمريكي  بداية    سعر  منذ  تدريجيا   إلى    2015باالرتفاع  وصل  في    65حتى  دوالر 
نتيجة لزيادة العرض من دول األوبك خاصة السعودية والعراق واستمرار    ،مرة ثانية  ،أيار. ولكن

في   خاصة  المخزون  وارتفاع  الدوالر  السعر   OECDدول  قوة  أخذ  أمريكا  شمال  وبالذات 
أيلول   48  إلى حوالي  حتى وصل  باالنخفاض   ( 2)  الشكل  أنظر  . 2015  تشرين أول/دوالر في 

 . ل أكثرلتفاصي

في    • األسعار  انهيار  في    2014ويشابه  حدث  ما  أوجهه  بعض  ناحية    1985/1986في  من 
تطوير بدائل إنتاج النفط. إذ دفع ارتفاع األسعار، في الدورة الحالية، إلى تسارع تطوير النفط  
المحصور،  النفط  إنتاج  في  السريع  االرتفاع  ثم  كندا  في  الرملي  النفط  مثل  التقليدي  غير 

إوانخف المتحدة، وظهور اض كلف  الواليات  التكنولوجي في  الكفاءة والتطور  نتيجة لزيادة  نتاجه 
العالم،  من  أخرى  مناطق  في  المحصور  والنفط  البرازيل  في  الملحي  تحت  النفط  إنتاج  آفاق 

 .  biofuelوالوقود العضوي 

  2015-2014 النفط أسعار رتغي في المؤثرة العوامل( 2الشكل )

 (شهرية متوسطات برنت، لخام ياالسم السعر) 

 
الثاني  المصادر: الثاني  / 2014-كانون  ثان-شباط.  Sieminiski (2015)من    تخلصة مس  ،2015-  كانون  :  2015-تشرين 

الوارد  استخدم والتحليل   WB (2015a, 2015b, 2015c), IEA (2015a, 2015c), OPECفي:    ين الوصف 

(2015b), EIA (2014, 2015a, 2015b, 2015c)  . (. 1نفس مصدر الشكل ) من  أسعار خام برنت 
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(ي ب أ ألف برميل/يوم ) ،األخرى  والسوائل الخام النفط إنتاج( 1الجدول )  
العالـم

81,656 8,564 3,564 5,000 35,347 4,141 31,206 2008

84,133 9,130 3,780 5,350 33,134 4,349 28,785 2009

86,465 9,696 4,214 5,482 34,211 4,980 29,231 2010

87,640 10,128 4,483 5,645 35,169 5,383 29,786 2011

89,663 11,119 4,622 6,497 36,702 5,567 31,135 2012

90,144 12,343 4,902 7,441 35,846 5,648 30,198 2013

92,148 13,973 5,320 8,653 35,904 5,829 30,075

91,050 13,150 4,902 8,032 35,515 5,660 29,855 1

92,060 13,960 5,281 8,679 35,564 5,778 29,786 6

94,500 14,820 5,390 9,430 36,020 5,768 30,252 12

93,800 14,618 5,356 9,262 35,973 5,814 30,159 1 2015

93,780 14,663 5,322 9,341 35,833 5,860 29,973 2

94,800 14,849 5,289 9,560 36,753 5,906 30,847 3

94,500 15,045 5,444 9,601 36,864 5,923 30,941 4

94,300 14,983 5,604 9,379 37,035 5,940 31,095 5

95,000 15,032 5,768 9,264 37,516 5,957 31,559 6

94,800 15,084 5,727 9,358 37,583 6,043 31,540 7

94,500 14,903 5,685 9,218 37,592 6,130 31,462 8

94,160 14,742 5,645 9,098 37,789 6,218 31,571 9

94,404 14,880 5,538 9,342 36,993 5,977 31,016

الزيــادة

10,404 5,396 1,717 3,679 217 1,637 -1,420

2,440 860 109 751 456 -10 466

-200 163 213 -50 1,015 172 843

-140 -240 41 -281 754 278 476

النفط الخام 

)يشمل 

المكثفات(

المجموع

السوائل 

األخرى 

ومكتسبات 

التكرير

النفط الخام 

)يشمل 

المكثفات(

2014:  متوسط ا

ا2008 - حزيران2014

حزيران - كانون أول2014

كانون أول2014 - أيار2015

أيار -  ايلول2015

السوائل 

األخرى 

ومكتسبات 

التكرير

متوسط كا2-أيلول 2015

الواليات المتحدةمجموع دول األوبك

المجموع

النفط الخام 

والمكثفات 

والسوائل األخرى 

ومكتسبات التكرير

شهر سنة

 
 :المصادر 

 التالية: : نشرات األوبك الشهريةنفط خام وسوائل الغاز الطبيعيمن  ومجموع العالم  ومكثفات  نفط خاممن  إنتاج مجموع دول األوبك (1)
 OPEC’s Monthly Oil Market Reports, Dec 2010, Dec 2011, Dec 2013, Dec 2014, Jan-Oct 2015. 

 . OPEC (2015b) 2015 ةمرافق للنشرة اإلحصائية السنوي Excelملف  :2014 حتى األخرى  مجموع إنتاج األوبك من سوائل الغاز

 . EIA (2009, 2014, 2015b, 2015c)  الواليات المتحدة: ( 2)

في اآلبار وتمزج مع النفط  التي تستخلص  المصاحب )وغير المصاحب(  الطبيعي  هي سوائل الغاز  (  lease condensates)  المكثفات  مالحظة:
)بروبان    LPG  السائل  البترولي  مثل اإليثان والغاز  األخرى   لغاز الطبيعي ا سوائل  فهي  (  NGPLs)  أما السوائل األخرى .  الخام المستخرج

  أما مكتسبات التكرير(.  NGLs)  ويطلق على مجموع المكثفات والسوائل األخرى سوائل الغاز الطبيعي.  والغازولين الطبيعي، الخ  وبيوتان( 

refinery processing gains    أقل من المنتجات  كثافة  إذا كانت  المكرر  الخام  النفط  النفطية وحجم  المنتجات  بين حجم  الفرق  فهي 
  .خرى ومكتسبات التكرير "النفط" أو "البترول"ما فيه المكثفات( والسوائل األيطلق على مجموع النفط الخام )بو  الخام.كثافة النفط 

 على االستهالك في العالم  أسعار النفطفاض خناتأثير ثانيًا: 
السعر مستوى  أوال ،    : يقرر مستوى استهالك )أي الطلب على( النفط مجموعة من العوامل تنصرف إلى

الدخل الس  مرونات )من خالل    ومستوى  تباعا  الدخليةعرية و الطلب  الطلب والسعر هي (،  بين  . والعالقة 
طردية عالقة  الدخل  ومع  عكسية  ثانيا  عالقة  واالجتماعي  ،.  التكنولوجي  زيادة   والمؤسسي  التطور  في 

  النقل على سبيل المثال، بالرغم من أن    .استهالكه"كثافة"  ومن ثم تخفيض    وترشيده  استهالك النفطكفاءة  
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كان له    التكنولوجي  التطور   لكن  الكلفة  منخفض   واسع  بديل  وجود   لعدم  النفط  على  ا  اعتماد   أكثرال زال  
كبيرو د   في  النفطي  الوقود   استهالك  كفاءة  زيادة  خالل  من  نقل/مسافة-لكل واسطة  الطلب   تقليل  في  ر 

يد  والغاز مثال ج.  ذات خواص اقتصادية وفنية وبيئية أفضل من النفطمدى توفر بدائل  ثالثا ،    .السيارات 
 الغازات   انبعاث   في  ضررا    أقل  هو الكهربائية  الطاقة  توليد   في  الطبيعي  الغاز  استخدام  إن.  جالفي هذا الم

بالطبع  . هذا  الكهربائية  الطاقة  توليد   في  مرغوب   بديل   فهو  األخرى   لخواصه  إضافة على هذا  .  النفط  من
في    بدله  حال استخدام الفحمفي حالة عدم وجود إجراءات ووسائل وسياسات تحد من استخدامه كما هو  

مان اإلمداد ومدى تعرض درجة أ  أخرى مناطق    نفطلمنطقة معينة    طلب يؤثر على  و   رابعا ،  .الصين والهند 
،  بديلة مناطق    المنطقة أو في هذه    بديلومدى توفر    ،من ناحية  ،سياسية-المناطق للمخاطر الجيو  تلك

أخرى.   ناحية  أمن  يالحظ  المجال،  هذا  في  مهم  والغاز   نوكمثال  )الخفيف(  للنفط  السريع   التنامي 
)والغاز( لنفط  ل  استيرادهاإلى تقليل  أدى  في الواليات المتحدة خالل السبع سنوات الماضية    ينالمحصور 

ال زالت دول شرق آسيا أكثر اعتمادا  على نفط    الوقت . في ذات  من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
   .، في الوقت الحاضرةجدي يلةد منطقة نفطية بجود بسبب عدم و   هذه المنطقة)وغاز( 

االقتصادي  لالنخفاض باإلضافة  و  للنمو  اإلجمالي(  النسبي  المحلي  الناتج  في  عن  نتج  ،  )أي 
المذكورة أعاله العوامل  النفط    مجموعض  اانخف  محصلة  التعاون االقتصادي    فياستهالك  دول مجموعة 

(OECD )  سنويا ،  0.4-)  ،2014  في  ي  ب   م  45.7  إلى   2000  سنة  في   ي  ب   م  48.2  من  %
  2000  في  ي  ب   م  28.7  من  (النامية والصاعدةاألخرى )  استهالك الدول  زاد   في المقابل(.  2جدول  ال

 االستهالك   ارتفاع  المتعاكسة  التوجهات   هذه  محصلة  وكانت   (.سنويا  %  3.5)  2014  في  46.7  إلى
ومن ضمن  .  (2، الجدول  % سنويا1.3)  خالل هذه الفترة  ي  ب   م  92.4  ي   ب   م  76.9  من  العالمي

والدول النامية األخرى.  واآلن في الهند والشرق األوسط  ،أثر النمو السريع في الصين الدول الصاعدة برز
استمرار  نحو ملكية السيارات الخاصة يشير إلى إمكانية    )والهند(  في الصين  ني المستهلك  اتجاهبل أن    ال

 القتصادي المتوقع مستقبال . مو االن انخفاض حتى بعد  نمو الطلب عاليا  

لنالحظ   ؟في العالم  بشكل ملموس  إلى زيادة االستهالك  اسعار النفط )والغاز(  نخفاض هل سيقود ا
الدول،العالميزيادة االستهالك  نسب    ابتداء  أن   2015عام    التي تحققت في  ، ومن ضمنه مجموعات 

ففي الوقت الذي انخفض فيه   .فطعار النمعدل أسانخفاض    من نسبة  هي أقل بكثير  2014مقارنة بعام  
 للعشرة  كمعدل   دوالر  55  إلى  2014  كمعدل لسنةدوالر/برميل    99  من% )44بنسبة    خام برنت سعر  
  OECDفي دول  رتفاع االستهالك  ا إلى    (2األولية في الجدول )  البيانات تشير  (  2015  من  األولى  أشهر

بنسبة  %1بنسبة   األخرى  الدول  ع  %1.9  وفي  االستهالك  اإن    .فقط  ،%(1.4المي  )بمتوسط  رتفاع 
لنفط  ل  مرونة الطلب السعرية  يبين أن  2015  بنسبة أقل بكثير من نسبة انخفاض سعر النفط فيالعالمي  

جدا  والطاقة واطئة  المتوسط،  في  ما.  ،  اإليكنومتريةتؤكده    وهذا  أيضا    ،الدراسات  تبين  نتيجة  أنه    والتي 
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-2000)  أسعار النفطخالل فترة ارتفاع    إلجراءات الترشيد والكفاءةالهيكل االنتاجي والمؤسسي  لتكيف  
في  (2014منتصف   خاصة  الحالية    ،OECDدول  ،  مستويتها  في  هي  فإن  سادت  التي  تلك  من  اقل 

 WB (1997), Dargay, et al (2007) Phoumin & Kimura  أنظر:.  ثمانينات/تسعينات القرن الماضي

المدى األطول  .  (2014) يقود تيولكن في  أن  النفطنخفاض  ا  وقع  المستويات  اسعار  استمرار  ، في حالة 
أكبر في زيادة االستهالك نتيجة  ومن ثم استجابة  )   السعرية  إلى ارتفاع في المرونة  الحالية أو أقل منها،

نفس  حيث تبين   .، من خالل أبطاء احالل بدائل النفطأيضاالمرونة الدخلية  في  وربما    .(نخفاض السعرال
أعلى منها  هي  يل  و في األمد الط)والدخلية(  أن مرونة الطلب السعرية  المشار أليها  نومترية  ت اإليكالدراسا

  3. في األمد القصير

الصادر عن  World Energy Outlook  2015آفاق الطاقة في العالم  تقرير أن   الجدير أن يذكرومن 
مستقبليين. األول    على مسارين  يدة أخرى، ، من بين قضايا عد يشددتشرين ثان،    10وكالة الطاقة الدولية، في  

يشدد    فكما في التقارير السابقة.  مسار سياسات والثاني مسار توقعي لتطور أسعار النفط يخدم مسار السياسات 
يع  ر وتس  واإلعانات   ت الترشيد وزيادة كفاءة االستخدام ا إجراءات وسياس  التقرير على ضرورة االستمرار في تطبيق

و االقتصادي على نمو مبحيث تقود جميعها إلى عزل تأثير الن  (الكهرباء  دفي تولي)المتجددة    احالل أشكال الطاقة
الطاقة للبيئة.  ،استهالك  الملوثة  تلك  أدنى    خاصة  إلى  الدخلية  الطلب  مرونة  تخفيض  في  يصب  ذلك  كل 

التقرير   عيه  يطلق  ما  أو  االرتباطمستوياتها،  االقتصادي بين    decoupling  فك  علوالط   النمو  الطاقةلب  ،  ى 
ألسباب    وياتها الحالية لفترة طويلةتاستمرار أسعار النفط عند مسانخفاض احتمال  والثاني    الملوثة للبيئة.  خاصة

جانب العرض وأخرى بجانب الطلب وثالثة بعدم قابلية دول األوبك االستمرار في استراتيجية الحفاظ على  تتعلق ب 
ا تبعات  وتحمل  العرض  بزيادة  السوق  النفطيةحصة  العوائد  الجديدة  نخفاض  السياسات  سيناريو  يفترض  لذلك   .

ال )مركزي )السيناريو  النفط  سعر  ارتفاع  التقرير  في  أل  لمعد(  المستورداسعموزون  النفط  في    ر  األعضاء  للدول 
من  الوكالة في    53(  إلى    2015دوالر/برميل  يصل  في    80حتى  في    120و  2020دوالر    2040دوالر 

ملموس    cIEA (2015 .4(  انظر:   ؛ (2014)بدوالرات   بشكل  الحالية  مستوياته  من  السعر  ارتفاع  فإن  وبالطبع 
 ائل النفط. سيتيح بيئة مساندة لتشجيع إحالل بد 

 
أكبر بكثير    ، عموما ، هي   ، اختالفها بين الدول  ، معتشير الدراسات اإليكنومترية أن قيمتهاف (  النفط   نهاضم  ومن )   للطاقة  الدخلية  الطلب  مرونة  أما  3

السعرية الطلب  المطلقة ل( مرونة  )القيمة  الدراسات    يستخلص منكما  .  من  هيهذه  القصير والطويل  الدخلية لكال األمدين  الطلب  ،  أن مرونة 
ب  وتتناس  . Phoumin & Kimura (2014), Tsirimokos (2011)  أنظر:   ، عدة منها في الدول المتقدمة اعلى في الدول النامية والصا  وما ، مع

 المستخدمة لكل دوالر  BTU)حاصل قسمة الوحدات الحرارية    energy intensityالطاقة  استخدام  كثافة    تطورل   المؤشرات المتاحةهذه النتائج مع  
GDP    نخفاضيتجاه االاالمؤشرات  حيث تبين هذه ال   دارة معلومات الطاقة االمريكية. المتوفرة من  ، ا2011-2008خالل الفترة    ، ( 2005بأسعار  

الكل في  التعاون االقتصادي ثافة  المتقدمة )مجموعة  قيمتها  (OECD  لدول  ثبوارتفاع  النامية والصاعدةا، مع  الدول  في  النسبي،  مقارنة  تها  بدول  ، 
OECD. 

ا   4 تقرير وكالة  في  الوارد  النفط  النفط موزونا  بكميات  سعر  استيرادات  الدولية هو معدل موزون ألسعار  لفرنسا وألمانيا وإيطاليا  لطاقة  االستيراد 
اال السعر  بلغ  ولقد  المتحدة.  والواليات  وكندا  واليابان  المتحدة  والمملكة  من  واسبانيا  األولى  أشهر  الثمانية  لمتوسط    54حوالي    2015سمي 

 دوالر/برميل. 53حوالي  2014% يكون هذا السعر معبر عنه بدوالرات 1.9التقرير معدل تضخم سنوي دوالر/برميل. وفي ضوء افتراض  
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 (ي ب  م) يوم/برميل مليون  النفط، من العالمي االستهالك( 2) جدولال
2016 2015

16-2014 15-2014 14-2000 إسقاط فعلي/إسقاط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2004 2000
0.9 1.1 -0.1 23.92 23.75 23.49 23.45 22.94 23.32 23.56 23.04 23.94 25.04 23.81 أمريكا الشمالية

-0.6 -1.2 1.3 2.38 2.38 2.41 2.43 2.35 2.31 2.28 2.18 2.27 2.23 2.01 كندا

-1.0 -2.5 -0.4 1.93 1.92 1.97 2.04 2.09 2.11 2.08 2.07 2.16 2.07 2.10 المكسيك

1.2 1.7 -0.2 19.59 19.44 19.11 18.96 18.49 18.88 19.18 18.77 19.50 20.73 19.70 الواليات المتحدة

0.9 0.7 2.4 7.38 7.30 7.25 7.09 6.96 6.70 6.48 6.22 6.14 5.49 5.19 أمريكا الجنوبية والوسطى

0.5 0.0 2.9 3.18 3.15 3.15 3.00 2.92 2.78 2.70 2.46 2.44 2.12 2.12 البرازيل

0.6 1.1 -0.8 14.32 14.31 14.16 14.30 14.44 14.92 15.37 15.37 16.15 16.28 15.92 أوربا

-0.7 -1.6 2.0 4.84 4.83 4.91 4.69 4.64 4.67 4.33 4.07 4.20 4.01 3.72 أوراسيا

-2.1 -3.1 2.3 3.41 3.45 3.56 3.49 3.45 3.42 3.13 2.89 2.98 2.75 2.58 روسيا

3.1 2.4 3.9 8.89 8.56 8.36 8.08 7.99 7.65 7.40 7.24 7.03 5.69 4.90 الشرق األوسط

2.1 2.0 2.8 31.83 31.17 30.56 30.09 29.76 28.40 27.48 25.73 25.32 23.72 20.87 آسيا وأوسيانا

2.9 3.0 6.0 11.48 11.18 10.85 10.48 10.18 9.50 8.94 8.07 7.70 6.44 4.80 الصين

-2.2 -2.8 -1.7 4.11 4.18 4.30 4.53 4.69 4.44 4.43 4.36 4.77 5.29 5.48 اليابان

4.7 5.0 4.1 4.14 3.97 3.78 3.66 3.62 3.46 3.31 3.07 2.96 2.57 2.15 الهند

4.1 4.0 2.8 4.02 3.86 3.71 3.60 3.61 3.45 3.54 3.31 3.26 2.83 2.51 أفريقيا

1.5 1.4 1.3 95.20 93.79 92.45 91.19 90.34 89.11 88.16 84.97 86.05 83.06 76.93 مجموع العالم

0.8 1.0 -0.4 46.45 46.22 45.75 45.75 45.59 46.05 46.67 46.02 48.06 49.71 48.22
مجموعة التعاون االقتصادي 

)OECD(

2.2 1.9 3.5 48.75 47.57 46.69 45.44 44.75 43.06 41.49 38.95 37.98 33.35 28.71 )Non-OECD( الدول األخرى

المخزون النفطي في نهاية الفترة ، مليون برميل

6.1 1.5 3,037 2,948 2,698 2,564 2,648 2,595 2,671 2,653 2,695 )OECD( مجموعة التعاون االقتصادي

نسب نمو سنوية،%فعـــلي

 
 . International Energy Outlooks 2014وEIA (2009, 2014, 2015b, 2015c)  :  إدارة معلومات الطاقة األمريكية المصادر:

 .يشمل النفط: النفط الخام والمكثفات والسوائل األخرى ومكتسبات التكرير مالحظة:
 من انخفاض اسعار النفط المستهلكين والمنتجين ئرمكاسب وخساثالثًا: 

ول المنتجة  إلى الد   نما يمتد وإصر على الدول المستوردة  تالمستهلكين في العالم ال يق   مكاسب إن حساب  
نفسها. على سبيل   تستو   ،المثالللنفط  منتجة وال  دولة  هي  النرويج  السعر  ر فإن  انخفاض  فعند  النفط.  د 

يستفيد من    في النرويج  يمثل "خسارة" لالقتصاد ولكن المستهلك النهائي والوسيط  اتنخفض عوائد النفط مم
النفطية المنتجات  اسعار  "مكسبا "  انخفاض  يمثل  فإن    .والذي  للنفط  المنتجة  األوبك  دول  في  وحتى 

محصلة الخسارة هي أقل من إال أن  ميزانيات هذه الدول  يضر بشكل جوهري  انخفاض األسعار مع أنه  
فإن انخفاض سعر النفط في   للمنتجات النفطية  نخفاض في األسعار. ففي ظل أسعار مدعومةكامل اال

كان دعمَا صريحَا أو    سعار الطاقة سواء ه الدولة ألمد تخفيض الدعم الذي تقالسوق الخارجية يؤدي إلى  
 . (النفطية للمنتجات    سعار المحلية والعالميةاأليتأتى من الفرق بين  )والذي  ضمنيا  

معرفة   و   مكاسب وبغية  المستوردة  الدول  في  الدول المنتجة/المستهلكين  وخسارة  للنفط  المصدرة 
ولقد احتسبت المكاسب والخسائر  نطقة في العالم.  ل ملك  والخسائرالمكاسب    (3)  المنتجة يوضح الجدول

لسنة التي قبلها ومن ثم ضربه وا  لتلك السنة في كل سنة من خالل احتساب الفرق بين متوسط سعر النفط  
 بين الدول والمناطق. ومع اختالف أسعار النفط  في تلك السنة  ك لكل دولة أو منطقةنتاج أو االستهالباإل 

برنت خامات  وحد لكل الدول. ويساوي هذا السعر متوسط أسعار  ستخدم سعر ملة الحساب اولكن لسهو 
. ومع ما لهذا  World Bank (2015d)  ، ودبي كما هو محتسب في بيانات البنك الدولي   WTIوتكساس

غير أن اختالف أسعار    كل دولة أو منطقة  مكسب أثر في بخس أو المبالغة في خسارة او  االفتراض من  
 في العادة. ا  ليس كبير ط، ، في المتوسالنفط

الجدول من  تنتج  3)  يتضح  مما  أكثر  النفط   من  تستهلك  التي  الدول  أن  المحصلة   هي(  في 
يالحظ أن    2013مع   2014. على سبيل المثال عند مقارنة  من انخفاض السعر  أكثر مما تخسر  تكسب 
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أمر  في  حوالي  يالمنتجين  خسروا  الشمالية  الذي   61كا  الوقت  في  دوالر  مكاسب   مليار  فيه    بلغت 
أما في    .مليار  7  حوالي  كان  سب االمك. أي أن صافي  مليار  68ن )فائض مستهلك( حوالي  يالمستهلك

أن  2015   فإن   2014مستواه في    % من55إلى      أشهر األولى(  عشرةالمعدل  )  السعر  ا در فيهحوالتي 
بلغ  على هذا  مليار.    381المستهلكين    مكاسب مليار دوالر في حين كانت    343خسارة المنتجين كانت  

مليار    78  يث بلغ صافي الخسارةحمليار دوالر. أما دول األوبك فإن األمر ينعكس    38  المكاسب صافي  
هي مجموعة دول آسيا حيث بلغ    مكسبا  ل  و ولعل أكثر الد   .2015  فيدوالر  مليار    436و   2014في  

من ضمن هذه الدول كان  . و 2015مليار دوالر في    340و 2014في    مليار دوالر  61  المكاسب صافي  
 دوالر  مليار  13ثم اليابان    2015مليار في    96و   2014في  دوالر  مليار    17الصين    مكاسب في  صا

والهند    71و التوالي  على  و   44و  دوالر  مليار  8مليار،  التوالي،  على  الجنوبية،  مليار،    مليار   7كوريا 
   مليار، على التوالي.  36و دوالر

رتفاعه قلياّل وبالنتيجة تتضرر الدول التي تستهلك اط السعر أو  و فيتوقع عدم هب  2016أما في  
الدول التي تنتج أكثر مما   تكسب و الواليات المتحدة بالذات( من ضمنها أكبر مما تنتج )كأمريكا الشمالية و 

 ليست لعبة صفرية.   عمومَا، ،الدول وخسارتها هي مكاسب من هذا يتبين أن تستهلك كدول األوبك. 

ته  امجموع  أو حسب على مستوى العالم    سائرينبغي أن يعادل مقدار الخ  المكاسب ر  ومع أن مقدا
أن   إال  )ككل  الجدول  يساوي  3بيانات  ال  االستهالك  أن  إلى  ذاك  ويعود  قليل.  اختالف  وجود  تبين   )

ال التغير في  إلى  الفرق  ويعود  تماما .  العالمي  ).  مخزون اإلنتاج  الجدول  يتضح من  مقدار   (3حيث  أن 
مليار في    1,482رتفعت إلى  ا  مليار دوالر  265بلغت    2014  العالم ككل في  المستهلكين في  مكاسب 
إلى    2015 تتحول  أن  مقدارهاخويتوقع  المقابل .  2016مليار في    110  سارة  األرقام،   ،في    تمثل هذه 

. أما على مستوى  2016في    ومكاسبهم،  2015و   2014في  خسارة المنتجين  ،  ولكن ليس تماما    تقريبا  
  2014  في  والرمليار د   59صافية مقدارها    مكاسب   ( حققت OECDدول المتقدمة )المجموعات فإن ال

.  2016في  مليار دوالر    19  متوقعة قدرها   حول إلى خسارةتتل  2015مليار دوالر في    323  ترتفع إلى
المقابل الدول    ،في  عبء  Non-OECD)األخرى  تتحمل  دول(    15-2014في    OECD   مكاسب 

األخيرة    فإن . أما على مستوى تقسيم العالم بين دول األوبك وغير األوبك  2016  خسارتها في تكسب من  و 
مليار في    409و   2014مليار دوالر في    76، على حساب دول األوبك، مقدارها  مكاسب صافي    حققت 

 مليار لحساب دول األوبك. 25فإنها ستحقق خسارة مقدارها   2016. أما في 2015

  7مقدارها    صافي خسارة  تحمل،  (3)  لمناسب أن يذكر أن العراق، حسب حسابات الجدولومن ا
  3مقداره    2016في    مكسبا  حقق  يويتوقع أن    2015مليار في    42رتفعت إلى  ا  2014مليار دوالر في  

الخسا مقدار  أن  شك  وال  دوالر.  العراق  مكاسب وال  ئرمليار  النفط  سعر  استخدام  عند  وليس   يسيختلف 
 . ول غير أن الفرق لن يكون كبيرا  د ط المستخدم في حسابات الجالمتوس
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 انخفاض أسعار النفط  نتيجة( مكاسب وخسائر مستهلكي ومنتجي النفط 3) الجدول

االستهالك اإلنتاج

-3.1 -28.3 25.2 37.8 381.1 -343.4 7.5 68.0 -60.6 0.26 0.23 امريكا الشمالية

2.3 -2.9 5.2 -31.6 39.5 -71.1 -5.5 7.1 -12.5 0.03 0.05 كندا

0.9 -2.5 3.3 -12.4 33.2 -45.6 -2.1 5.9 -8.0 0.02 0.03 مكسيك ال

-6.2 -22.9 16.6 81.6 308.2 -226.6 15.0 55.0 -40.0 0.21 0.15 متحدة الواليات ال

1.5 -8.5 10.0 -21.3 115.2 -136.4 -3.5 20.6 -24.1 0.08 0.09 أمريكا الجنوبية والوسطى

-0.1 -3.6 3.5 1.0 48.8 -47.8 0.3 8.7 -8.4 0.03 0.03 البرازيل

2.3 -0.9 3.2 -31.5 12.1 -43.6 -5.5 2.2 -7.7 0.01 0.03 فنزويال

-12.6 -17.2 4.6 169.6 232.4 -62.8 30.4 41.5 -11.1 0.16 0.04 أوربا

-2.1 -2.1 0.1 27.7 28.7 -1.0 5.0 5.1 -0.2 0.02 0.00 فرنسا

-2.14 -2.29 0.15 35.91 38.46 -2.56 6.52 6.97 -0.46 0.03 0.00 مانيا أل

-1.5 -3.6 2.2 19.6 49.0 -29.4 3.6 8.8 -5.2 0.02 0.01 متحدة مملكة ال ال

10.9 -5.7 16.6 -149.4 76.2 -225.6 -26.2 13.6 -39.8 0.05 0.15 أوراسيا

8.7 -4.2 12.9 -119.3 56.8 -176.0 -20.9 10.1 -31.1 0.04 0.12 روسيا

23.4 -9.7 33.2 -320.5 131.3 -451.9 -56.3 23.4 -79.7 0.09 0.30 الشرق األوسط

1.7 -2.3 4.0 -24.1 30.6 -54.7 -4.2 5.5 -9.7 0.02 0.04 إيران

3.1 -0.9 4.0 -42.5 12.2 -54.7 -7.5 2.2 -9.7 0.01 0.04 عراق ال

2.7 -0.6 3.3 -37.5 7.6 -45.1 -6.6 1.4 -8.0 0.01 0.03 كويت ال

2.2 -0.3 2.4 -29.6 3.7 -33.3 -5.2 0.7 -5.9 0.00 0.02 قطر

10.3 -3.6 13.8 -140.4 48.1 -188.5 -24.7 8.6 -33.3 0.03 0.12 عربية السعودية مملكة ال ال

3.3 -0.8 4.1 -45.0 11.3 -56.3 -7.9 2.0 -9.9 0.01 0.04 متحدة األمارات ال

6.0 -4.3 10.4 -82.9 58.5 -141.4 -14.5 10.4 -24.9 0.04 0.09 أفريقيا

1.6 -0.5 2.1 -21.6 6.3 -27.9 -3.8 1.1 -4.9 0.00 0.02 الجزائر

-0.1 -0.9 0.8 1.4 12.2 -10.8 0.3 2.2 -1.9 0.01 0.01 مصر

0.3 -0.3 0.6 -4.4 3.9 -8.4 -0.8 0.7 -1.5 0.00 0.01 ليبيا

2.6 -0.3 2.9 -34.8 4.6 -39.4 -6.1 0.8 -6.9 0.00 0.03 نايجيريا

-0.5 -0.7 0.2 7.4 9.9 -2.6 1.3 1.8 -0.5 0.01 0.00 جنوب أفريقيا

-25.4 -36.3 10.9 340.5 489.2 -148.7 61.1 87.3 -26.2 0.33 0.10 آسيا وأوسانيا

-0.7 -1.3 0.6 9.8 17.6 -7.8 1.8 3.1 -1.4 0.01 0.01 يا استرال

-7.2 -12.6 5.4 96.2 170.3 -74.2 17.3 30.4 -13.1 0.11 0.05 الصين

-0.4 -0.4 0.0 5.8 5.9 0.0 1.0 1.0 0.0 0.00 0.00 هونك كونك

-3.2 -4.4 1.2 43.6 59.5 -15.9 7.8 10.6 -2.8 0.04 0.01 هند ال

-1.0 -2.1 1.1 13.1 27.9 -14.8 2.4 5.0 -2.6 0.02 0.01 اندونيسيا

-5.3 -5.5 0.2 71.4 73.6 -2.2 12.8 13.1 -0.4 0.05 0.00 يابان ال

-2.7 -2.8 0.1 36.5 37.8 -1.3 6.5 6.7 -0.2 0.03 0.00 كوريا الجنوبية

0.0 -0.8 0.8 -0.3 11.1 -11.3 0.0 2.0 -2.0 0.01 0.01 ماليزيا

-0.4 -0.5 0.1 5.5 7.1 -1.6 1.0 1.3 -0.3 0.00 0.00 باكستان ال

-0.3 -0.4 0.0 4.7 5.1 -0.4 0.8 0.9 -0.1 0.00 0.00 الفلبين

-1.5 -1.5 0.0 19.8 20.2 -0.3 3.5 3.6 -0.1 0.01 0.00 سنغافورة

-1.2 -1.2 0.0 15.5 15.9 -0.4 2.8 2.8 -0.1 0.01 0.00 تايوان

-0.8 -1.4 0.6 10.9 19.0 -8.1 2.0 3.4 -1.4 0.01 0.01 تايلند

-0.2 -0.6 0.4 2.5 7.7 -5.1 0.5 1.4 -0.9 0.01 0.00 فيتنام

1 -110 111 -28 1,482 -1,510 -2 265 -266 1.00 1.00 العالم

26 -9 34 -436 144 -580 -78 26 -104 10% 39% )OPEC( دول األوبك

-25 -78 53 409 1,315 -906 76 238 -162 90% 61% )Non-OPEC( الدول األخرى

-19 -44 24 323 732 -409 59 133 -73 50% 28% )OECD( دول التعاون االقتصادي

20 -43 64 -350 727 -1,078 -61 132 -193 50% 72% )Non-OECD( الدول األخرى

بيانات استخدمت في الحساب

56.1 52.9 96.2 104.1

95,990 95,550 93,097 90,904

95,200 93,790 92,450 91,195

المنتجين

المكاسب )+( والخسائر )-( بمليارات الدوالرات األهمية النسبية

2016 مقارنة مع 2015 ا 2015 مقارنة مع 2014 ا 2014 مقارنة مع 2013 ا

الصافيالمستهلكينالمنتجين الصافي المستهلكين

مجموع اإلنتاج العالمي، ألف برميل/يوم

مجموع االستهالك العالمي، ألف برميل/يوم

الصافي المستهلكين المنتجين 2013 2014

متوسط أسعار: برنت، WTI، دبي، دوالر/برميل

 
 المصادر: 

 .  EIA (2015c) هميات النسبية لإلنتاج واالستهالك  مناأل (  1) 

 هو معدل العشرة أشهر األولى منها.  2015العلم أن معدل   . معWorld Bank (2015d) :من 2015-2013  متوسط أسعار النفط: ( 2)

2016: EIA (2015c) . 

 المالحظات: 

 المنتجات النفطية والسوائل األخرى. : والسوائل األخرى ومكتسبات التكرير. ويشمل االستهالك النفط: النفط الخام والمكثفات إنتاج  )أ( يشمل 
× األهمية النسبية    365السعر في السنة السابقة( × إنتاج أو استهالك السنة المعنية ×    –عنية  أو الخسائر = )السعر في السنة الم  اسب )ب( المك

 للدولة/المنطقة في العالم.
ألنها أيضَا احدث    2014  ولإلنتاج استخدمتوفرة لكل دول العالم.  ت ألنها أحدث سنة م  2013لسنة    لالستهالك  استخدمت األهميات النسبية )ج(  

 .2013من في اإلنتاج بشكل أفضل مساهمات الواليات المتحدة وبعض دول األوبك )كالعراق(    وتعكسمتوفرة سنة 
مجموعات  بين  وفيما  للعالم  بالنسبة  )دول   ه)د(  دول   الثنائية  أو  األوبك  وغير  مجموع  (   non-OECDوغيرها  OECD  األوبك  يكون  أن  ينبغي 

 فرق بينهما إلى التغير في المخزون.لمجموع الخسائر. وفي هذه الجدول يعود ال ا  مساوي اسبالمك
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 وبيئية كية وإنتاجيةال ستهآثار ا :رابعاً 
  االستهالك   عالية  للدول  بالنسبة  خاصة   مدفوعاتها  موازين   في   تحسن  إلى  الدول  مكاسب   ؤديت  (1)

 بقيت   إذا  كذلك  األمر  يستمر  ان  ويتوقع.  2015  عام  في  وبالذات   واليابان  والصين   المتحدة  كالواليات 
 . أو تنخفض عنها الحالية مستوياتها حول ومتح األسعار

المساقط   المولدة من  ،renewables،  المتجددة  الطاقات يعرقل االنخفاض في أسعار النفط تطور    (2)
و  والريح  المصادرالمائية  المثال.  والعضوية  حرارية -والجيو  الشمسية  سبيل  نموها    ، على  من  بالرغم 

في الملموسة  والزيادة  النسبي  العالي  في  في ة  أهميتها  الكهربائية  الطاقة  الماضية  توليد  في    السنوات 
% في  7في مجموع استهالك الطاقة لم تزداد إال بنقطة واحدة من    أن نسبتهاإال    الواليات المتحدة

، خالل العشر  جرى   هذا التطور  مع العلم أن  .((EIA, 2015a, P.15  2013% في  8إلى    1990
األخيرة، أي"مساندة"  بيئة في    سنوات  عالية   ظل ي  ف  ،  نفط  لغرض حكومية  مزايا  و إعانات  و   اسعار 

والمزايا أكبر مما يضيف    غي أن تكون اإلعانة أعلىبين  منخفضة  نفطأسعار    ولكن في ظلتطويرها.  
 . حكوميةعلى الميزانيات العبئا   

يسود فيها التسعير بعقود  المناطق التي  نخفاض أسعار النفط إلى انخفاض أسعار الغاز في  ا  أدى  (3)
الغازيرتبط    حيث  أو  تسعير  الخام  وأمنتجاته  بالنفط  كآسيا  والوسطىو ،  الجنوبية  انه  5.ربا  ،  كما 

انخفاض األسعار حتى في سوق  أيضا   قاد    ،نخفاض أسعار الغاز األمريكيال   باإلضافة الغاز  إلى 
شك وال  الفورية.  مجاالت    االوربية  في  للنفط  الغاز  منافسة  ارتفاع  او  انخفاض  مدى  لطاقة  اأن 

و ا و لكهربائية  البتروكيماوية  على  الصناعات  سيعتمد  النقل  أسعار  مدى  حتى  في  النسبي  االنخفاض 
مع   مقارنة  النفط  االنخفاض الغاز  ألسعار  أعلىفإذا    .النسبي  المحصلة  الغاز،داد  تز   كانت    حصة 

المتوفرة،   التكنولوجيا  به  تسمح  ما  ).  بالعكس  والعكسحسب  الجدول  من  يالحظ  انخفض  4فكما   )
اآلسيويةسع السوق  في  الغاز  بين  2.4  بنسبة  ر  سنويا   نسبة    2015و   %2008  من  أقل  وهي 

لغاز خالل . وفي السوق األوربية أنخفض سعر اسنويا    % 7.8  التي بلغت سعر نفط دبي    انخفاض 
انخفا نسبة  بنفس  الفترة  برنت    ض هذه  سنويا (.8.1)حواليخام  المتحدة  %  الواليات  في  فإن   أما 

لغاز )التي تتحدد بسوق فورية وليست سوق عقود( بأسرع من انخفاض أسعار النفط  أسعار ا  انخفاض 
توسيع(  WTI)خام   إلى  الطاقة    حصة  أدى  وتوليد  البتروكيماوية  الصناعات  في    الكهربائية الغاز 

نخفاض أسعاره بحيث نمت  وا  المحصوريادة إنتاج الغاز  استفادت الواليات المتحدة من ز   إذ   .والنقل
ت قد غادرات الواليات المتحدة نحو الصين والدول األخرى كالصناعات البتروكيماوية.  صناعات كان

خفيض العجز في ميزان ولقد ولد ذلك مزيدا  من النمو االقتصادي واالستخدام. كما أنه ساهم في ت
 الدوالر أمام العمالت األخرى.  سعر صرفرتفاع ابالنهاية في  ساهممما  المدفوعات 

 
التي تغلب   لهيكل سوق الغاز اآلسيوية  على وصٍف مناسب  ، IEA (2013) ، يحتوي تقرير عن سوق الغاز في آسيا أعد في وكالة الطاقة الدولية   5

أوربا    في الواليات المتحدة و كتلك السائدة  )   ومتطلبات تحويلها إلى سوق فورية   أسعار النفط ومنتجاته،المرتبطة ب  عليها عقود التسعير طويلة األمد 
 .(الشمالية
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 2015-2008 العالم في الطبيعي والغاز  النفط رأسعا( 4) جدولال
  النفط الخام  الغاز الطبيعي

  دوالر/برميل  BTUدوالر/مليون

الغاز المسال  

LNG       

 اليابان 

 أوربا 
الواليات 

 المتحدة 
 خام دبي 

خام 
 برنت 

خام 
WTI 

 

12.5 13.4 8.9 93.8 97.6 99.6 2008 

8.9 8.7 4.0 61.8 61.9 61.7 2009 

10.8 8.3 4.4 78.1 79.6 79.4 2010 

14.7 10.5 4.0 106.0 110.9 95.1 2011 

16.6 11.5 2.8 108.9 112.0 94.2 2012 

16.0 11.8 3.7 105.4 108.9 97.9 2013 

16.0 10.1 4.4 96.7 98.9 93.1 2014 

10.6 7.5 2.7 53.7 54.6 50.5 1/1 - 31 /10،  2015 

-2.4 -8.2 -15.8 -7.8 -8.1 -9.5 
 يةاالنخفاض السنو نسبة

 %  ،2015و 2008بين  

 .World Bank (2015d) :المصدر
المتقدمة  (4) خاصة  المستهلكة  الدول  في  دعوات  اغالست  ، OECD،  ظهرت  النفط نخالل  اسعار  فاض 

الدعوة   ،. على سبيل المثالاستخدامات عامة ضروريةتمويل    ستهالكه ليتسنىبفرض ضرائب على ا
لل الفدرالية  الضريبة  المتحدة  لزيادة  الواليات  في  السريعة  الطرق  صندوق  تمويل  في  مساعدة 

(Highway Trust Fundي للمستهلك مما  النفط  لرفع سعر  الدعوات  هذه  وتقود مثل  ساعد على  (. 
ثاني  خلي عن تطوير البدائل. كما ظهرت دعوات لزيادة ضريبة انبعاث الغازات )تلتخفيض الضغط ل

  (. 2015الخطيب ) :الكربون(. أنظرأوكسيد 
 اسعار   اقتراب   إلى  المتحدة  الواليات   من  الخام  النفط  تصدير  على  القيود   رفع  يقود   أن  المتوقع  من  (5)

 (. WTIو برنت خامي   أسعار بين الفرق  تقليص  أي) العالمية مستوياته من األمريكي الخام النفط

 أسعار النفط مستقبلالحالي ل المنظور خامسًا: 
  عودته   أو  باالنخفاض   السعر  استمرار  أن  لالرتفاع؟  يعود   أو   ستقري  أو  باالنخفاض   السعر  سيستمر  هل

  وحول العوامل الجيوسياسية   حولها  والتوقعات(  والطلب   العرض)  السوق   أساسيات   مستقبال    ستقرره  لالرتفاع
المختلفة االنتاج  مناطق  )في  مرزا   دول  موقف  أوال    ،النفطي  العرض   مجال   في  ويبرز.  ب(-2015، 

  ثانيا ، . اإلنتاج زيادة خالل من السوق  في حصتها  عن الدفاع في استمرارها منودية( )خاصة السع األوبك
  حاجات   وتمويل  داعش  ضد   الحرب   لتمويل  إنتاجه  زيادة  في  ورغبته  العراق  دور  يظهر  األوبك  ضمن  من

  ثالثا ، .  اقللعر   العامة  الميزانية   عن  اقتصادي  استقالل  تحقيق  كردستان  اقليم  رغبة  وكذلك  المتنامية  الميزانية
  النصف   في  العقوبات   برفع   واالبتداء  ،2015  في  النووية   االتفاقية  بعد   اإليراني  لإلنتاج  المتوقعة  الزيادة
  زيادة اإلنتاج بحوالي   من  ، خالل فترة قصيرة من رفع العقوبات،أيران  َتَمٌكن  رقد  يُ   إذ .  2016  من  األول
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  من   تتمكن   قد   كما.  مليون برميل  40تبلغ  من طاقات خزن عائمة    للتصدير  اضافة ،  ي  ب   م  0.5-0.7
 مدى  رابعا ،.  World Bank (2015c)  ؛ي  ب   م  3.6  الذي بلغ  ،2011  مستوى   إلىالحقَا    إنتاجها  زيادة
  االستمرار   تستطيع  بحيث   التكنولوجي  والتطور  الكفاءة  تحسين  في  االستمرار  في  المتحدة  الواليات   قابلية

 األوسط   الشرق   منطقة  في  سياسية-الجيو   التطورات   أثر  ،خامسا  .  المحصور  النفط   من  انتاجها  توسيع  في
  جانب   في  أما .  المنطقة  من  النفط  إمدادات   انقطاع  احتمال  في  العربي  والخليج  وليبيا   العراق  في   خاصة
 ظل  في  األسعار  انخفاض   إلى  سيقود   مستقبال    المتوقع  المنخفض   العالمي  االقتصادي  النمو  فإن  الطلب 
  اإلنتاج   في  أخفض   نمو    مع   الطلب   في  أعلى  نموا    يقود   أخرى   ناحية  من  ولكن.  وقعةالمت  الزيادات   تحقق 

السياق  و .  أعلى  أسعار  إلى  سياسية-جيو   او  اقتصادية  ألسباب  هذا  القضايا  في  اعتبار  المناسب  من 
 التالية: 

بقاء  (1) أكبر    النفط  أسعار  إن  اقتصادية  يخلق صعوبات  أكثر  انخفاضها  أو  الحالية  حدودها  في  عند 
ال للنفط  فبالنسبة  البدائل.  كفاءة    محصور تطوير  وارتفاع  استخراجه  تكنولوجيا  في  التقدم  من  بالرغم 

. ويكون األمر في الشرق األوسط  االستخراجأعلى بكثير من كلفة   كلفة استخراجه  اإلنتاج فيه ال زالت 
ناه. فإذا لم تحصل  ( أد 5أصعب بالنسبة للنفط الرملي وتحت الملحي، الخ، كما يتبين من الجدول )

أخرى   تكنولوجية  في  تطورات  الزيادات  انخفاض  المتوقع  من  فإن  أقل  مستويات  إلى  الكلفة  تدفع 
اإلنتاج من هذه المصادر وحتى انخفاض مستوياتها خاصة بعد مرور فترة يستعيد فيها المستثمرون  

شهقيمة   وبالفعل  فيها.  االنتاج  ويتوقف  المنتجة  المناطق  من  عامي  استثماراتهم    2015و  2014د 
االستثم وانخفـانخفاض  عــارات  اآلبـاض  المحفـــدد  للنفــار  الـــورة  الوالي  ورــمحصط  المتحـفي   ؛ دةـات 

(EIA (2015b), IEA(2015c   . 
 ( تكاليف استخراج النفط )تشغيلية واستثمارية(5الجدول )

 دوالر/برميل نوع النفط 
  27 - 5 الشرق األوسط

 50 - 27 تقليدي آخر و ( onshore)  بري 

  50 - 55 (tight/shale oil) صخريمحصور/

 63 - 55 وعميق ( offshore)بحري 

 92 - 63 وآخر (sand) رملي

 . Dale (2015, P. 3) :المصدر
تقرير  مالحظة: يدل    IEA (2015c)  يبين  المجزي الستخراج  على  ما  السعر  أن 

ال المدى    محصورالنفط  في  هو  المتحدة  الواليات   70-60في 
 دوالر/برميل. 

  وفنزويال   وإيران  العراق  خاصة  األوبك  دول  مشاكل  فلقد فاقم انخفاض أسعار النفط  ،من ناحية أخرى   (2)
 يتعرض   ان  قبل  طويلة  لفترة  تحمله  تستطيع  ال عجز  منالعامة    ميزانياتها  تعاني  حيث .  الخ  ونايجيريا،

فيها    واالستقرار   االجتماعي  السلم دنيا  .كبير  لخطراالقتصادي  حدود  هناك  أن  من    )متنامية(  إذ 
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النفطية أصبحت أساسية لمعظم دول األوبك؛  ة هذه محاول  ان  البل  .Aissaoui (2013)  اإليرادات 
  هبوط   حدة  من  ستزيد   العوائد،  انخفاض   عن  للتعويض   اإلنتاج،  زيادة  وإيران  العراق  وخاصة  الدول

األوبك 1986  في  حدث   كما  لهذا.  المفرغة  الحلقة  تتفاقم  وهكذا  األسعار، استراتيجية  من  وبالرغم   ،  
، ربما  النهاية  في  اعضائها  ضطريس  ،في السوق   حصصهاالحفاظ على    ()والسعودية بالذات   الحالية

أو  أكبر    تدهور  منع   على  لالتفاق  تحديد أسس جديدة لحصص اإلنتاج،  حول  وتجاذب    عا بعد صر 
 .فيها النفطي االستثمار وعمليات  ميزانياتها تمويل لها ليتسنى األسعار فيلعكس االتجاه االنخفاضي 

المحصور   واإلنتاج  االستثمار  بين  الفترة  قصر   بسبب (  3) النفط    المتغيرة   التكاليف  نسبة  وارتفاع  في 
 وطـــالنف  عـم  ةـمقارن  بالسرعة  تسم ت   النفط   سعر  لتغير   فيه  العرض   استجابة   فإن  التكاليف  لمجموع

المــــقصي  ةـريــ السع  العرض   ةــــمرون  اع ـــــارتف  إلى  كـــذل  ود ـــــــويق.  Dale (2015)  رى،ــــاألخ دى ـــــ رة 
(IEA, 2015c)  .المحصور    توفر  أذا،  سيساهم  وربما قد ال    مهم  شرط  وهذا)  كافية  بكميات النفط 

  .النفط أسعار في التقلبات حجم  تقليلب ،(يتحقق
 استمرت   طالماف  .في تطور األسعار  الدورات   فاءاختتقليل التقلبات وال إلى    إلى  يؤدي  لن   سوف  ولكنه(  4)

 ، أطول بكثير من النفط المحصور  إنتاج -استثمار  ات فتر   وذات   التكاليف   مختلفة   نفطية   لحقول   الحاجة
-الجيو  والعوامل  السوق   أساسيات   لتغير   استجابة  التوقعات   عدم اليقين في  تأثيراستمر  و   ،ناحية  من

النفط  أن  ذلك  ويتضمن .  السعرية  الدورات   ر تكرا  مرتفسيس  ،أخرى   ناحية  من  سياسية،   سيتجه   سعر 
مستويات    المنصرمة  الفترة  خالل  نحدارها  بعد   ثانية  رتفاعلال متيإلى  في  و قررها  اإلنتاج  كلفة  سط 

 وربما أعلى!  ،)على سبيل المثال النفط الرملي أو تحت الملحي، الخ( الحديةالحقول 

 المصادر سادسًا: 
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  2016 ،نوفمرب/الثاينتشرين  30أوبك يف  اتفاقية
 1؟ دا مما بداعما 

 د. علي مرزا 

 االتفاقيةأواًل: 
. ولقد  2017  /يناير2من كانون   اعتباراطبق  ت  إنتاج النفط  خفيضت   ية التفاقاألوبك  منظمة    في  الدول األعضاء  توصل 

"مستوى إنتاج    الذي أ طلق عليه:  ؛التخفيض   التفاقيةكأساس  ، لهذه الدول،  2016  أكتوبر/1تشرينإنتاج  تخذ مستوى  أ  
  من الدول   المجهزة  رسمية"ال" رقام  األثانوية" وليس  ال"  مصادر مت أرقام الدستخ ا    وفي تحديد مستوى إنتاج اإلشارة.  "اإلشارة

 Monthly Oil Marketلألوبك  الشهرية  سوق النفطنشرة  . وكال الرقمين ينشر عادة في  إلى منظمة األوبك   عضاءاأل

Report   من أرقام فيما تقدمه الدول األعضاء    قلة الثقة  صادر الثانوية وليس الرسميةاستخدام أرقام الم . وبالطبع يعكس  
أشار أليه فاضل الجلبي في  ،  1983منذ أن تم تبني الحصص اإلنتاجية في  . وهذا تقليد قديم  "رسمية" إلى المنظمة

زودت    فإن أغلبية الدول األعضاء  ، ( أدناه 1من الجدول )وكما يالحظ    .Oil Policies, Oil myths  ؛ كتابه عن األوبك
إنتاج  "رسميا"  ألوبك  ا  سكرتارية األوبك  بأرقام  نشرة  في  عليه  يطلق  من    (Direct Communication)ما  م  اأرقأعلى 

 .  ، التي تنشرها األوبك، مع األرقام الرسمية، شهريا  Secondary Sources، المصادر الثانوية

مستوى  من  % 4.7- %4.5المدى   فيها ضمنمشمولة  لكل دولة  تفاقية، ، في االولقد تراوحت نسبة التخفيض 
المستخدم ألنغوال هو أكبر من الرقم الرسمي ورقم    إنتاج اإلشارةمستوى  ه هو أن  ا نتبغير أن ما يثير اال  . اإلشارة إنتاج  

"الرسمي"  لرقم  ا   أكبر من  المستخدم إليران هو. كما أن الرقم  2016/أكتوبر  1المصدر الثانوي إلنتاجها في شهر تشرين
  المتعلق بإيران  التخفيضرقم  يبدو أن خطأ ورد في  كما  .  لذلك الشهر  لمصدر الثانوي ارقم  من    الذي هو، بدوره، أكبر
التخفيض  الجدول أن    يتبين من احتسابه منففي الوقت الذي    .أدناه(  1الجدول    والمبين في)  تفاقيةالذي ضمنه إعالن اال

ورد    فلقد   المستخدم   إنتاج اإلشارة مستوى  من  %  4.5( وهو يمثل  3,797-3,975ي )-ب - أ  188هو    إليران   المقرر 
وكذلك    االتفاقفي  ونايجيريا  ليبيا  من ناحية أخرى، لم تشمل    فقط.  ي-ب- أ  90رقم    المقابل إليران  في عمود التخفيض

 ت عضويتها في األوبك. ق  ل  ع   ييسيا التندو إن

 المحتملة  والنتائج االتفاقيةدواعي ثانيًا: 
  األوبك   توجهما يبدو أنه تغير في    حول دواعي ل  ؤ تسا  يمكن أن يثاربها،    االلتزامواعالن    االتفاقيةلهذه  التوصل  بعد  

بدال  من منع تدهور    ،2014في تشرين ثان    ، الحفاظ على حصة السوق تبني استراتيجية    قرارها  علىبعد مرور سنتين  
اإلنتاجاألسعار من خالل   النفط  انخفاضفي وجه  )  عدم تخفيض  أسعار  في  ق    .( مستمر  وقته حججلقد  في    ا  دمت 

 
 . 2016كانون األول/ديسمبر  7ن ِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  1
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  بحصة السوق   االحتفاظ  األساس هوهدفه  كان  ، والذي قادته السعودية،  تخفيض اإلنتاجفي أن استراتيجية عدم    "معقولة"
مواجهة   للنفط  بديلةمصادر  منافسة  في  أخرى  ومصادر  المحصور   ،للطاقة  النفط  الواليات    ،tight oil،  خاصة  في 

، الذي  في األمد القصير  للدول األعضاء العوائد النفطيةفي    االنخفاض   أن   أساس  هذه الحجج علىقامت  . كما  المتحدة 
فيه    ،األسعار  انخفاضيترتب على   يتسبب  المستقبل  ارتفاعسيعوضه    ،االستراتيجيةتطبيق  الذي  في  نتيجة    دخولها 

   ؟ ا دا مما بدع ما . فإذن العالميين حصتها في أسواق النفط والطاقةالحفاظ على استمرار  

 العامين المنصرمين مؤشرات من (  2-1)
لقد قاد    .خالل العامين المنصرمين   ستراتيجيةال نتائج تطبيق هذه ا  من بعض المؤشرات عن  متاح  وما هلنستعرض  

آثار انخفاض أسعار  "  ورقتيفي    التي احتسبتها)  ةائد الدول النفطيو كبيرة في ع  انخفاضات النفط إلى    أسعار  انخفاض
  (.2016ل  أوائفي    ودراسة السياسات"  لألبحاث"المركز العربي  موقع  في    ة المنشور   "المستهلكة والمنتجةالنفط على الدول  

قطاع النفط  في  إلى تدهور االستثمارات    ، هذين العامينخالل    ، نخفاض أسعار النفط الخاما أدى    ولكن من ناحية أخرى،
في األشهر  ،  باالرتفاعفإنه استمر  من النفط المحصور    النفط المحصور. إما اإلنتاجفي الواليات المتحدة وبالذات في  

بشكل   بعد ذلك  لينخفض،  2015أثناء النصف الثاني من  إال    باالنخفاضيبدأ  ولم    ،االستراتيجيةتطبيق    التي أعقبت
مليون    2.9أرتفع إنتاج النفط المحصور في الواليات المتحدة من    حيث .  2016العشرة أشهر األولى من    أسرع خالل 
  انخفاضه )بالرغم من    2015ي في  -ب- م   4.5إلى  و   2014ي في  -ب- م   3.9إلى    2013في    ( ي-ب-م برميل/يوم ) 

احتسبت هذه المتوسطات )  2016ي خالل العشرة أشهر األولى من  -ب-م   4.2إلى    انخفضولكنه  في النصف الثاني(  
شهرية  السنوية   أرقام  األمريكية    مأخوذةمن  الطاقة  معلومات  إلدارة  اإللكتروني  الموقع   Energy Informationمن 

Administration, EIA).  عند زيادة السعر  ، يمكن أن يزداد  حصور مومن المعروف اآلن أن اإلنتاج من حقول النفط ال ،  
 Fatih،  المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدوليةأن    مالحظضرورة  مع    .التقليدية  بالحقولفترة قصيرة نسبيا  مقارنة  خالل  

Birol،  الفترة ي يتم تداوله في وسائل اإلعالم والمقاالت الصحفية  قليلة  وليس أشهر  ،سنة  بحدود  قدر هذه  في  )  كما 
على سبيل المثال في عرضه في    ؛IEA’s World Energy Outlook 2016  العالميةآفاق الطاقة    الوكالة  ضه لتقريرو عر 

  (.2016، 2تش 18في واشنطن في   CSISمركز 

الطريقة غير  استراتيجية الحفاظ على حصة السوق خالل العامين المنصرمين، بأن تأثير    ستنتج مما تقدم ي  
كان    ،(بدون لجنة أو هيئة مشرفة ومتابعة  زيادة اإلنتاجالتي طبقت فيها )كل دولة عضو حسب رغبتها في  سقة  ت الم

أنه  وهذا ما يبدو  في الواليات المتحدة.    انتاج النفط المحصور أكثر ضررا  على الدول المنتجة للنفط منه على مستوى  
عندما حاولت السعودية الحفاظ على  ما حدث    في ذلك   ة، مشابهبهذه االستراتيجية  تأطاح  أحد العوامل األساسية التي

أن  يبدو   ،معقولية الدوافع التي تقوم عليها استراتيجية الحفاظ على حصة السوق  وبالرغم من .1986حصة السوق في 
لم يعتبروا    (،تطبيقهم لهذه االستراتيجيةفي    )تجنب أي نوع من التنسيق   ، بالشكل الذي حدثهذه االستراتيجية  مطبقو

 . إيجابية اأكثر منه سلبية ، بصورة عامة  ،كانت  تطبيقهااآلن أن جهود سنتين من   تبين بحيث  .  بالتجربة التاريخية
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 المحتملة   النتائج( 2-2)
  ؛ وهي على ميزان الطاقة العالمي  يمكن أن يكون لها تأثير مهم لتطبيق هذه االستراتيجية،    ت نتيجة سلبية أخرى ظهر   لقد
في    النخفاض ا  أن األوبك   النفطية   عوائد الالكبير  إلى  لدول  تطوير  أخذ  مما    النفطية  استثماراتها   انخفاض   أدى  يهدد 

ة  لكون له آثار مقلقت. إن مثل هذا التخفيض س فيهالي  بومن ثم اإلنتاج المستق االحتياطيات النفطية والطاقات اإلنتاجية  
 ، سأشير أليها في أدناه. اعتقاديفي  ،لها  االنتباه ميزان الطاقة العالمي. وهنا تبرز مفارقة ينبغي على 

أن    . يتبين من التقريرمرة أخرى ، IEA’s WEO 2016  ة لهذه السنة،آفاق الطاقة العالمي  إلى تقرير  ، أوال ،لنعود 
نحو أحالل الوقود المعوض عن الوقود    هو التطور الحثيث  العالمي أو المشهد الذي يؤكد عليه التقرير  الطاقة  مشهد

والنفط،  fossil  ،األحفوري  الفحم  حدث  ،خاصة  السنتين    الذي  خالل  النفط  أسعار  في  الكبير  االنخفاض  من  بالرغم 
فاق  آل التقارير السنوية ت ي أصبحذال التطور على هذه بدرجة ملموسة لم يؤثر  االنخفاض هذا  وكأن   .والنصف األخيرة
ساهم النفط    فبينما   : في هذا المجالالتالية  جوهرية  ال حقيقة  ال ويذكر التقرير    روج له خالل العقد الماضي. تالطاقة العالمية  

يتوقع/يروج/يخطط  (  2015و   1990لطاقة خالل الربع قرن الماضي )بين  ل  االستهالك العالمي% من الزيادة في  22  في
هي مسائل من الصعب فصلها عن بعضها في تقليد هذا التقرير المهم    " التخطيط" ،  "الترويج"،  " التوقع"التقرير )الحظ أن  

(. وهذا يعني ان حصة  2040و  2015خالل الربع قرن القادم )بين  فقط  %  11اهم بنسبة  سسي   جدا ( إلى أن النفط
.  2040ستكون أقل من ذلك بفارق ملموس في    2013% في  33التي وصلت إلى  من استهالك الطاقة العالمي  النفط  

حالل فيه صعبا   مهم كان يعتبر اال  مجاللفي الترويج أو التوقع    2015أبعد من تقرير  إلى    2016قد ذهب تقرير  ول
  أن حيث يرى  .  2015هي أفضل بكثير حتى مقارنة بما ورد في تقرير    السيارات وقود  حالل في  ن آفاق االبحيث يبين أ

استمرار  إلى    التقرير   ذلك، يشيركل  ، بالرغم من  ولكن.  أحالل سيارات البطاريات أصبحت أفضل بكثير من السابق  آفاق
  (trucking)في نقل البضائع    االنتقالية استمرار أهميته ألبعد من الفترة  ، و انتقالية، خالل فترة  كوقود للسياراتأهمية النفط  

  تطول أو تقصرقد  انتقاليةالتي يعرضها التقرير هي أن هناك فترة  ساسيةإن النقطة األوالنقل الجوي والبتروكيماويات. 
  أن في العالم. لذلك يرى    مركزا  حيويا الستهالك الطاقة  باحتالله  ،وبالذات من الشرق األوسط   خاللها،  النفط  سيستمر

 العرض من سيهدد    ، انخفاض االستثمار في هذه البقعة من العالم إلى    التي أدت   ، المنخفضة  األسعار الحاليةاستمرار  
بد من زيادة    ال يرى أنه  . لذلك  ةالتالي  ( االنتقالية)العقود الحيوية  خالل    منها في السوق الدولية،  بكميات كافيةالنفط  

  الشرق األوسط. في  خاصة    لزيادة االستثمار النفطي،  النفطية  والشركات  لدول األوبك األسعار بغية توفير الحافز والتمويل  
" حتى يمكن تطوير  االنتقاليةمرحلة "العبور    يستكون نتيجتها األساس هبعبارة أخرى فإن الهدف من زيادة األسعار  

  وهنا؛ )ولكن ليس الغاز(  ومن ضمنه النفط  ،الوقود األحفوري   استمرار اإلحالل محلالبدائل المختلفة التي تساعد على  
   .المفارقة المشار اليها أعاله   تكمن

قد  والرياح  لطاقة الشمسية  في توليد الطاقات المتجددة خاصة اأن التقدم التكنولوجي  اإلشارة إلى  من المناسب  و 
ولكن النقطة األساس    .النفط والغاز المحصورين  تكنولوجيا استخراج  وكذلك حال التقدم في  اقتصادياتهاأدى إلى تحسن  

  تتعلق ألسباب  ليس فقط  يتحقق  س عن نفط دول األوبك    ، في النهاية أو تدريجيا ، االبتعاد   التي ينبغي التأكيد عليها هي أن
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, ولكن  من ناحية أخرى   تغير المناخي،من ناحية، وتجنب اآلثار المضرة لل  الكلفة،  انخفاضوبالنتيجة    بالتقدم التكنولوجي
هدف  لتحقيق  )  االعتماد على نفط دول األوبكتقليل  لتتمثل في لجوء الدول المتقدمة    سياسية جيو هناك أيضا  أسباب  

  تتغلب على   مالية ومزايا ضريبية  من خالل مساعدات  ادماالعتتقليل  ز  بتحفي(  security of supplies  أمان اإلمدادات
ؤدي  يوبك وما يتوقع أن  إنتاج األ  تخفيض فإن    وبالنتيجة   . كلفة البدائل أو بوسائل تشريعية/إدارية  الرتفاع  األثر السلبي

 . االنتقاليةاستراتيجية عبور الفترة   في تحقيق  سيساهمزيادة األسعار أليه في 

لم يكن هدفه المساهمة في تحقيق استراتيجية عبور    ، من جانب األوبك، وال شك أن الدافع لتخفيض اإلنتاج
  االنحدار ولكن الهدف األساس هو محاولة وقف    . تساعد على ذلكغير المقصودة    جتهنتي حتى ولو كانت    االنتقاليةالفترة  

أسعار النفط إلى عوائد    ارتفاعهل سيؤدي    نتساءل. وهنا  زيادتها  نحو  االتجاهفي سبيل عكس    طية في عوائد الدول النف
وربما    )في األمد القصير  سعرية منخفضةطلب  في ظل مرونة  نالحظ أنه  ل  لمحاولة الجواب على ذلك ؟  ملموسة  أعلى

. وبالنتيجة ستؤدي زيادة  النسبي لألسعار  االرتفاعأقل من    ن النسبي للطلب على النفط سيكو   االنخفاض   فإن(  المتوسط
  في عوائدها   المعروف إن الدول النفطية تحتاج إلى زيادة ملموسة من    ولكنإلى زيادة العوائد.    ، عند تحققها  ، األسعار

وهو أن زيادة    أثر غير مقصود آخريظهر  س هنا  . و لذلك البد من زيادة ملموسة في األسعار  نياتهاا بغية سد عجوزات ميز 
إنتاج النفط المحصور  ومنها    أو بدائل مناطق إنتاجه  بدائل النفطإنتاج  زيادة  تشجع  إلى    ملموسة في األسعار ستقود 

  العوائد أي أن الزيادة في    .العالميين   سوق النفط والطاقة  في دول األوبك    تدهور حصةخرى مما يقود إلى  األ  والنفوط
ذات المعضلة التي  ب مرة ثانية  وهنا نواجه  .  ليس المدى الطويل لكن  ، و ستتحقق في األمد القصير أو ربما حتى المتوسط 

 .  2014 2قادت إلى التخلي عن تحديد اإلنتاج في تشرين

تجربة   بينت  السوق تطبيق  لقد  حصة  استراتيجية  به   الحفاظ على  الذي طبقت  سابقا   بالشكل    ر  ب  عِ   وحاليا ، ، 
أن سياسات اإلنتاج في دول األوبك ينبغي أن تبتعد عن القرارات السريعة   ودروس تكررت، ولكن قلما يؤخذ بها، وهي

باإلضافة    ،فلقد أنطوى العديد من القرارات  ، من ناحية، والعوامل السياسية المفرقة، من ناحية أخرى.غير المدروسة
ودولية ال تخدم    إقليمية  اتتوجهات سياسيعلى    لدول األعضاء،ا على مجموع مصالح  المفردة   لتغليب المصالح الوطنية

  اللجوء للتخطيط بعيد المدىلقد كان األولى    واضحة اآلن.  سلبية أصبحت آثارها ال   مجموع مصالح الدول األعضاء والتي 
  دول األوبك اإلدارة المتأنية التي توازن بين حاجات    نهجوتبني    مور اإلنتاج ودور النفط في ميزان الطاقة العالميأل

  ، قدر اإلمكان،، ومن ثم يحافظحالل سريع لبدائل النفط وبدائل مناطق إنتاجه إلى ايقود    الذي ال   وسعر النفط للتمويل  
 على حصة األوبك في سوق الطاقة العالمي. 

 راقــالع ثالثًا:
والالجئين،  تدفق المهجرين    وتحمل كلف ومتطلبات إعادة التعمير  في الوقت الذي يواجه العراق أعباء الحرب على داعش  

في تخفيض اإلنتاج    لمفإنه عو ،  به إلى طلب المعونة الدولية  ا مما حد،  ومناطق أخرى   في مناطق العمليات المسلحة
  ي(-ب-أ  210عبء التخفيض )تحديد    عند إضافة لذلك  .  لو أنه دولة تمر بظروف اعتيادية  كما  األوبك   اتفاقيةفي  
عند تقرير  للعراق    إنتاج اإلشارةمستوى  في    ملش    ،ي-ب-أ   600-560  بحوالي  والذي يقدر  ،كردستان   إنتاج إقليمفإن  
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تم التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في توزيع عبء    ا كان قد ومن غير الواضح فيما أذالتخفيض.  
ثم هل أن العراق في قبوله لهذا التخفيض يتوقع عدم قدرته على زيادة اإلنتاج بحيث يصبح التخفيض    التخفيض.هذا  

جوانب  عن ال تتيحها للراي العام تقديم صورة متوازنة  االتحادية  تحصيل حاصل؟ هذه مسائل حبذا لو تحاول وزارة النفط
 األوبك.  اتفاقيةالتي نوقشت في الوزارة والتي كانت أساس قرار القبول بالتخفيض الذي ورد في  والعوامل

 

نسبة التخفيض

% ثانوية رسمية

-4.6 1,039 -50 1,089 1,088 1,171 الجزائر

-4.5 1,673 -78 1,751 1,586 1,507 أنغوال *

-4.7 522 -26 548 549 542 األكوادور

-4.5 193 -9 202 202 .. غابون

722 .. إندونيسيا **

3,797 90 (??) 3,975 3,690 3,920 إيران

-4.6 4,351 -210 4,561 4,561 4,776 العراق

-4.6 2,707 -131 2,838 2,838 3,000 الكويت

528 .. ليبيا

1,628 1,476 نايجيريا

-4.6 618 -30 648 646 639 قطر

-4.6 10,058 -486 10,544 10,532 10,625 العربية السعودية

-4.6 2,874 -139 3,013 3,007 3,188 اإلمارات العربية

-4.6 1,972 -95 2,067 2,067 2,316 فنزويال

33,644 المجموع

OPEC's MOMR February 2017 :2017 كانون2/يناير المصادر:

الجدول )1( اتفاقية األوبك في 2016/11/30 لتحديد اإلنتاج، ألف برميل/يوم )أ-ب-ي(

.OPEC's Website, Press Releases, downloaded November 30, 2016 :1( أعمدة اتفاقية األوبك(

)2( مستوى اإلنتاج في تشرين1/أكتوبر حسب المصادر الرسمية )Direct Communication( والثانوية )Secondary( من: 
.OPEC's Monthly Oil Market Report, 11 November 2016

المالحظات )وردت في إعالن االتفاقية(:
* إن أساس اإلشارة لتعديل إنتاج النفط الخام هو مستوى تشرين1/أكتوبر 2016 عدا أنغوال فهو أيلول/سبتمبر 2016، واألرقام 

هي من مصادر ثانوية والتي ال تمثل حصة، quota، لكل دولة عضو.
ا** إندونيسيا علقت عضويتها.

االتفاقية

مستوى إنتاج 

اإلشارة )تش1 

)2016

التعديل

مستوى اإلنتاج 

اعتباراً من 

كانون2/يناير 2017

الدول األعضاء

إنتاج تشرين1/أكتوبر 2016 

من مصادر "رسمية" 

و"ثانوية"
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 سرية ذاتية خمتصرة
اكتسب خبرة واسعة   مرزا خضير  د. علي   اقتصادي  الهيكلة   خبير  إعادة  في قضايا 

اهتمام   وله  وأفريقيا.  آسيا  في  العربية  المنطقة  في  والتخطيط  االقتصادي  واإلصالح 
التنموية في   المؤسسية والسياسات  باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والبنى  خاص 
والمقاالت في  البحوث  بنشر  قام  ولقد  للنفط.  المنتجة  العربية األخرى  والدول  العراق 

شبكة  " مهنية وعامة وفي مؤتمرات علمية ومواقع إلكترونية عديدة، ال سيما    مجالت
. ولقد عمل  وآخر عن العراقواحد عن ليبيا  ، . كما نشر كتابين" االقتصاديين العراقيين

الشؤون   قسم  في  مستشارين  وككبير  العراقية  والتخطيط  النفط  وزارتي  في  سابقًا 
وهو يحمل شهادة الدكتوراه في االقتصاد    . في األمم المتحدة  االقتصادية واالجتماعية

 من جامعة بيرمنَكهام البريطانية. 
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