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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   طالت أسس معيشة العاملين )والمتقاعدين( في الجهاز الحكومي
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    ىهذا مع اإلشارة إل  .ثانيةاالستقرار، 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  ل الكتاب أوراقًا تتناول شمالعراق، 

والطلب على النفط و/أو الغاز ودور    من   عرضالامتد ذلك من تناول تطور وتفاعل العوامل المؤثرة في  
واإلنتاج المستقبلي الستهالك  عديدة ل(  outlooks، إلى عرض مِناظير )في 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

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

حتوي األوراق المنشورة نسبيًا، تم تقسيم الكتاب إلى مجلدين. المجلد األول ي  حجمه الكبيروبسبب  
.  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  من عددين. يبين األولمتكون    ،رقم مزدوج  يظهر

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



 
 

 أ�وراق 
 
 
 

 ثايند الـاجملل
 



  347 

 معضلة أوبك بين حصة السوق وتحديد اإلنتاج                     91  -  1  

  *أوبك بني حصة السوق وحتديد اإلنتاج معضلة

  د. علي مرزا

   1مقدمة أواًل: 
، من قبل شركات النفط posted prices، عقب تخفيض أسعار النفط المعلنة،  1960في    أوبكعندما تكونت منظمة  

العاملة في الدول المصدرة للنفط، في تلك السنة والتي سبقتها، كان هدفها األساس منع تخفيض والعمل على زيادة  
اتخاذ القرار، في مرحلة اإلنتاج النفطي، للدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي، وتزايد   األسعار. وبعد انتقال

انقسم  النفطية،  السوق  أسعار  في  التأثير  في  أليه  دورها  ترتفع  ان  ينبغي  الذي  المدى  األعضاء حول  الدول  أراء  ت 
األسعار. فأصحاب االحتياطيات المنخفضة كالجزائر، وفي وقته فنزويال، والدول الطامحة بتأثير سياسي إقليمي ودولي  

ة السعودية تميل كإيران، وأحيانًا العراق، كانت تميل إلى تحقيق أسعار نفط مرتفعة. في المقابل، كانت دول أخرى بقياد
يمكن الحفاظ على "حصة السوق" وإطالة أمد استعمال    ىإلى عدم المبالغة في "رفع األسعار" والقبول بأسعار "معتدلة “حت

ولقد ساهمت عوامل عديدة في التأثير  ألوبك.  لمعضلة    وبالنتيجة، أوجد ذلك االنقسام.  Chalabi (2010)النفط في العالم؛  
في تحقيق أي من أهدافها )بما في ذلك تحقيق تسوية لهذه المعضلة( على مدى العقود األربعة   أوبكفي فعالية سياسات  

مجموعة من الدول التي لها اهداف مختلفة ووسائل محدودة في التأثير على    أوبكوالنصف المنصرمة. أواًل، إن كون  
ي مرحلة االستخراج( تختلف عن كارتل  ف  ءسوق النفط العالمية )بالذات أسلوب تحديد "حصص" إنتاجية للدول األعضا 

الشركات النفطية الكبرى. فلقد كان لهذا الكارتل، من خالل تكامله، األفقي والعمودي، على مدى األربعة عقود التي 
سبقت السبعينيات، مجال أوسع في التنسيق بين أعضائه، ومن ثم تامين االلتزام بالخطط واالستراتيجيات. كما كان له 

فعالية في تنظيم والتأثير في الصناعة النفطية. ثانيًا، أدت سياسات الطاقة في الدول المستهلكة إلى الحد   وسائل أكثر
، من خالل، على سبيل المثال، تشجيع تطوير مناطق بديلة إلنتاج النفط أو استبدال بعض  أوبكمن فعالية سياسات  

في    أوبكتهالك الوقود عمومًا. ثالثًا، بالرغم من اتفاق دول  استعماالته بأنواع وقود بديلة وتشجيع زيادة الكفاءة في اس
العديد من السياسات التي نجحت في زيادة األسعار أو منعها من الهبوط، فإن التوتر واالختالف بين بعض أعضاءها  

  .)كالتنافس الجيوسياسي( حد من فعاليتها أيضاً 

، أوبك  تخلت   ،"العالمي" )للدفاع/الحفاظ على األسعار(  المتبقي بعد التزام طويل األمد في لعب دور المنتج  و 
  لمصلحة استراتيجية/هدف هدف الحفاظ على األسعار  استراتيجية/  ، عن2014نوفمبر  /الثاني  في تشرين بقيادة السعودية،  

 
 ، 2017آذار/مارس   27في الموقع اإللكتروني "للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات"، في  نُِشَرت* 

http://www.dohainstitute.org/release/a6ed3e14-8423-40c6-ba34-d8221d421158. 
  اولية   على مسودة القيمة  وطارق الهيمص على مالحظاتهم    وسعد هللا الفتحي وصادق العويناتيوعدنان الجنابي  ر كامل المهيدي  اشك  1

 .هذه الورقة سبقت 

http://www.dohainstitute.org/release/a6ed3e14-8423-40c6-ba34-d8221d421158
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االستراتيجية    لمصلحة  االستراتيجية/الهدف  هذه عن  عادت لتتخلى    ، بعد سنتين،ولكنها.  حصة السوق" "على  الحفاظ  
)المنتج المتبقي مرة    إنتاجية للدول األعضاء  "سقوف"أو    "حصص"أسلوب تحديد    تبنيالعودة إلى  األولى من خالل  

   لتخفيض اإلنتاج. 2016/نوفمبر 2في تشرين جديدة اتفاقيةفي   ،ثانية( 
  على تطبيق األولى   وما هي التبعات التي ترتبت  ،بين االستراتيجيتين   حول أسباب هذا التغير  ويثار التساؤل

  من خالل   ائلإلى هذه المس  التطرق   الورقة  في هذه   أحاول  ،هذا السياق   فيلذلك،  .  على تطبيق الثانيةتترتب  س التي  و 
   :، وكما يليمجموعتين من الفقرات 

  - 2014أواخر  استراتيجية الحفاظ على حصة السوق التي طبقت خالل الفترة    تبعاتتطرق إلى  أ، سثانياً في الفقرة    )أ(
   (. 1986في )مع إشارة لتطبيق مثيلتها  التي قادت إلى التخلي عنها  األسباب/ ، وأهم العوامل2016أواخر

  ، لتخفيض اإلنتاج 2016نوفمبر / 2في تشرين أوبكتفاقية وصف ال ل ، بالتتابع،تطرق أس سادساً -ثالثاً وفي الفقرات  )ب( 
  والتأثير في تنظيم    أوبكمقارنة بين قابلية الشركات النفطية ومنظمة  يعقبها    ،هذه االتفاقيةتطبيق  ل  التبعات المتوقعةثم  

 لعراق.  لبعض التبعات المتعلقة با وأخيرًا إشارةفي الصناعة النفطية. 

 الحفاظ على حصة السوق  استراتيجيةًا: نيثا
والذي كان يتضمن  ، 2014/نوفمبر  2في تشرين ، بقيادة السعودية، استراتيجية الحفاظ على حصة السوق تبني  ندما تم ع

لتبني هذه االستراتيجية.    "معقولة"  اً دمت في وقته حججق  حينئذ )من خالل عدم تخفيض اإلنتاج(،  القبول بتدهور األسعار  
  الطاقة/النفط  سوق   في  أوبك   حصةعلى    الحفاظ  األساس هوهدفه  كان    تخفيض اإلنتاجعدم    وتنصرف هذه الحجج إلى ان 

  ،tight oil،  النفط المحصور خاصة    ، النفط   ج ال نتاومناطق بديلة    ، من ناحية،للطاقة  بديلةمصادر  منافسة  في مواجهة  
للدول   العوائد النفطيةفي    االنخفاض  أن   أساس   هذه الحجج علىقامت  كما    ، من ناحية أخرى. في الواليات المتحدة 

  عوائدها  ارتفاع سيعوضه  ،االستراتيجية تطبيق  ل نتيجة  األسعار انخفاض، الذي يترتب على في األمد القصير  األعضاء
   .العالميين  أسواق النفط والطاقةحصتها في  الحفاظ على نتيجة استمرار  في المستقبل

  ؟2016/نوفمبر  2تشرين اتفاقية  عن هذه االستراتيجية لتعود إلى تخفيض اإلنتاج في    أوبك لماذا تخلت    فإذن
المباشرة وغير المباشرة، التي أعتقد    األسباب/ إلى أهم العوامل  أدناه، ،(2-5)-(2-1سأتعرض، فيما يلي، في الفقرات )

 . أنها ساهمت باإلطاحة باستراتيجية الحفاظ على حصة السوق 

 العوائد النفطية انخفاض ( 2-1)
التي ولدت ضغطًا باتجاه التخلي عن    المباشرة   االسباب/عواملمن أهم ال  أوبك لدول    يةعوائد النفطالربما كان انخفاض  

  قبل انخفاض األسعار(   م)مقارنة بعوائده  خسائر منتجي النفط   ، أ(-2016مرزا )في    ، بت  س  ت  ق االستراتيجية. ولقد اح  يتطب
بما في ذلك    ،في مناطق العالم المختلفة)مقارنة بتكاليف استهالك النفط قبل انخفاض األسعار(  ومكاسب مستهلكيه  

  ، الذي ترتب على تطبيق استراتيجية 2015-2014  الفترة   نتيجة النخفاض أسعار النفط خالل  ،أوبك ول  "خسائر" د
أدت    ، والتيويتبين من هذه الحسابات الحجم الكبير النخفاض العوائد النفطية )"الخسائر"( . الحفاظ على حصة السوق 
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إلى  ، خاصة تلك التي ال تملك احتياطيات دولية أو أرصدة كافية في صناديق سيادية،  تعرض الدول األعضاءإلى  
  معرضةاللفئات  للسكان، وبالذات ل المقدمة   واإلعانات مما أصبح يؤثر سلبًا في الخدمات العامةعجوزات في ميزانياتها 

علىيهدد  و   .فيها الحفاظ  إمكانية  ل  ذلك  المعيشي  المستوى  من  أدنى  الفئاتحد  األخرى،    هذه  السلم  والفئات  وربما 
 .  للمجتمع ككلاالجتماعي 

 السعر وحصة السوق  مستوى (  2-2)
أن السعر    هيعلى فرضية ضمنية    ، أساسًا،حصة السوق استراتيجية الحفاظ على  في إسناد    ستخدمةالحجج المترتكز  

  أن   حيث تبين هذه العالقة. Chalabi (2010)؛  ، من خالل العالقة السالبة بينهماهو اهم عامل في تقرير حصة السوق 
الحصة    مما يقود، بدوره، إلى الحفاظ علىالكمية المطلوبة  زيادة  يقود إلى    تخفيض السعر أو تحديده عند مستوى معتدل 

 .  أو زيادتها

منلكن  و  هذا المجال،أهمية السعر  بالرغم  قد تخفف   ، في  عوامل أخرى فاعلة  هناك  حتى  وربما    ،غير ان 
مجموعة  حصة  وتطور  الخام  سعر النفط  متوسط  تطور    مقارنة . ويمكن استقراء ذلك من  ب(-2016)  مرزاأثره؛    ،تلغي
 : والتي يالحظ منها ما يلي ، عقود والنصف الماضية األربعةخالل   الخام   في اإلنتاج العالمي للنفط أوبكدول 

  إنتاج في    أوبك نخفاض حصة  وا  سعر النفطرتفاع  اهناك فعاًل ارتباط سالب بين  كان    1980-1974خالل الفترة   (1)
الدول    حفز)  سباب وراءاأل   أحدالسعر كان    ارتفاع. وال شك أن  ، أدناه(1( والجدول )1الشكل )؛  النفط الخام العالمي

وتطوير    ، عمومًا،أوبك لنفط الشرق األوسط و   مناطق بديلةتطوير    إلى(   ،وكالة الطاقة الدولية، بتشجيع من  المستهلكة
إلى انخفاض حصة    ،بمحصلتها  . وقد قادت مجموعة العوامل هذه، وزيادة في كفاءة استهالك الوقودبدائل للنفط  

تهديد  يرات الجيوسياسية و التغ  ني أعتقد أولكن  .1980% في  44إلى حوالي    1974% في  55من حوالي    أوبك
، ربما بما يعادل  هذه التطورات   في  أيضاً   ساهمتتكون  خالل تلك الفترة قد  ،  security of supplies،  دات ا مدأمان اال

 .  ب(-2016مرزا )  ؛كبر من مساهمة السعر أأو ب
)وكذلك    أوبك الصورة. فعند قياس االرتباط بين سعر النفط وحصة اإلنتاج لدول    اختلفت   1980  سنة  ولكن بعد  (2)

ال يظهر هناك ارتباط سالب بين السعر  ،  2015-1980خالل الفترة  في اإلنتاج العالمي،    ( دول الشرق األوسط
  2فترات فرعية منها. لسواء للفترة ككل أو  ، والحصص

،  السعر  انخفاض مع    اآلن   ليترافق  في اإلنتاج العالمي  أوبك حصة    نخفاض ا   استمر  1986و  1980بين    ففيما (3)
عدم  بلقرار السعودية  نتيجة    1986( في سنة  1974)منذ سنة    لهالذي أنهار إلى أدنى مستوى  و   خالل هذه الفترة،

بين    السالب  المفترض  االرتباطأي أن    .السوق النفطية   فيفي سبيل زيادة حصتها    ،بدور المنتج المتبقيااللتزام  
   ، ليحل محله ارتباط موجب!خالل هذه الفترة اختفى  االثنين

 
المنطقة، غير ، تشمل دول الشرق األوسط، المشار أليها في المتن، الدول األخرى المنتجة للنفط، في  أوبكباإلضافة للدول األعضاء في   2

 األعضاء.
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للنفط    في اإلنتاج العالمي)وحصة الشرق األوسط(    أوبك بينما كانت حصة    ،ولمدة ثالثة عقود   1986بعد  أما    (4)
المرافقة    المتقطعة  ،Trend lines،  االتجاهية  الخطوطبينه  ت تصاعديا مستقرًا نسبيًا )كما    اتجاهياتتبع مسارًا    الخام 
  ( كانت األسعار تتبع مسارًا متقلبًا وفي أحيان1في الشكل  2015-1986ي الحصص خالل الفترة منحنمن لكل 
على سبيل   .2014/2015أسعار النفط في  انهيارعلى الفترتين قبل وبعد  أيضاً  وينطبق ذلك. شديد التقلب  كثيرة 

من  وحصة الشرق األوسط   %44متوسط  بقرب شديد من أوبكحامت حصة  2015-2011خالل الفترة   المثال،
  دوالر/برميل  102  من  ؛إلى النصفبشدة،    السعرمتوسط    انخفاضبالرغم من    من اإلنتاج العالمي %33 متوسط
  .2015في دوالر/برميل  51لى إ  2014-2011خالل 

اال  (5) تفسير  التصاعدييمكن  الفترة    أوبك لحصة    تجاه  خالل  الخام،  للنفط  العالمي  اإلنتاج  في  األوسط(  )والشرق 
)بالرغم من جهود الدول المستهلكة في اإلحالل وزيادة كفاءة االستهالك، من ناحية وتقلب سعر    1986-2015

الفترة  فخالل هذه  الشرق األوسط.  من  وبالذات    أوبكبالحاجة إلى نفط    ، منهمهم  بجزء  النفط، من ناحية أخرى(،  
، خاللها  أوبككانت  في المقابل،  يتقرر حسب قابلية هذه المناطق في اإلنتاج.  و   ، غير مقيد،أوبك كان اإلنتاج خارج  

اإلنتاج العالمي للنفط الخام  نما فيه  الوقت الذي  في أغلب األحيان، تتخذ دور المنتج المتبقي. وبالرغم من ذلك، في  
من  الخام  إنتاج النفط  فإن    2015و  1985بين    %1.2بنسبة    ( تهالك والتغير في الخزين، أي الطلب االس  إلشباع )

أي أن تزايد إنتاج ومن ثم    % سنويًا. 2.6بنسبة    أوبك ، في حين نما إنتاج  فقط% سنويًا  0.5نما بنسبة    أوبك خارج  
إضافة   بعدخرى )حتى إنتاج المصادر األ  نمو في اإلنتاج العالمي كانت ضرورية بسبب "النقص" في  أوبك حصة 
 . (1بيانات إنتاج النفط الخام كما وردت في مصادر الجدول ) حتسبة منمنسب النمو (. 2015و  2010حصور بين مالنفط ال

  ة المبينة، حتى بعد إضافة سوائل الغازفي إشباع الطلب العالمي، خالل الفتر   أوبكتظهر صورة مماثلة لدور  و 
  3. ، إلى النفط الخامNGLs، الطبيعي

 ,World Energy Outlook  2016  آفاق الطاقة العالمية  في التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية المعنون: ورد   (6)

WEO؛  %35إلى    2016ة أرباع األولى من  اإلنتاج العالمي خالل الثالث  ، ارتفاع حصة نفط الشرق األوسط في
IEA (2016a, p. 47)  .  متوسط    انخفاضمع    2016في    االرتفاع ولقد ترافق  .  2015% في  33ويقارن ذلك مع

بين الحصة    السالب   رتباطاال  أن، أي  2016دوالر/برميل في    43إلى    2015دوالر/برميل في    51السعر من  
)  ؛2016في  ظهر  والسعر   من  1الجدول  بالرغم  ولكن  من  قيمتهاالزالت    2016في    ارتفاعها(.  الخط    قريبة 

 .  في اإلنتاج العالمي الشرق األوسطدول لحصة    ،(1لشكل ) في االمبين  االتجاهي، 
 

  1990% سنويًا بين  1.4( بنسبة  NGLsعلى سبيل المثال، في الوقت الذي نما فيه اإلنتاج العالمي للنفط )بما فيه سوائل الغاز الطبيعي،    3
% سنويًا. احتسبت نسب 2.0بنسبة    أوبك% سنويًا فقط، في حين نما إنتاج  1.0نما بنسبة    أوبكفإن إنتاج النفط الخام من خارج    2015و

،  IEA (2016a, pp. 136, 138)،  2016وردت في تقريــر آفــــاق الطاقــــة العالميــــة    2015الزيادة باستخدام بيانات إلنتاج النفط لسنة  
. وتبين هذه التقارير العرض من والطلب على IEA (2014, pp 124, 127)،  2014لعالميــــــة  في تقريــر آفــــاق الطاقــــــة ا  1990ولسنــة  

    ".processing gainsالنفط بما فيه سوائل الغاز و"مكتسبات عملية التكرير 
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العالمي )"حصة السوق"( وتغير سعر    إنتاج النفط الخامفي    أوبكبين تغير حصة    سالب الرتباط  االغياب  إن  
، قد يكون أحد األسباب  (2016في  ه  )بالرغم من ظهور   2015-2014، بما فيها  2015-1980النفط خالل الفترة  

   التي ساهمت في التخلي عن هذه االستراتيجية. 

  مل أخرى معادلةعواوجود    غير أن هذا الغياب ال يعني عدم فعالية السعر، في هذا المجال، بقدر ما يشير إلى 
الطاقة في  )بالذات سياسات   أثره بما خفف او ربما ألغى ،التأثير في  )وفي هذه الحالة معاكسة(،    له أو أكثر فعالية منه 

خارج دول  ي،  تغير هيكلها اإلنتاج،  الدول المستهلكة   تشخيصها  ينبغيكان  ،  (الخ،  أوبك نمو أو تدهور إنتاج النفط 
 عند اتباع استراتيجية حصة السوق.  باالعتبارخذها أل

 ودول الشرق األوسط في اإلنتاج العالمي للنفط الخام وسعر النفط  أوبك( حصة دول 1الشكل ) 

 
 (.1رسم الشكل باستخدام بيانات الجدول )المصدر: 

والنفط  .  ( لتعريف الخامات التي استخدمت في حساب متوسط سعر النفط1أنظر المالحظة في الجدول )  ة:مالحظ
 .NGLs، الطبيعي الخام ال يشمل سوائل الغاز

 على النفط المحصور في الواليات المتحدة استراتيجية حصة السوق تأثير تطبيق ( 2-3) 
قطاع النفط في الواليات  في  االستثمارات   انخفاضإلى    ،2016-2014الفترة  خالل  ،نخفاض أسعار النفط الخام اأدى  

 .IEA (2016a, p؛  2017ويتوقع استمراره في    2016و  2015خالل السنتين    النفط المحصور المتحدة وبالذات في  

  ، البطيء، باالنخفاضيبدأ  ولم    ، االستراتيجيةتطبيق    في األشهر التي أعقبت ،  رتفاعفإنه استمر باال  منه  إما اإلنتاج  .(108
إنتاج    قفز   فلقد.  2016  سنة  خالل   ، نسبياً   ، بشكل أسرع   بعد ذلك   لينخفض ،  2015  من سنةأثناء النصف الثاني  إال  
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ي في  -ب-م   2.93  إلى   2010( في  ي-ب-م مليون برميل/يوم )   0.8من مجرد  النفط المحصور في الواليات المتحدة  
في    البطيء  انخفاضه)بالرغم من    2015ي في  -ب-م   4.53إلى  و   2014ي في  -ب- م   3.93إلى  ليرتفع    2013

ومن   4. أدناه  ، (2الجدول )  أنظر  ؛2016خالل  ي  -ب-م   .254  متوسط  إلى  انخفضولكنه  (  من السنة  النصف الثاني
ستة أشهر  )فترة قصيرة  خالل    ، رــزيادة السعل  استجابة  ، زدادتيمكن أن    حصورملنفط الل  الطاقة اإلنتاجيةالمعروف أن  

ن اإلنتاج  وبالطبع، فإ  26p. p ,aIEA (2016.5, (133وات(؛  ــسن  ة إلى ستةــثالثة ) ــالتقليدي  خاماتبال مقارنة    (ةــإلى سن
الطاقات اإلنتاجية القائمة العاطلة،  خالل استغالل  من    ،يمكن ان يزداد بسرعة اكبر)تمييزًا له عن الطاقة اإلنتاجية(  

زيادة السعر  على  .  عند  يصح  والتقليديوهذا  المحصور  مالحظ  .النفط  الدوليةأن تقرير    ةمع   WEO وكالة الطاقة 

النفط المحصور في الزيادة ستتناقص بمرور الوقت  اإلنتاج )والطاقة اإلنتاجية( من  أن قابلية   يبين المشار أليه    2016
إلنتاج  لإلى ما يقرب من هضبة  ،  في سيناريو السياسات الجديدة  حسب التقريرخاصة بعد وصوله، في الواليات المتحدة،  

 .IEA (2016a, p. 107)؛ القادمة  العشرينيات واخر في أ

 في فترتين  استراتيجية حصة السوق تطبيق ( 2-4)
يالحظ    1986مع مثيلتها في    2016أواخر/  -2014/ة أواخرخالل الفتر تيجية حصة السوق  ا مقارنة تطبيق استر عند  

 ما يلي: 

 مقابل سنتين في الفترة الثانية.  1986تطبيق االستراتيجية بضعة أشهر في استغرق   ( أ )

نفط بحر الشمال  تزايد إنتاج  . على سبيل المثال،  أوبكللنفط خارج دول  مناطق بديلة    تطويرمن الفترتين    شهد كالً   ( ب)
 . منذ أوائل العقد الحاليالنفط المحصور تسارع إنتاج سبعينيات القرن الماضي و  منذ أواخر 

. فعندما قررت السعودية التخلي عن دور  الفترتين غير أن خلفية المشهد النفطي كانت مختلفة بشكل ظاهر بين    ( ج)
ي  -ب-م   3.2إلى  1980ي في -ب-م  9.9من  انحدركان إنتاجها النفطي الخام قد  1986المنتج المتبقي في 

إلى    1980% في  44من    ت انخفضفي اإلنتاج العالمي للنفط الخام    أوبكدول  حصة    .  كما أن 1985في  فقط  
  أوبكي( كان اعلى من، وحصة  -ب-م   9.7)  2014لسعودية في  . في المقابل، فإن إنتاج ا 1985% في  29

(43( الجدول  السابقة.  سنوات  الخمسة  خالل  لمستوياتهما  بالتتابع،  مقاربة،   OPEC’s Annualو(  %1( 

Statistical Bulletin 2005 . 
 

 Energy Information  يكيةحتسبت المتوسطات السنوية، في المتن من أرقام شهرية من الموقع اإللكتروني إلدارة معلومات الطاقة األمر ا    4

Administration, EIA ( 2ووضعت في الجدول.)  4.41مع العلم أن هذا المصدر يبين أن متوسط إنتاج النفط المحصور انخفض من 
 . 2016/ديسمبر 1ي في كانون -ب-م 4.13إلى  2015/ديسمبر 1ي في كانون -ب-م
إعادة  "بعد األخذ باالعتبار  ، ما يلي:  في الواليات المتحدة، عن حقول النفط المحصور  WEO 2016  ةالطاقة العالمي   آفاق  ورد في تقرير  5

وفي   .IEA (2016a, p. 133)؛  مخزونة يستغرق على األقل ستة أشهر"  rigتدريب العاملين وإعادة التسجيل فإن إعادة تشغيل آلة حفر  
السياق، للتقري فإ  نفس  في عرضه  للوكالة  التنفيذي  المدير  فين   & Center for Strategicالدراسات االستراتيجية والدولية،   ركزم  ر 

International Studies, CSIS ،    في واشنطن،  ذ 2016/نوفمبر،  2تشرين   18في  "سنة"  ،  الرقم  الطاقة  كر  استجابة  لفترة  كمتوسط 
 اإلنتاجية من هذه الحقول لزيادة سعر النفط.
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في  تتمثل بمحاولة إيقاف وعكس االنخفاض المستمر    1986تطبيق االستراتيجية في  ل  الدوافع األساسيةكانت  لذلك   ( د )
فإن اختالف المشهد    2014  تطبيقها فيدوافع    أما  . للنفط   في اإلنتاج العالمي   أوبكحصة  وفي  إنتاج السعودية  

يشير إلى "تهديد"    لم يكن هنالك ما 2014ففي  هذه الدوافع.    أو اختالف توسع، قد يشير إلى  1986النفطي، عن  
تنامي    )ينبع من  أو مستوى إنتاج السعودية، بالرغم من أنه كان يشير إلى إمكانية تهديد مستقبلي أوبكآني لحصة 

ن  أ(. غير وكفاءة استهالك الوقود عموماً   األخرى   وزيادة دور بدائل الطاقة  وغيره من النفوط   النفط المحصور  انتاج 
  )أنظر   2016أواخر  -2014ذلك لم يكن يبرر الطريقة والظروف التي طبقت فيها االستراتيجية خالل الفترة أواخر  

، في منطقة الشرق األوسط وفي  جيوسياسيةلفرضية وجود دوافع    سناداا  كل ذلك يعطي  .، أدناه(2-4فقرة    أيضاً 
    . (السوق  المحافظة على حصةتصادية )االق دوافع اللتطبيق االستراتيجية ال تقل أهمية عن   العالم،

 استنتاج ( 2-5)
والظروف  الطريقة  ب،  استراتيجية الحفاظ على حصة السوق خالل العامين المنصرمين  تطبيقمحصلة  أن    ستنتج مما تقدم ي  

أكثر ضررًا  كانت    ،(قدمت لتبريرهاالتي    الدوافع االقتصاديةبالرغم من معقولية  توسع دوافعها )مع  ،  التي طبقت فيها 
في الواليات    انتاج النفط المحصورمنه على مستوى    ،في تخفيض عوائدها النفطية بشدة،  على الدول المنتجة للنفط

واضح  ،المتحدة  غير  تأثير  ملموس  مع  النفط    أو  سعر  حص النخفاض  هذه   .العالمية  السوق في    تهاعلى    همأ   وتبدو 
بحيث تبين اآلن أن جهود سنتين من تطبيقها كانت، بصورة    .بهذه االستراتيجية   تأطاح   األساسية التي  األسباب /العوامل

 عامة، سلبية أكثر منها إيجابية.  

 لتخفيض اإلنتاج  أوبك اتفاقية : ثالثاً 
إلى    ، 2016ثان/نوفمبر  -تشرين  30، في  أوبك منظمة    الدول األعضاء في توصلبغية تحقيق زيادة في أسعار النفط،  

ولقد    ، لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى.2017/يناير  2من كانون اعتبارا  طبق  ت  تخفيض اإلنتاجاتفاقية  
تشرينأ   إنتاج  مستوى  الدول  2016أكتوبر  /1تخذ  لهذه  عليه:  لتخفيض لكأساس  ،  أ طلق  والذي  إنتاج  ؛  "مستوى 

"ثانوية" وليس    ت أرقام مصادرمتخدس ا  مستوى إنتاج اإلشارة   تشخيصوفي  ".   Reference Production Levelشارة اال
الدول  المجهزة   رسمية"الرقام " األ منظمة    األعضاء  من  الرقمين يظهر  أوبكإلى  وكال  سوق النفط الشهريةفي  .    نشرة 

ثقة  يعكس استخدام أرقام المصادر الثانوية وليس الرسمية قلة  و .   Monthly Oil Market Report, MOMRللمنظمة
. وهذا تقليد قديم منذ أن تم تبني الحصص اإلنتاجية في  "رسمية" لها  فيما تقدمه الدول األعضاء من أرقام   المنظمة
  ، أدناه   ، (3وكما يالحظ من الجدول )  .Chalabi (2010, Ch. 13)  ؛ أوبك أشار أليه فاضل الجلبي في كتابه عن  ،  1983

)ما يطلق عليه في نشرة    2016،  1عن إنتاج تشرين  األعضاء لألوبك "رسميا"أغلب الدول  األرقام التي زودها  فإن  
الثانويةDirect Communication  أوبك  المصادر  أرقام  من  أعلى  هي  النشرة    (  في  عليها  يطلق   Secondary)التي 

Sources  ،  والمؤشرات البيانات  لنشر  عالمية  شركات  تشمل  أنها  المعروف  ولكن  المصادر،  هذه  تحديد  دون  من 
   ، الخ(.Argusو  Plattsالنفطية/الغازية مثل 
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مستوى  من  % 4.7- %4.5المدى   مشمولة فيها ضمن لكل دولة ، في االتفاقية، ولقد تراوحت نسبة التخفيض 
  مستوى إنتاج اإلشارةأن    حيث  يبدو أن أنغوال وإيران استثنيتا، فعليًا، من التخفيض.ولكن    المحدد لها.   إنتاج اإلشارة

ي( حسب  -ب-أ  1,586)  2016/أكتوبر  1ي( هو أعلى بكثير من إنتاجها في تشرين-ب- أ  1,751ألنغوال )المستخدم  
( "التخفيض"  بعد  إنتاجها  يكون  أن  عنه  نتج  مما  الثانوية،  من- ب-أ  1,673المصادر  أعلى  في    ي(  إنتاجها 

ة إلنتاجها  در الثانويا لمصرقم ا   ، الذي هو بدوره أعلى منلرقم الرسميأعلى من ا هو  فإليران  /أكتوبر. أما بالنسبة  1تشرين
ي( هو أعلى من إنتاجها في  - ب-أ  3,797في ذلك الشهر. ولقد نتج عن ذلك أن مستوى إنتاج إيران بعد "التخفيض" )

م ل ليبيا    ي(.-ب-أ   3,690الثانوية )حسب المصادر    2016/أكتوبر  1تشرين في  ونايجيريا  من ناحية أخرى، لم ت ش 
ل ق ت عضويتها في   مح" لهذه الدول، ضمنيًا، بعدم االلتزام ببرنامج  أوبك االتفاق وكذلك إندونيسيا التي ع  . وبالنتيجة "س 

 . ( 3أنظر الجدول )  محدد للتخفيض.

أبدت استعدادها لاللتزام بتحقيق "استقرار" السوق النفطية، بما في ذلك    أوبكدولة من خارج    11ومما يذكر أن  
لجنة من ممثلي دول أعضاء في المنظمة وممثل من   ٌشِكلت. ولقد  إنتاجها تخفيض    من خاللوعد روسيا بالمساهمة  

 . أوبك ديم تقارير شهرية بشأنه إلى سكرتارية روسيا وع مان، من خارجها، لمتابعة تنفيذ االتفاق وتقكل من 

 لتخفيض اإلنتاج  أوبكاتفاقية لتطبيق التبعات المحتملة  ًا:رابع
 ؟ انتقالية: عبور فترة المقصودة وغير المقصودة( التبعات 4-1)

على ميزان   يمكن أن يكون لها تأثير مهم ، استراتيجية الحفاظ على حصة السوق لتطبيق   ت نتيجة سلبية أخرى ظهر  لقد 
يؤثر  سمما    النفطية  استثماراتها  انخفاض  أدى إلى  أوبكلدول    النفطية  عوائد الالكبير في    النخفاضا  ن. إالطاقة العالمي

النفطية    اإلنتاجيةوتظهر أهمية توسيع الطاقات    6. فيها  النفطيةالطاقات اإلنتاجية  وتوسيع  تطوير االحتياطيات    سلبًا على
من    بطأ أبنسبة    ولكن، ي توقع،   زيادةللمساهمة في إشباع الطلب العالمي )الذي سيستمر بالفي ضرورتها    أوبك في دول  

  أوبك التدهور المتوقع لإلنتاج من الحقول التقليدية في دول خارج تحقيق مستوى من اإلنتاج يتخطى    من خالل  (السابق
وكالة  تقرير  ، حسب  في األمد المتوسط/الطويل  هذا التدهور،  سوف لن يستطيع النفط المحصور تعويض و   . )وداخلها(

ميزان  على    مخلخلةآثار    أوبكاالستثمار في دول    النخفاضكون  يس   وبالنتيجة  .IEA (2016a, Ch. 3)الطاقة الدولية،  
 في أدناه.  ا، سأشير أليهاعتقاديفي  ،جديرة باالهتمامالطاقة العالمي. وهنا تبرز مفارقة 

الطاقة،  الوكالة  تقريرمن  يتبين   مشهد  التقرير  أن  عليه  يؤكد  الذي  المشهد  أو  في    العالمي  الحال  هو  )كما 
النفط  خاصة ،  fossil  ، نحو أحالل الوقود المعوض عن الوقود األحفوري   هو التطور الحثيث سنوات سابقة(  في  تقاريرها  
  التقرير ويذكر    .بالرغم من االنخفاض الكبير في أسعار النفط خالل السنتين والنصف األخيرة   الذي استمر  ،)والفحم( 

 
ما  ، ورد  6120/ديسمبر  1كانون   15في  المنشور    ،ندوق النقد الدوليصمن الحكومة العراقية إلى   Letter of Intent  خطاب النيةفي   6

وسيبقى قريباً من هذا المستوى للخمس سنوات  ،  2016في    ي-ب-م  4.5  ...،بما فيه إقليم كردستان،    النفط،إنتاج    ]يبلغ["يتوقع ان  يلي:  
 IMF؛  "االستثمارات النفطية األعلى التي يتطلبها وضع اإلنتاج النفطي على مسار متصاعدالتالية بسبب أن الحكومة لن تستطيع تمويل  

(2016, p. 12) . 
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لطاقة  ل  االستهالك العالمي% من الزيادة في  22  إشباع   ساهم النفط في  فبينما  :في هذا المجالالتالي  جوهري ال   "توجهه"
  "التخطيط" ،  "الترويج"،  "التوقع"يتوقع/يروج/يخطط التقرير )الحظ أن  (  2015و  1990خالل الربع قرن الماضي )بين  

%  11في إشباع  النفط يساهم ( إلى أن  المؤثرالمهم و هي مسائل من الصعب فصلها عن بعضها في تقليد هذا التقرير 
. وهذا يعني  أدناه  ،( 4؛ الجدول )(2040و  2015خالل الربع قرن القادم )بين    من الزيادة في االستهالك العالميفقط  

  ، حسب توقع/ترويج تقرير الوكالة، ستكون   2014% في  31  بلغت التي  من استهالك الطاقة العالمي  ان حصة النفط  
في الترويج أو التوقع    2015أبعد من تقرير  إلى    2016ولقد ذهب تقرير    2040.7أقل من ذلك بفارق ملموس في  

)من خالل تنامي استخدام    السيارات وقود  حالل في  ن آفاق اإلحالل فيه صعبًا بحيث يبين أمهم كان يعتبر اإل  مجالل
   . 2015مقارنة بما ورد في تقرير حتى هي أفضل   (البطاريات  السيارات الكهربائية/

  انتقالية ، خالل فترة  كوقود للسياراتأهمية النفط  استمرار  إلى    يشير التقرير ليعود  ذلك،  كل  ، بالرغم من  ولكن
سنة   إسقاطاته  حسب  و 2040ستتخطى  أهميته،  الفترة    ، استمرار  من  لنقل  ال في    ، االنتقاليةألبعد    لبضائعالبري 

(trucking )    البحري والبتروكيماويات. والنقل  الجوي  الفترة    8والنقل  خالل  بعدها وكذلك  ،  االنتقاليةأي  بمجاالت    ما 
في العالم.   مركزًا حيويا الستهالك الطاقة باحتالله  ، وبالذات من الشرق األوسط ، النفط  سيستمر،  نسبياً   أضيق  عمالاست

ي  النفطاستمرار    أن  التقرير  بينلذلك  أسعار  أدت  ،( 2016-2015خالل  )   المنخفضة  مستويات  انخفاض  إلى    التي 
العقود  خالل    في السوق الدولية،  بكميات كافيةمنها  النفط    توفر عرضسيهدد    ،االستثمار في هذه البقعة من العالم

بغية توفير الحافز والتمويل    أسعار النفطمن زيادة  فالبد والحالة هذه  .IEA (2016a, p. 83)  ؛ةالتالي  (االنتقالية) الحيوية 
بعبارة أخرى فإن الهدف من زيادة    الشرق األوسط. في  خاصة    لزيادة االستثمار النفطي،   النفطية   والشركات  أوبك لدول  

" حتى يمكن تطوير البدائل المختلفة التي تساعد على  االنتقاليةمرحلة "العبور    يستكون نتيجتها األساس هاألسعار  
 

في مجمل  ستنخفض حصة النفط    ، لوكالة الطاقة الدولية،WEO 2016آفاق الطاقة العالمية في تقرير   سيناريو السياسات الجديدةحسب    7
. أما إذا أتبعت إجراءات صارمة لتشجيع مصادر الطاقة 2040% في  27إلى أقل من    2014% في  31من  استهالك الطاقة العالمية  

  في تقرير الوكالة(،   450)سيناريو    للمناخ  مؤتمر باريساتفاقية  ، حسب توصيات  على حساب الوقود األحفوري )ومنها النفط(  الصديقة للبيئة
 . IEA (2016a, p. 64): %22ط ستنخفض إلى فإن حصة النف

. ويعود ذلك، بجانب مهم منه، إلى عدم اليقين من مدى التطور التكنولوجي 2040إن الفترة االنتقالية قد تكون غير قصيرة وتتخطى سنة     8
عدد السيارات   يقفزتوقع أن  ي    في تقرير الوكالة  سيناريو السياسات الجديدةللسيارات الكهربائية في العالم وتطور كلفتها. على سبيل المثال، في  

. وسيكون أحد أسباب هذه الزيادة انخفاض كلفة البطارية  2040مليون في  150إلى  2015مليون سيارة في  1.3الكهربائية في العالم من 
في  kWh $/100وإلى  2025في   kWh $/125إلى  2015في  kWh$/210من ( (battery electric cars BEVs لهذه السيارات

 2040% فقط في 8يتوقع التقرير أن تبقى مساهمة عدد السيارات الكهربائية في مجموع عدد سيارات العالم ذلك،  منولكن بالرغم  .2040
ويعود أحد األسباب المهمة لذلك إلى أنه بالرغم من انخفاض كلفة البطارية فإن كلفة السيارة الكهربائية    (.2015% في  0.1)مقارنة مع  

تقليل استهالك السيارات التقليدية ل   التقرير،لذلك يوصي  .  IEA (2016a, pp. 68, 121)؛  يارة التقليديةالسكلفة  ستبقى، حينئذ، أعلى من  
كفاءة  ب للنفط،   عناالستهالكزيادة  صادر  آخر  لتقرير  التوصية  ذات  وهذه   .British Petroleum   ،  في توقع،  أساس “والذي    ”سيناريو 

من عدد السيارات في فقط  %  5.5مليون في تلك السنة مكونًا بذلك    100، أن يصل عدد السيارات الكهربائية  2035إلسقاطاته حتى سنة  
 . BP (2017, pp. 46-48)؛ 2035العالم في سنة 
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محل اإلحالل  النفط   استمرار  خاصة  األحفوري  ليس  )  والفحم  الوقود  في    (؛الغازولكن  الطاقة  مجاالت  بالذات  توليد 
 ، أوبكاإلنتاج، في اتفاقية  إن تخفيض    : إذ المفارقة المشار اليها أعاله  تكمن  وهنا  .وغيرها  ،سيارات ل الكهربائية والنقل با

في   األسعار سيساهم  زيادة  في  في؛ التي يمكن بعدها  االنتقالية عبور الفترة    إنجازوما يتوقع أن يؤدي أليه    اإلسراع 
   في المدى الطويل! ،أوبكومن ضمنه ذلك المنتج في دول  ، تخفيض استهالك النفط

قد  والرياح  لطاقة الشمسية  في توليد الطاقات المتجددة خاصة اأن التقدم التكنولوجي  اإلشارة إلى  من المناسب  و 
ولكن    .النفط والغاز المحصورين   تكنولوجيا استخراج  وكذلك حال التقدم في  )تخفيض كلفها(  اقتصادياتهاأدى إلى تحسن  

،  يتحققس  ،، وبالذات الشرق األوسطأوبك نفط دول    على  عتماداالتقليل    النقطة األساس التي ينبغي التأكيد عليها هي أن
من ناحية، وتجنب   الكلفة، انخفاضوبالنتيجة  بالتقدم التكنولوجي تتعلقألسباب ليس فقط   في المدى المتوسط/الطويل،

  هدف لفي تحقيق درجة أعلى  تتمثل    سياسيةجيو سباب  ألولكن أيضًا    ،من ناحية أخرى   تغير المناخي، اآلثار المضرة لل
  الرتفاع  األثر السلبي  تتغلب على  مالية ومزايا ضريبية  من خالل مساعدات  ادماالعتتقليل  بتحفيز    وذلك  ،أمان اإلمدادات 

   .كلفة البدائل أو بوسائل تشريعية/إدارية

 ( معضلة مستوى العوائد النفطية وحصة السوق 4-2)
)ومن    االنتقاليةعبور الفترة    إنجازلم يكن هدفه المساهمة في    ،أوبك دول  ، من جانب  ال شك أن الدافع لتخفيض اإلنتاج

تساعد على  غير المقصودة    جتهنتيحتى لو كانت    استهالك النفط(  ،أو نسبة نمو  ى،المساهمة في تخفيض مستو ثم  
وقف    األهم المباشر  الدافع  ولكن    .ذلك  محاولة  النفطية  االنحدار هو  الدول  عوائد  عكس    في  سبيل    نحو  االتجاه في 

نالحظ أنه  ل   لمحاولة الجواب على ذلك؟  ملموسة  أسعار النفط إلى عوائد أعلى  ارتفاعهل سيؤدي    نتساءل. وهنا  زيادتها
  للكمية المطلوبة منالنسبي    االنخفاض  فإن(  وربما المتوسط   )في األمد القصير   سعرية منخفضةطلب  في ظل مرونة  

وفعاًل،  إلى زيادة العوائد.    ،عند تحققها  ،. وبالنتيجة ستؤدي زيادة األسعارالنسبي لألسعار   االرتفاعأقل من    ن النفط سيكو 
إلى    2016/نوفمبر  2دوالر/برميل في تشرين  45ع متوسط سعر النفط الخام من  ارتفالمتاحة ا  المحدودة  تظهر البيانات

وربما كان ذلك    .(1  الجدول   أنظر مصادر  ؛WTI  )متوسط أسعار دبي، برنت،  2017/يناير  2دوالر/برميل في كانون   54
  /يناير بما ورد في االتفاقية. 2في انتاجهم لشهر كانون   ،بمجموعهم   ،أوبك انعكاس لتوقعات السوق وكذلك اللتزام دول  

انتجت أقل قلياًل  بمجموعها )ال تشمل إندونيسيا(    أوبكأن دول    2017/يناير  2تبين بيانات اإلنتاج لشهر كانون حيث  
  9(. 3؛ أنظر الجدول )اإلنتاجية المحددة في االتفاقية سقوفها أو  مجموع حصصها من

 
، حسب المصادر الثانوية التي وردت في نشرة 2017  يناير/2ي في كانون -ب-م  32.14)عدا إندونيسيا(    أوبكبلغ مجموع إنتاج دول   9

تفاقية لهذا الشهر هو محدد في اال (. ويقارن ذلك مع ما56)ص.    Monthly Oil Market Report, February 2017  أوبك الشهرية،
بما يعادل  -ب-م  32.92بمقدار   ض الدول تخطت حصتها  (. مع مالحظة ان بعإنتاج االشارةمستوى  ي )بما فيه إنتاج ليبيا ونايجيريا 

)عدا    أوبكمن ناحية أخرى، فإن مجموع قيمة إنتاج دول    يناير./2، في كانون كالعراق في حين أنتجت دول اخرى أقل من حصتها كالسعودية
مليار دوالر    46.7أكتوبر و/1مليار دوالر في تشرين  50.3إندونيسيا( مقاسًا بمتوسط سعر النفط )المعرف بالمتن( بلغ قبل إعالن االتفاقية،  

/يناير 2مليار دوالر في كانون    53.4و   2016/ديسمبر1مليار دوالر في كانون 53.9 . أما بعد اإلعالن فلقد بلغ  2016/نوفمبر  2في تشرين
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لذلك    نياتهاابغية سد عجوزات ميز   في عوائدها  المعروف إن الدول النفطية تحتاج إلى زيادة ملموسةمن    ولكن
وهو أن زيادة ملموسة في    أثر غير مقصود آخريظهر  س وهنا    .يلة ولفترة طو   في األسعار  أكبر زيادة    تحققهايتطلب  

  والنفط الثقيل، إنتاج النفط المحصور  ومنها    ،أو بدائل مناطق إنتاجه  بدائل النفطإنتاج  زيادة  ع  يتشج   ستساهم فياألسعار  
ففي ظل   . العالميين  سوق النفط والطاقة  في  أوبك حصة دول    تآكلمما يقود إلى  وزيادة في كفاءة وترشيد استهالكه،  

الرامية لتقليل استهالك النفط االحفوري، ومن ضمنها النفط، فإن من المتوقع أن تكون زيادة السعر أكثر فعالية  الجهود 
الدول المصدرة    ن الزيادة في عوائد استهالكه. وبالنتيجة فإ  ةفي تخفيض استهالك النفط من انخفاض السعر في زياد 

ذات المعضلة  ب مرة ثانية  وهنا نواجه  .  ليس المدى الطويللكن  و ،  ستتحقق في األمد القصير أو ربما حتى المتوسطللنفط  
 .  2014  نوفمبر/ 2في تشرين  واللجوء إلى استراتيجية الحفاظ على حصة السوق   التي قادت إلى التخلي عن تحديد اإلنتاج

فيها  طبقت  التي  المكتملة/بالطريقة غير المتسقة حصة السوق الحفاظ على استراتيجية تطبيق لقد بينت تجربة  
متابعة أو  مشرفة  هيئة  لجنة أو  بدون  اإلنتاج  زيادة  في  رغبتها  عضو حسب  على  )كل دولة  واالعتماد  من ناحية،   ،

أن سياسات    وهي  .تكررت، ولكن قلما يؤخذ بها   ودروٌس   رٌ ب  عِ   ، سابقًا وحاليًا،(انخفاض السعر فقط، من ناحية أخرى 
سياسية المفرقة،  جيو ، من ناحية، والعوامل الينبغي أن تبتعد عن القرارات السريعة غير المدروسة  أوبكاإلنتاج في دول  
لدول  ا  على مجموع مصالح  المفردة  باإلضافة لتغليب المصالح الوطنية  ،فلقد أنطوى العديد من القرارات  من ناحية أخرى.

لقد كان األولى   واضحة اآلن.  سلبيةأصبحت آثارها ال  والتي خالفيةودولية  إقليمية  ات سياسيو توجهات على  األعضاء، 
وازن  يي  ذاإلدارة المتأنية ال   نهج وتبني    اإلنتاج ودور النفط في ميزان الطاقة العالمي  قضايال  اللجوء للتخطيط بعيد المدى

حالل سريع  إ  في )مع العوامل األخرى الفاعلة(  يساهم  الذي ال وسعر النفط ، من ناحية،للتمويل  أوبكدول  بين حاجات 
،  ين الطاقة العالميالنفط و في سوق    أوبكعلى حصة    ، قدر اإلمكان،، ومن ثم يحافظ لبدائل النفط وبدائل مناطق إنتاجه

 . من ناحية أخرى 

 أوبك : الصناعة النفطية بين عهد الشركات النفطية الكبرى وعهد اً خامس
  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها من مناطق  امتيازاتلقد استطاعت شركات النفط الكبرى )التي ساهمت في  

في نفس السنة( من،    ،الخط األحمر  اتفاقية  بمساهمة)وربما    1928بينها في  فيما    Achnacarry  اتفاقية(، منذ  العالم
فعليًا، تكوين كارتل للحد من المنافسة بينها وتنظيم اإلنتاج والتكرير والتوزيع والتسعير وتقسيم االسواق، الخ، بما يحفظ  

فيه. بحيث استطاع الكارتل، عمومًا، من السيطرة على الصناعة النفطية، خارج الواليات    األعضاء مصالح مجموع  
سابقاً   المتحدة  االشتراكية  المشتركة  والدول  )الملكيات  أفقي  تكامل  خالل  من  وتكامل   ألعضائه،  النفط(  استخراج  في 

عمودي )استخراج، نقل، تكرير، توزيع( لمدة أربعة عقود ونصف تقريبًا حتى تفكك التكامل في مرحلة االستخراج في  
  ، أوبكمنظمة  قابلية  ب   التأثير في الصناعة والسوق النفطية م و تنظية قابليته في  وعند مقارن  . القرن الماضي  أوائل سبعينيات 

 :  تالحظ االختالفات والتطورات التالية  ، التي يطلق عليها صفة "كارتل" أيضاً 
 

  المشار القيم احتسبت على أساس كميات إنتاج الدول األعضاء )من مصادر ثانوية( الواردة في األعداد الثالث األخيرة لنشرة أوبك     .2017
  (.1أليها ومتوسط السعر من بيانات البنك الدولي المبينة مصادرها في مصادر الجدول )
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، عدا عن تكامل عمودي مجتمعةلدولها  ،  أوبك عمليات  بصورة عامة ليس هناك تكامل أفقي وال تكامل عمودي في   ( أ )
   . األعضاءالدول  بين االستخراج والتكرير/التوزيع لبعض  

النف   ( ب) الكارتل  لدى  فائضة  إنتاجية  طاقة  توفر  الموازن/المتبقي،  يعتبر  المنتج  لدور  ممارسته  )في  طي 
swing/residualل  ( من الوسائل المهمة في تحقيق موازنة بين حصة السوق ومستوى العوائد؛ عمومًا من خال

طاقة اإلنتاج الفائضة   تغيير كمية اإلنتاج )ولكن باستهداف أسعار مستقرة نسبيًا، أيضًا(. وفي هذا المجال فإن 
، خالل الفترة التي سبقت سبعينيات القرن الماضي،  شركات النفط الكبرى التي توفرت لكارتل   )كنسبة من اإلنتاج(

كانت أعلى مما توفر لألوبك )خاصة للسعودية(، بعد ذلك. كما ان هذه النسبة تناقصت، خالل العقد األخير الذي  
 .McNally (2017). أنظر: ، في التأثير في السوق النفطية، مقارنة بالعقود السابقةأوبك شهد ضعف دور 

حتياطيات البترولية للدول االعضاء وبالنتيجة اختالف اآلفاق الزمنية لمنظورهم االستراتيجي وما  اختالف حجم اال  ( ج)
 االهداف والسياسات. االستراتيجيات/ يترتب عليه ذلك من اختالف  

ال  من  المنظمةتتكون   ( د ) التنافس  يتغلب  بعضهمجيو أعضاًء  بين  أحيانًا،سياسي  التعاون   ،  دواعي  تتسم    . على  كما 
 البعض بالتقلب.  سياسات 

منذ سبعينيات/ثمانينيات القرن  ، نتيجة النخفاض حصة النفط في االستهالك العالمي للطاقة  أوبكانخفاض تأثير    ( ه )
الماضي، أساسًا نتيجة لنمو استهالك بدائل النفط. ولقد تسارع هذا النمو، بعد ذلك، نتيجة لجهود أحالل بدائل  

النفط والفحم، بعد تزايد إدراك خطر التغير المناخي/البيئي، خاصة خالل العقود  الوقود الصديق للبيئة، على حساب  
كما ساهم تغير مرحلي في انخفاض تأثير    2015.10، في أواخر مؤتمر باريس للمناخاألخيرة التي توجت باتفاقية  

. فبعد تحول مركز القرار  1980/1985و  1970في إنتاج النفط العالمي بين    أوبكانخفاض حصة  تبين في    أوبك
، من الشركات إلى الحكومات، خالل سبعينيات القرن الماضي، تفاعلت عوامل  أوبكفي استخراج النفط في دول  

اليقين فيما  اإليرانية في زيادة درجة الخطر وعدم  -جيوسياسية تراوحت من "المقاطعة العربية" إلى الحرب العراقية
يخص أمان إمدادات النفط من المنطقة العربية إلى الدول المستهلكة، خاصة المتقدمة. ولقد دفع ذلك إلى تنشيط  

منذ   ولكن  عمومًا.  العربية  المنطقة  خارج  النفط  عن  للبحث  نفط    1985الجهود  حصة  اإلنتاج    أوبك أخذت  في 
 11 .العالمي بالزيادة، كما أشير أليه أعاله

 
 IEA  محتسبة من  ؛ 2014% في  31فإنها انخفضت إلى    1990% في  37بينما كانت حصة النفط في استهالك الطاقة العالمي    10

(2016a, p. 550).    آفاق الطاقة العالمية  تقرير  وحسب"WEO 2002"  ،IEA (2002, p. 58)  فإن حصة النفط في استهالك الطاقة ،
التي   ال يشمل كافة مصادر الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة العالمية  WEO 2002  . غير أن التقرير1971% في  49العالمي بلغت  
 .2014و  1990مع السنتين    1971لذلك من الصعب مقارنة حصة النفط في استهالك الطاقة العالمي في     .WEO 2016يشملها التقرير  

% 36  إلى  1974-1970خالل الفترة  %  53من    (NGLs،  في اإلنتاج العالمي للنفط الخام )بدون سوائل الغاز  أوبكحصة  انخفضت   11
  لتحوم حول خط اتجاهي متزايد ،  2014-2010% في  44و  1994-1990% في  39. ولكنها عادت لالرتفاع إلى  1984-1980في  

في التصدير العالمي للنفط الخام، الذي ال يشمل    أوبكحصة  المتن. كما أن  ( في  1( والجدول )1الشكل )  ؛2015-1986خالل الفترة  
الغاز،   خالل  86من  انخفضت  سوائل  خالل  65إلى    %1969-1973  خالل  57وإلى    %1980-1984  مرزا %2010-2014  ؛ 

 . ب(-2016)
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  من   أوبك"كارتل"    لم يتمكن،  شركات النفط الكبرى كارتل  بالمقارنة مع  نخلص، مما تقدم، إلى أنه    يمكن أن
)وتخفيضها(    رفعهافي    ملموس  تأثيرٌ ولكن في مجال األسعار، كان له    .حصته في السوق   التأثير جديًا في مستوى 

الفترة   نفط و   .88/ 1987-1973خالل  إلى  للحاجة  استمرار/تزايد  أوبك   نتيجة  يعكسها  كما  االستهالك    أهميته،  في 
، خاصة من خالل تطبيق الحصص  اآلن   في األسعار حتى   المنظمة  تأثير   ، استمر2016-1985العالمي خالل الفترة  

 مع مالحظة ضعف التأثير خالل العقد المنصرم. ودور السعودية كمنتج متبقي.  لألعضاء اإلنتاجية

راجع   مفيدة  الجلبيكتاب  كخلفية  المقدم  فاضل  في  أليه    ونـــاب المعنـــالكتو  ،Chalabi (2010)،  ةــالمشار 

The Prize،  Yergin (2009) ،    في في    1991الصادر   ، McNally (2017)  كتاب الصادر حديثا  وال،  2009والمنقح 

 ب(.-2016مرزا )وكذلك 

 والتخفيض راقــــالع ًا:سساد
 ظروف العراق الحالية ومشاكل نفط الشمال (6-1)

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

- ب-أ  210)  حجم التخفيضفيما يخص    من ناحية أخرى،.  كما لو أنه دولة تمر بظروف اعتيادية  أوبك  اتفاقيةفي  
في    ملش    ، 2016  /أكتوبر1خالل تشرين  ي-ب-أ  565  بلغوالذي    ،كردستان   إنتاج إقليم فإن    ،االتفاقية  ه ( في هذ ي

التعقيدات التي    بسبب   عند التنفيذ،   ويكتسب هذا األمر أهمية  12. التخفيض  احتساب عند  للعراق    إنتاج اإلشارةمستوى  
المركز حكومة  المستمر بين سلطة اإلقليم و   واالختالفتداخل مناطق اإلنتاج بين اإلقليم وباقي مناطق العراق    نتيجةتثار  

باستثناء    وذلك   ،المركزسم، من قبل  ولكن يبدو أن األمر ح  .  والمناطق المستخرج منها  حول عائدية اإلنتاج ومستواه 
مل فيه  أي في الوقت الذي ش    13. ، "في الوقت الحاضر"كردستان )وكركوك( من برنامج التخفيض   إقليم   إنتاج منطقة

  ، عند التنفيذ، نتاج الذي على العراق تحقيقه يبدو إنه استثنياإل اإلقليم )وكركوك( عند احتساب تخفيض  منطقة  إنتاج  
   سيقع على الحقول الجنوبية والوسطى. العبءمن التخفيض. وهذا يعني أن 

 موقف الشركات المقاولة من تخفيض اإلنتاج   (6-2)
، في ظل عقود العراق النفطية، إلى مطالبة الشركات أوبكبسبب االلتزام بحصة    قد يقود تخفيض اإلنتاج في العراق، 

ر  )أي دفع  غير المنتجة. مالك  عن  (esremuneration fe،  أتعاب  سومالمقاولة بالتعويض  المخفضة  من    14ية  ولكن 
يستطيع تقليص  حيث    .الفنية -عقود الخدمة  بموجب مواد في،  بالتعويضغير ملزم    الجانب العراقي  حيث المبدأ، فإن

 
 :رقم إنتاج إقليم كردستان مستل من بيانات مصدرها وزارة الموارد الطبيعية الكردستانية في  12

  Monthly Production & Export Revenue Overview, October 2016. 
"ويشمل التخفيض اآلن حقول ، ورد ما يلي  أوبك   اتفاقفي مقابلة مع المدير العام لشركة تسويق النفط )سومو(، فالح العامري، حول    13

 . 29/1/2017؛ شبكة االقتصاديين العراقيين، حقول النفط في شمال العراق"  يشمل الحقاً الوسط والجنوب وربما 
 كامل المهيدي في اتصال مباشر. النقطة الخبير النفطيمن بين نقاط متعددة، أثار هذه  14
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عقود    اتفاقيات، في  12.5المادة  مما ورد في    ذلك اإلنتاج دون تعويض الشركات المقاولة عن كمية "التقليص". وينطلق  
اإلنتاج )او زيادته( ألسباب    قليص لوزارة النفط العراقية ت  12.5مع هذه الشركات. حيث تجيز المادة    الفنية -الخدمة

 Government imposedتفرضه الحكومة    قليص"ت   :منها المعنونة  ( e)وظروف وشروط حددتها المادة، وبالذات الفقرة  

curtailment"  . 

إلى طلب التعويض بسبب التقليص الذي    الشركات المقاولة  ر احتمال لجوءأن مجموعة من العوامل قد تثي  غير
 ، ولعل من أهمها ما يلي: أوبكالمحددة من قبل   بحصة اإلنتاج  االلتزام يترتب على  

والنابعة من تأخر تسديد مستحقاتها عن السنوات    للعالقة بين وزارة النفط وهذه الشركات  الصعبة  الظروف الحالية •
مليار دوالر؛    3.68، حوالي  2016لهذه الشركات، في نهاية حزيران/يونيو   السابقة. فلقد بلغت المستحقات المتأخرة 

IMF (2016, p. 11) . 
اإلضافي" ع • "اإلنتاج  تحديد  في  الوضوح  خط    ،دم  التعاقد(  "baseline  س"األساعن  بروتوكول  في  الذي    ، )الوارد 

    . شركة المقاولةلل رسم األتعاب عليه ضر في  
-2011يصات حدثت خالل الفترة  على تعويض عن تقل  2015في نيسان  حقيقة مطالبة هذه الشركات وحصولها   •

   ؛2014
 .  MoO (2009a, 2009b) :النفط( وكذلك الوثائق التالية الصادرة عن وزارة 2015مرزا )أنظر: 
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 :المصادر

لألوبك،   (1) السنوية  اإلحصائية  النشرة  من  مختلفة  أعداد  في  وردت  بيانات  من  محتسبة   ,Annual Statistical Bulletinالحصص 

ASBوكما يلي ،:  
1969: ASB2004.       1970-2001: ASB200   5 .       2002-2004: ASB2008.        200   5 : ASB2009.       

2006-2009: ASB2010/11.           2010: ASB2015.           2011-2015: ASB2016. 
 المصدر كما يلي:. وهو محتسب في هذا World Bank( 2017)( متوسط سعر النفط مستل من بيانات البنك الدولي: 2) 

  ، فقط. API o34 الخفيف،: سعر خام العربي 1978و 1969)أ( بين 

 .WTI: متوسط أسعار خامات العربي الخفيف وبرنت وغرب تكساس1985و 1979)ب( بين 

  . WTI  : متوسط أسعار خامات دبي وبرنت وغرب تكساس2016و 1986)ج( بين 
 

 

 

 

 

 

 

 

دوالر/برميل دول الشرق األوسط دول األوبك دوالر/برميل دول الشرق األوسط دول األوبك

16.8 30.9 41.0 1993 1.3 29.8 49.8 1969

15.9 31.4 41.1 1994 1.2 30.4 51.4 1970

17.2 31.2 40.7 1995 1.7 33.6 52.4 1971

20.4 30.9 40.2 1996 1.8 35.5 53.2 1972

19.2 31.1 40.4 1997 2.8 38.1 55.4 1973

13.1 32.4 42.5 1998 11.0 39.0 54.5 1974

18.1 32.0 41.3 1999 10.4 36.7 50.5 1975

28.2 32.5 42.1 2000 11.6 38.4 52.8 1976

24.4 31.8 41.1 2001 12.6 37.1 51.5 1977

24.9 29.1 40.0 2002 12.9 35.1 48.8 1978

28.9 30.4 41.9 2003 31.0 34.4 48.6 1979

37.7 31.2 44.1 2004 36.9 30.7 44.4 1980

53.4 31.8 43.7 2005 35.5 27.8 39.6 1981

64.3 32.0 44.1 2006 32.6 24.1 35.0 1982

71.1 31.4 43.7 2007 29.7 21.3 31.7 1983

97.0 32.2 44.7 2008 28.6 19.8 30.1 1984

61.8 30.3 41.9 2009 27.2 18.6 28.5 1985

79.0 30.1 41.9 2010 14.4 22.0 32.0 1986

104.0 32.8 44.1 2011 18.1 21.8 30.6 1987

105.0 33.2 45.7 2012 14.7 24.9 33.1 1988

104.1 32.8 44.4 2013 17.8 26.2 35.3 1989

96.2 32.1 42.8 2014 22.9 27.2 37.3 1990

50.8 32.6 43.0 2015 17.8 27.1 37.9 1991

42.8 2016 19.0 29.6 40.2 1992

يتبع←

الجدول )1( حصص دول األوبك ودول الشرق األوسط في اإلنتاج العالمي من النفط الخام )بدون سوائل الغاز الطبيعي( ومتوسط سعر النفط

متوسط سعر النفط متوسط سعر النفط
%

الحصة في اإلنتاج العالمي

%

الحصة في اإلنتاج العالمي
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 الواليات المتحدة األمريكية( إنتاج النفط الخام في 2الجدول )

  ي -ب- ألف برميل/يوم، أ نسبة التغير السنوية، % 

 تقليدي  المجموع 
 محصور

Tight 
 تقليدي  المجموع 

    محصور

Tight 
 

   5,822 5,463 359 2000 

-0.4 -0.2 -2.5 5,801 5,451 350 2001 

-1.0 -0.8 -3.5 5,744 5,407 337 2002 

-1.7 -1.7 -1.1 5,649 5,315 334 2003 

-3.7 -4.1 3.6 5,441 5,095 346 2004 

-4.7 -5.7 9.6 5,184 4,805 379 2005 

-1.9 -2.4 5.1 5,086 4,688 398 2006 

-0.2 -0.9 8.9 5,077 4,644 433 2007 

-1.5 -3.6 20.5 5,000 4,478 522 2008 

7.1 6.2 14.5 5,353 4,755 598 2009 

2.3 -1.5 32.3 5,475 4,684 791 2010 

3.1 -5.8 55.8 5,646 4,413 1,233 2011 

14.9 0.1 67.7 6,487 4,420 2,067 2012 

15.1 2.7 41.7 7,468 4,539 2,929 2013 

17.4 6.6 34.1 8,764 4,838 3,926 2014 

7.4 1.0 15.3 9,415 4,887 4,528 2015 

-5.6 -5.1 -6.1 8,889 4,638 4,251 2016 

 المصادر:  
 . Energy Information Administration, EIA (2016, 2017a) مجموع اإلنتاج:  (1)

 هو ألحد عشر شهرًا.  2016مالحظة: المتوسط اليومي لمجموع اإلنتاج لسنة 
                              .  Energy Information Administration, EIA (2017b)إنتاج النفط المحصور:   (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362



 معضلة أوبك بين حصة السوق وتحديد اإلنتاج                     91  -  17  

 ي( -ب-لتحديد اإلنتاج، ألف برميل/يوم )أ 30/11/2016في  أوبك( اتفاقية 3الجدول )

 

 المصادر: 
 .OPEC's Website ,Press Releases, downloaded November 30, 2016 :أوبك( أعمدة اتفاقية 1)
 من: (Secondary) والثانوية  (Direct Communication) /أكتوبر حسب المصادر الرسمية 1( مستوى اإلنتاج في تشرين2)

 OPEC's Monthly Oil Market Report, 11 November 2016. 
 : المالحظات

، الواردين في سطر إيران في  3797ناقصًا    3975ي )ويساوي  -ب-( أ178- إن التخفيض المقرر إليران ينبغي ان يكون ) (أ)
ي(. ولكن بداًل من رقم  -ب-أ  3975% من مستوى إنتاج اإلشارة المستخدم إليران في الجدول )4.5الجدول أعاله( وهو يمثل  

 .ي-ب- ( أ90ي ورد في سطر إيران في عمود التعديل )أي التخفيض(، رقم )-ب-( أ178-التخفيض الصحيح )
 مالحظات وردت في إعالن االتفاقية:  (ب)

واألرقام ،  2016عدا أنغوال فهو أيلول/سبتمبر    2016/أكتوبر  1* إن أساس اإلشارة لتعديل إنتاج النفط الخام هو مستوى تشرين
 لكل دولة عضو. ، quota هي من مصادر ثانوية والتي ال تمثل حصة،

 ** إندونيسيا علقت عضويتها. 

/أكتوبر  1إنتاج تشرين االتفاقية 

من مصادر   2016

 نسبة التخفيض  الدول األعضاء  "رسمية" و"ثانوية" 
مستوى اإلنتاج  

اعتباراً من  

/يناير  2كانون

2017 

 التعديل 

مستوى إنتاج  

اإلشارة  
  /أكتوبر 1تشرين)

 رسمية  ثانوية  % ( 2016

 الجزائر  1,171 1,088 1,089 50- 1,039 4.6-

 أنغوال *  1,507 1,586 1,751 78- 1,673 4.5-

 األكوادور  542 549 548 26- 522 4.7-

 غابون  .. 202 202 9- 193 4.5-

 إندونيسيا **  .. 722    

 إيران  3,920 3,690 3,975 90 3,797 

 العراق  4,776 4,561 4,561 210- 4,351 4.6-

 الكويت  3,000 2,838 2,838 131- 2,707 4.6-

 ليبيا  .. 528    

 نايجيريا  1,476 1,628    

 قطر 639 646 648 30- 618 4.6-

 العربية السعودية  10,625 10,532 10,544 486- 10,058 4.6-

 اإلمارات العربية  3,188 3,007 3,013 139- 2,874 4.6-

 فنزويال  2,316 2,067 2,067 95- 1,972 4.6-

 المجموع   33,644    
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%
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33.5 1,370 25.5 1,280 الغاز الطبيعي
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                                 9-1                                                                          العراقي الصرف وسوق الخاص القطاع استيرادات تمويل أسلوب

 1العراقي الصرف وسوق طاع اخلاصقاستريادات الأسلوب متويل 
  حتليل وتوصيات 

 علي مرزا  د.           موفق حسن حممود

 ة ــ مقدمأواًل: 
المركزي   من  العراق   سوق الصرف في  المؤسسات التي تتعامل بالقطع األجنبي في منظومة    تتألف ومصارف    البنك 
من مبيعات الدينار إلى وزارة    الدوالر إيراداته من  على معظم  ك المركزي  ويحصل البن  .وتحويل  يرفةومكاتب ص  تجارية

  على . وإلشباع طلب القطاع الخاص/العائلي  الوزارة  اتستلمهي  تالالمالية مقابل دوالر يتأتى من عوائد تصدير النفط  
)مزادالدوالر   نافذته  خالل  من  مرخصة  مصارف  إلى  يوميًا  الدوالر  ببيع  المركزي  البنك  يقوم  بدوره  العملة(.    يقوم 

وتشمل النافذة نوعين    .تعامل معهات التي    يرفةومكاتب الص هذه المصارف    من   بشراء الدوالرالقطاع الخاص/العائلي  
المبيعات   حاجات  من  تشبع  األول "قانونية" التي  خالل   داالستيرا   تمويل  ،.  من    ،" transfers  التحويالت   "   الخاص 

  التي   تلك  هي  القانونية  حاجاتال ب  ويقصد  .متنوعة، كالسفر والعالج، الخ  اع حاجاتشبأل  البيع النقدي للدوالرالثاني،  و 
أخرى   األرهاب  وتمويل(  الفساد   أموال  ضمنها  من)   األموال  تبييض  تستثني الدواعي    تبرر  وحاجات 

  من  الرالدو   من  زي المرك  البنك  عوائد  مستوى   على  عتماداً ا على سبيل المثال،    .ااالقتصادية/االجتماعية/البيئية استثناءه
  .  األخرى "  القانونية"  غير   الحاجاتقائمة    توسيع أو تضييق   يمكن  أخرى،   ناحية  من  الدولية،   احتياطاته  ومستوى   ناحية، 

لتنخفض    2012-2010من المبيعات خالل    %94  بلغتوتمثل التحويالت النسبة الغالبة من مبيعات النافذة حيث  
إلى    2014-2013% خالل  74إلى   أدناه. 1، الجدول )2016/أوائل-2015% خالل  86  إلى  تفاعر االولتعود   )  

مع العلم أن طلب القطاع العام والحكومي على الدوالر يتم اشباعه مباشرة من قبل البنك المركزي بدون اللجوء إلى  
   النافذة.

 ثانيًا: تحويالت النافذة واستيرادات القطاع الخاص 
ويل االستيرادات الخاصة فلقد أثيرت تساؤالت حول حقيقة هذا  تمف حصرًا  ت في مبيعات النافذة تهدومع أن التحويال

وهل   الخاصةجل  وجه  يالتمويل  االستيرادات  لتمويل  فعاًل  التحويالت  )  ؟ هذه  الجدول  من  يتبين  نسبة  فإ(  1وكما  ن 
كن حتى  لو .  2014-2011التحويالت خالل    هذه   كانت عمومًا أقل مناالستيرادات الخاصة إلى تحويالت النافذة  

  من بيانات ميزان المدفوعات(، نفسها خضعت للتساؤل   أخوذة قام االستيرادات الخاصة هذه، الواردة في الجدول )والمأر 
 

 . يع، بغدادز ، الجزء الثامن، الذاكرة للنشر والتو احاديث الثالثاء، كتابات لمثقفين عراقيين( 2017ُنِشرت في: شوقي جواد وخالد الشمري ) 1
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في   بتحقيق  المالية  الرقابة  ديوان  قام  ولقد  بها.  ُمبالغ  الخاصة    2012بكونها  االستيرادات  قيم  مطابقة  مدى  لمعرفة 
ومنهجيته كانت نفسها موضع تساؤل نتيجة النخفاض نسبة الشمول،  الفعلية لتحويالت النافذة. غير أن نتائج التحقيق  

صغيـرة   عينـة  على  وكذلك  نسبيًا  باعتمادهـا  التحويالت  حدودية  لمن  لمنافـذ  أن  قليلةتغطيتها  إلى  باإلضافة  هذا   .
، اركــــالت الجمـــي سجـا فـــيلهر تسجـــرادات وتأخـــول االستيـــر وصـــاالت الواردة لتأخــاالحتم  باالعتبار التحقيق لم يأخذ  

أن    Merza (2013) .2ر:  ــــــــــــــــــأنظ كانحقيقة  غير  بالتحقيق  أساءة  ت  تالقيام  احتماالت  من  السائد  القلق  عكس 
، تم تداولها في اإلعالم، إلىتقارير ، تشير  وفي هذا السياقاستخدام بعض التحويالت في المجاالت غير القانونية.  

غ   أن من  عدد  قليل  صيرفة  ير  مجازة محالت  وغير  العراق   مجازة  من    تستخدم   في  المركزي   البنك  مبيعاتبعض 
معام  اليومية في  النقدي  والبيع  التحويالت  غيــبشقيها  قانونيـالت  بمـر  فيهـة،  تبييـا  األمـا  وتمويــض  . اإلرهابل  ـوال 

سبيرـأنظ على  المثـ،  الكاتبــةالـل  مقال   ،  Coker (2016)   و تورد    التي الخصوص معلومات  هذا  في  من  بيانات،   ,
انتفاء آ  عن مصادر رسمية أمريكية.  خالل تحقيق ميداني مباشر وكذلك نقالً  مناسبة  ومن ثم شفافية  ية  ل إن حقيقة 

االستيرادات   تحقق  من  لمبيعات  في  للتأكد  الحالي  " تالتحويال" هذه  استغالل  بيساهم  النافذة  "تحويالت"  الترتيب 
الكتاب القتراح أسلوب االعتماداتذلك  دفع    ولقد   قانونية.  ألغراض غير    ,Letters of Credit    المستندية  بعض 

LoC  ( 2016)  محمود :أنظر ،  بالشفافية في هذا المجال مقارنة بأسلوب التحويالت هذا األسلوب  تسم يفي التمويل. و  ،
أن تبني هذا االسلوب يمكن أن يخدم هدفين في    يةالفقرات التالسيالحظ في  باإلضافة لشفافيته  و   .أدناه  خامساً الفقرة  و 

والثاني إمكانية ترشيد متطلبات الدوالر الالزمة الخاصة االستيرادات   تحقق تنفيذآن واحد. األول يتمثل بإمكانية متابعة 
المركزي  ولكن في كل األحوال، بدون مكافحة الفساد وتقوية الجهاز المصرفي ورقابة البنك  لتمويل هذه االستيرادات.  

غير القانوني.  لالستغاللوالتنظيمات والقواعد المصرفية، فإن أساليب التحويل الخارجي المتبعة تكون عرضة 

 التوازن في سوق الصرف ًا: لثثا
على  تشرف  و   قررهاتلقواعد وتنظيمات    في اقتصادات السوق المستقرة )المتقدمة والصاعدة(،  يخضع الجهاز المصرفي

بحيث تقوم هذه السلطة بعملية المراقبة والمتابعة لتأمين    . دية )بنك مركزي أو بنك احتياطي، الخ( السلطة النق   تطبيقها
وتنظيمات  قواعد  يخالفها.  الصرف    تطبيق  من  المركزي   قانون   ويبين ومعاقبة  )المادة    2004سنة  ل  العراقي  البنك 

المواد،)  2005لسنة    لمصارفاقانون  و   الرابعة(   ال  (33-26خاصة    معظم  المر أن  النقدية  كز بنك  السلطة  هو  ي 
والصرف    المتعلقة بالعمليات النقدية/المالية   االشراف على الجهاز المصرفي ومراقبته وإصدار التعليماتعن    ة المسؤول

تنفيذها منذ  ومتابعة  ولكن  القانونين.  هذين  للجهاز  يتبين   صدور  والمؤسسية   األساسية  البنية  لضعف  نتيجة   ،
أدا  المصرفي/المالي،  البنكأن  المجال    المركزي   ء  هذا  الفعاليةافي  بضعف   IMF, Article IV  )أنظر،  تسم 

خالل    ،مليار دوالر  28.1  مقدارها   من مجموع "تحويالت" بلغ دوالر  مليار    2.3وبلغت العينة    2012/ 8/ 31-1/ 1الفترة    تحقيق ديوان الرقابةغطى     2
 % من التحويالت.8 حوالي بلغت العينة  أي،  هذه الفترة 
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Consultations 2004-2015)  .    الصرف وسوق  النقدية  السوق  تتسم  لذلك  العراق  نتيجة  تتالئم  في  ال  بممارسات 
و  تعليمات  مع  الق  الصرف  واعد قبالضرورة  في  أليه  انونينالمحددة  هذا  امالمشار  ويقود  تنفيذ    ضعف ى  إلالوضع  . 

   .لمؤشرات وقواعد وتنظيمات السلطة النقديةالسياسات المختلفة وضعف االستجابة 

  ويعني التوازن، . الصرف سوق   في في تحقيق التوازن أكبر  ًأعبالبنك المركزي   تحميل   ويؤدي هذا الوضع إلى
طلب أكبر    أشباع إلى    االضطرار  "العبء األكبر " يعني  ، كما  المزاد" النافذة/ تساوي العرض مع الطلب بسعر صرف " 

يمكن  طالما    أنهإلى  علة ذلك  تعود  و   .منظومة مصرفية منضبطةب  مقارنة  العملة األجنبية لغرض تحقيق التوازن   على
فإن حجم الطلب في سوق    مراقبتها بفعالية   نال يمك  صيرفية/ ةيصرفم" من قبل وحدات  قانونيالطلب "غير ال  إشباع 

ح  التنظيم ضعيفة   من  أكبر  التنظيم يكون  عالية  سوق  في  الطلب    غير   الطلب  بمقداربينهما    الفرق يكون  و )  جم 
  .نضباطاً ا كثر  بطة منه في السوق األض السوق غير المنالشباع أكبر في  لومن ثم يكون العرض الالزم  .  (القانوني 

  التأثير فيي  هو عامل أساسي ف(  وغيرهما  اإلرهاب)تبييض األموال وتمويل  ذلك أن  الطلب غير القانوني    يتضمنو 
 يرفةومكاتب الص للبنوك  سعر الصرف التوازني في العراق. في المقابل، فانه نتيجة لفعالية التطبيق والرقابة والمتابعة  

فإن   وصاعدة  متقدمة  دول  القانونيفي  غير  السعر  يذكر  جزًء    يمثلال    الطلب  في  يؤثر  الذي  الكلي  الطلب  من 
تخضع لطائلة  جدًا  بحدود ضيقة  و   المنضبطةالسوق  اليمكن أشباعه إال خارج    أن هذا الطلب  . ويعود ذلك إلىالتوازني

التوازني.جديًا  تؤثر    ن سوق موازيةبحيث في ظل ذلك يصعب تكو    الفّعال  القانون وعقابه لهذا    على سعر الصرف 
من ثم في  سوق الصرف و ير في تضييق مجاالت التحويل بفرض قيود عليها ينعكس بشكل أسرع في  كالسبب فإن التف

كما سيتبين في    سياسة الصرف في العراق   معضلةل  وجهينوهذه مشكلة تبين أحد    .في العراق  سعر الصرف التوازني
 الفقرة التالية. 

 الصرف وبرنامج صندوق النقد الدولي  سياسةمعضلة : رابعاً 
كس في تزايد عجز  عرًا أنواجه العراق وضعًا ماليًا متدهو   2014منذ منتصف    عار وعوائد النفط سأ    النخفاض نتيجة  

موازنات  ل  إضافة)  الميزانية في  المخطط(،  ضد  ،  2016و  2015لعجز  العسكرية  العمليات  استمرار  فاقمه  والذي 
سياسداعش.   تواجه  األوضاع  هذه  ظل  المعضلة    ةفي  هذه  وتتمثل  مناسبة.  تسوية  إلى  تحتاج  معضلة  الصرف 

أي  في سوق الصرف )  التوازن   . األول هو تحقيق ي األمد المنظورمتوافقين ف، بالضرورة،  ليسا   بمحاولة تحقيق هدفين 
"   حد   أو  والثاني الحفاظ على حد أدنى  ، المزاد( النافذة/صرف  بسعر    من الدوالر   تحقيق تساوي الطلب والعرض   "كاف 

ني  في ظل تد  ، ومن الواضح .  أخرى، تقييد إشباع الطلب(  إجراءات)والذي يتطلب، من بين    من االحتياطات الدولية 
 يؤثر سلبًا على الثاني.  قد  هدفينأن تحقيق أحد ال   ،عوائد النفط
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صعوبة إيجاد    فإنإلشراف على تمويل البنك المركزي لجانب من عجز الميزانية،  للمساعدة في اباإلضافة  و 
كانت المعضلة  لهذه  مناسبة  األ   تسوية  المركزي   سبابأحد  بالبنك  حدت  التي  النقد ل  األساسية  بصندوق    الستعانة 

  خبراء   يتابعه  الذي  البرنامج  “طلق عليه  الصرف من خالل ما أُ لألشراف على إدارة عملية    ، 2015، في أواخر  الدولي
نهاية    " Staff Monitored Program, SMP  ق الصندو  إلى  يمتد  أنظر:  2016والذي   ،IMF (2015) .    ويخضع
التنفيذ   الصندهذا  يضعها  كمية  أهداف  ضوء  في  فصلية  لمتابعة  تقرير  وق.  برنامج  من  حول    ، الصندوق ويتضح 

ثان    ،البرنامج  كانون  في  يفضلأن    (IMF, 2016)الصادر  الحالي  استمرار    الصندوق  الدينار  الترتيب  ربط  في 
ورفع القيود على   بيع الدوالر في نافذة البنك المركزي واستمرار  الحالي(    المزادالنافذة/صرف  سعر    بمستوى )بالدوالر  

 ءات التالية: اذلك من ضمن حزمة السياسات واإلجر   ل. على أن يجري ويالتح
 اإلدارة المالية الحكومية. وتحسين   يزانية العامةالعجز في الم  خفيضبغية ت  إتباع سياسات مالية تقشفية(  1)
   .اإلرهاب مكافحة تبييض األموال وتمويل اتخاذ االجراءات الالزمة ل (  2)
طالما  مصرفي الرافدين والرشيد(  إعادة هيكلة  لية ومصرفية )بما فيها  ما  ورقابية  تفعيل سياسات هيكلية وإجرائية(  3)

وتفعيلها   تطبيقها  إلى  المنصرمصندوق  ال دعى  العقد  المشاورات    خالل  من  وغيرها  الرابعة  المادة  مشاورات  في 
 . والمداوالت مع الجانب العراقي

حواالت الخزينة  ل  ، في السوق الثانوية،شراءه ب  وذلك بطريق غير مباشر    وزارة الماليةقيام البنك المركزي بإقراض  (  4)
 ضمن حدود عليا شهرية. ولكن ، الوزارةمن  المصارف التي تشتريها 

ال  بإنخفاضالقبول  (  5) االحتياطات  علىذمستوى  يترتب  من  ي  بيع    كل  المركزي استمرار  البنك  نافذة  من    الدوالر 
قيود) الخزينة  وعلى    ( بدون  المباشر(  اقراض  حين)غير  ي  إلى  المستوى  صل  أن  عليه  هذا  يترتب    اتخاذ حدًا 

 . إجراءات أخرى 

تفضيل المركزي   ، الصندوق   إن  البنك  خالل  ال  ، بموافقة  من  الدوالر  بيع  خشية    نافذته ستمرار  إلى  يعود 
القيود    منالصندوق   بتبييض األموال وتمويل  أن فرض  إلى نشوء أسواق موازية مما (  اإلرهاب )عدا ما يتعلق  يقود 

السياق  .IMF (2016, P. P. 11, 12)  :أنظر  ،لالهتزازاالقتصادي    ستقرارااليعرض   هذا  قبول  ،وفي  البنك    يعود 
 اعتقادهمااألول،    3. إلى عاملينال تساندها ايرادات العملة االجنبية    للدوالر   الستمرار في مبيعاتل  المركزي والصندوق 

دة أسعار النفط لالرتفاع بحيث يمكن إعادة تجميع ما تم فقدانه  األمل بعو  والثاني،  ، "بكفاية" االحتياطات الدولية الحالية
جل أو  االحتياطي  أنظهـمن  تصريحـ .  المحافـر  الـات  فـظ  إسقاطــوكذل  IOR (2016)ي  ــواردة  الص ـــك  بهذا  ـــنات  دوق 

  .IMF (2016 P.15)  يــواردة فـــال االتجاه 
 

مليار دوالر في الوقت الذي   31.4غ مجموع المبيعات اليومية لنافذة البنك المركزي بل  2016شباط إلى    2015نية أشهر الممتدة من تموز  خالل الثما  3
 (.1مليار دوالر، أنظر الجدول )  26.8بلغ فيه مجموع العوائد النفطية 
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 مما   باالنخفاض كما أن االحتياطي آخذ    ، بشكل ملموس،ملال تساند هذا األ  قد  ولكن آفاق السنتين القادمتين
فيي سلبًا  المعضلة.  الوجه  ؤثر  االحتياطات    انخفضت فلقد    اآلخر من  لدى    الدولية  )والمتكونة من االحتياطاتهذه 

رك ونقل  في نيويو   فدراليالذي كان لدى االحتياطي ال  بالدوالرزارة المالية  لحساب و البنك المركزي زائدًا رصيد متالشي  
  48.2قدر أنها بلغت نو  .2015في نهاية مليار دوالر  53إلى   2014في نهاية مليار دوالر  67من للبنك المركزي( 

4. (1، الجدول )2016ط  افي نهاية شبمليار دوالر  
الحد األدنى    االحتياطات  تتخطى  حتىوإذا استمر هذا االنخفاض    

  ، ربما بشدة، المركزي   البنك  نافذة  من  الدوالر  عرض  تخفيض  جاًل،آ  أم   عاجالً   يتطلب،فإن ذلك س  أو الكاف المرغوب
 . أو كالهما أو سعرية إدارية  إجراءات   خالل من  ذلك  كان سواء التدهور، هذا  لتقليل

  اقتراح اسلوب ب  المساهمة بتالفي الوصول إلى هذه النقطة، قدر اإلمكان، وذلك  لذلك تهدف هذه الورقة إلى 
الخاصة ل االستيرادات  اال تمويل  خالل  من  المستنديةبالدوالر  توصيات  عتمادات  إلى   أخرى   وتقديم  تبنيها    يؤدي 

في تمويل    المساهمة  عملية  االستيراداتترشيد  )مزاد    هذه  المركزي  البنك  نافذة  من  للبيع  الحالية  اآللية  ضمن  من 
من  متطلبات    إلى   أي  ، العملة( استيرادالدوالر  أقل  تمويل  الخاص  في  القطاع  األخرى و ات  أن  كما  .  حاجاته  نعتقد 

، أي تسوية  اللمعضلة المشار أليه  تسوية مناسبة  ستحقق  ،زائدًا التوصيات األخرى   ، في هذه الورقة،األسلوب المقترح 
أدنىبين   حد  على  كاف    الحفاظ  االحتياطات  أو  الحفا  من  الوقت  ذات  من    على  ظوفي  سوق  درجة  في  التوازن 

 الصرف. 

 من الدوالر  اومتطلباته استيرادات القطاع الخاصكوسيلة لترشيد  عتمادات المستنديةأسلوب اال: خامساً 
يمكن  وتنفيذه مقيدات مهمة من شأنها الحد من التحايل والتزوير الذي  المستندي  لفتح االعتماد تفرض اآللية المصرفية

( مخطط عام آللية االعتمادات  1ويبين الشكل )ركزي.  المتبع في نافذة البنك الم  للتحويالتاألسلوب الحالي  ينتاب  أن  
االستيراد.   عملية  في  المستندي المستندية  االعتماد  بفتح  اآللية  تبدأ  والمصدر  المستورد  بين  التعاقد  بعد  في    حيث 

ر أو المبلغ( في  عبر مصرف مراسل )مصرف المصدِ   ر )أو المجهز(مصدِ وتبليغه الى ال  د )الفاتح(مصرف المستورِ 
تدقيق ر.  المصدِ بلد   تجهيز    ويتم  وبعد  االعتماد.  لشروط  مطابقتها  من  للتحقق  المصرف  لهذا  تقدم  التي  المستندات 

 
بين    تختلف  4 الدولية  بين  تقارير/أرقام االحتياطات  المركزي. وفيما  للبنك  السنوية  والنشرة  الدولي  النقد   ارير ونشرات تقمنشورات صندوق 

الصادرة عن البنك    2014النشرة السنوية    يستشف من   ،. على سبيل المثالحسب تاريخ صدور التقرير/النشرة  الصندوق تختلف هذه األرقام
في وردت    (DFIلدى البنك المركزي زائدًا بيانات عن رصيد وزارة المالية في صندوق تطوير العراق )  االحتياطيات الدوليةالمركزي أن  

  الجدول أنظر    ،على التوالي  2014و  2013  عاميل،  مليار دوالر  67ودوالر  مليار    84بلغت  أنها  ،  2015-2013ادة الرابعة  ورات الممشا
حين    (.1) ص    االحتياطياتهذه     تظهرفي  لهذين ،  دوالر  مليار  66.7ودوالر  مليار    77.8ي  بحوال(  (IMF, 2016من     23في 

 ,IOR)   2015مليار في نهاية    54-53أنها بلغت    المركزي   حين نقل عن محافظ البنك  في  من ناحية أخرى،  .التوالي  على  العامين،

عن للصندوق    اإلعالميةالنشرة    مع العلم أن  مليار دوالر.   50تبين أنها تعادل    23في ص  (  IMF, 2016) ( فإن نشرة الصندوق 2016
 . 2015مليار دوالر في نهاية تشرين أول  59مقدارها ات ي حتياطا( تبين IMF, 2015)  2015الصادرة في نوفمبر العراق 
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لتقرير مدى مطابقتها للمواصفات المثبتة    ، في ميناء الشحن، المصدر السلعة للشحن تفحص شركة مختصة السلعة
بذلك.    المستندي   في االعتماد  المستورِ و وتصدر شهادة  وثيقة    االعتماد بتدقيق مستندات  د  يقوم مصرف  بما في ذلك 

للتحقق من مطابقتها للشروط قبل تظهيرها لصالح المستورد لتمكينه من إخراج البضاعة من   (bill of ladingالشحن )
ال التسليم )  ماركجحوزة  بلد  أي  في  المستوِرد( ،  والخطوات  بلد  المراحل  هذه  كل  صعوبة  .  من  مصرف  تزيد  خداع 

ر لتقييم  د والمصدِ هزة الحكومية في موانئ التسليم. وبالرغم أن من الممكن حصول  تواطؤ بين المستورِ المستورد واألج
التجارية   الفواتير  في  هذه     commercial invoices البضاعة  أن  غير  معينة  بنسبة  الحقيقة  قيمتها  من  بأعلى 

التع يمكن  االستيرادات  فاتورة  محدودة من  نسبة  اال  تشكل  والهدر  الممارسة ال  بالضياعات  قورنت  ما  اذا  معها  ايش 
   .تحويالتالأسلوب الذي يصاحب 

وثيقة الشحن واالعتماد المستندي وشهادات المطابقة  ن وجود  فإ(  1كما يتبين من الشكل )و   من ناحية أخرى،

المصدِ  بلدي  والمستورِ في  كلهار  تساعد  البنك    إمكانية  على  د  نافذه  تستخدم  التي  االعتمادات  في متابعة  المركزي 

ثم   بالدوالر ومن  تنفيذه   تأخير االستيراد حالة  في    مسائلةالإمكانية  تمويلها  فعالية وسرعة    .  أو عدم  األمر  ويكتسب 

)الجمارك( والفاحصة  المستلمة  الجهات الرسمية  اإللكتروني بين  تبني السجالت والربط  أكبر في حالة  ، من  وشمول 

 . احية أخرى ، من نلبنك المركزي(ا والممولة ) ناحية، 

 الخاصة  االستيرادات ومتابعة المستندية اإلعتمادات ( آلية1الشكل )

ر بنك الُمَصد ِّ د بنك الُمستَورِّ (أ) البنك المركزي

(4) (2) (6)

ر الُمَصد ِّ (1) د الُمستورِّ (ب)

(3) (7)

(ج) الجمارك

ا)1( يتعاقد الُمستورد مع الُمصدر لتجهيز سلعة.

ا)2( يسلم بنك الُمستورد خطاب اعتماد إلى الُمصدر.

.bill of lading ر السلعة إلى الشاحن ويستلم منه وثيقة الشحن ا)3( يجهز الُمَصد ِّ

ا)4( يسلم الُمَصد ِّر خطاب االعتماد ووثيقة الشحن إلى بنكه مقابل استالم ثمن السلعة.

ا)5( يسلم بنك الُمَصد ِّر خطاب االعتماد ووثيقة الشحن ألى بنك الُمسَتورِّد مقابل استالم ثمن السلعة.

ا)6( يسلم بنك الُمسَتورِّد وثيقة الشحن إلى الُمسَتورِّد مقابل استالم ثمن السلعة,

ا)7( يسلم الُمسَتورِّد وثيقة الشحن إلى نقطة التسليم مقابل استالم السلعة.

آلية االعتمادات في االستيراد

)ب( تسجل الجمارك وصول السلعة وتخزن تفاصيلها في قاعدة  ا

معلومات إلكترونية تكون متاحة ومربوطة إلكترونياً  مع البنك 

المركزي.
)ج( من خالل تطويرsoftware يستطيع البنك المركزي استخدام  ا

قاعدة المعلومات لدى الجمارك بحيث تتاح له صورة كاملة عن 

حالة تنفيذ جميع االعتمادات التي مولها من خالل نافذته. وبهذا 

يستطيع مراقبة ومتابعة تنفيذها مع بنك المستورد.

)أ(  من خالل النافذة يسلم البنك المركزي قيمة السلعة لبنك  ا

الُمستَوِرد بالدوالر مقابل ما يعادلها بالدينار ومقابل صورة من 

خطاب االعتماد المتعلق بهذه السلعة.

الرقابة والمتابعة

التسليم 
في بلد 

المستورد

الشاحن 

في بلد 

المصدر

(5)
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 سادسًا: التوصيات 
، من  في تنفيذ االستيراد الخاص  المستندية  اسلوب االعتمادات  من خالل تطبيقاطات الدولية  يتدهور االحت تقليل  بغية  

والحد من إمكانية تكون سوق موازية للصرف،    ،خرى من ناحية أ  ،اإلرهاب ناحية، والحد من تبييض األموال وتمويل  

 : التوصيات التالية نقترح من ناحية ثالثة، 

االستيرادات من خالل االعتمادات،  " في  transfers  تحويالت ال "تقسيم   (1) األول هو  إلى قسمين.  النافذة  مبيعات 

االستي جميع  يكن  لم  أن  معظم  يشمل  منر والذي  يتبقى  ما  هو  والثاني  الخاصة.  والخدمات    ادات  االستيرادات 

االعتمادات   ان  العلم  مع  األرهاب.  وتمويل  األموال  تبييض  في  صرامة  أكثر  قواعد  عليها  تطبق  التي  األخرى 

مشهود لها بالصدقية. وإذا كانت أحوال العراق تقود    ( بنوك المصدرين )  بنوك مراسلة  قينبغي أن تكون عن طري

بالتعامل   الرصينة  المصارف  امتناع  ت   معهإلى  أن  و   ساعدفالبد  خاصة  المجال  هذا  في  المتقدمة  لها  أن  الدول 

 5. استقرار العراق السياسي واالقتصادي في و  اإلرهابمصلحة في تجفيف منابع 

. األولى تبين االستيرادات غير المسموح بها والثانية التحويالت  نوعي التحويل ل  negative listsر قائمتين  داإص  (2)

 وح بها. ماألخرى غير المس

  التحويل في تطبيق قوانين وتعليمات الصرف والتحويلو   يرفةالصرقابة أكثر صرامة على البنوك ومكاتب    فرض (3)

 . الصادرة عن البنك المركزي 

تنظيم عملية فحص البضائع والسلع المصدرة للعراق في موانئ الشحن والمطارات للتحقق من مطابقتها لوصف   (4)

  وفي هذا المجال يمكن التعاقد مع  .ها عند االستالم في العراق وكذلك فحص  البضاعة المثبت في وثائق االعتماد

   .لهذا الغرض العالمية الرصينةعدد من الشركات 

قبل بدء التعامل مع أي شخص طبيعي أو معنوي من طالبي فتح    بتطبيق قواعد اعرف زبونك  إلزام المصارف (5)

غرف قبل  من  وتصنيفهم  هوياتهم  من  التحقق  بهدف  االستيراد  التي  اعتمادات  والسلع  مهنهم  وطبيعة  التجارة  ة 

 يتاجرون بها.  
 

استحوذت مصارف عربية على مصارف محلية بنسب مساهمات تتجاوز الخمسين بالمائة من رؤوس اموالها وهي مصرف بغداد ومصرف االئتمان     5
اعتماداتها تفتح  أن   المحلية  المصارف  لهذه  ويمكن  العراقي.  االهلي  والمصرف  لالستثمار   المنصور  العربية  ومصرف  المصارف  تلك  أما  .  بتوسط 

نانية  المصارف المحلية االخرى فمنها من أفلح في تأسيس عالقات مصرفية مباشرة لغرض تبليغ وتثبيت االعتمادات مباشرة ومنها من يوسط مصارف لب
   اردنية للغرض المذكور لقاء خطوط ائتمانية متبادلة.   فأو مصار 
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من   (6) التأكد  يتيح  بما  المركزي  والبنك  الجمارك  إدارات  بين  خاصة  مترابطة  إلكترونية  معلومات  منظومة  تكوين 
استالم السلع التي تنطوي عليها االعتمادات بشكل شامل لجميع االعتمادات التي يمولها البنك المركزي بالدوالر.  

التي ينطوي عليها أسلوب االعتمادات، والتي تنعدم في أسلوب  والوثائق األخرى  اعد وجود وثائق الشحن  حيث يس
 . اعتماد التحويالت الحالي لالستيرادات، بمتابعة الشحن والتجهيز لكل 

 لية الدو  واالحتياطات النفط وعوائد واالستيرادات الخاصة المركزي  لبنكا نافذة  في الدوالر ( مبيعات1الجدول )
 سعر الصرف  مليون دوالر،  مبيعات النافذة )المزاد( استيرادات القطاع الخاص  مليون دوالر 

االحتياطات   

 الدولية 

 الكلية 

عوائد  

تصدير 

 النفط 

نسبة 

استيرادات  

القطاع  

الخاص إلى  

تحويالت  

 ( %) الدوالر

مليون  

 دوالر 

 سنة
)شهرين 

 ( 2016في 

معدل   المتوسط اليومي 

الفجوة  

بين  

سعري 

ف  الصر

)%( 

 دنانير لكل دوالر واحد 

 تحويالت  نقد المجموع 

سعر  

صرف 

 السوق 

سعر  

الصرف  

الرسمي  

 النافذة( )

56,876 52,202 104 32,674 36,260 150 9 141 1.4 1,186 1,170 2010 

75,799 82,988 93 34,877 39,800 164 6 158 2.2 1,196 1,170 2011 

86,583 94,025 80 37,575 48,655 204 15 189 5.7 1,232 1,166 2012 

84,000 89,221 77 37,793 53,149 195 45 150 5.6 1,231 1,166 2013 

67,000 84,130 83 32,931 51,728 204 57 146 4.1 1,214 1,166 2014 

53,000 49,024   43,818 189 26 163 6.9 1,248 1,167 2015 

48,241 4,461   5,732 157 22 136 4.8 1,239 1,182 
2016  

 شباط -2كا

 : اتمالحظ
في صندوق تنمية العراق  مجموع االحتياطات الدولية لدى البنك المركزي زائدًا رصيد حساب وزارة المالية بالدوالر    الكلية  تشمل االحتياطات الدولية  )أ(

(DFI)    ولقد بلغ رصيد  . 2014  في أيار  لبنك المركزي إلى انقل  ثم  الذي كان لدى االحتياطي الفدرالي في نيويورك DFI   :8.0)   2010كما يلي  
 نسبيًا. قليلة : مبالغ 2015-2015م د(،  0.7)  2014م د(،  6.5)  2013م د(،   18.0)  2012م د(،  16.5)  2011مليار دوالر، م د(، 

 المبيعات اليومية المبينة في الجدول.  الدوالر باستخدام نسبة جزء التحويالت من مجموع تحويالت  إلى  الخاص القطاع  استيرادات حتسبت نسبة اُ )ب( 

 : مصادر الجدول 

صرف (1) الدوالر  يسعر  من  والشهرية  والسنوية  اليومية  والمبيعات  والسوق  الملف    : المزاد  من   .C.B.Iمجمعة 

FOREIGN EXCHANGE.pdf   ُ2015-4/ 5-2/ 20عدا فترة    ،ث يوميًا في موقع البنك المركزي خالل الفترة المبينة في الجدولد  ح  الذي ي 
 .http://www.cbi.iq/index.php?pid=CurrencyAuctions : التي تم تقديرها بموجب مؤشرات وردت في الموقع 

الشهرية (2) البيانات  النفط: مجمعة من  الواردة في موقع و   وبيانات أخرى   عوائد تصدير  النفط  النفعن تصدير    ط:زارة 
http://www.oil.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=77 . 

        االحتياطات الدولية: (3)
 دوق النقد الدولي التالية:ومنشورات صن   2014و 2012السنوية   )اإلحصائية( ، النشراتي: البنك المركزي العراق2010-2014

IMF, Article IV Consultations, 2013, 2014, 2015 & Press releases . 
2015  :Iraq Oil Report (2016), IMF (2016) . 
عام  2016شباط   االحتياطات  أساس  على  مقدرة  بين  2015:  الفرق  وشباط)  :ناقصًا  ثان  كانون  للشهرين  النفطية   (العوائد 

 . لهذين الشهرين(  من الدوالر تقدير الحتياجات القطاع العام والحكوميو  لمركزي من الدوالرمبيعات البنك او)
 . 2014-2010السنوية  )اإلحصائية(   ، النشراتي البنك المركزي العراقاستيرادات القطاع الخاص:  (4)
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 *يف العراق على السكان من النفطتوزيع عوائد  مقرتحمالحظات على 

 د. علي مرزا   

 1مقدمــة أواًل: 
  تمثل "مسودة" قانون إلعادة تكوين شركة النفط الوطنية،   PowerPointملفبشكل    ةوثيق  ، في المجال العام، أتيحت 

أنظر: الشاهر    ؛ 2016ة النفط في أواسط آذار  ر . ويبدو أنها نوقشت في وزا (المسودةشير لها، أدناه، بكلمة  أسالتي  )
  من صافي   جزء  توزيع مقترح  ب تعلق  ت منها    ةجل هذه الورقة على واحدسأركز  مواد فيها  /نقاطعدة    ورودومع    .( 2016)

عوائد  ب  تتعلقان  نقطتين  أيضاً   سأتناول. إضافة لذلك  على السكانمن العوائد ناقصًا التكاليف(    )أي جزءعوائد النفط  
أن هذا    مالحظة  إبتداءً   ولكن من المناسب  . بعض القوانين الساريةمن    الشركة  واستثناء  النفطية  من عملياتها  ةالشرك

والبل  يأتي  األولىي  د المقترح  شديدتين.  أزمتين  محار   ، واجه  بجهود  ذلكبتتمثل  يتطلبه  وما  داعش  أشياء  ة  بين  من   ،
سعار  أ   انخفاض  ،والثانية   . آثار ما بعد العمليات العسكرية  ةومعالج  لدحرها  الالزمةالقدرات المالية    تجميع من    أخرى،

  ةيزانيم الفي    العجزوما يواجهه العراق من وضع مالي متدهور أنعكس في تزايد    2014وعوائد النفط منذ منتصف  
سي)  2016  االتحادية المخطط  والذي  العجز  السنة(فيهاتخطى  نهاية  في  الداخلية    وارتفاع  ،  العامة  المديونية  في 

العراق  صد  سعر النفط الم    توسطبلغ م  فلقد  .الخارجيةو  النفط العراقية  من قبل)ر من  خالل  (  SOMO  ،شركة تسويق 
خ  دوالر/برميل    31حوالي    2016  حزيران-2كانون  الذي  الوقت  موازنة  في  فيه    45أساس    على  2016ططت 
موازنة  .  برميلدوالر/  فيه  خ ططت  الذي  الوقت  في  أخرى،  ناحية  تصدير    ىعل  2016من    3.35أساس 

)عدا    ي-ب-م   3.26  حزيران -2التصدير بلغ خالل كانون متوسط  ي )عدا كردستان( فإن  -ب-مليون/برميل/يوم، م 
النفط.  2. كردستان(  لوزارة  اإللكتروني  الموقع  في  الشهرية  البيانات  للحكومة    أنظر  والخارجي  الداخلي  الدين  مجموع  زاد  ولقد 

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعه إلى    2015مليار في    100إلى    2014ر في  المليار دو   75)وزارة المالية( من  
 

  .، بغداديعز ، الجزء الثامن، الذاكرة للنشر والتو احاديث الثالثاء، كتابات لمثقفين عراقيين(  2017ن ِشرت في: شوقي جواد وخالد الشمري )*  
موسعة لورقة ن شرت في الموقع االلكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين بعنوان "مالحظات على مقترح قانون شركة  منقحة و وهي نسخة  

 . 2016أيار/مايو،  25طنية في العراق" في النفط الو 
ان وكذلك مجموعة القراءة )د. صادق العويناتي  ة وعرض مسودة هذه الورقة في منتدى الثالثاء في عم  اشكر د. شوقي جواد على مناقش  1

 . 2016آب  16 الثالثاء، ود. زيد حبة ود. محمد حسين باقر ويقضان الجادرجي( عند عرضها في
النفطيمثل   2 المتنالفعلي    تصدير  في  الثانيللفترة    الوارد  الم  2016  حزيران-كانون  والجنوبيةمتوسط تصدير  الوسطى  يشمل   نطقة   وال 

تصدير نفط كركوك. ولكن بالرغم من استمرار تصدير نفط كركوك عبر االنبوب المخطط  ي حين يشمل رقم الميزانية  كركوك ف  تصدير نفط
شركة تسويق النفط    من قبل إقليم كردستان إلى  أثير خالف حول تسليم عوائده  فلقد،  2016الكردستاني إلى تركيا خالل النصف األول من  

أي من الناحية الفعلية، فأن تصدير نفط    صديره خالل هذه الفترة.بحيث يبين موقع وزارة النفط عدم تسلم عوائد من ت ،  SOMO  العراقية
للميزانية االتحادية، خالل كا بالنسبة  الثانيكركوك  الهذا السبب ف   ، كان يساوي صفرًا.2016حزيران  -نون  بين رقم إن  المتن  لمقارنة في 

 . صحيحةالمبينة رقام الفعلية واأل  المخطط لتصدير النفط الميزانية
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في    119 دوالر  بذلك  2016مليار  اإلجمالي    ،مكونًا  المحلي  الناتج  من  في  34  ،كنسبة  في 64و  %2014   %
في  79و  2015 المجموع  %2016  هذا  ضمن  ومن  من  رصيد  زاد  .  الخارجي  نهاية    58الدين  في  دوالر  مليار 
ولقد أنعكس .  2016مليار في نهاية    72أن يبلغ    الصندوق   ويتوقع   .2015مليار دوالر في نهاية    67إلى    2014

ات الدولية بحيث  ينخفاض مستمر في االحتياطا العوائد النفطية وقصورها عن سد الطلب على الدوالر إلى    انخفاض
  شهر   10دوالر )مليار    53إلى    2014في نهاية  شهر استيراد(    13)مليار دوالر    67مجموعها من حوالي   أنخفض
ر  ار دوالــملي  43إلى    اانخفاضهدوق  ـالصنويتوقع  .  2016مليار في نهاية آذار    50وإلى    2015في نهاية    ( استيراد 

   ..p. 7, 22)  IMF (2016b, pر:ــ. أنظ2016ة ــنهاير استيراد( في  ــشه 8)

إلى اتفاق  العراق  لجأ    وميزان المدفوعات  تحاديةة االيزانيالم في  الجاري والمتوقع    في ضوء تزايد العجزلذلك  
العجز    تمويل إدارة  من خالله في  الصندوق    يساهمتم فيه تبني برنامج    ، 2015، في أواخر  مع صندوق النقد الدولي

الخارجي ) الصرف  ومراقبة  (وإدارة  على أشهر(  3)كل    دورية  ومتابعة  بجدولة  البرنامج  أنطوى  ولقد  العراق   .    إلتزام 
)خاصة توسيع الشمول الضريبي    يزانيةفي الم   ترشيد اإلنفاقغير النفطية و   يراداتزيادة اإلإجراءات لفعيل سياسات و بت
وترشيد    فئات لل الموظفين،  من  استالم  ظومكافحة  ،  2018-2016خالل    الرواتب  مجموعوتثبيت  العليا  تعدد  اهرة 

وإزالةالرواتب   الدعم،  ،   ghost”الطيارين  "  الموظفينأسماء    وتشخيص  على  الخ( وترشيد  أنطوى  كما  إصدار  . 
، وإزالة الخالف  تسديد مستحقات شركات النفط كذلك  و ،  وأداء البنك المركزي   والشفافيةن اإلدارة المالية  يتشريعات لتحس

المتزايد عن ذلك المخطط في  و الخ.  ،  االتحادية  مع إقليم كردستان فيما يخص الميزانية   ميزانية يرتكز تمويل العجز 
البنك المركزي بشكل غير مباشر )من خالل إعادة    من  تمويل  داخلية تنصرف بشكل رئيسي إلىقروض   على  2016

وما   الثانوية  السوق  في  الخزينة  لحواالت  عنشرائه  من    ينتج  الدولية(   انخفاض ذلك  االحتياطيات  رصيد  هذا  في   .
إلى قروض   فائدة    ةـيخارج باإلضافة  صن  ( تفضيلي)بسعر  النقــمن  الدوليـ دوق  ثم   د  أساسًا،  الدولي  دول  من    والبنك 

واليابـأوربي وكندا ان  ـــة  المتحدة  واحدة( والواليات  لسنة  التعويضات  استالم  تأجيل  )في  والكويت  يمت  .،  أن  د  ــويمكن 
الحاجــعن  االقتراض السـد  إلى  الماليـــة  الدوليـوق  بضمـة  جزئـة،  مــان  الدولـالبنل  ــــقبن  ـــي  ـر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنظـ  ي.ــك 

)2016bIMF (2015, 2016a,   .3والمصادر المذكورة في الهامش أدناه 
 . أبين مالحظاتي في الفقرات التالية س ات المنطلق  ه من هذ

 
، عن منح العراق 2016أيار    19بين العراق وصندوق النقد الدولي، أ علن، في  المتفق عليه  البرنامج  حول    في عم ان،  عقب مداوالت  3

  13( ب  2019مليار دوالر( يستلمها العراق خالل ثالث سنوات )أي حتى حزيران    5.4)  SDRمليار    3.89قرضًا من الصندوق مقداره  
القرض  ( مشروطة بتنفيذ العراق للبرنامج حسب الجدولة المتفق عليها. ويتم التسليم بعد كل دورة مداوالت. أما تسديد  tranche)  شريحة

د. مظهر صالح، مستشار   ذكرأيار،   22وفي مقابلة على قناة الفضائية "العراقية" في  فيتم على مدى ثمان سنوات، منها ثالث فترة سماح.
من القروض التي قد تثار لها الحاجة من السوق    %40ايضًا استعداد البنك الدولي لضمان    يشمل مع الصندوق    االتفاق  أنالوزراء،    رئيس

فائدة معتدل ينطوي عليه ذلك من سعر  الدولية، وما  الماليةالمالية  المتوقع    ، هوشيار زيباري،. وقد صرح وزير  المداوالت أن من  عقب 
القادمة على  حصول العراق خالل ا موقع أنظر:  " إضافة لقرض الصندوق؛  كمساعدات ]قروض[ دولية مليار دوالر "    15لثالث سنوات 

"Reuters:" idUSKCN0YA280-deal-imf-iraq-http://www.reuters.com/article/us.   
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 السكان  على النفط من  عوائد توزيع  مقترح ًا:نيثا
  تحققها  التي   العوائد   هو  المقصود   أن  )ويبدو  السكان  على  النفط   عوائد  من  جزء      توزيعب   تتعلق   فقرة  "المسودة"   في  ورد

  العراقي   الضريبي   للنظام  خاضع  عراقي  شخص   كل  "   يلي:  وكما  (أدناه  رابعًا،   فقرةال   أيضاً   أنظر   ، الوطنية  النفط   شركة
  من  نسبة  سنوياً   سهم   املح  لكل  ]الشركة[  وتدفع  باالرث.  نقله  او  تداوله  او  بيعه  له  واليحق  الشركة  في  سهماً   يملك

  أنه   يفترض  قانون   في  المقترح  هذا   جاء  لقد  ." [النفط  إنتاج  من  الصافية  عوائدها  من  ]أي  الكلف  خصم   بعد  ارباحها
  بالرغم   ،القانون   محور  هو  سيصبح  بحيث  وشائك  واسع  موضوع  إلى  التطرق   وليس  الوطنية  النفط  شركة  عمليات  ينظم 

 هو  الوطنية  النفط  شركة  أنشاءب  الخالفي  الموضوع  هذا  ربط  إن  .سودةالم  في  "وختامية  عامة  "أحكام   ضمن  وروده   من
  بنشاط   تتعلق   أساسية  مسائل  حول  واضح  تفصيل   من  يةخال  ت جاء  " المسودة "  وإن   خاصة  إنشاءها  أمام  العراقيل   وضع

  إقليم   في  النفطية  ياتوالعمل  ،ناحية   من  ،الحالية  النفطية  التراخيص   بعقود   ذلك  وعالقة  والتطويري   االستكشافي  الشركة
 أخرى.  ناحية من ، كردستان

  أنشاءب  مرتبطة  وغير  مستقلة  كقضية  السكان  على  النفطية"  "العوائد   توزيع  مقترح  يلي،  فيما  ،سأناقش   لذلك
 : الشركة

من    نبعت على السكان    ، أو جزًء منه،" يكرة توزيع "الريع النفطيمكن القول أن ف  ين شديدوتبسيط  باختصار  (  2-1)
واالجتماعية  مجموعة والسياسية  االقتصادية  والمساهمات  التحليالت  "بالدول  من  المتعلقة  األدبيات  ضمن   ،

لعل من أهمها محورين. األول ينصرف إلى أن فشل  أنصبت على عدة محاور،    ، " Rentier Statesة  الريعي
في  فشلها  ( و رض الهولندي والم  الريعية في تحقيق تنمية مستدامة من الناحية االقتصادية )لعنة المورد  ةالدول

فيها الفئة    تنعزل  توجه استبدادي ذات    أنظمة  في قيام   ساهم  وحوكمة رشيدة،   جامعة  تحقيق مشاركة سياسية
وانه  الحاكمة خاصة  الشعب  وال    ةمستقل  اعن  ضرائبت ماليًا  فرض  إلى  بالعكـب  عليه.  ملموسة  حتاج  س  ـل 

  . Isham, et al (2002), Tripp (2000)  ؛ـةة المعارضـي معاقبــوالعنف ف  هب والئـع النفطي في كســدم الريــيستخ
الضرائب عليهم    فيه  ي تفرضذعلى السكان في ذات الوقت ال  ، أو جزًء منه،ع النفطي يالر لذلك فإن توزيع  

إرادة السكان، من ناحية  على   ا ، من ناحية، ويزيد اعتمادهالتوجه االستبداديمن سالح  فئة الحاكمةسيسلب ال
  ؛ رى ــــة أخــــ، من ناحيةــــوء الحوكمـــسو   ة،ـــ، من ناحييـع النفطـــــة الريــــ ك متالزمـــ ـي ف ـــاهم فــــك يســــوبذل .أخرى 

Birdsall & Subramanian (2004)  ،West (2011).   أن توزيع العوائد النفطية  إلى  المحور الثاني  ينصرف  و
وكذلك    اجتماعياوهذه مسألة مرغوبة    .دخل لكل شخص بالغ يحقق عدالة للجميع في تأمين حد أدنى من ال

 . Van Parijs (2000), Gaffney (2015)  ؛د االقتصاديةــلها بعض الفوائ
  توزيع   على  يثار  ولكن   الحوكمة،  وسوء  النفطي  الريع   متالزمة  في   عمومًا،  ، التشخيص   سالمة  من   بالرغم   ( 2-2)

  قصيرة  تبعات  إلى  تنصرف  جوهرية  اعتراضات  الشامل(،   )أي  المقترح  بالشكل  ،منها  جزء  أو  النفطية  العوائد
  التمويل   )نقص   العامة  الخدمات   على  السلبي  ر يالتأث  مسألة  تثار  القصير/المتوسط   المدى   ففي  المدى.   وبعيدة
  تأثير  إضعاف  في  للمساهمة  إضافة  هذا   . المؤسسي  والضعف  والحوافز   (للتوزيع   نتيجة  ،العامة  للميزانية  المتاح
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  بتقلب   تتعلق  مسائل  تثار  المتوسط/البعيد   المدى  وفي  .كالعراق   للتقسيم  معرض  بلد   في  المركزية  الحكومة
  النفطية   العوائد  توزيع  أن  يالحظ   لذلك  .األجيال  بين  هثمار   توزيع  مسألةو   النفطي  المورد   نفاديةو   النفطية  العوائد

  في  واحدة  حالة  إلى  يشار  ما  عادة و   .السكان  مجموع  شملي   وال  جداً   قليلة  بأشكال  إال  العالم   في  مطبق  غير
Birdsall   الكاتبان   اورده  المثال   وهذا  . أالسكا  وهي  السكان   مجموع   على  النفطية  " العوائد"   توزيع  فيها  يتم   العالم

 Subramanian &  ألبرتا   مقاطعة  حالة  ناالكاتب  ناهذ   يورد   كما  .2004  في  العراق   عن   المنشور  مقالهما   في  
  توزيع  ليس   هو  به  القيام   يتم   ما  فإن  أالسكا  يخص  ففيما  . دقيق  غير  األشارتين  كال  أن  غير   .أيضاً   كندا   في

  أسم   عليه  يطلق )   السكان  على   استثماري   صندوق   استثمارات   عوائد   من   جزء  توزيع   وإنما   النفط   إنتاج   عوائد 
  في   جالمنت  النفط  عوائد  من  %25  سنويًا،  ،وق الصند  هذا  في  تودع  حيث  .(Fund Permanent  الدائم   الصندوق 

  محدودة   بمبالغ  المستحقين  على  التوزيع  يتم   أصوله،  وليس  ،الصندوق   هذا  استثمارات  عوائد  ومن  .أالسكا
  التوزيع   ويدار   4(. 2009و  1982  بين)  أالسكا  في  شخصال   دخل  متوسط   من  % 6-3  بحوالي  معدلها  رد ِ ُ  ق

  بسبب   النفطية   للدول  عمومًا،   ،ناسبةم  غير   االسكا  في  التجربة  لكن و   . الوالية  يف  العامة  يرادات اإل  إدارة   قبل  من
  الموارد  حجم   ضخامة  بعكس  أخرى،  ناحية  من  ،تديره  التي  المؤسسات  ولقوة   ناحية،  من  ،التوزيع   حجم   صغر

 5. العراق   ومنها  النفطية  الدول  من  العديد   في   أخرى،  ناحية   من  ، المؤسسي   والضعف   ناحية،   من   ، النفطية
  ؛ أالسكا  في  دخل  ضريبة  وجود  لعدم   الضريبي  لتزام إلا  على  وزيعالت  أثر  معرفة  الممكن  غير  من  لذلك  ضافةإ

13) .P (2014, al et Gupta, .  ليس   أليه  ذهبا  ما  فبعكس  ،ألبرتا  لمقاطعة  المذكورين  الكاتبين  إشارة   يخص  وفيما  
 

من الصناديق االستثمارية/االستقرارية أو "السيادية" حزم بنسب مختلفة من العوائد التالية:   هوائد استثمارات صندوق أالسكا وغير تشمل ع  4
وأرباح  المختلفة  المالية  األوراق  من  محفظته  وأرباح  الحكومية  السندات  من  أرصدته  وعلى  المصرفية  الصندوق  حسابات  على  الفوائد 

 ، الخ.استثماراته المباشرة
مقاالن   5 في باإلنكليزية  يتوفر  الريعية  الحالة  من  للتخلص  العراق  في  النفطية  العوائد  توزيع  يقترحان  المتن،  في  إليهما  اإلشارة  جرت   ،

( واالقتصاد:  واالجتماع  للكاتبيـــن  أالسياسة  مقـــــاـل   )Birdsall & Subramanian (2004)  ما أن  المقال  هذا  مالحظة  من  وبالرغم   .
لتبرير توزيع عوائد إنتاج  ري في أالسكا هو توزيع لعوائد استثمارات الصندوق الدائم وليس عوائد إنتاج النفط فأنهما يستخدمان أالسكا  يج

. ومن المناسب أن يذكر أن هذا المقال ال يقدم مزجًا مقنعًا بين الطرح النظري والتجربة الدولية، للسبب البسيط أنه ليس النفط في العراق
ك تجربة دولية في توزيع شامل لعوائد إنتاج النفط. كما أن كاتبي المقال ال يقدمان أي مؤشر رقمي أو غير رقمي عن العراق. ومن بين  هنا

، يفضل المقال توزيع عوائد إنتاج النفط على بديلي خصخصة القطاع أو إقامة صندوق استثماري، على لتنظيم القطاع النفطي  ثالثة بدائل
األس أن  عوائد  أساس  توزيع  حالة  تبينه  كما  قوية  مؤسسات  يحتاج  نفسه  التوزيع  أن  حين  في  قوية.  مؤسسات  يحتاجان  األخيرين  لوبين 

ومن   أالسكا.  صندوق  المقال    13استثمارات  يخصص  بممارسات   5.5صفحة  مسند  غير  أغلبها  أطروحات  تحوي على  للعراق  صفحة 
المقال، بشكل   اإلشاراتدولية. وحتى في هذه الصفحات الخمس فإن   يقترح  النهاية  للعراق. وفي  بكثير مما يشار  لدول أخرى هي أكثر 

. ويقترح West (2011)( مقال للكاتب  ب% من العوائد النفطية للتوزيع على السكان في العراق. )50تحكمي، تخصيص ما ال يقل عن  
وتزداد بعد ذلك    2012لكل شخص بالغ لتطبق في تشرين أول  دوالر    220هذا المقال اللجوء إلى توزيع  جزء من العوائد النفطية تبدأ ب  

تدريجيًا. وهو يعتقد أن ذلك لن يؤثر على تمويل الميزانية العامة ألن أسعار النفط عالية وستأخذ بالتصاعد مستقبال" )حيث بلغ متوسط  
تأثر بحجم العوائد النفطية الكبير الذي كان  وقت نشر المقال(. ومن الواضح أن المقال    2011دوالر/برميل في    105سعر النفط العراقي  

 سائدًا في حينه في اقتراحه توزيع هذه العوائد.  
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  عالمال  في  األخرى   التوزيعات  أما  6. المقاطعة  هذه   في  "التراث"  صندوق   عوائدل  وال   النفطية  للعوائد  توزيع  هناك
  السكان  من   بجزء  وتتعلق  العامة  الميزانية   خالل   من  تجري   فهي  المثال،  سبيل  على  ، وفنزويال   المكسيك  في  كما

  رحــالمقت  عــــالتوزي  ةــ حال  في  اـمـك  تقريباً   شامل  بشكل  سـولي  اــتحققه  ينبغي  روطـــش  ضمن  ومن  همعبجمي  وليس 
   .,al et Gupta (2014) :أنظر   .للعراق 

  النشاطات  من  للحكومة  النقدي  التدفق  "صافي  عليه  يطلق  ما  أو  النفطية  العوائد  جميع  تودع  لنرويجا  وفي  (2-3)
  صندوق   في  الخ(   النفطية،  الصناعة  ، في  مباشرة   حكومية  وحصص   على،   نفطية  ورسوم   )ضرائب   النفطية" 

  غير   العجــز  يمول  ما  سنوياً   الصندوق   هذا  من  يستخدم  العامة  الميزانية  تمويل  وفي  .العام-الحكومة  تقاعد 
RMF ,2016)   المـــدى؛  بعيــدة   الماليــة  الصندوق   ديمومة  على  يحافــظ  بمــا  ولكن  الميزانيــة  في   النفطي

I) Appendix.7  صناديق   نشاتأ  نهاإف  أخرى   عديدة   نفطية  ودول  العربي  الخليج  دول  في  أما  
  من   محددة   نسباً   الصناديق  هذه   في  ودع وت   . السيادية  بالصناديق  يعرف  اصبح  معضمهاو   راريةقاستثمارية/است 

  الدول   هذه   صناديق  وتقوم   .العامة  للميزانية  منها  يخصص  ما  طرح  بعد   العوائد   صافي  أو  النفطية  العوائد
  هذه   عوائد   ومن   المعني.  البلد   خارج   في   عادة  ومباشرة،  مالية   استثمارات   في  )المتجمعة(  أرصدتها   بتوظيف 

  الميزانية  عجز  تمول  وكذلك   الميزانية  به  تقوم   ال  مما  وغيرها  اجتماعية  اريعمش  على  نفاقباإل   تقوم   االستثمارات
   النفط.   عوائد نخفاضا  عند

  منها،  جزءً  أو  االستقرارية،/االستثمارية  الصناديق  استثمارات  عوائد توزيع أو  النفط إنتاج  عوائد توزيع  تبرير إن (2-4)
  يتم   لم   واحدة  وطنية  بوتقة  في  وصهرها  قوالمناط  واألثنيات   الطوائف   مختلف  بين   وطني  والء  خلق  بحجة
  االجتماعي؛  والسلم   الوطنية  لتحقيق  التوزيع   هذا  مثل   بها  ساهم   العالم  في  فعلية  حاالت   إلى  باإلشارة  إسناده

 حوكمة  ذات  وطنية  حكومة  وجود  هو  الوطني  الوالء  يحقق  ما  إن  .أعاله  أليهما  المشار   العراق  عن  المقالين  أنظر
  التي   واالجتماعية  االقتصادية  المشاريع  بتنفيذ   وتقوم  عليه  ومتفق   جامع  اجتماعي  عقد  على  قائمة  رشيدة 

  الدين   أو   للطائفة   النظر   دون   والمعرضين  للمحتاجين   اإلعانة  برامج   تطبيق   وكذلك  المواطنين   جميع   تستهدف 
   العنصر. أو

بين   "الشامل"  لتوزيعاتبرير    كما إن (2-5) الدخول والثروات  الفقر والتفاوت في    ، األفراد والمناطق غير مقنع  لتقليل 
   بشكل عام:

 
التراث،    6 صندوق  يستلم  كندا  في  ألبـرتا  مقاطعة  إذا  Heritage Fund  ،30في  المتجددة"  غير  "الموارد  عوائد  من  برلمان    ارتأى% 

وفي  ذلك.  توزيعالمقاطعة  عدا  أواي ما  في  الخمسيني س ــن  ثان  اط  كانـون  وفي  المقيمي   2006ت  كل  تجـــري  على  لم  المقاطعة  سكـان  مــن  ــن 
 . Gupta, et al (2014, P. 13)ت أخـرى. أنظــر: اتوزيع

)وهو    Government Pension Fund Global  العام-صندوق تقاعد الحكومةيتكون الصندوق االستثماري النرويجي من صندوقين:    7

ن  ـــول الصندوقي ـــة أصــ وع قيمــغ مجمــد بلــــ. ولق Government Pension Fund Norway،  النرويج –كومة  وصندوق تقاعد الحاألكبر(  
 .RMF (2015, P. 21)؛ 2014ف ـــ ار دوالر في منتصــــملي  923ي ـحوا
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حول مؤشرات الفقر والتفاوت في    ومدققة ومتفق عليها بدرجة معقولة،  أرقام موثوقة  عدم وجود  يالحظ أوالً  ( أ)
العراق في  والبطالة  والثروات  مترابطة    ، الدخول  متغيرات  متوفر،    عمومًا.  االتجاه وهي  هو  ما  أن  غير 

)من  %  23في المتوسط من    تانخفض األفراد تحت خط الفقر  نسبة عدد  يبين أن    ،وينبغي أن يؤخذ بحذر 
السكان(   في  19إلى    2007في  مجموع  في  22إلى    تارتفع  اولكنه   %2012  وتتفاوت  %2014   .
في   النسبةالمحافظات  تنخفضهذه  فبينما  الوطنية  .  النسبة  متوسط  محافظات   عن  في  ملموس  بمدى 

  نسبةال  انخفاض في محافظات جنوبية ونينوى. وحتى بعد    أيضاً عنها بمدى ملموس    كردستان فإنها ترتفع
  ،من ناحية أخرى   .2007عن    في نينوى وبعض المحافظات الجنوبية  تارتفعها  فإن  2012في    ةالوطني

التفاوت  مؤشر  التفاوت   يبين  ليمثل  اإلنفاق    أنخفض)حيث    طفيف   انخفاض حصول  خول  د ال  ( في  )في 
تشير شواهد    وفيما يخص التفاوت في الثرواتالسنتين.  هاتين  ين  ب(  0.30إلى    0.31من    " جيني"معامل  

. أما معدل وتواضع الجدية في تطبيق القوانين  نتيجة للفساد واالستغاللبدرجة كبيرة    ،ازديادهإلى    انطباعية
فلقد   في  16من    أنخفضالبطالة  في  12إلى    %2006/2008  سنة .  %2012  نتيجة  و   2014  وبعد 

أن    2016و  2015في    االنخفاضواستمرار    وعوائده،النفط،  أسعار    النخفاض  األفراد  نسبة  فالبد  عدد 
مؤشر   وفيما يخص .  خاصة في المناطق التي احتلتها داعش  وكذلك معدل البطالة  ت ازداد تحت خط الفقر 

. ولكن يمكن القول أن  له  محدد  اتجاهفإن من الصعوبة إعطاء    2014منذ  التفاوت في الدخول والثروات  
  في الظروف، للحفاظ على مستوى دخولهم وثرواتهم،   خول والثروات العالية أكثر تكيفًا للتغير أصحاب الد

  8وت في كال المؤشرين. امما يدفع لزيادة التف من أصحاب الدخول المنخفضة
وجود  ( ب) فإن  األحوال  كل  عن  وفي  يقل  ال  تأمين    ما  يتطلب  الفقر  خط  تحت  السكان  من  ربع  أدنى  حد 

مساعدة من هم  . غير أن  الثرواتالدخول و   يف شدة الفقر ووقع البطالة والتفاوت فييساهم في تخفالدخل  
الفقر وتقليل بتأمين هذا الدخل    تحت خط  الفئات المعرضة بوإنما    " للجميع"التفاوت ال يتحقق  استهداف 

 في الفقرة ثالثًا أدناه. أيضًا أليه  عود سأوالفقيرة كما 

 النفط"في أن    111ًا، باإلشارة إلى ما نص عليه الدستور في المادة  ويبرر التوزيع على جميع السكان، أيض  (2-6)
. غير أن هذا تبرير بدوره غير مقنع. ويعود ذلك  " والمحافظات االقاليم  كل في العراقي  لشعبا ملك هو والغاز

 
(، البنك الدولي  غير مؤرخ)  آخرون (، العالق و 2009( من المصادر التالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي )5-2ستلت بيانات الفقرة )ا    8
مؤرخ) السنوية  غير  اإلحصائية  المجموعة  لة    2012/2013(،  وزير  الم نز  وتصريح  لإلحصاء،  المركزي  للجهاز  اإللكتروني  الموقع  من 

الحظ    .5201آب،    21، في  /:n.annabaa.org/news1202/httpفي موقع وكالة األنباء:  الذي ورد    2014التخطيط عن الفقر في  
لعام   البطالة  معدل  السنوية    2012ان  اإلحصائية  المجموعة  في  المسح    2012/2013الوارد  من  الثاني  الجزء  في  المحتسب  ذلك  هو 

واالقتصادي   ص  IHSES 2012  ،11.9االجتماعي  ولكن معدل    %216،  العربية(.  الجزء  المحتسب    2007)النسخة  الثاني من في 
)النسخة اإلنكليزية(، لم يتم تبنيه في هذه المجموعة من خالل عدم   291%، ص  IHSES 2007  ،11.7المسح االجتماعي واالقتصادي  
يبين نفس معدل البطالة للذكور واإلناث، مما    2007فيها. وقد يعود السبب في ذلك إلى أن مسح    2007وجود بيانات عن البطالة لسنة  

 دقته. يثير الشك في
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يات تناقش  إلى أن عوائد النفط تمول الميزانية االتحادية وميزانيات المحافظات واإلقليم ويفترض أن هذه الميزان
وتعدل ثم ت َقر في مجلس النواب والمجالس المنتخبة األخرى بحيث تخدم مجموع السكان. إن خدمة مجموع  
والمجموعات   األفراد  بين  تمييز  بدون  الخ(  صحة،  )تعليم،  العامة  الخدمات  تقديم  إلى  تنصرف  السكان 

النفط.   إنتاج  عوائد  بتوزيع  وليس  ا  أماوالمناطق  االختالالت  الفقر  معالجة  )ومنها  واالقتصادية  الجتماعية 
تتطلب "التمييز" لمصلحة الفئات المعرضة والمحرومة والفقراء من خالل فإنها  والتفاوت في الدخول والثروات(  

في   متبع  هو  ما  وهذا  للجميع.  وليس  المجموعات  لهذه  أساسي  دخل  وتأمين  االجتماعية  الرعاية  مدفوعات 
 معظم دول العالم. 

سيضعف    فإن  ، السابقة  الثالثة  نقاطبال  وبالعالقة  (2-7) مقابل  بعمل  القيام  بدون  محتاجة  غير  فئات  على  التوزيع 
البقية الباقية من حوافز العمل والجد وبالنتيجة يخلق فئات من السكان معتمدة على الريع النفطي وما يجره  

اق نتيجة التوزيع. كما أن  ذلك من تبعات سلبية. اي ان مظاهر الدولة الريعية ستتركز، بأغلب الظن، في العر 
الناس على دفع الضرائب هي حجة   العراق  ضعيفة  حجة تعويد  المالي الضعيف في  المؤسسي  الهيكل  ألن 

سيلجأ إلى استيفاء الضريبة قبل توزيع "العوائد" وقبل أن يشعر المستلم أنه دفع أي ضريبة. وحين تنخفض  
رارية، ويتأثر مستلمي العوائد النفطية سلبًا يصبح من  عوائد النفط، خاصة في غياب صناديق استثمارية/استق

. وفي عراق   الصعوبة أرضاء السكان أو فئات منهم تعودت على دخل سهل بدون القيام بعمل جدي أو كاف 
ظل   في  بالبروز  بدأت  والقلق  الترقب  مظاهر  فإن  الموظفين  من  واسعة  لفئات  امتيازات  م نحت  حيث  اليوم 

ة المنخفضة السائدة مما يهدد باستمرار األزمات وتفاقمها وإضعاف الروح الوطنية التي  االسعار/العوائد النفطي
عن "الحافز المالي" للتوزيع. إذ عادة ال يقبل الشخص )خاصة من ذوي الدخل المحدود(    ، بجزء منها  تنتج، قد  

مبلغ معين يفوق  دخله ب  انخفاض إذ أنه يعتبر الضرر في مستواه المعيشي الناتج عن  في دخله.    االنخفاض
 الزيادة بمبلغ معادل، أو حتى بمبلغ أكبر )ضمن حدود، بالطبع(.  النفع الناتج من

 كان   استثماري/استقراري   صندوق   إقامة  إمكانية  على   سلباً   سيؤثر  المقترح  بالشكل  النفط   إنتاج  عوائد  توزيع  إن   ( 2-8)
  ولقد   .الملموس   باإلرتفاع  النفطية  األسعار  تبدأ  عندما  مستقباًل،   تهإقام  على  العمل  ينبغيو   سابقًا،  اقامته  ينبغي
  الجدية   المكافحة  مع  بالطبع  ، سابقاً   أقيم  قد  الصندوق   كان  ولو  .Merza (2011)  في  ذلك   أقترحت  أن  سبق

  من  ملموس  جزء  سد  في  الميزانية  ناآل  أعان  لكان  العوائد،  وفرة  سنوات  خالل  ، النفطية  العوائد  وتبذير  للفساد
  درجته  بارتفاع   يتسم   ال   اآلن  فالعراق   . مجحفة  تكون   قد   بشروط  الخارجي   راض تاالق   في   عالتوس  وتجنب   العجز 

  ا هذ   في  المستخدمة   المؤشرات  أهم  ومن  . الخارجي  االقتراض   كلفة  من  يزيد   مما  ،الدولي   ئتمانياال  تقييم ال   في
 على  .Default  لتسديد،ا  عن  العجز  إلى  تقود  قد  التي  سياسيةوال   قتصاديةاال  مخاطربال  تتعلق   التي  تلك  التقييم
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  حجم و  االجمالي  المحلي  الناتج  ونمو الدولية  اتياالحتياط  ومستوى  للميزانية المالي العجز   مستوى  المثال،  سبيل 
 9. األمن وحالة   السياسي االستقرار  درجةو  لحوكمةا  نوعيةل إضافة هذا  ، الخ والخارجي، الداخلي  الدين

  أعلى  إلى  الميزانية  عجز  وتصاعد   مستوياتها  ألدنى  النفط  سعارأ  انخفاض  ظل  في  آخرًا،  وليس  وأخيرًا،  (2-9)
  وإدارة  العجز  سد  في  للمساهمة  الدولي  النقد  صندوق   إلى  اللجوء  العراق  واضطرار  ،2003  منذ  مستوياته
  ويخلخل   العجز   عباءأ   ليزيد   السكان  على  منها،  جزءً   أو  ،النفطية  العوائد  توزيع  مقترح   يأتي  الخارجي،  الصرف

 . حاالتها أحسن   في ليست هي التي المالية،  واإلدارة  العامة  المالية

   الفقر خط تحت الدخل وذوي   والمعرضة تاجةحالم الفئات  على التوزيع :ثالثاً 
  لى تمتد إال  ينبغي أن  "  سكان"لجميع ال   ، أو جزًء منها، توزيع العوائد النفطيةمقترح  على  المالحظات السلبية    أن  غير

أولئك العاملين الذين ال يحصلون على دخل    أو  القادرين على العملعلى المحتاجين غير    أو تحويالت   توزيع دخول
مرغوب    معرضة،الهادف لفئات معينة    ،فمثل هذا التوزيع.  والفئات المعرضة األخرى   تحت خط الفقر   ذينال   أو  كاف

فقد ظهرت    )أو العاملين(  السكان  "لجميع"وة لتأمين دخل أساس  الدع  أما.  النامية والمتقدمة  د من الدولالعديمتبع في  و 
المتقدمــــــــــــــــة، الدول  لوحظ    ،Van Parijs (2000), Economist (2016)  في  أن  األابعد  طويل  واضح    لتزايد   مد تجاه 

الدخول والثروات   الماضي   OECDفي دولالتفاوت في  القرن  ثمانينيات  أوائل  عوامل اخرى،    نتيجة، من بين)  منذ 
النمو  هذا  والريوع  نمو األرباح  فيه  الذي تخطى  الوقت  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  نمو األجور عن  ،  (لتخلف 

Piketty (2014)بغية الحد من الزيادة فيإلى اقتراح توزيع حد أدنى أو دخل أساسي على جميع العاملين  . وهذا ما دفع  
. ويلقى هذا االقتراح  ـا بعض المزايـا االقتصاديـة(ــرار االجتماعـي )ولهقيق االستقـفي الدخول )والثروات( ولتح   تالتفاو 

اعتراضات    توزيع الشاملالواجه  ي،  فيها التوجهات الريعية  تتضاءل، التي  ولكن في هذه الدول مؤيدين في هذه الدول.  
 : لعل أهمها، Economist  (2016)، جدية وعقبات

لكل شخص عامل يتطلب حزمة من زيادة الضرائب وتخفيض    أساس   توفير دخلدر التمويل. حيث ان  امص(  3-1)
أخرى  اجتماعية  خدمات  على  ضوء    اإلنفاق  في  تحقيقه  يمكن  ال  قد  الميزانية    االلتزاماتمما  على  القائمة 

 العامة.
 

دول العالم بشكل دوري اعتمادًا على التغير في حكومات  ل  ، لالقتراض الخارجي،""السيادية  االئتمانيةتقوم عدة مؤسسات دولية بتقييم الثقة    9
 وFitch و  S&P  . وأهم هذه المؤسسات هي:ائتمانيبعًا لذلك، لكل دولة درجة تقييم  ت ،  ددَ حَ وت    ذ كر قسم منها في المتن  متعددةمؤشرات  

Moody's  .  من أعلى درجة)طويل األمد( بقياسات مختلفة قلياًل ولكنها متقاربة؛    تمانيئ التقييم االدرجة    هذه المؤسسات وتقيس  (AAA   )

أدنى درجة ائتمان DDD)  إلى  أي من وضع  التسديد؛    ي(؛  العجز عن  يحتمل  جداً  إلى وضع سيء   وحتى .  Wikipedia (2016)ممتاز 
وبعد االتفاق مع    .IMF (2016b, P. 40):  أنظر   ؛(-B)هي  Fitch و   S&P  درجة تقييم العراق حسب كل منكانت    2016أيار    أواخر

ح   الدولي  النقد  للعراق2016تموز    14)في    Moody'sنت  س  صندوق  االئتماني  تقييمها  https://www.moodys.com/credit-:  أنظر  ؛( من 

788063568-rating-credit-of-Government-ratings/Iraq . 
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ة العمل في  حرك  ىه السلبي علر العمل خاصة توقع تأثي حوافز  على    هذا التوزيعتأثير  اتجاه  عدم اليقين من  (  3-2)
االستثمارات   االنتقال ردع  ثم  ومن  الدينامية  الصناعات  في  افيه  نحو  سلبًا  التأثير  إلى  بدوره  ذلك  ويؤدي   .

 توسعها وتوسع التشغيل فيها. 
(3-3  )( الخارج  من  الهجرة  قبول  على  السلبي  لدوافع  التأثير  أو  نتيجة  الدخل  تجنب  توزيع  على    األساس تقليل 

أيض  المهاجرين ذلك  اً المقيمين  ويقود  من  إ(.  تشكو  مجتمعات  في  العاملة  القوة  زيادة  في  سلبًا  التأثير  لى 
 عداد الداخلة لسوق العمل. الشيخوخة وقلة األ

تأمين دخل شهري لكل    مقترح  حول  ،2016  في أوائل حزيران  ، استفتاًء عام في سويسرا  ومما يذكر أنه في
 . 2016حزيران،  BBC ،5 ل اإللكتروني؛ الموقع ن المصوتي  من %77قدرها  كبيرة فض المقترح بنسبة بالغ وطفل ر  

، غير أن  Gaffney (2015)،  اـً مجديربما غير  و   اً غير عملي  أن التوزيع الشامل ال زالمع  حوال،  في كل األو 
  يرة كث   دول  تجربة  تبينإذ    ما يرتبه ذلك من أعباء بيروقراطية.بالرغم مجة  تاال يمنع استهداف الفئات الفقيرة والمح  ذلك
 Conditional Cash  يسمى  ما  أو   والمحتاجين،  والفقراء  الدخل  منخفضة  معينة  مجموعات  تستهدف   التي  البرامج  أن

Transfer, CCT،  وعدم  التعليم   وتحسين  الدخول  في   التفاوت  تقليل  في  ملموس  أثر  لها  كان  دورية  نقدية   بمدفوعات  
 .  ,P. 12 et alGupta ,2014)-(15  ؛ العمل  بحوافز سلباً   المساس

 رى ـأخ اــقضاي :رابعاً 
  مقابل  الشركة  تستوفي  "  يلي:  ما  "المسودة"  في  ورد  الشركة  عوائد  يخص  فيما  .النفط   إنتاج  من  الشركة  عوائد  (4-1)

  المجلس   يحددها  االرباح  من  نسبة  اليه  مضافاً   النتاجها  التشغيلية  الكلفة  يساوي   مبلغاً   والغاز  النفط  من  انتاجها
  زائد   الكلفة  مقداره  "أتعاب  رسم "  يستحق   كمقاول  الشركة  يعامل  الترتيب   هذا  ان   اضحالو   ومن  10. "االتحادي

  والشمال،   والوسط  الجنوب   نفط   شركات  تبعية  من  سودةالم  في  ورد  ما  ضوء  في  أخرى،  ناحية  من  ربح.  معدل
  العراق  في  ،والغازية  النفطية  الحقول  إنتاج  كافة  الشركة  إنتاج  يشمل  هل  :التالي  التساؤل  يثار  للشركة  الخ، 

  النفط  بيع  من  المتبقية  العوائد   تذهب  أين   أما  النفطية؟   التراخيص   حقول  فيها  بما   ، (؟كردستان  ضمنها  ومن)
  هي  وما   ستذهب   محطة   أي  إلى  الواضح   غير   فمن   أتعابها،  رسوم  الشركة  تستوفي  أن   بعد   ،)والغاز(   الخام

  المحطات   هذه   ىأحد  إلى  شير ت   أعاله  وثالثاً   اً ثاني  الفقرات  أن  من  بالرغم   هذا  فيها.  العامة  الميزانية  حصة
  ربح"،"الكلفة+  مبدأ  تطبيق  ماعليه  ينطوي   أن  يمكن  الذي  والتبذير  الكفاءة   عدم   وبجانب  .السكان(  على  )التوزيع

  لعملياتها   استثماري   وعاء  تكوين   تستطيع   لن   سوف  الشركة  ان  يتضمن  مقاول  بشكل   فعلياً   الشركة  وضع  نفإ
  الى  يصار  ان  اقترح  سياسية.  مناورات   من  يرافقها  وما  بالميزانية  مرتبطة  ستكون   وبالنتيجة  المستقبلي.  وتوسعها

 
يلي:    10 ما  المسودة  في  يضم ورد  يخوله.  او من  الوزراء  مجلس  رئيس  يرأسه  والغاز(  للنفط  االتحادي  )المجلس  يسمى  مجلس  "يؤسس 

  المجلس االتحادي كل من: وزير النفط، وزير المالية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي العراقي، رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، 
 ".والغازيم بدرجة وزير، محافظي المحافظات المنتجة غير منتظمة في اقليم وخبراء مختصين في شؤون النفط ممثل عن االقل
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  أستخدم  أني  العلم  مع  المالية.   ووزارة  الشركة  بين  العوائد   تقسيم  الى   التوصل و   بدقة  الشركة  "إنتاج"   مجال   تحديد 
   .تكاليفال   من صافية النفط  إنتاج   عوائد لتعني  هنا العوائد   تعبير

  االجراءات   من  لها  والتابعة  المملوكة  والشركات   الشركة  تستثنى  "   يلي  ما   سودة الم  في  ورد   اءات. االستثن (4-2)
  قانون   المالية،  االدارة   قانون   :[ وردت  هكذا ]  "محله  يحل  قانون   اي  او  االتية  القوانين   في  عليها  المنصوص

  وتعليمات   الحكومية  العقود   ن قانو   االجانب،  اقامة  قانون   الضرائب،   قانون   الكمارك،  قانون   العامة،   الشركات 
  الضمان   انون ق  العمل،  قانون   تنفيذه،  تسهيل  وتعليمات   الدولة  اموال  وايجار  بيع  قانون   تنفيذه،   تسهيل

  يلغي  الضريبة  دفع  من   النفط  شركة  استثناء  أن  إلى  األشارة   المناسب  من  المجال،  هذا  في  ".للعمال  االجتماعي
  فاألعفاء   .للنفط   المنتجة  الدول  جميع  في  متبع  ،النفطي  الدخل  على  الضريبة  فرض  في  ،العامة  للميزانية  اً حق

  والتحتاج   معين.   وألمد  بها،  القيام  المستثمرون   يتردد   التي   الناشئة  المشاريع  قيام  لتشجيع   عادة،   ،يمنح   الضريبي 
  األخرى   ينالقوان   على  األمر  ويسري   تشجيع!  إلى  اليحتاج   النفط  إنتاج  ألن   وذلك  األعفاء  هذا  لمثل  للنفط   شركة
   . حرة   منطقة في خيري   مشروع وكأنها منها الشركة استثنيت  لماذا الواضح   غير من الذي 
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 *يف العراق املوارد املائية
 ستعمالالشح يف املتاح والتبذير يف اال 

 د. علي مرزا 

 1والتحديات الوضع الحاليأواًل: 
أزمة مائية  يواجه العراق  (  ، أدناه 1خارجية )الشكل   منابععلى    السطحية  في معظم موارده المائية  اعتماده  نتيجة لتبعات

، من  الالزمة  والتغييرات المؤسسية  ستثمارات وتفعيل السياساتحالة الجمود وعدم القيام باال  في ظل  تدريجيا  ستتفاقم  
ولقد   2. المتشاطئة ومن ثم زيادة حاجاتهم المائية من هذه المنابع، من ناحية أخرى  في الدول ناحية، وتزايد عدد السكان

ركيا بتنفيذ  تحين أخذت    ، سبعينياتالمنتصف    في النصف الثاني من القرن الماضي، خاصة  عالئم هذ األزمة  ابتدأت
لة  ج تصب في دتنبع منها و   روافدإيران على  و   سوريا على نهر الفرات و   ، دجلةو الفرات    ي مشاريعها الواسعة على نهر 

لمشاريع الماء    األساسيةن المنظومة  مع إيران فإ  خالل الحرب للميزانية العامة    من العجز الكبيروبالرغم  .  وشط العرب
الرئيسية والخزانات  بالسدود  والمتمثلة  العراق  لو   في  األساسية  وتجهيزهاالبنية  المياه  قد    معالجة  مستوى   كانت  وصلت 

تؤمن إشباعا  للطلب المتنامي على  كانت سبحيث    . القرن الماضي  تسعينيات   إلى   امتد ثمانينيات  الفي أواخر    مناسبا  
فيما لو    ،لفترة غير قصيرة  الستعماالت المنزلية ولباقي األنشطة االقتصادية ، في الزراعة وفي ا)بنمطه السائد( المياه  

حصة العراق التاريخية من المياه من الفرات ودجلة وروافده، من ناحية، والصيانة واالستثمارات الضرورية، من    استمرت 
- مطلع/التسعينيات  خالل   الدولية  العقوبات  وفرض   الكويت  ولكن منذ غزو  .، أدناه( 2و)  ( 1)  ن الجدوالناحية أخرى؛  

غياب التنسيق والعالقات  وكذلك    اعمال الصيانة وانخفاض االستثمارأخذ الوضع المائي بالتدهور نتيجة لتدني    أللفينياتا
 المتوترة مع الدول المتشاطئة. 

ازداد الوضع تدهورا . حيث بالرغم من نتائج وتوصيات ومالحظات التقارير التي وضعت    2003  سنةوبعد  
الدولي   البنك  قبل  األمريكية    WB (2006)من  المساعدات  لمنظمة    دراسة/التقريروال  USAID (2006)ووكالة  الشامل 

وما استهدفته خطط    ESCWA & BGR (2013)األسكوا حول المياه السطحية والجوفية المشتركة في منطقة غرب آسيا  
، فإن التنفيذ لم يتعدى مشاريع صغيرة وأعمال  ارير الخبراء العراقيين واألجانبالتنمية الوطنية والوزارية، وغيرها من تق

   حالة عدم يقين.صيانة محدودة بحيث الزال الوضع المائي في  
 

  ، الجزء الثامن، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد.احاديث الثالثاء، كتابات لمثقفين عراقيين(  2017ُنِشرت في: شوقي جواد وخالد الشمري )*  
( أدناه، في هذه الورقة، ضرورة إعداد "موازنة مائية" حتى 19-13و  19-7)  401و  395ومن المناسب اإلشارة إلى أنه ورد في الصفحتين  

، غير أنها لم تكن متاحة في المجال  2014. ولقد تبين، بعد نشر الورقة، أن هذه الموازنة أُعدت في وزارة الموارد المائية في سنة  2035سنة  
تمو   العام. صدر في  الذي  الرابع من كتابي  الفصل  تناولها في  تم  الورقة،  نشر  بعد  لها،  تنفيذي"  "ملخص  إتاحة    :2018ز/يوليو،  وبعد 

 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت.األزمات والتنمية" –االقتصاد العراقي "
  .التي أدى األخذ بها إلى تحسين هذا الفصل على مالحظاتهم القيمةمنتدى الثالثاء في المجموعة القرائية و  في اشكر السادة  1
 ( والجوفية.والروافد : هي الدول التي تشترك بكافة مصادر المياه، السطحية )بما فيها األنهار(riparian)الدول  "المتشاطئة"   2
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 واألهوار وشط العرب االمنابع الخارجية للفرات ودجلة وروافده (1الشكل )

 
لألسكوا:    المصدر:  اإللكتروني  الموقع  من  المسميات،  لبعض  طفيف  تعديل  مع   مستل، 

basin-iverr-http://waterinventory.org/surface_water/tigris ف والثالث  األول  والفصلين  : ــــي ، 
ESCWA & BGR (2013) . 

   التالية في تفاقم مشكلة المياه في العراق: عواملالوفي الوقت الحاضر تتضافر 
سوء استعمال المياه وانخفاض إنتاجيتها نتيجة للتبذير في االستعماالت الزراعية وغير الزراعية. مع تواضع مؤسسات  )أ(  

 إدارة العرض والطلب لهذه االستعماالت. 
الدول    قبل  من  نتيجة الستغالل المياهوروافدها  ( انخفاض حصة المياه التي يتلقاها العراق من نهري الفرات ودجلة  ب)

   .المتشاطئة
مستوى  منخفضا     مطارألسقوط امعدل  يبلغ  حيث    ،في العراق  معدل سقوط األمطار وزيادة نسبة التصحر   عدم كفاية(  ج)

ملم/سنة في المنطقة    50سنة. وهو متوسط لمعدالت مناطق مختلفة تتراوح من أقل من  /ملم  200  ال يزيد عن
مناطق جبلية محدودة في  ل  سنة في المناطق األخرى، باإلضافة/ملم  450و  150  الصحراوية الغربية إلى ما بين 

 . ( 59، ص 2013وزارة التخطيط )؛ ة ملم/سن 1000الى نحو  المعدلالشمال الشرقي يصل فيها  
قصيرة/متوسطة المدى لحل المشاكل اآلنية خاصة    فعالة،  ( عجز السلطات المركزية والمحلية عن تفعيل سياسات د )

في مجال الصيانة وإدارة العرض والطلب، وكذلك في تنفيذ متطلبات تبني استراتيجيات واستثمارات بعيدة المدى  
ثم جاء احتالل داعش لمساحات واسعة    .طال انتظارها  بعيدة المدى  موازنة مائيةخطة/في استمرار غياب    وبالذات

صة تلك التي تشمل منظومات الجداول والسدود ليزيد من ضعضعة المنظومة االروائية وتجهيز المياه  من العراق خا
  المعالجة وإدارتها.
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إمكانيات المياه    استغالل، وتواضع مياه األنهار والروافد  إدارة/استغالل / قتسام ال  حاليا   دوليةات  اتفاقي في ظل انعدام )هـ(  
المياه، من ناحية أخرى،    استعمالالجوفية داخل العراق وتلك المشتركة مع دول المنطقة، من ناحية، وانخفاض كفاءة  

تتدهور  . كما أن نوعيتها  ( 1)  جدول ؛ ال الموارد المائية المتاحة للعراق   فإن كل هذه العوامل تؤدي إلى تقلب مستوى 
  ت البشريةستعماالة اليها من مختلف االنشطة الصناعية والزراعية واالرجعالخزن وبسبب المياه الملوثة الم  بسبب

 3. من خارج وداخل العراق

 المياه بين الدول المتشاطئة  إدارة/اقتسامثانيًا: 

 ( اقتسام المياه2-1)
التدفق في دجلة والفرات    على تنظيم وافقت تركيا    1946في اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في سنة  

العراق البيانات مع  الفني واالقتصادي في  وفي.  وتبادل  للتعاون  البلدأكد    1980  بروتوكول  احترام تلك    ن اكال  على 
نذ  لكن مشاركت سوريا في هذه اللجنة. و   وبعد سنتينتفاقية من خالل تكوين لجنة فنية مشتركة حول المياه اإلقليمية.  اال

الواسع    السبعينيات  برنامجها  بتنفيذ  تركيا  جنوب"بدأت  األناضول-مشروع     GAPبمختصر  له   يشار)والذي    " شرقي 

Güneydoðu Anadolu Projesi,)  .سدا ، في مقدمتها    22  منه لحد اآلن   نجز ولقد أُ   بدون مشاورات مع العراق وسوريا
بروتوكول للتعاون االقتصادي بين  ولكن ضمن  محطة كهرومائية على الفرات ودجلة.    19سد أتاتورك على الفرات، و

في   وسوريا  مرحلي    1987تركيا  التفاق  التوصل  تركياتم  الحدود  على  فيه    وافقت  عبر  الفرات  مياه  تدفق  تأمين 
، قبل  الحدود  عبر   ، لفرات ا% من تدفق  53(. ويمثل ذلك  /ثانية3م   500)  سنويا    3كم   15.8  التركية/السورية بمعدل
هذه الكمية بعد    زيادةب  لذلك وعدت تركيا  ،كميات أكبر ب  العراق وسوريا كانا يرغبان غير أن    4. أنشاء السدود في تركيا 

  إثر ذلك.  تبرم في حينه  دولية  اتفاقية/ثانية( من ضمن  3م  700-650)سنويا     3كم   22.1-20.5خمس سنوات إلى  
  خمس ال   مروربعد  % لسوريا. ولكن  42% للعراق و58على اقتسام هذه المياه بواقع    ،1990، في  تفق العراق وسورياا

 
. ويزداد التدهور نتيجة إللقاء مياه مجاري  تدفق المياه من المشاريع في تركيا وسوريا ومن داخل العراق  عادةنتيجة إل"]تتدهور النوعية[     3

المياه الملوثة غير المعالجة، والتي تضعها أحد التقديرات بحوالي مليون طن في اليوم، مما يجعل تركز الملوثات في مياه العراق يتخطى 
الوطنية والدولية. و  المعايير  بوقع سلبي شديد على اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية. ويتفاقمبكثير  المياه    أثناء  التملح   لقد تسبب تدهور نوعية 

 .WB (2006, P"؛  للزراعة   صالحة  غير  األرض  تصبح  المناطق  بعض   وفي  بالفرات  المحيطة  تلك  خاصة  الجنوبية  األجزاء  في  الصيف

iii) . 

/سنة خالل الفترة 3كم  25إلى    1973-1930/سنة خالل الفترة  3كم  30التركية السورية من  انخفض معدل تدفق الفرات عند الحدود     4
% من تدفق المياه 53تمثل  3كم15.8. لذلك فإن ESCWA & BGR (2013, P. 49)؛ بعد إنشاء السدود عليه في تركيا   1974-2010

 . 1973- 1930خالل 
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مع  لتفاهمات ثنائية   كل من العراق وسوريا توصل ومع ذلك  5الدولية.   االتفاقيةإبرام   ،1992في  ،رفضت تركيا سنوات 
   .ESCWA & BGR (2013)؛ على التعاون في المجال المائي 2009-2008خالل  تركيا

خط على أن يمر خط الحدود بينهما في  ،  1975  اتفاقية الجزائر  ، ضمنوفيما بين العراق وإيران أتفق الطرفان
عاد لقبول    ثم   1980في    االتفاقيةالعراق ألغى التزامه بهذه    . غير أن )أعمق مسار( لشط العرب  Thalwegك،  يالثالو 

 ,ESCWA & BGR (2013 ؛ أخذ العراق يشكك في مشروعية هذه االتفاقية  2003بعد  لكن  و   .1990في  ك  يخط الثالو 

P. P. 71, 101, 163)  التي تنبع  لروافد  ل  استغالل إيران لزيادة    نتيجةمن ناحية أخرى،    .من هذا المصدر  4و   3و  1  والفصول
  أخذ   (مثل الزاب الصغير وديالى والطيب وطويريج والكرخة وكارون، الخ (  وهي روافد عديدة   ، وتصب في العراق  منها

األخيرة    وات في السن  البلدين ولقد ثار خالف بين    . وشط العرب  ، خاصة في نهر ديالى للعراق بالتناقصتدفق المياه  
نتيجة إلكمال سد على نهر الوند )أحد روافد نهر ديالى( في إيران مما أدى، كما نقل إعالميا ، إلى فقدان بحيرة حمرين  

للسدين القائمين  باإلضافة  المشكلة مستقبال  حيث    تتفاقم ويتوقع أن    . 2008في  من خزينها    النسبة األكبر في العراق  
والذي    ،2018ويتوقع إكماله في    ثالثعلى إقامة سد    2011يجري العمل منذ  ،  في الجانب اإليراني  ،على نهر ديالى

شط    يزودان  والكرخة اللذان الكارون    ي نهر وبالنسبة ل   . (2016العاني )  ؛ إليران  الغربي  الجنوب   في مياهه    يستهدف استغالل 
تدهور كمية المياه في   قادت وستقود لتزايدتنامي استخداماتهما الداخلية والسدود القائمة والمخططة عليهما فإن ، العرب

لتزيدها بماء من نهر    2003في  مع الكويت  أولي    التفاق إيران    هذا باإلضافة إلى توصل  . وهور الحويزة   شط العرب 
للوصول إلى تسوية حول المصادر   2004تم أنشاء لجنة مشتركة في سنة االختالف والنزاع استمرار  ولتالفي الكرخة.  

 ,ESCWA & BGR (2013  ؛2011اجتماع في    تجتمع حسب الحاجة وكان آخر  العراق وإيرانبين  المشتركة    المائية

P. P. 140, 158-163).   
بين    سواءلتقاسم المياه )السطحية والجوفية(  ملزمة  اختيارية/تعاونية أو  ال توجد حاليا  اتفاقية عامة    ،وبالنتيجة

لدول الثالثة المتشاطئة على الفرات أو بين العراق وتركيا على دجلة وال بين العراق وإيران  بين ا  هذه الدول جميعا  أو
 .  و مع الدول األخرى فيما يخص المياه الجوفية ، أشط العربو  ما ينبع منها ويصب في روافد دجلةحول 

 Conventionالمالحية    غير   األغراض   في  الدولية  المائية  المجاري   استعمال  قانون   اتفاقية"في المقابل، توفر  

on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses " عن األمم المتحدة في  )التي صدرت
 

في بعض   النهر حتى أصبح من الممكن عبوره مشيا    ى ت مستو ياأنخفض في التسعين عندما بدأت تركيا بملء بحيرات السدود على دجلة    5
كل ذلك، مع   .2008في    عند إكمال سد الوند في إيران  ، أشير أليها في المتن،لبحيرة حمرين في العراق  مقابلةوحصلت حالة  .  مناطقه

عة إلى اتخاذ إجراءات متطرفة. على سبيل المثال، فإن الخالف  ، يؤدي إلى زيادة حدة التوتر ويوفر الذري والمجتمعية  الخالفات السياسية 
 (2010أنظر قناة الجزيرة )  الحرب.  إلى حافة  1975المائي حول الفرات، ممتزجا  بالخالفات السياسية، بين العراق وسوريا، وصل في  

التفاق/تفاهم، سيزداد مستقبال  بين جميع  وال شك أن استمرار التوتر، في حالة عدم التوصل   .ESCWA & BGR (2013, P. 163)و
 هذه الدول.
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  المتشاطئة  الدول  مصالح  لحفظ   والتفاوض  للتعاون   مناسبا   ( إطارا  2014آب    17  في  ودخلت حيز التطبيق  1997أيار  
  االلتزام "   المعنونة  االتفاقيةمن    7دة  لماافإن    ،على سبيل المثال  .النزاع  لفض  آلية  لتوفيرها  إضافةعلى المياه السطحية  

"استخدامها لمجاري دولية في    عند   االتفاقيةالدول األعضاء في  تلزم    "significant harmكبير  ضرر  بعدم تسبيب  
 Wikipedia .للدول المتشاطئة األخرى على هذا المجرى"   كبيرأراضيها ... اتخاذ كافة اإلجراءات لمنع تسبيب ضرر 

(2006c), UN (2014)  .في الوقت الذي يتمتع العراق  عليها  إيران   توقع ولم    االتفاقيةهذه    تركيا صوتت ضد   غير ان ،
   6بالعضوية وسوريا في طريقها الكتساب العضوية بعد مصادقتها عليها. 

 ( إدارة المياه2-2)
في مقارباتها لنهري دجلة والفرات. فتركيا تعتبر دجلة والفرات حوض واحد تحت    ، بشكل عام،تختلف الدول الثالث 

سيادتها وأن أي اتفاقية بين الدول الثالثة ينبغي ان تشمل جميع مصادر المياه في كل منها. في المقابل، يفضل العراق  
و/أو دجلة فقط، دون مصادرها األخرى،    وسوريا اعتبار هذه األنهار مياه دولية كما ان كليهما يفضل التركيز على الفرات

للموارد    متجزئةغير انها جميعا ، كما الدول األخرى في المنطقة، الزالت تمارس مقتربات وإدارة  في أي اتفاقية مع تركيا.  
 ESCWA & BGRحسب تقرير األسكوا  ،  . فهي تتسم بما يليجميع الدول المتشاطئةالمائية ال تقود إلى حل أفضل ل

(2013, P.P. 30, 31, 70) : 

لتعظيم الفائدة  تتجنب التطوير الثنائي أو متعدد األطراف لألحواض المائية والمياه الجوفية المشتركة الذي يقود   ( أ )
والذي يتخطى مجموع الفوائد التي تعود عليها من اقتصار تطويرها لحصصها المائية بشكل    لجميع الدول المتشاطئة 

 . Synergy؛ فردمن
في المداوالت والمفاوضات الثنائية والمتعددة ُتهمل نوعية المياه وال يتم التطرق لعوامل تدهورها من تلوث وملوحة،    ( ب)

 لى الصحة العامة وتقلص المساحات الزراعية. نتيجة ممارسات الدول المتشاطئة، وما لذلك من تأثير ع
على المياه السطحية المشتركة ونادرا  ما يتم التطرق للمياه الجوفية المشتركة. مع العلم إن حجم    االهتمام ينصب   ( ج)

هذه المياه خاصة في منطقة الجزيرة العربية، بالرغم من جفاف وتدهور واستنفاد بعض مخزوناتها، قد يعادل حجم  
 . كما أنها مصدر أساس من مصادر المياه السطحية. فيها سطحيةالمياه ال

تبادل ( د ) المنطقة  المياه   بيانات  يتسم  دول  غياب  بين  ذلك  عن  وينتج  مشترك  بالمحدودية،    المياه  لتوفر  منظور 
  الحصول  ال يمكن  أو  ناقصة   وأ  موجودة   غير  عادة   البيانات   فإن  الوطني  المستوى   فعلى .  واتجاهاتها  واستعماالتها

 
بينما صوتت إيران   صوتت تركيا ضد المشروع  1997أيار    21مم المتحدة في  للتصويت في الجمعية العامة لأل   االتفاقيةعند عرض مشروع    6

دولة وعدد الدول المصدقة وفي    21(  2001بلغ عدد األعضاء )من ضمنهم العراق منذ    2014آب    17معه. ولحد بداية تطبيق االتفاقية في  
دول. وليس من بين هذه المجموعات تركيا وال إيران وال الواليات المتحدة.    7دولة وعدد الدول الموقعة    11مرحلة العضوية )ومن ضمنهم سوريا(  

المتحدة:   األمم  موقع  على  التالي  الرابط  ،  https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280025697أنظر 
 . Loures, et al (2015)و  2016آب  3ُنزِ ل في 
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تتناقض  الدول  بيانات  فإن  المنطقة  مستوى   وعلى.  المياه   استعماالت  خاصة  عليها   وجود   عدم   بسبب  غالبا    ،قد 
 . الهايدرولوجي  التغير لقياس  موحدة معايير

وتحولها إلى حرب أهلية، والنزاع في العراق، وتدخل   2011ان تفجر االحتجاجات المدنية في سوريا منذ   وال شك  ( ه )
د التوصل إلى أي اتفاق  ق ِ ع  العراق سيُ   منالقوى اإلقليمية والدولية ووقوف تركيا ضد النظام السوري وموقفها المتقلب  

 لى العراق.  بشأن مصادر المياه السطحية المشتركة مما سيؤثر سلبا  ع

 الموازنات المائية ًا: لثثا
  خطط /تم وضع دراسات   ، في منتصف سبعينيات القرن الماضي،تعاون فني مع االتحاد السوفيتي  اتفاقيةمن خالل  

بين  إعداد موازنة مائية تمتد  تم    ياه دراسة الم  فيو .  ، الخ لنفط واإلسكان والكهرباء والزراعة والمياه لعديدة "بعيدة المدى"  
هذه    في . و أدناه  ،( 3)  جدول، الUSSR (1982)،  ( 2010)  األمير  ؛ في إطار خطة بعيدة المدى  2000و  1980سنتي  

ستزرع  زكِ رُ الموازنة  الخطة/  التي  المساحات  تحديد  المحاصيل  على  نمو  استعماالو   ونوعية  وكذلك  الماء  من  تها 
المياه    استعمال  ترشيد. كما تطرقت الخطة/الموازنة إلى مجاالت  ، الخةوالصناعي  ةوالتجاري  ةت األخرى المنزليستعماالاال

  ، بشكل  الموازنة/ الخطةفي تقليدها للتخطيط المركزي لم تركز    مع العلم أنهرواء وإدارة العرض.  وتحسين تكنولوجيا اال
مشاريع ري وردت في  ومن ضمنها من مشاريع )فيها ما ورد  ولقد ُشِمل على جانب إدارة الطلب وتسعير المياه.   ،كاف  

خخطط   في  األعمار(  القومية"  طتيمجلس  الفترة  نُ و   1985-1981و  1980-1976  " التنمية  خالل  منها  قسم  فذ 
عتبر في مجال الري )كما في مجالت النفط  يموازنة مائية بعيدة المدى  خطة/رسم  . من هذا يتبين أن  1976-1989

 . للسنوات والعقود القادمةوالكهرباء واإلسكان، الخ( حجر األساس الستراتيجية واستثمارات الموارد المائية 
، أصبح  2003ونتيجة لألثر المتراكم لتدهور البنية األساسية للسدود ومشاريع الماء خالل العقدين اللذان سبقا  

ا، ليس فقط إعادة تأهيل البنية األساسية والمؤسسية للموارد المائية من خالل خطط قصيرة/متوسطة  من الضروري، بعده
المدى وإنما أيضا   تطوير هذه البنى وتوسيعها من خالل خطة استراتيجية بعيدة المدى تعتمد أساسا  على رسم موازنة  

ولقد   .المائي الناتج عن مشاريع الدول المتشاطئة وتأخذ باالعتبار الوضع 2035/2040مائية بعيدة المدى تمتد لسنة  
وأنجز    USAIDاألمريكية    مساعداتمولته وكالة ال  تقرير/بدراسة  المائيةالموازنة  هذه  من إعداد    "المرحلة األولى"بدأت  

  ذلك   في   بما  السابقة،  والتقارير  الدراسات   من  وعدد   للمياه  القائمة   األوضاع   باالعتبار . وقد أخذ هذا التقرير  2006في  
 : (USAID, Vol. I, P. 3)  هذا التقرير. وكان من أهم أهداف 2000-1980الموازنة المائية 

   .األساسية والمؤسسية  ىخطط شروع عن طلب الماء وعرضه وحالة البنو بيانات   قاعدة تكوين خلفية مناسبة من ( أ )
 في العراق.   المائية تفيد واضعي الخطط  اقتصادية وفنيةتطوير أساليب    ( ب)
 الجهاز الفني واإلداري في الوزارات المعنية خاصة وزارة الموارد المائية. العاملين في ترقية قابليات    ( ج)

وفيما عدا تقدير اولي لطلب المحافظات    USAID (2006)،7،  ا التقريرالثالث المتوفرة من هذ  في األجزاء لكن  و 
الثالث، ص  الجزء  و    66)الجزء األول ص  2025-2005للفترة    potable water  الصالح للشربالمختلفة على الماء  

 
رتبت بأربعة أجزاء. وفي كل جزء رقمت األوراق باستقالل عن األوراق األخرى. لذلك من الصعوبة    الوثائق/ مجموعة من األوراق من  التقرير    يتكون هذا  7

 . من األجزاء الثالثة لكل جزء pdf ملفاتهي لرقم صفحات   في المتن اإلشارة ألرقام الصفحات كما وردت في هذه األجزاء. بدال  من ذلك فإن اإلشارة 
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المعالجة في  234 الثالث  2004/2005( وطاقة  لم تعرض موازنة39ص    ، )الجزء  المعالج وغير  شاملة   (  )للماء 
ومع ذلك فهذه    8والعرض المتوفر من المياه، من ناحية أخرى.   ، من ناحية  ، يع الحاجات متشمل ج   " أساس"لسنة  المعالج(  
من ناحية جمع المعلومات وتطوير طريقة التعامل معها وأساليب النمذجة للخطط المستقبلية وبرامج    قيمة ومفيدة الدراسة  

 . ترقية العاملين والمؤسسات المائية
تمثل "المرحلة  ،  2035تمتد إلى    شاملة   أن توضع موازنة مائية  ، بعد إنجاز المرحلة األولى،وكان من المقرر

  خطةوقت إعداد  ولكن لحد  .  WB (2006, P. 5)؛  2009/ 2008ولى، لتنجز في  تستخدم نتائج المرحلة األو الثانية"،  
ليس    ،( 60ص    ،2013وزارة التخطيط،  )  المرحلة الثانيةضرورة إنجاز  ترديد  التي كررت  ،  2017-2013  التنمية الوطنية
الموازنة ال يدل على جدية في تبني  تيحت في المجال العام. إن غياب إعداد هذه  أ أنجزت أو أنها    أنهاهناك ما يبين  
 .  وتهدد سدوده لهذا القطاع الحيوي أو معالجة األوضاع التي تهدد توفر المياه في العراق  بعيدة المدى  نظرة مستقبلية

 الدول المجاورة المائية وبعد استكمال مشاريع  قبل الموارد المائيةالمتوفر من  (1) جدولال

 
 

 . ، أنظر الملحقوالمالحظاتالمصادر 
 

ولكن عناوين محتوياته ال تدل على   ،USAID (2006)ع اإللكتروني لوكالة المساعدات األمريكية،  هناك جزء رابع لم يتوفر في الموق    8
 . اساس مائية لسنةاحتواءه لموازنة 

الحجم داخل العراق

كم3 أغلبها في كردستان كم3

 المتوفر - العرض
8.5 97 3 27.4  الفــرات
37.0 66 34 49.4  دجلة وروافده

9.2 100 0 19.4  دجلة الرئيسي
2.1 58 42 2.1  الخابور
14.0 42 58 14.2  الزاب الكبير
7.0 36 64 7.1  الزاب الصغير
0.7 0 100 0.7 العضيم
4.0 59 41 5.9  ديالى
45.4 77 23 76.8  مجموع المتوفر-العرض

 الحاجة -  الطلب
50.8  الزراعة
5.3  المنزلية والبلدية والصناعية

11.0  إدامة األهوار
8.4  التبخر

75.5 100مجموع الحاجة -الطلب

67
7
15
11

قبل استكمال مشاريع الدول المجاورة، 2013/2012

األهمية النسبية ، %

خارج العراق

بعد استكمال مشاريع 
الدول المجاورة

الحجم
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 العراقفي  المياه خزن  وطاقات السدود( 2) جدولال

 
 . ، أنظر الملحقوالمالحظات المصادر

 2000- 1980 المائية لموازنةا  (3) جدولال
 3كم

 
 . 81 ص ( 2010) األمير والملخصة في  USSR (1982) السوفيتية الدراسة في الواردة المائية لموازنةا :المصدر

المخزون الذي 

يمكن استخدامه

طاقة الخزن 

بالمنسوب 

اإلعتيادي

النهر السد/الخزان

كم3 كم3

1986 8.61 11.1 دجلة سد الموصل

1959 6.10 6.8 الزاب الصغير سد دوكان

1961 2.50 3.0 ديالى سد دربندخان

1981 2.04 2.5 ديالى سد حمرين

1986 6.75 8.3 الفرات سد حديثة

1988 0.04 0.05 روبار دهوك سد دهوك

1999 1.00 1.5 العضيم سد العضيم

49.58 85.4 دجلة خزان الثرثار

1.92 3.3 الفرات خزان الحبانية

79 122 مجموع السدود والخزانات الكبيرة

معضمها قبل 2003 0.08 0.12 السدود الصغيرة

بدأ ولم ينجز 7.10 8.3 الزاب الكبير سد بخمة

79 122

75
مجموع الحاجة-الطلب على المياه 

2013/2012

تاريخ اإلنجاز

المجموع )عدا بخمة لعدم إنجازه(

1980

 المتوفر - العرض
84.3 88.3 91.8    الموارد المائية الكلية  بضمنها الكارون

73.9 77.9 81.4    الموارد المائية بدون الكارون

 الحاجة-الطلب

45.8 39.1 30.1  استهالك الماء غير المسترد من مختلف فروع االقتصاد

4.8 11.5 11.5  تغذية البحيرات واألهوار

6.6 6.6 6.6  التصريف الالزم للماء في شط العرب

8.4 9.0 6.0  التبخر في الخزانات

65.6 66.2 54.2  مجموع الحاجة-الطلب

فعلي/إسقاط
إسقاط

2000 1990
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 وخطط العمل  االهداف المستقبلية رابعًا: 
 التطوير المؤسسي واإلداري ( 4-1)

االعتبارات    على مياه، من ناحية، و على المؤسسية المركزية إلدارة اليعتمد    عراق ال  في  المائية   المشاريع   تطوير   ال زال
الهايرولوجية منه على االعتبارات   الهندسية  العرض  ل)  االقتصادية  أكثر  المياه   والطلبمن  جانبي  ناحية  على  (، من 

  ، stakeholders،  ومن لهم عالقة بها  مستخدمي المياه   تجاه  ضعيفة  مسائلة  المركزية  المؤسسية   عن ولقد نتج  .  أخرى 
  حالة  إضعاف   إلى  قاد  وبهذا   المقدمة،  الخدمات   بمستوى   ضعيف   اهتمام   مع  الحكومي  التمويل   على  حصريا    واعتمادا

من    المالية  ، حيث تصدر قرارات التخطيط والتخصيصاتهذه المركزيةالقوانين الحالية    تعكسو .  للمياه   األساسية  البنية
دور واضح  ذات الصلة وبغياب    المحلية   والمؤسسات   بدون تعاون فعال من قبل اإلدارات  الوزارات المعنية( ) المركز  

وخزانات  . لذلك بالرغم من أن المنظومة الرئيسية للري في العراق )من سدود وأنهار  ومن لهم عالقة بها  مستخدمي المياهل
  البنيةتعديل    ، خالل األمدين القصير والمتوسط، ولكن ينبغي مركزيةال  استمرار اإلدارة وأنابيب رئيسية( تتطلب  جوفية  

إلى  ةالمؤسسي يهدف  على   تكوين  بما  أيضا   تنطوي  متسقة  القرار -ال  دور  منظومة  اتخاذ  في  في  واإلدارة    ات مركزي 
 المجاالت التالية: 

 في التخطيط والقرارات االستثمارية. التنسيق بين الوزارات المعنية  (1)
بحيث تقود إلى استقالل مالي    ومن لهم عالقة بها  استحداث آلية لتجهيز المياه اعتمادا على طلب المستخدمين  (2)

 . الصحي المياه المعالجة والصرف    وفي مجالكبر لمجهزي الخدمات في مشاريع الري أ
حوض نهر،  ، بلدية،  محافظةها على أصغر مستوى مناسب: إقليم،  استعمالإدارة الموارد المائية ووظائف  تنظيم    (3)

   أو مجاميع مستخِدمة )حسب طبيعة الخدمة وظروف تقديمها(.خزان جوفي، 
ثبتت نجاعتها في مناطق مشابهة في العالم وبما يناسب ظروف العراق. على سبيل المثال    مؤسسية  بدائلتبني    (4)

 WB  ؛ياهالم  خدميمستل  وجمعيات   وإدارات ومؤسسات محلية  معنية  وزارات  عضويتها  في   تشمل مائية  لجان  تكوين

(2006). 

 إدارة العرض والطلب ( 4-2)
-1980خطة/موازنة    كذلكو   ، المشار أليها أعاله،بينت دراسة المرحلة األولىإن رسم موازنة مائية للمستقبل وكما  

من    حالة الاليقين و   من ناحية،   نمط الطلب المستقبليبحجم و تتعلق    عديدة ينطوي على خيارات وافتراضات    ،2000
. البعد  أساسيان ففي جانب الطلب هناك بعدان  .  ، من ناحية أخرى في المستقبل)العرض(  للعراق    اح كمية المياه التي ستت

  شباع الطلب فيا ، بعد  للعراق  احكمية العرض الذي سيت  يقيددول المنبع والمرور والذي    )استهالك(   األول يمثل طلب
والبعد الثاني الطلب الداخلي على الماء في العراق والذي يؤثر حجمه ونمطه ومدى كفاءته في االستهالك  هذه الدول.  

على    ومع وجود عوامل عديدة تؤثر في الطلب المتوقعقدار العجز المتوقع الذي سيتزايد نتيجة للعرض المقيد.  على م
نما السكان في الدول    2015و  1947  الفترة الممتدة بين  ففي خالل  من أهمها.  ا  فإن النمو السكاني يمثل واحد   الماء
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  ت نسبة% سنويا . وكان2.4  ط نسبة)العراق، سوريا، تركيا، إيران( بمتوسوروافدها    على دجلة والفرات  المتشاطئة األربعة
إلى    1947مليون في    43عدد السكان لهذه الدول من  مجموع  النمو في العراق وسوريا أعلى من المتوسط. لهذا أزداد  

السكان سيزداد  نسبة النمو السكاني مستقبال  إال أن عدد    متوسط توقع انخفاض    وبالرغم من.  2015في  مليون    213
   .أدناه  ،( 4؛ الجدول )2050مليون في  307وإلى 2030مليون في سنة  259ى إل

  ، في العراق، اآلراء السائدةتتراوح  وما سيفرضه من قيد على المياه المتاحة  في ضوء هذا النمو السكاني الكبير  
يتيح للعراق كمية معقولة من    األخرى بما  شامل مع الدول المتشاطئة  أتفاقمن نظرة تفاؤلية في إمكانية التوصل إلى  

. وال شك  (Al-Ansari, 2013)   2040إلى نظرة متشائمة تتوقع "جفاف" النهرين في    (WB, 2006, USAID, 2006)المياه  
  بين مكوناته ف مستمر  ما يجري في العراق اآلن من احتالل ألراضيه وخالل  انعكاس  أيضا    هيأن النظرة المتشائمة  

ليس على    ا  كبير   ا  . ولكن استمرار الوضع الحالي يمثل خطر الدول المتشاطئةالتوصل إلى اتفاق مع    عنوعجز    وأقاليمه
لذلك ينبغي العمل .  السطحية   المنبع الرئيس لمياه العراق   ، العراق فحسب وإنما على استقرار المنطقة بما في ذلك تركيا

ومع ان من الصعوبة تصور مسارات المستقبل    9المجتمع الدولي.   من   ضغطربما ب   أكبر من قبل تركيا  مرونة حفز  على  
ن من الواضح أن العراق سيكون الحلقة األضعف  إف  ،من ناحية أخرى   ، وإيرانيا  وترك  ، من ناحية  ، ألوضاع العراق وسوريا 

المختلفة ألدراك الخطر الداهم لشح المياه وغيره    العراقومناطق  طوائف  أن يدفع هذا الوضع المتدني    ومن المؤملفيها.  
توفر حد أدنى من المياه خالل    تنصرف إلىيمكن ألقاء نظرة مستقبلية    )الضعيف؟(  من الكوارث القادمة. وبهذا األمل

  ومن ثم ها  استعمال  وكفاءة إدارتها    تحسينيمكن    بحيث  (أقل مما توفر في الماضي ستكون    مع أنها)  ربع القرن القادم 
، المؤمل  ت المائية ستعماالللموارد واال بعيدة المدى    الموازنة/. وهذا ما ينبغي أن تحدده الخطة الحفاظ على استدامتها
  بدائل ل. وفي ضوء هذه ا في توفر المياه الواصلة للعراق  كثر تفاؤال  إلى األ  قلاأل  بدائل تتراوح مناستكمالها، من ضمن  

ا كم  قصيرة/متوسطة المدى وبخطط استراتيجية/استثمارية بعيدة المدى   طوارئ بخطط    تستعماالاال   تعظيم كفاءة  ينبغي
 : يلي

 :العرض مجال في (1)
  دجلة  بين  الماء  نقل  إمكانية  تفعيل  مع  المياه   وتجهيز  للري   الحالية  المنظومة  وكفاءة   أمان  إعادة تأهيل وتحسين ( أ )

  على  والصيانة والسيطرة   الكهرومائية  السدود والطاقة  أمان  على  ينبغي أن يركز، في إعادة التأهيل،و   . والفرات 
  إلى   السدود   من  العديد  يحتاج   وفي هذا المجال،  .من هذه السدود   الطاقة الكهرومائية  توليد   مع تعظيم   10. الفيضان

   . أدناه(  خامسا   حرجة، خاصة سد الموصل )أنظر   بحالة  منها ستة أن  كما تأهيل إعادة
 

قد يرى البعض أن من الصعوبة تصور جهودا  مثمرة من إمكانية ضغط المجتمع الدولي على تركيا، في الوقت الذي لم توقع أغلب الدول    9
، وكون تركيا حليفا  مهما  في الواليات المتحدة  ابما فيه"،  اتفاقية قانون استعمال المجاري المائية الدولية في األغراض غير المالحية "على  

 ناتو.حلف ال
للعراق، من ناحية اخرى، يبقى خطر الفيضان قائما  بسبب    بالرغم من الشح المتوقع في المياه، من ناحية، وسعة الشبكة الهايرولوجية   10

المؤمل أن    من  ولكن  .WB (2006)  ؛بسبب النقص في وسائل النمذجة والتنبؤكذلك  عدم القدرة للسيطرة على فيضان نهر الزاب الكبير، و 
 يؤدي أنشاء سد بخمة على هذا النهر في السيطرة على فيضانه. 
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الجوفية  خزانات  تشخيص   ( ب) المستخدم منها(   الداخليةالمياه  تأهيل  المشتركة و   ،)وإعادة  الجوفية  المياه  خزانات 
 . وتحديد أهميتها حاليا  وبعد تطويرها، والتوصل التفاق مع الدول المتشاطئة بشأن استغاللها، في المستقبل

لري بالتنقيط وتبطين الجداول  ا  استعمالبتطوير تكنولوجيات السقي والري    من خاللعات والتبخر  امعالجة الضي ( ج)
 . إذا كان ذلك مبررا  من ناحية الكلفة المكشوفة المجاري  بدل األنابيب  استعمالو  اقيو سوال

ت  ستعمااللال   والصرف الصحي  المياه   وتوزيع  معالجةلالمتقادمة    المنظومة الحاليةوإصالح وتطوير   تأهيل إعادة  ( د )
   . االستهالك وضبط قياس ، الخ،المنزلية والتجارية والصناعية والنفطية/الغازية

تكنولوجيا     ممكنا  استدناء المياه التي تصب في الخليج عبر شط العرب من خالل مشاريع للخزن، إذا كان ذلك   ( ه )
  . اقتصاديامبررا  و 
حجم المياه التي يمكن أن    خاصة تشخيص/تقدير  )من الخليج(  مياه البحر   معالجة  بديل دراسة  العمل على    )و( 

لبعض    البحر  معالجة مياه   غير أن هناك استخدام حسم أمره وهو.  يوفرها وكلفتها مقارنة بالبدائل األخرى المتوفرة 
تدهور  ذلك إن  المصادر المائية األخرى.    عنعبأ   سيزيل  مما  وخاصة الضخ في اآلبار النفطية    االستخدامات

)خاصة في    إلى ضخ الماء  تصاعد الحاجةإلى    ، بمرور الوقت وزيادة اإلنتاج، سيقود   الضغط في آبار النفط
إذ  الضغط  انخفاضللتعويض عن    الحقول الجنوبية( الدولية، في  .  العراق  هاتقرير تقدر وكالة الطاقة    ن أ  عن 

برميل ماء في    1.2تصاعد من  ي س  العراق،، في عموم  الحاجة لكل برميل منتج من النفط الخاممتوسط صافي  
مليون    5من    ، في عموم العراق،حاجة اآلبار النفطيةستزداد    لذلك   .2035برميل ماء في    1.5إلى    2016

  4.5إنتاج النفط من    ارتفاع)في حالة    2035ماء في    ي-ب- م   12إلى    2016ماء في    (ي -ب-م برميل/يوم )
من ضمن ذلك، تزداد  . و تنبؤات الوكالة(إسقاطات/، حسب 2035في    ي-ب-م   8.3  إلى   2016ي في  -ب-م 

 2035.11ي ماء في  - ب-م   9إلى    2016ي ماء في  -ب- م   4للحقول الجنوبية )البصرة، ذي قار، ميسان( من  
 Commonالمشترك  مشروع تجهيز ماء البحر  وهو    انتظارهتنوي وزارة النفط تنفيذ مشروع طال    ولهذا الغرض

Seawater Supply Facility, CSSF  (حقن الماء    )تجهيز  في  المشروع  سيساهم  و   . في جنوب العراق آلبار النفط
إلى إنشاءه بطاقة    الوزارة حيث تهدف   . مستقبال   ليس كلهالكن و  من المياهالجنوبية حاجة اآلبار  من   أساس   جزء

 P. 66(2012, P.  IEA .12-69(؛ ي -ب-م  10-12الوصول إلى طاقة له  في حين كان المخطط  ي-ب-م  5
 

% من معدل مجموع التدفق الحالي 2ستبلغ حوالي    2035إنتاج النفط الخام في العراق من الماء في    يقدر أن صافي احتياجات قطاع  11
 IEA. أنظر:  الدول المتشاطئة األخرى لنهري دجلة والفرات. وال شك أن هذه النسبة ستزيد عند انخفاض التدفق نتيجة إلنجاز مشاريع  

(2012, P. P. 66-69) . 
، تجهيز ماء البحر المشتركبدور المنسق لمشروع  Exxon/Mobilأن تقوم شركة  2009ُأتفق في الجولة األولى للتراخيص النفطية في  12

. ولقد تبنت وزارة النفط تنفيذ  IEA (2012, P. 68)؛2012الشركة انسحبت في أوائل    من خالل معالجة ماء البحر من الخليج. ولكن
الدراسات الفنية واالقتصادية والتصاميم   بإعدادالشركات العالمية المتخصصة    ىاحدرة النفط اإللكتروني، قامت  حسب موقع وزاو المشروع.  
بدعوة الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ   ...عز وزير النفط  او "  2016تشرين ثان    5. وفي  بالمشروع بتكليف من وزارة النفطالخاصة  

تنفيذ منشآت المشروع  يشمل  و . مليون برميل لكل مرحلة   2,5وينفذ على مرحلتين وبواقـع    ...مليون برميل باليوم  5مشروع ماء البحر بطاقة  
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والتوصل لخطوات وإجراءات    على توفر المياه )والطلب عليها(  Climate Change   التغير المناخي دراسة أثر    )ز(
حيث تبين الدراسات األولية، غير اليقينية، احتمال حصول تأثير سلبي على توفر المياه    . لتالفي أثاره السلبية

 . Swain & Jagerskog (2016)والجفاف؛  التصحرمن و نابع من تقلب مواسم األمطار  
الوضع في المنطقة، يحتاج العراق للقيام بجهد جدي  في غياب آلية دولية ملزمة لتأمين حصته المائية، وتعقد    ( ح)

وضع    . وانطالقا  من ذلك يتم العمل علىفي تقييم التبعات االقتصادية/السياسية وتشخيص مصالحه المائية
واستنباط آلية مؤسسية للتعاون الثنائي أو/و متعدد األطراف بينه وبين    استراتيجية للتفاوض مع الدول المتشاطئة

، من ناحية، ويتجنب  أعاله  ثانيا    في  هذه الدول وبما يتجنب نواقص المقتربات واإلدارة المنعزلة المشار أليها
.  احية أخرى تكريس أو تفاقم المشاكل مع هذه الدول خدمة لمصالح وخالفات داخلية أو تحالفات إقليمية، من ن

وبهذا المجال من المناسب العمل على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة مع تركيا وسوريا، أو تفعيل فكرة أنشاء  
معهد أو بحوث مشتركة للمياه، أو في األقل تبادل المعلومات حول المياه. وقد يكون ذلك خطوة أولى نحو  

في األقل متسقة لحوضي الفرات ودجلة، وكذلك مع الدول    التوصل التفاقيات ثنائية أو إقليمية لخطة متكاملة أو 
األخرى حول المياه الجوفية، لتأخذ باالعتبار االثار المختلفة للممارسات االروائية للدول المتشاطئة. فيما عدا  

 (، وأقل من ذلك في سنوات الجفاف. 1) جدول ذلك ستنقص حصة العراق الحالية كما مبين في ال 

 : )الطلب( ماالتعفي مجال االست( 2)
غير أن  (.  1)  جدول، ال2012/2013  سنة  في  في العراق   عملالمست أكثر من ثلثي الماء  بلغت حصة الزراعة  ( أ )

،  لذلك وحتى يمكن تقرير حاجة الزراعةاإلنتاجية والكفاءة الفنية واالقتصادية.    بانخفاض   تسم ي   عمالهذا االست
  استعمال   إدارة  تحسين  ، ينبغيبكفاءة وإنتاجية عاليتين   مستقبال    إشباعها بشكل مستدام التي يمكن    من المياه، 

األداء الفني    وتحسين   المحاصيل،   كثافة  للمياه وزيادة  استعماال    أقل   محاصيل   نحو  كالتحول  المزارع،   في  المياه
  مائية   وحدة  لكل   اإلنتاجية  زيادة  إلى   تقود   التي   المحاصيل   تشكيلة  اختيار  أو   األسمدة  استخدامب  واالقتصادي 

 ستعمال ال  كالمتاجرة بحقوق االستعمال    لتعظيم كفاءة  وسائل إضافية   خداماستويمكن    13. بأقل كلفة   عملةمست
  ايجابية   حوافز  استنباطو  المياه لألغراض الزراعية )تصدر سنويا  بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة( 

  في   المؤثرة  أو  في القطاعات الُمستعِملة)  وقطاعية  كلية  سياسات  تطبيقو   الحكومي  التمويل  خالل  من  وسلبية
 . WB (2006) ؛ (المياه استعمال

 

 ي جنوب العراق )البصرة، ميسان،ومحطات معالجة، فضال عن مد شبكات انابيب لنقل مياه البحر من الخليج الى  معظم الحقول النفطية ف
 . 2016،  نوفمبر/تشرين ثان  5أنظر موقع وزارة النفط اإللكتروني،   ."ذي قار(

تحتوي الدراسة السوفيتية على تفاصيل تتعلق بأنواع المحاصيل الزراعية. على سبيل المثال توصياتها بتقليل زراعة قصب السكر وحتى   13
 ,USAID)األمريكية    مساعداتوكالة ال  من قبلالمعدة    (. كما أن الدراسة79ص  ،  2010)  األمير ؛  المياهز التي تتطلب كميات كبيرة من  ر ال

 .  تبين حسابات لمحاصيل مختلفة حول كلفها وما تستخدمه من مياه (2006
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التسعير    استعمالبالتثقيف وكذلك ب  والصناعية، الخ،  والتجارية المنزلية    المجاالتالمياه في    استعمالترشيد   ( ب)
 هذا الحد يفرض سعر تصاعدي فعال.   فوق اني أو بأسعار أسمية. وما جيؤمن حد أدنى م كأنالمتصاعد. 

 .العمل، قدر اإلمكان، على زيادة مستوى المياه في األهوار وإعادته إلى مستواه قبل التجفيف ( ج)
البد    )والتي تأخر إعدادها بشكل غير مبرر(  المائية الوطنية المؤمل صدورها  الموازنة/ وللمدى الطويل فإن الخطة (3)

المتبناة    المائية  س للسياسات واالستثمارات بعيدة المدى وفي غيابها تصبح األهداف والسياسات اأن تكون حجر األس
 ومحدودة الفعالية.   متجزأة  في خطط التنمية الوطنية الخمسية
 ا مافدهورو  للفرات ودجلة( سكان الدول المتشاطئة 4الجدول )

 
 . أنظر الملحق :المصادر

 الدول المتشاطئة مع حصة العراق المائية  و  خطط التنمية الوطنية( 4-3)
  ناحية،   ن، م17-2013و  14-2010خطتي التنمية الوطنية    فيتقريبا     المائية  والتوصيات  لقد تكررت ذات األهداف

، من ناحية  بما في ذلك الدعوة إلنجاز الموازنة المائية بعيدة المدى   ،المبينة أعاله   والتوصيات  ولم تخرج عن األهداف
بحصة العراق من المصادر  التالية التي تتعلق    ترابطةالنقاط المى  عل  ، في هذه الفقرة،نقتصر في العرضلك  ذل .  أخرى 

  :والعالقة معها متشاطئةالمائية المشتركة مع الدول ال

المستل  )  ( أعاله 1الجدول )و   ،من الخطة  59ص  مائية،    من "موازنة"   17-2013الوطنية  إن ما ورد في خطة التنمية   ( أ )
  ال يعكس تدرجا  زمنيا مستقبليا  حول موازنة جانبي العرض والطلب بعد تحديد السياسات واالستراتيجيات   ، (منها

الدول  وإنما يمثل مقارنة المتوفر المائي للعراق قبل وبعد استكمال مشاريع المياه في  ،  لكال الجانبين  بعيدة المدى
"سيشهد .. مزيدا  من النقص في الموارد المائية وتدني  اق  أن العر   ونتيجة لهذه المقارنة تخلص الخطة إلى.  المجاورة 

... وسيترتب على ذلك حصول عجز في إيرادات    ر مشاريعها األروائيةانوعيتها بعد استكمال دول أعالي األنه
 . من الخطة 60-59الصفحات ؛ ..."2015% في 43نهري دجلة والفرات يزيد عن 

،  ال تحتوي الخطة على "موازنة" إضافية بديلة لتالفي هذا العجز الكبير المتوقع في الموارد المائيةفي مقابل ذلك،    ( ب)
ذلك تم  الدول  من خالل   سواء  هذه  مع  وتفاهم  بدائل  أو/و    التوصل التفاق  المياه وبرامج  تشخيص  من  لتوفير   ،

. لذلك بدا العرض في الخطة كأنما هو  أو تقلل من مستواه   تشارك في تجنب تحقق هذا العجز  مصادر إضافية، 
 (.  1ل )تقبال  لألمر الواقع من خالل القبول ضمنا  بانخفاض حصة العراق المائية الواردة في الجدو 

2050 2030 2020 2015 2000 1980 1960 1947

2.4 3.0 84.2 54.5 42.3 36.9 24.1 13.2 6.9 4.8 العراق

1.8 2.7 34.9 28.6 21.0 18.5 16.4 9.0 4.6 3.1 سوريا

0.6 2.1 95.8 87.7 82.3 78.7 63.2 43.9 27.6 19.6 تركيا

0.4 2.4 92.2 88.5 83.4 79.1 65.9 38.7 21.9 15.9 إيران

1.0 2.4 307 259 229 213 170 105 61 43 المجموع

نسبة النمو السنوية، % مليون

2050-2015 2015-1947
إسقاط فعلي
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  ، لدى الدولةعدم وجود استراتيجية واضحة أو إدراك عام    ربة في المنطقة،ط، باإلضافة للظروف المضيعكس ذلك و   ( ج)
العمل على إتاحة  أو/و  الدول المجاورة  مع    التفاق/تفاهم وضرورة التوصل    الوضع  لخطورة ،  على المستوى الرسمي

 . بدائل إضافية للمياه 

 سد الموصل سًا: خام
منظومة السدود في تركيا على نهر دجلة أبتدأ العمل ببناء سد    أقامهن  ع  الناشئفي الماء  من الشح    لمواجهة جانب  

وهو أساسا  سد ترابي    ،1986وأفتتح في    1981  /يناير2كانون   في  ، شمال غربي المدينة، الموصل )سد صدام سابقا (
يهدف السد إلى تنظيم خزن  و   . أدناه   ،( 2، الشكل )الكونكريتية كسدي دوكان ودربندخان( األخرى  )مقارنة مع السدود  

  11.1طاقتها الخزنية    من بحيرة دهوك التي تقع جنوبه وتبلغ   ستعمالواال في  مياه دجلة للري من خالل الخزن    استعمالو 
  ا  متر   113السد    ارتفاعتبلغ حوالي ألف ميكا وات. ويبلغ    توليد  الطاقة الكهربائية من خالل طاقةكما يهدف لتوليد  .  3كم 

أوائل الربع  ولقد بدء بملء بحيرة دهوك في    من أهم المشاريع المائية في العراق.   ا  . وهو يعتبر واحد كم   3.7وطوله  
 .1987 يوليو/ تموزوتوليد الطاقة الكهربائية في  1985الثاني من

أمريكية وفرنسية وسويدية وروسية، في  استشارية وهندسية    وبالرغم من أن عدة تقارير وضعت من قبل شركات
في هذا  بني    ، إال ان السد مع ذلك(2008)السماوي،  ،  في موقعه الحالي  حذرت من مخاطر التسرب أوقات مختلفة،  

من المصادر    ،ومن غير الواضح .  عندما يمسها الماء  قابلة للذوبانجبسية    (foundations)  أسسالموقع الذي يتسم ب
الجبسية    سس لألمن السد  لمنع تسرب المياه  بعد اتخاذ القرار و و .  قرار البناء في هذا الموقعلماذا ومن أتخذ    ، المتوفرة

لمنع تسرب المياه    (grouting)غطاء واسع وكثيف من الكونكريت    ، تحت جسم السد، يبنى فوقهاالمخطط أن   من  كان
بناء السد مما منع    باستعجالولكن يبدو كانت هناك تعليمات    قبل المباشرة بتشييد األعمال اإلنشائية لجسم السد.   أليها

ب  من  و ذلك.  القيام  الكونكريتي  بدال   الغطاء  شريط  بناء  أنشاء  تم  الكونكريت  25  بارتفاعفلقد  من  األسس    متر  حول 
لستارة كونكريتية بعرض   مباشرة  150باإلضافة  و   أسفل في  م  الناجالسد.  المخاطر  أنشاء  مللتخفيف من  ة عن عدم 

إن    . لمنع تسرب المياه إلى أسس السد  لقد وضعت خطط للملء بالكونكريت والصيانة المستمرينالغطاء الكونكريتي ف 
بعد  حدث    لألسس  اُ . مع العلم أن تسربيعتبر عامل أساسي لمنع تدهور السد وربما انهياره  باستمرار   تنفيذ هذه الخطط 

في    امتالء دهوك(  )بحيرة  بدء    ،1986الخزان  منذ  تقريبا .    استعمالأي  بالكونكريت  السد  الملء  لخطط  وباإلضافة 
  لسد.ا  احتمال انهيار  استيعاب  الموصل، بهدفبادوش، في موقع جنوب سد    سد  إنشاء  والصيانة ُأقترح في الثمانينات 

وكان من المخطط  .  المالية ولم يعاود العمل به لحد اآلن   الموارد   نتيجة لنقص   توقف   ولكنه  1989  في   به  العمل  وبدء 
 .  3كم  10 سد بادوش في الخزن  سعة  أن تبلغ
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  ةمن جهات متعدد  شكوك  2003بعد سنة    أثيرت  المطلوبة  باالستمرارية  ونتيجة لعدم القيام بالصيانة الالزمة
  احتمال "من جانب    ،أنه  (US Army Corps of Engineers)  ذكر تقرير صادر من  2006حول سالمة السد. ففي  

  األرواح   ، فيأن تحدث  التقرير الكوارث التي يمكنذات  . وذكر  "تدهور األسس فإن سد الموصل هو أخطر سد في العالم 
. كما ذكر  طوارئ   خطط إذا أنهار السد في حالة عدم وجود    تمتد من الموصل إلى بغداد وجنوبها،والمدن والتي    والحقول

بأن    2007في    (Inspector General for Iraq Reconstruction, SIGIR)  تقرير لمكتب المفتش العام األمريكي
مع العلم أنه بالرغم من هذه التحذيرات    .Wikipedia (2016a)  ورد في  ين قتباس؛ كال االأي وقت"في  "أسس السد قد تنهار  

،  ( 2008)السماوي،    ، عموما  فأن المسؤولين العراقيين كانوا أقل خشية من انهياره كما يدل على ذلك تصريحاتهم المطمئنة 
السد من قبل  تل  ح أُ وعندما    ن.و وتقارير أخرى وأراء خبراء عراقي  أنها تتعارض مع التقارير األمريكية  ظهر واضحا  التي  

 ظهرت المخاوف حوله. حيث أن توقف الصيانة أثناء االحتالل قد يكون زاد من مخاطر انهياره.  ، لفترة قصيرة، داعش

م حول  60  بارتفاعأنشاء "حائط" عميق  فلقد تم اقتراح  نتيجة للخشية العامة من تبعات االنهيار    وعلى كل حال،
كما أدى الضغط الشعبي والتحذيرات المتكررة إلى  سنوات(.    5-4يستغرق األنشاء  و مليار دوالر    4بكلفة  أسس السد ) 

وأن    ،2016آذار    2أعلن عنه في  والذي  ،  العميق   لبناء الحائطالتوصل التفاق بين الحكومة العراقية وشركة إيطالية  
   .ايطاليعسكري  450تتألف من أثناء األنشاء بقوة  الالزمة حمايةال بتوفير    إيطالياوستقوم  2016خالل العمل سيبدأ  

ومن غير الواضح اآلن فيما إذا سيكون هذا األجراء فعاال ، في األمد الطويل، الستدامة واستمرار سد الموصل.  
  لم   معاودة العمل فيه  أن  إذ  قلل الحاجة لسد بادوش،بناء "الحائط" العميق    التفكير بمشروع يبدو أن  وفي سياق متصل  

ان إجراء الحائط  ولكن ربما ستثار أليه الحاجة فيما إذا ك.  2017-2013  الوطنية  التنمية  خطة  أهداف  في  صراحة  ذكرت
 الستدامة سد الموصل.  العميق غير فعال  

 ( الواجهة األمامية لسد الموصل 2الشكل ) 
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ق  ــــــــــــامللح   
( 4، )(2)،  (1مصادر ومالحظات اجلداول )  

 (: 1الجدول )
 . 60 ، 59ص   ص ،(2013) التخطيط وزارة :المصدر

  :مالحظاتال

  الجدول   هذا  في  ُحسبت  حيث.  المصدر  في  ورد  عما(  العراق  وخارج  داخل  من)  وروافده  لدجلة  المياه  مصادر  نسبة  ( ُعدلت1)
  في   وردت حين  في%  34  العراق داخل  من النتيجة وكانت  2012/2013  في  دجلة روافد  من  كل  لمساهمة موزون  كمتوسط
   %.32  المصدر

  موازنات   غياب  في ولكن.  2017-2013  الوطنية  التنمية  خطة  أرقام  هي  الجدول   هذا   في  المبينة  المياه  منابع  نسب  ( توزيع2) 
 هذه  تتراوح  المثال،  سبيل  على.  المتوفرة  األخرى   المصادر  مختلف  بين(  لدجلة  خاصة)  النسب  تقديرات  تتغير  دقيقة  مائية

 ESCWA & BGR  %؛ أنظر87- 61:  العراق  من خارج  ،%39-13:  العراق  من داخل  يلي،  كما  وروافده   لدجلة   التقديرات

(2013, P. 110) . 

 جانب المتوفر صراحة، في اشباع الطلب على المياه. في( لم يرد في المصدر دور األمطار 3)

 (: 2الجدول )
 (. 2008)السماوي ،  (1الجدول )، 61(، ص 2013وزارة التخطيط ) المصادر:

  مالحظات:ال

  الخزنية طاقتها مجموع الوديان. ويبلغ على   كردستان وإقليم الشرقية والمنطقة الغربية  الصحراء في تنفيذها تم الصغيرة السدود )أ(
  وكركوك   واألنبار  ميسان  محافظات   في  أخرى   سدود  وستنفذ.  فقط%  4.4  ، حوالي2003منها، بعد    نفذ  3مليون م  119.2

 . 3مليون م 116 مقدارها خزنية طاقة لتضيف  وواسط وديالى

. ولم  لنقص التمويلنتيجة    1990سنة    ولكنه توقف  1987إنشاء سد بخمة على نهر الزاب الكبير في    في ( بوشر بالعمل  ب)
. ومن المخطط أن  2017-2013مدرج في أهداف خطة التنمية الوطنية    ، ولكنهولحد اآلن  2003يباشر العمل بإكماله بعد  

 منها.  3كم 7.1يمكن استعمال  3كم 8.3  سعة الخزن فيهتبلغ 

  السدود   لنسب   كمتوسط  رد ِ قُ   حيث  حديثة  سد  عدا  أعاله  المبينة  المصادر  من  استعماله  يمكن  الذي  المخزون   ُأستلت بيانات  )ج)
 .الثرثار نسبة لها استخدمت لحبانيةوفيما يخص ا ،الجدول  في المبينة األخرى 

باإلضافة لألنهار والروافد المبينة في هذا الجدول يشترك العراق مع الدول المحيطة بعدد من المياه الجوفية. على سبيل )د(  
-الرطبة مع السعودية، ومنظومة خزانات أم رضرما-أروما )الشمال( صكاكة-بياض-وصية  (aquifers)المثال، خزانات  
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-سلمان مع الكويت والسعودية، ومنظومة خزانات القعارة مع األردن وسوريا والسعودية، ومنظومة خزانات توروس-دمام، وديان
 . ESCWA & BGR (2013, P.29)زاغروس مع إيران وتركيا، الخ؛ 

 (: 4الجدول )
   المصادر:
 2012/2013،  2006/2007،  1988  ، المجموعات اإلحصائية السنويةلإلحصاء: الجهاز المركزي   2015-1947العراق:  

 وموقعه اإللكتروني. 
 في مصدر األمم المتحدة المبين أدناه. للعراق : استخدمت نسب النمو الواردة  2015بعد  

 . السنوات الالحقة: ترجيع من UN (2015). 1947 :2050-1960باقي الدول: 

 

 

 

407



 

408



  409 

 14 - 1                                                                                 قاستحكام الفخ الريعي في العرا 

 لفخ الريعي يف العراقاستحكام ا
 *ومقرتحات مالحظات

 د. علي مرزا 

 1خالصة 
باالستحكام   واخذ  الماضي،  القرن  خمسينيات  في  النفط  أرباح  بمناصفة  العراق  في  الريعي  الفخ  ابتدأ 
زيادات   عقب  بعيدًا،  شأوًا  ووصل  السبعينيات  في  النفط  أسعار  وتزايد  التأميم  بعد  خاصة  تدريجيا، 

أن من  2013/2014-2004اج خالل  إلنت ار/ااألسع المتقدمة  النفطية غير  الدول  أثبتت تجربة  لقد   .
الصعوبة اإلفالت من هذا الفخ. وفي العراق، نتيجة للزيادة السكانية العالية، ستتزايد أعداد الباحثين عن 

نه الحكومي، منذ  الذي وصل االستخدام  الوقت  ، 2015اية  العمل، بشكل ملموس، مستقباًل، هذا في 
حدوده في االستيعاب. وفي ضوء صعوبة إدامة االستخدام )ومستوى المعيشة( الحالي، في ظل آفاق  
أسعار غير مرتفعة للنفط، فإن استيعاب األعداد االضافية، يمثل واحدة من أهم المعضالت التي تواجه  

إيجاد تسوية لهذه    ل في الفشاإلدارة االقتصادية وكذلك النخبة/المجموعات السياسية والمجتمع ككل. إن  
المعضلة الصعبة سيكون أساسًا الستمرار النزاعات االجتماعية والسياسية والتي يمكن أن تعصف بوحدة  
والموارد،   السلطة  لتقاسم  اجتماعي/سياسي  أو عقد  لتوافق  التوصل  لضرورة  وباإلضافة  واستقراره.  البلد 

الناحية االقتصادية ضرورة تحقيق التنويع  من    تبرزكخلفية مناسبة لمحاولة التخلص من الفخ الريعي،  
االقتصادي. ويعني التنويع تغيير الهيكل االقتصادي باتجاه زيادة دور القطاعات السلعية/الخدمية غير  
الباحثين عن العمل مستقباًل، وفي ذات الوقت   القائم واستيعاب  التي تستطيع إدامة االستخدام  النفطية 

لعملة األجنبية. تتناول الورقة هذه القضايا، بما في ذلك اقتراح توصيات  ًا للموستوفر مصدرًا اضافيًا م
 قد تساهم في التعرض لهذا الفخ الُمسَتْحِكم.   

 

 الريعي في العراق  الفخ استحكام أواًل: مراحل
النفطبعد   األرباح مع شركات  دور    1952في شباط    اتفاقية مناصفة  ل  تموي  فيالنفط  عوائد تصدير  تزايد 

  وغير   ةالمباشر   للتبعات . هذا باإلضافة  )الواردات وغيرها من المدفوعات(  ميزان المدفوعات و   يزانية العامةمال
 

 . 138-121، ص  2018، شباط/آذار 6العدد  ،"قضايا استراتيجية"في مجلة شرت نُ من ورقة  حةنقنسخة مُ * 
فإن    1 لذلك  قريبًا.  العراق سيصدر  لي عن  الورقة، بجانب منها، بعض ما ورد في كتاب  البيانات واإلسقاطات تستخدم هذه 

إلى  الواردة   المشار  غير  الورقة،  هذه  مو في  تحديدًا،  تموز/يوليو    ُنِشر]  .ادمالقالكتاب    فيثقة  مصادرها  في    ،2018الكتاب 
 .ت[ربية للعلوم ناشرون، بيرو ، الدار العوالتنميةاألزمات  –عراقي االقتصاد البعنوان: 



410 

 14 - 2              قاستحكام الفخ الريعي في العرا 

النفط    ةالمباشر  المحلي اإلجماليلتزايد حصة قطاع  الناتج  دوره أيضاً   1968/1972. وبعد  في  ، من  أزداد 
في استيعاب   ، الذي ساهم بشكل فعالحكوميز اللجهااالستخدام في ا توسعفي تمويل  خالل الميزانية العامة،

العمل.تأعداد متزايدة   بحثًا عن فرص  العمل سنويًا،  العراق منذ   دخل سوق  لها  التي تعرض  الكوارث  وبعد 
دولية1980 وعقوبات  حروب  من  الخ،  أهلي  ونزاع    ،،  النفطي  مسلح،  غير  اإلنتاجي  الجهاز  تدهور  أزداد 

التحويلية الصناعة  بعد    واستمرة.  زراعوال  خاصة في  أهم  2003ذلك  ولعل هذه هي  االقتصادية    التبعات . 
"تلك التي تستلم،  بأنها "  (بشكل منهجي من أوائل من تناولها  )المصادر  ، التي يصفها أحد  الريعيةلحالة الدولة  

أفر  إلى  أجنبية  أو حكومات  أو شركات  افراد  الخارجي، من  الريع  كبيرة من  دفعات  منتظم،  نحو  أعلى  و اد 
كات أو حكومات في بلد معين، ...، وهذه الدفعات هي أشبه بمنحة من الطبيعة ... أو منحة من مصدر  شر 

جوانب  و   .Mahdavy (1970: p. 428–9)؛  "أجنبي الجانب  وتبعات  هناك  مع  تشكل  واجتماعية  سياسية 
.  واستحكامه  الفخ الريعياستمرار  قة،  أو، في الحقي  هذه الحالةالستمرار    االقتصادي عوامل مترابطة ومتفاعلة

ظهور  "]إن[  :  ، وكما يليما ورد في كتاب سابق لي   ، هنا،)أو الحلقة المفرغة الريعية(  أقصد بالفخ الريعيو 
 الحكومي وغياب العمل الجاد والمبادرة  االستخداموتضخم    ،أعراض المرض الهولندي في الجانب االقتصادي

االجتماعي الجانب  )الموظفين( وضعف    ةالمركزي  الماليةواالستقاللية    ،في  المتوسطة  الطبقة  على  والهيمنة 
السياسي الجانب  الخاص في  ثم    ،القطاع  وإعاقة بروز مجتمع مدني ومن  المسائلة  كلها تساهم في ضعف 

وأحادية   ]السلطوية[    استمراراالقتصاد )أي اقتصاد غير متنوع(. إن    وأحادية  [السياسية   ة]السلطوياستمرار  
الريعية السياسية واالقتصادية واالجتماعية. وهكذا. وتبين تجربة الدول النفطية   المظاهر  بدورهي  قو ياد  االقتص

فيه بالقوة وتم  النظام  تغير  ففي العراق الذي    ...أن من الصعوبة التخلص من هذا الفخ أو الحلقة المفرغة.  
نواب   انتخاب  ومجلس  ا  ،...   ،حكومة  زالت  ملريعال  مية  الحكومي    خالل  نؤثرة  االستخدام  في  التوسع 

والمتقاعدين ومستلمي اإلعانات    الفساد. ال بل أن الطبقة المتوسطة )فئة الموظفين  وانتشاروالتحالفات القبلية  
الدولة  اعتمادها( أزداد  الحكومية )   : أنظر ؛  " .على  ) أيضاً أنظر  .  (398، ص  2012مرزا  في  2-2الفقرة  ،ثانياً ( 

الهولندي "المرض  تعبير  ظهور  وظروف  لمعنى  يقدم    .Dutch Disease،  "أدناه،   Sachs & Andrewكما 

وكذلك ما    النفطية  الصادرات غير  خفاض ي ان ف  المرض الهولندي   الحتمال مساهمةتحلياًل اقتصاديا ممتازًا    (1995)
 في انخفاض النمو االقتصادي في الدول الريعية." Resource Curseد، "لعنة المور يسمى 

والتي تحقق خاللها أعلى ،  2012  ولعل سنة،  بشكل كبير  2003  بعد   العوائد النفطية  ولقد تركز دور
. هذا التركز والحالة الريعيةى  لعمثااًل شاخصًا    دم تق  ، ، لحد اآلنمن تصدير النفط  السنوية   العوائد   مستوًى من 
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المعدل(   2012  وزارة النفط وميزان المدفوعات بيانات العراق من تصدير النفط الخام )حسب عوائد    فلقد بلغت 
دوالر  94  حوالي تمثل    ،مليار  من  91.5وكانت  لل  يرادات اإل%  من  99.5و  االتحادية  ميزانيةالفعلية   %

)ةالسلعي  درات االص الحكومي  الجهاز  في  العمل  أن  من  وبالرغم  في  .  المسلحة،  أي  القوات  العامة،  اإلدارة 
الخ العامين،  والصحة  والمنشآـالتعليم  والتجارية  العامةت  (  يُ   الخ(   ،)الصناعية  من  فقط  %  43ن  و ِ كَ كان 

الك االقتصاد   يلاالستخدام  الحكومالفإن    ،2014-2007  السنوات   خالل،  في  من 62أستخدم    يجهاز   %
-2007  خالل السنوات %  76)  السنوات خالل هذه    ،في االقتصاد ككل  العمل  ( عرض أي  الزيادة في قوة )

2012.)  

،  كالسابق  عدم توقع عودة األسعارواستمرار آفاق  ،  2015/ 2014ولكن بعد انهيار أسعار النفط في  
م بذات الدور في استيعاب الزيادة  أصبح الجهاز الحكومي غير قادر على القيا   باإلضافة للبطالة المقنعة فيه،

، يبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولالدر ذلك في تطبيق  افي عرض العمل في المستقبل. ولقد بدأت بو 
إدارة  2015أواخر    في  أنطلقالذي  ،  2016-2019 للمساعدة في  الميزانية،  إدارة   االتحادية  عجز  وكذلك 

الخ العراق  رجياسوق الصرف  أنطو في  بين اشتراطات عديدة،. ولقد  البرنامج، من  ت يتثب ليس فقط    ى هذا 
الحكومي الجهاز  في  العاملين  من    ،عدد  وغيره  المبكر  التقاعد  خالل  من  تخفيضهم  على  العمل  وإنما 

( أقل منه في  مليون   3.01)   2016  الميزانية االتحاديةوبالفعل كان عدد العاملين الذي ورد في  .  جراءات اإل
عند متوسط    دد حُ فلقد    2018و   2017  ميزانيتيأما في    (، أدناه.1؛ الجدول )(مليون   3.03)   2015ميزانية  
 2. مليون  2.89مقداره 

 
  1.4-1.3مليون. ومن ضمن هذا العدد    4.5و  4.25تراوح بين  عدد العاملين في "الدولة"    أناإلعالم   وسائل  بيانات في  ترد  2

  1.4كما تم تداول الرقم    2015إلقليم في  مليون في تصريح لنائب رئيس وزراء ا  1.3مليون في إقليم كردستان. ولقد ورد رقم  
المتن(  2017أيلول    25)في  كردستان  إقليم  مليون قبل استفتاء   العاملين في الجهاز    وبعده. إن األرقام المبينة في  عن عدد 

حوالي    الحكومي ضمنها  )ومن  االتحادية  الميزانيات  في  ورد  ما  أر   680هي  أما  المبينة(.  للسنوات  كردستان  إلقليم  قام  ألف 
ي   فال  مصدرهاي  بَ اإلعالم  للمصدر.  ن  عادة،  تشير،  التي ال  التصريحات  عن  عدا  تشمل    الدقيق،  أنها  الظن  باإلضافة  وأغلب 

الحكومي   الجهاز  في  العامة  المتقاعدينللعاملين  الخدمة  في    من  ميزانيات    المنشآتوالعاملين  من  يمولون  وعاملين  العامة 
كردستان،   إقليم  في  خاصة  االتحادية.  مستقلة،  الميزانية  في  الوارد  الرقم  يشملهم  ال  جميعًا  فإن وهم  السياق،  هذا  عدد    وفي 

ملين  ولين برقم العامغير مش،  2015مليون في نهاية    2.07  حوالي   بلغالذي    من الخدمة العامة، في العراق ككل،المتقاعدين  
 (، في المتن. 1نة، كما يظهر من الجدول )مليون، في العراق ككل، في تلك الس 3.03، البالغ  في الجهاز الحكومي
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 أجورهم/ومجموع رواتبهم منه ن والمتقاعدو ي ن في الجهاز الحكوم و ( العامل1الجدول ) 

1,769 845 924 2001

27.6 10,715 3,585 1,673 1,913 2006

47.7 25,080 4,052 1,732 2,320 2009

38.6 30,425 4,460 1,797 2,663 2011

34.1 35,856 4,563 1,813 2,750 2012

33.6 40,009 4,659 1,752 2,908 2013

25.1 28,438 4,838 1,834 3,004 2014

46.4 32,652 5,093 2,066 3,027 2015

47.5 31,833 2,905 2016

 نسبة التغير السنوية المركبة، %

7.8 6.6 8.8 2015-2001

13.2 4.0 2.4 5.2 2015-2006

عدد العاملين والمتقاعدين، ألف شخص

المجموع المتقاعدون العاملون

الرواتب واألجور في المنفذ من 

الميزانية االتحادية

نسبتها لمجموع 

النفقات، %
مليار دينار

 
 :  مصادرال

العاملين(  1) )  :2001لسنة    عدد  لإلحصاء  المركزي  والقوى  2الباب  ،  (2009الجهاز  السكان   ،
المنشورة في ،  2016-2015،  2013-2006تحادية  قوانين الميزانيات اال  :. باقي السنواتالعاملة

 "المتفق" ولكن غير المصادق عليه.   2014نون جريدة الوقائع العراقية ومشروع قا 
 : من النشرات السنوية للبنك المركزي   2015-2006للسنوات    الفعلية أو "المنفذة"  ( الرواتب واألجور2)

  2016لغاية كانون أول    ةالدول  حسابمن موقع وزارة المالية "  2016، ولسنة  2015إلى   2006
 ".للموازنة االتحادية

المتقاعدين  3) عدد  )   :ورواتبهم(  لإلحصاء  المركزي  الباب  (2017الجهاز  اإلحصاءات ،  13، 
 . االجتماعية

العاملين:  ةمالحظ الدولة )إدارة عامة، قوات مسلحة، تعليم، صحة،  ي  عد  العاملين في جهاز  شمل جميع 
ن  قانو عدد العاملين كما يرد في  و   في كردستان وباقي العراق.،  االتحادية  يزانيةالم  التي تمولهمالخ(  

ال  الميزانية عليه   االتحادية  يطلق  ما  أو  واألجور  الرواتب  تشمل  حين  في  المتقاعدين  عدد  يشمل 
 .رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين ةنيا"رواتب الموظفين" في هذه الميز 

 :الحكوميفي الجهاز عن االستخدام بديلة  مصادر إيجاد  صعوبةتعميق   فيوتساهم الظواهر التالية 
والزراعية  تواضع  (1) الصناعية  للنشاطات  فاعل  الخاصة.  دور  أو  ركود   العامة  مع  القطاع    هذا  نشاط 

 .عموماً  الخاص في مجال االستخدام،

412
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  الرسمي يبدو أن الرأي  غياب سياسة سكانية تعمل على الحد من الزيادة التاريخية العالية للسكان. ال بل    (2)
السكان   لزيادة  بين مساند  الزيادةوآخر  منقسم  للحد من هذه  وثيقة    ،مساند  يظهر من  التنمية  كما  خطة 

التخطيطال ،  2017-2013الوطنية   وزارة  عن  متاحةصادرة  وثيقة  آخر  وهي  العام  ل"   ،،  للدولة لتوجه" 
 . المتوسط للمدى

( في ظل عدم وجود سياسة سكانية واضحة ستستمر الزيادات السكانية في التصاعد ومن ثم ستستمر،  3)
بالتصاعد، والتي ستفاقمها زياد  ة معدل نتيجة ذلك، الزيادات في قوة )عرض، أي الباحثين عن( العمل 

( مستقباًل  العمل  سوق  في  النساء  بالزخم  participation rateمساهمة  يسمى  ما  وكذلك   ،)
(momentum  السكاني.  ففي الوقت الذي بلغ متوسط الزيادة في عرض العمل )ألف سنويًا بين    303

 ليتصاعد   2020و  2015ألف سنويًا بين    441توقع أن يبلغ متوسط الزيادة حوالي  ، يُ 2015و   2011
   .، ويزداد بمستوى أكبر بعد ذلك2040و  2020ألف سنويًا بين   493إلى 

وطني  غياب  (4) عليه،برنامج  متفق  مصالحة    ،  وشاملة وطنية  لتحقيق  عقد    عامة  على  واالتفاق 
المتساوية   المواطنة  تحقيق  يتيح  ذلك  لاجتماعي/سياسي  مع  ويتظافر  جدية    غياب لجميع.  استراتيجية 

 للتخلص من الحالة الريعية.  اديللتنويع االقتص وخطة رصينة
ظل   بمستويات  في  البطالة  معدل  يرتفع  ثم  ومن  العاطلين  أعداد  ستتصاعد  الظروف  هذه  استمرار 

وتركيز استمرار  في  مباشرة  ذلك  وسيساهم  االجتماعي    كبيرة.  من  ،والسياسيالنزاع  ذلك  يتبع  تدهور    وما 
المعيشي في  المستوى  سلبًا،  والتأثير  ناحية،  من  الخارجي  وإثارة البلد    وحدة،  والتدخل  التقسيم  من  دعاوى   ،

 .ناحية أخرى 

 نفطيةدول  في محاوالت عالج مختصر تجربةثانيًا: 
)من غير    ولة نفطيةد تستطع    الكاتب لمعلم  سب  في الصعوبة. وح  ةمن الفخ الريعي مسألة غاي  التخلص إن  

المتقدمة( إندونيسيا  ،الدول  إندونمنه  التخلص   ،عدا  لقد حققت  ذلك  .  بحزمة من اإلجراءات االقتصادية  يسيا 
والمؤسسية.   تجربتها،  والسياسية  جوانب  بعض  في  عنيفة أتبعت  ولكن،  إنسانية  استبدادية  أساليب  بكلفة   ،

مجال معالجة الفخ  بعض التجارب في    ،نتقائياسريعًا وبشكل    ،فيما يلي  ض ستعر ن ل .  ال يمكن تبريرها  ،باهظة
 : ندونيسيةالريعي، ومن ضمنها التجربة اإل

نجاح إندونيسيا ليس فقط إلى ،  Rosser (2004)  ع الكتابات المتوفرة، الملخصة فيجِ رْ تُ   إندونيسيا.(  2-1)
التي   االقتصادية  أيضًا  طُ اإلجراءات  وإنما  والظروف العسكري   لحكم لبقت  عنه،  نتجت  التي  واإلدارة   ،

، فعليًا، على الحكم منذ منتصف  هارتوبقيادة سو   الجيوسياسية الدولية المالئمة. فعندما سيطر الجيش
اتسم النظام السياسي، بحكم عسكري صارم تم القضاء   ،1968، ورسميًا منذ  ستينيات القرن الماضي
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الواسعة المعارضة  على  )سياسات  بالقوة  فيه  اقتصادية  سياسة  تطبيق  تم  الظروف  هذه  ضمن  ومن   .
حقيق نموًا صناعيًا عاليًا موجهًا نحو التصدير من خالل  "( استهدفت تNew Order  "النظام الجديد،

معاكسًا بذلك )  بالتكامل مع االقتصاد الدولي  ط(،عدا قطاع النف)تمد النشاط الخاص  تطور رأسمالي، يع
الال  سوكارنو-السياسات  لنظام  سبقه(رأسمالية/الحمائية  الذي  دولة  ،  نتيجته  إندونيسيا  أصبحت  وقد   .

لي  هذا قبل انهيار قطاعها الما   .World Bank (1993)  ألخير من القرن العشرين؛صاعدة بحلول العقد ا
االق األزمة  ال صتفي  في  سيويادية  السبعينيات  ولقد  .  1997ة  خالل  االقتصادية  السياسة  استهدفت 

من خالل الحفاظ على سعر صرف   على تنافسية الصادرات الصناعية، تحييد أثر ارتفاع عوائد النفط،  
لتدفق  ان هذا ا. ولقد كتدفق المنح والقروض والتمويل من العالم الغربي  ، والذي ساندهملةمنخفض للع

انحياز إندونيسيا، فعليًا، للمعسكر الغربي في الحرب    الذي نتج عن  م،ياسي المالئلوضع الجيوسا  ببسب
حينه  في  السوفيتي  االتحاد  مع  كما الباردة  تطبيق أ    .  في  والتصدير  سياسات   عتمد  للسوق    التصنيع 

ذي  وال  ،مال علنقابات ا  ترويضى  ، علواعانة الصناعات  إلجراءات االقتصاديةحزمة ا، إضافة لالخارجية 
عنهنت رفع   ج  في  الصرف،  سعر  النخفاض  باإلضافة  ساهمت،  متدنية  أجور  معدالت  على  الحفاظ 

األهمية النسبية   تنافسية السلع اإلندونيسية في السوق الدولية. وفي بدايات التوجه نحو التصنيع كانت
خالل بلغت  قد  الكلية  الصادرات  من  النفطية  ح1980-1970  نواتالس  للصادرات  % 64لي  او ، 

خالل47إلى    تضانخف  وصلت  1990-1980  السنوات  %  حتى  ذلك  بعد  سريعًا  لتنخفض   ،8  %
السنوات   يلي    .OPEC (2005, 2016)  ؛2015-2011خالل  أهم  بعض  ن ْدِرجوفيما  السياسات    من 

 : Rosser (2004) ؛في إندونيسيا  عتبِ ت  ءات التي ا  واإلجرا
  من خالل اإلعانات   ، غير النفطي  يخاصة الصناع  ،يوية األساس السلعق ت لسياسة صناعية فعالة    •

البن  الصناعية تطوير  على  االنفاق  في  الميزانية  استخدام  مع  المشجعة.  السياسات  من   ى وغيرها 
 اإلعانات.هذه االساسية االنتاجية وتمويل  

العو   • زيادة  فترات  أثناء  الميزانية،  في  فائض  وتحقيق  محافظة،  مالية  النفطية،  سياسة    ام دخواست ائد 
الحفاظ على سعر صرف منخفض )مكافحة    فيللمساهمة    لمنح والقروض الخارجية،ع ا ، مالفائض

   .عوائد النفط  خفاض(. وتحرير ميزان المدفوعات والقطاع المالي بعد ان" المرض الهولندي"عوارض 
 عليا على االقتراض الخارجي.   اً وضع قيود  •
العامة    • الملكية  على  النفطي.الحفاظ  مع   ، production-sharing،  كةالمشار   عقود  ى ت وح  للقطاع 

 . فنية-خدمةكانت أقرب لكونها عقود الشركات األجنبية في هذا القطاع، 
 .الرز الزراعي وخاصة تبني سياسة االكتفاء في المجال    •
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 . التعليم تطويرتوسيع و   •
المدى  ت توفر   • بعيدة  االقتصادية،نظرة  اإلدارة  في  وتكن  ،  مستشارين  وجود  محليين  و ساندها  قراط 

 . وأجانب بخبرة اقتصادية وإدارية مستقرة
 .الخ  •

متقدمة.(  2-2) ال  أما  دول  أنتجت  التي  المتقدمة  والنرويج،نالدول  المتحدة  الواليات  مثل  بدأ  فلقد    ،الخ  فط 
مؤسسات وهي    فيها  اإلنتاج لها  متقدمة  وسياسية   دول  واجتماعية  على    اقتصادية  ساعدت  متطورة 

ذلك من  وبالرغم  الريعية.  التوجهات  معظم  وتحييد  الفيها    ظهرت  ، استيعاب  ريعية  التوجهات  بعض 
النفطي،  الريع  توفر  تمويل    نتيجة  في  العامةسواء  الميزانيات  اإلعانات    عجز  في  التوسع  أو 

)ولكن    وقد امتد األمر إلى تبعات اقتصادية في دولة متقدمة.  لضرائب، الختخفيض ا، أو  االجتماعية
اكتشاف  بعد    ، والذي لوحظت عوارضه"يولند هالمرض ال"  أصبح يعرفمثل هولندا، بما    صغيرة نسبيًا(

وظهرت هذه   .في ستينيات القرن الماضي  ،هولندا  تصديره منزيادة عوائد  )في بحر الشمال( و الغاز  
أدىكما    العوارض  إلى هولندا  يلي:  األجنبية  العمالت  تدفق  ،  عملتها  سعر صرف  تصاعد   إلى  تزايد 

 غير النفطية.  هاثير سلبًا في صادراتأ الت مما أدى إلىتجاه العمالت األخرى  لدر،كَ الحينئٍذ 

األوبك.(  2-3) دول    دول  العوائد   األوبك  أعضاءمن  عديدة  لقد حاولت وتحاول  التقلبات في  التخلص من 
وسبل تتراوح من أنشاء صناديق سيادية، التي أصبحت    سياسات وإجراءات طية من خالل مشاريع و النف

وأخيرًا    ،مراكز تجارية ومالية كما في دول الخليج  تكوينإلى    ،منتشرة في معظم الدولة المنتجة للنفط
العربية  محاولة   طالمملكة  رسم  للتنو ر السعودية  يشمل  االقتصاديع  ييق  بين  الذي  من  من  مج ،  موعة 
التحولالعناصر الصناعات  نشاط  توسيع  العسكرية(ية  ،  ضمنها  ملموسة  )ومن  ")  بدرجة  رؤية  وثيقة 

أن دول الخليج قد نجحت في    كوال ش.  (2016الصادرة في أيار    "،2030المملكة العربية السعودية  
باإلضافة    يادية،الصناديق السعوائد استثمارات  ، من خالل  للعملة االجنبية  ملموس  مساعد   إيجاد بديل

والتمويل"للمواطنين"ر فرص عمل )محدودة  يلتوف التجارة  االقتصادي  ( في مجاالت  التنويع  ان  . غير 
عن التقلبات في العوائد النفطية،    اً م لالستخدام وهيكل إنتاجي وتصديري بعيد ابمفهوم توفير بديل مستد 

 ال زال بعيد المنال. 
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 الفخ الريعي في العراق معالجةمساهمة في ثالثًا: خطوط عامة لمقترحات أولية لل 
 ي  ( معضالت معالجة الفخ الريع3-1)

الت الل ختنبع صعوبة  الفخ  من  أن ص  مفادها  حقيقة  من  تكونت  أساسية،  معضلة  من  اعتقادي،  في  ريعي، 
 الهيكل االقتصادي الذي نشأ أثناء صعود دور العوائد/الريع النفطي، منذ خمسينيات القرن الماضي، في دول

 المنظومة المؤسسية افة لتكيف  األوبك والعراق خاصة، أصبح معتمدًا بشكل كبير جدًا على هذا الريع باإلض 
ده وهيمنته على باقي مصادر الدخل. فكيف يمكن التوقع أو الطلب  المجتمع، سياسيًا واجتماعيًا، لتزاي   لكوكذ

من الفخ الريعي وما يؤدي من التأثير سلبًا  من هذه المؤسسية، وفي مقدمتها النخبة السياسية، نفسها التخلص  
ال يشمل  ال  األمر  ولكن  فقط عليها؟  السياسية  إلى   نخبة  يمتد  الحكومي  م  ولكنه  الجهاز  في  العاملين  جمل 

المتقاعدين منهم والمستفيدين اآلخرين من نفقات الميزانية العامة. ذلك إن ارتفاع عددهم، وبالنتيجة و ئلهم  وعوا
لعامة. هذا ه حساب، خاصة وإنهم في مقدمة من يدلي بصوته ويؤثر في نتيجة االنتخابات اتأثيرهم يحسب ل

االستتلإضافة   في  ال   ارقر أثيرهم  عدمه،  من  واالجتماعي  والطوائف  السياسي  الجماعات  لمختلف  يمتد  ذي 
 والمناطق. 

منذ   كبير  بشكل  منه،  والمتقاعدين  الحكومي،  الجهاز  في  العاملين  عدد  أزداد  إضافة  2003فلقد   .
ممكن. وإلعطاء    يض أي تخفيض مستقبللذلك، زاد معدل دخل الموظف )والمتقاعد( إلى مستوى سيدفعه لرف

تقاعد(، بالرغم من التفاوت بين عموم الموظفين، وبينهم وبين كبار عن تزايد متوسط دخل الموظف )والمة  كر ف
الل الفترة التي زادت فيها معدالت الرواتب بشكل  أدناه، خ  (1)الموظفين، لنعتبر البيانات الواردة في الجدول  

الفترة   أنه في  نم . يالحظ،  2014/2015-2006ملموس وهي  فيه مجموع عدد  لو ا  الجدول،  الذي زاد  قت 
% 13.2فإن مجموع رواتبهم زاد بنسبة    2015-2006% سنويًا خالل الفترة  4فين والمتقاعدين بنسبة  الموظ 

 3. % سنوياً 8.9  معدلها توسط راتب/دخل العاملين في الدولة ومتقاعديها بلغ  سنويًا. أي كان هناك زيادة في م
. من 2006أكبر من ضعف مستواه في    2015الراتب أصبح في  ل  وهذه زيادة كبيرة تتضمن أن متوسط معد 

هنا تتولد معضلة أخرى. فمن جانب واحد، من الصعب اسناد ديمومة هذه المستويات من الرواتب في ظل 
منخف  بديلة  آفاق  استخدام  الوقت غياب مصادر  ذات  وفي  النفط  ثم عوائد  مقارب. ضة ألسعار ومن  بدخل 

ن غير الممكن فعليًا تخفيض هذه المستويات من الرواتب بدون أن يؤدي ذلك ولكن من جانب آخر، أصبح م
جة، وهي  إلى خلخلة اجتماعية وسياسية خطيرة. وهذه معضلة سياسية/اجتماعية على درجة عالية من الحرا

 . ة بالطبع جزء من الفخ الريعي. ولكنها تبقى بحاجة إلى تسوية مناسب
 

3 . 
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االصالح في  المؤسسية  لهذه  مصلحة  فيه  تنشأ  إطارًا  تصور  يمكن  تسوية    وقد  إيجاد  ومحاولة 
خطر تعرض البلد و تغييرات هيكلية كانخفاض أسعار النفط    ما حدث منب  مدفوعة، ربما  للمعضالت القائمة

التقسيم   السكان، وما حدث في  إلى  الخإقليم  أو حصول قالقل اجتماعية كالحرب ونزوح    لكن . و كردستان، 
إعادة  و نتيجة لالنتصار على داعش    تصاعد الشعور الوطني الذي نشأفي  ،  الفرصة التي توفرت مؤخراً   أيضًا،

، من خالل  أيضاً   المجتمعوالفرصة المذكورة،    التي ال زالت ماثلة،،  وقد تحفز الكوارث واالخطار  توحيد البلد.
بالوطنية، من ناحية، وبالكفاءة المهنية، من ناحية    ممثلين يتسمون   انتخاب القادمة أو التي تليها، ب االنتخابات  

فداحة تبعات النزاع المستمر وكذلك    يدرك هؤالء الممثلون ، من ناحية ثالثة، بحيث  واالستقامة الماليةثانية،  
القتناع عام   يصلون وبالنتيجة    عالجها.  محاولة  على  يعملون شديدة في العراق و فداحة االحادية االقتصادية ال

من طبيعة نزاع الجماعات/الطوائف    ، بجانب أساس منه،ما يحدث من كوارث في العراق ولو أنه ناتج  أن ب
  ، من الريع النفطيهيمنة  من تبعات  من ضمن المجتمع وكذلك مدفوعًا من قوى خارجية وإقليمية، هو أيضًا  

. بحيث يصبح من المناسب تحييد العامل األخير، من خالل  ناحية، والنزاع على "تقاسمه"، من ناحية أخرى 
ت   سياسي/تشريعي/أتفاق مجتمعي التنويع    قاسم على  لتحقيق  باستراتيجيات وسياسات  والبدء  ناحية،  الريع من 

 االقتصادي، من ناحية اخرى. 
آليةو  إقامة  ومؤسسات تواجد  ضرورة  إلى    النفطي  الريع  "لتقاسم"  تنصرف  أو وقواعد    قوانين  جديدة 

أخرى  على  والمصادقة  اقتراح    تفعيل  بشأنها تم  سابقًا،قوانين  مشروع  ،  والغاز"  مثل  النفط  ومشروع  قانون   "
. كما يمتد األمر إلى تطبيق تشريعات قائمة  2007واللذان قدما لمجلس النواب في    "،"قانون الموارد المالية

الت  مثل الثانيقانون  في    عديل  بإقليم  قانون ل  2013الصادر  المنتظمة  غير    لسنة   21رقم  "،  "المحافظات 
الدستور  ،2008 في  ورد  واإلقليم/المحافظات   وما  المركزية  السلطة  بصالحيات  تتعلق  مسائل  وتقاسم  ،  من 

لم  فالمذكورين    انونيني القمشروعلحد اآلن لم تقترح قوانين أو مؤسسات جديدة. أما  و الخ.  العوائد النفطية،  
عليهما   في  .  اآلن  لحد يصادق  التنفيذ  حيز  دخوله  من  عليه2013وبالرغم  ينطوي  ما  زال  ال  قانون    ، 

المعدل نقل    ، المحافظات  اإلداريةمن  الماليةو   االختصاصات  االتحادية  التخصيصات  الميزانية  من    في 
)أي بحلول    نتين من تاريخ نفاذ القانون سبالرغم من تحديد  ، بدون تطبيق،  ى المحافظات إل  الوزارات االتحادية

بين السلطة المركزية وإقليم    ات وفيما يتعلق بالدستور فإن ما ثار من خالف.  النقلعملية  نجاز  إل  (2015  ،آب 
يمكن خلق من المشاكل أكثر مما قدم من حلول. لهذا    والنفط،  كردستان حول االختصاصات والصالحيات 

عمومًا،   القالقول،  لهذه  المشرعة  وانينبالنسبة  وغير  الدستور  المشرعة  في  ورد  اختصاصات    وما  من 
أصبحت حقيقية، بين السلطة المركزية واإلقليم/المحافظات،  هناك مسائل خالفية  أن    الخ،  ،مركزية/المركزية

النظر  و مزمنة   إعادة  سياسي  فيهاتتطلب  اتفاق  خالل  وإزالة    شامل  اجتماعي/من  تعديلها  إلى  المواد  يقود 
 .  بعكس ذلك ستستمر دواعي الخالف والنزاع ، واقتراح أخرى جديدة إذا اقتضت الضرورة.فيها ةالخالفي

 أما ما يتعلق بالتنويع االقتصادي فسنتناوله في الفقرة التالية. 
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 4سياسات التنويع االقتصادي( 3-2)
الخليج، بما في ذلك   في مجال التنويع االقتصادي، بالرغم من أهمية السياسات والمؤسسات التي اتبعتها دول

سيادي ونشاطات تجارة وتمويل وعبور، الخ، غير أن العراق يختلف عن دول الخليج بمظهر   صندوق أنشاء  
مليون   37.9سكان العراق إلى عدد عدد السكان وارتفاع معدل زيادته السنوية. إن وصول    ارتفاعأساسي وهو 

أعداد   ارتفاعمن    ،السنوية المرتفعة  زيادته معدل  ه  نطوي علييوما    (بالرغم من الكوارث والحروب )  2016في  
، يحتم  في االستيعاب   وصول االستخدام الحكومي مداه   في ظل  ،كما أشرنا أعاله  ،خلين إلى سوق العملاالد 

لالستخدام. بديلة  مصادر  إلى  تطوير  ذلك  النفطية    وينصرف  غير  السلعية  القطاعات  تنمية  سياسة  اتباع 
محدودية التوسع في اإلنتاج الزراعي بسبب شح المياه( الستيعاب األعداد المتزايدة وخاصة الصناعية )نتيجة ل

، وتأمين مورد من العملة االجنبية )جنبًا  في المستقبل  الداخلة لسوق العمل. وبعد تطوير الصناعة لحد معين
سيتطور    إقامته،  ، المتأملإلى جنب مع تصدير النفط ومنتجاته والبتروكيماويات( وعوائد الصندوق السيادي
على سبيل المثال    الخدمية.الهيكل االقتصادي كما تطور في الدول األخرى بزيادة األهمية النسبية للنشاطات  

  نمو قطاعات الخدمات الستيعاب أعداد قوة العمل الداخلة لسوق العمل. ولكن ذلك مرتبط بالتطور السلعي 
 ولفترة غير قصيرة.  ،أوالً  غير النفطي،

التوصل لمصالحة وطنية شاملة وعقد اجتماعي/سياسي يؤمن المواطنة المتساوية للجميع،  وإذا أمكن  
تساهم في    ربماالعناصر التي  يمكن بيان بعض    أخرى،من ناحية، ويحقق سيادة األمن والسالم، من ناحية  

مفيدة   ولكنها  تكون كافية  . والخطوات التالية قد ال ، أو في األقل تخفف المظاهر الريعيةخلق اقتصاد متنوع
  في هذا التوجه:

عامة   (1) إدارة  إقامة  أن  اآلسيوية  المنطقة  في  وخاصة  العالم  في  االقتصادي  التطور  تجربة  أثبتت  لقد 
قاد   فلقد  التقدم االقتصادي واالجتماعي.  تحقيق  أنها من ضرورات  اقتصادية متمكنة  إدارة  وبالخصوص 

عال درجة  وعلى  ماليًا  مكتفين  عامين  موظفين  والتوجه  تواجد  الفنية  والدراية  المهنية  االستقامة  من  ية 
البرامج   وتحقيق  ومتابعتها  التصديرية  الصناعات  وإعانة  التصنيع  برامج  تنفيذ  حسن  إلى  الوطني 

. لذلك  World Bank (1993)االجتماعية بهمة ونشاط وبأقل قدر من الفساد والمحاباة والمحسوبية. أنظر: 
 مماثلة في اإلدارة العامة واالقتصادية في العراق. ينبغي العمل على تكوين هياكل 

والعقوبات   (2) الحروب  فترة  أثناء  االقتصادي  الركود  محصلة  إن  التعليمي.  النظام  هيكلة  وإعادة  إصالح 
باإلضافة   هياكله  وتغيير  التعليمي  النظام  في  المستمر  واأليديولوجي  السياسي  والتدخل  الصارمة  الدولية 

لتعليمية في العالم ساهمت في تدهور نوعية النظام التعليمي ونتج عنها منظومة  لالنعزال عن التطورات ا
 

 . 17الفصل  ، (2012، على ما ورد في مرزا )بجانب ملموس منهاعتمد في كتابة هذه الفقرة، اُ  4
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يستطي  ال  التي  المهارات  من  التعليمي  متواضعة  النظام  مراجعة  فإن  لذلك  استيعابها.  العمل  سوق  ع 
ذات  برامج  ذلك  ويتطلب  واالجتماعية.  االقتصادية  االستراتيجية  في  مهمة  أسبقية  أصبحت  وإصالحه 

يه للتفكير وحل  يرة ومتوسطة وطويلة. وتتسم طرق التعليم الحالية بغلبة التلقين وضعف التوجمديات قص
ناهج بضعف المكونات العلمية والهندسية واإلدارية. غير أن طرق التعليم والمناهج  المشاكل. كما تتسم الم

إلى نوعية أدوات  هي مظهر واحد من مظاهر التخلف. إن المظاهر األخرى تمتد من المستويات المهنية  
العلمي و  للمجتمع  المهنية  المصداقية  إلى  التعليم  ترقيتها في خلق  وأساليب  الذي يساهم  تقاليد  التعليمي، 

الجنوبية وبعض أجزاء   التعليمي في كوريا  النظام  إداري وسياسي. إن تطور  تدخل  بأقل  مهنية محترمة 
يها النظام التعليمي، في أحد جوانبه، من تخطي  الصين وسنغافورة وحتى فيتنام يقدم مثااًل لدول أستطاع ف

جاد صلة للنظام التعليمي بالنشاطات  باإلضافة لذلك فإن إي  5لدول المتقدمة. المستويات السائدة حتى في ا
 التنموية خدم نمو قطاع تصديري متنامي في كوريا الجنوبية والصين والهند ودول عديدة أخرى.

ممارساات الرييياة. وينصارذ هاذا المتطلاب إلاى خطاين متالزماين. األول إزالة أو لجم تبعات المظااهر وال  (3)
محاصصاااة والقضااااء علاااى الفسااااد. والثااااني مواجهاااة مين الضااامانات الالزماااة لتغييااار أسااالو  اليتعلاااق بتاااأ

 السلوك الريعي:
فااي العااراق   governanceةكمااو ساااعد الريااع النفطااي علااى تأجياال التوصاال التفاااق حااول مشااكلة الح •

عي سياسي واالعتماد بداًل من ذلاك علاى اساتخدام جازء أساا  مناه فاي وغيا  إجماع على عقد اجتما
تااأمين متطلبااات منااع اسااتخدام الريااع النفطااي بااذات  لااذلك البااد ماان الفااات الطائةيةألاألينيااة.تااأمين التح

الطريقااة. وينصاارذ ذلااك إلااى: ةأم مأسسااة معااايير وقواعااد وقااوانين ساافافة لتااأمين تقاساام يمااار اسااتغالل 
السااابقة،  عدالااة بااين المناااطق والفجااات االجتماعيااة المختلفااة، كمااا أسااير أليااه فااي الفقاارةالثااروة النفطيااة ب

 
والتنمية،    5 االقتصادي  التعاون  في  OECDأطلقت منظمة  للتالميذ في عمر  1997،  اإلنجاز  قابلية  برنامجًا الختبار   ،15  

في ،  Programme for International Student Assessment (PISA)  الدولي"اختبار التلميذ  ق عليه برنامج  سنة، أطل
، ليتكرر بعدها كل يالث سنوات. ويمكن أن تشترك 2000مواضيع الرياضيات والعلوم والقراءة. ولقد جرى أول اختبار في سنة  

الجنوبية في ريا  جاءت اليابان يم كو   ع الثالية كمييار لترتيب الدول،فيه كل دول العالم. وباستخدام متوسط الدرجات للمواضي
عام  ةولم تشترك الصين حينجذم. وفي اختبار   18في حين جاءت دولة كألمانيا في الترتيب    2000مة الدول المشاركة في عام  ق

ى الترتيب الساد  في حين صعدت  جاءت سانغهايألالصين يم كوريا الجنوبية في قمة الدول المشاركة ونزلت اليابان إل  2009
مقاطعات صينية يم كوريا    يالثجاءت سانغهاي بالمركز األول تليها سنغافورة يم    2012وفي اختبار    .15لمانيا إلى الترتيب  أ

الجنوبية. بعد ذلك جاءت دول أوربية وكندا. وما يجلب االنتباه وصول فيتنام إلى المركز الخامس عشر متخطية ألمانيا ودول 
فقد جاءت سنغافورة    2015آخر اختبار وهو لسنة    عشرون. أما فيوال  متحدة المركز التاسعمتقدمة أخرى. واحتلت الواليات ال

إلى   فيتنام  نزول  السنة  هذه  في  ويالحظ  الخ.  وكندا،  فمكاو  فرموزا  يم  واستونيا  واليابان  كونك  هونك  تليها  األول  المركز  في 
 OECD  ، الخ؛ أنظر:فرنسا والسويدال و لكة المتحدة والبرتغال زالت متقدمة على دول مثل الممالمركز الواحد والعشرين، ولكنها 

(2002, 2010, 2014, 2016). 
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لتحقيااق التااوازن بااين حاجااة العااراق لساالطة " checks and balances ،نااةومواز  ردعمااة "أنظة م إقامااة 
 مركزيااة تمسااك بوحاادة الاابالد وتاادير سااةونه االتحاديااة بكفاااءة وعدالااة وبأساالو  ديمقراطااي، ماان ناحيااة،

يااة وفعالاة، مان ناحيااة والساما  بالمركزياة للقليمألالمحافظااات تنطاوي علاى ساالطات محلياة ومالياة حقيق
 ى.أخر 

لوك الريعااي. العماال علااى التغلااب علااى الحلقااة المفرغااة ةالفااخم للريااع النفطااي تاادريجيًا ولكاان مواجهااة الساا•
لااى الرقابااة وتاارويج ورصااينة تساااعد عبخطااى يابتااة. كالعماال علااى تشااجيع إقامااة مةسسااات مدنيااة فعالااة 
ع قواعاااد عية. وإقاماااة انظماااة وتشاااريالحقاااوق والواجباااات، بماااا فاااي ذلاااك تطاااوير إعاااالم وصاااحافة موضاااو 

ياام تشااجيع القطاااع الخااا   حااة الرسااوة واالنتفاااع غياار القااانوني والفساااد والتالعااب بااالثروة النفطيااة.لمكاف
تاوخي الحاذر فاي التطبياق . ويجاب وتحسين المناخ االقتصادي العام وترقياة البناى األساساية والمةسساية

ى المسائلة والنقاش ن أكثر منه عللى اإليديولوجيا والتلقيخاصة وأن المجتمع في العراق ال زال يعتمد ع
، باإلضااافة 2003الحاار. وهااو مجتمااع تعمااق فيااه الااوالء للطائفااة والقبيلااة واالنتماااء األينااي، خاصااة بعااد 

 للتمييز المجتمعي ضد المرأة.
وإتبااااعصاااناعية مدباااادرة ياااتم فيهاااا تشاااخيي نشااااطات اقتصاااادية تنوييياااة مااان قبااال الدولاااة،  إتبااااع سياساااة  (4)

التي تحفز وتساعد القطاع الخاا  لالساتثمار فيهاا وإدارتهاا. وإذا تطلاب ءات والخطوات السياسات واإلجرا
لكلفة والنوعية األمر إقامتها ضمن القطاع العام أو المختلط واسنادها بكافة الوسائل التي تةدي لتطورها با

 .بما يجعلها قابلة للمنافسة في السوق الخارجية
والخدمياة القائماة فاي القطااع الخاا  ةأو العاامم التاي ات اإلنتاجياة مكافأة الصاناعات والوحاد   العمل على  (5)

تساااهم جااديًا فااي التنويااع االقتصااادي سااواء فااي تحقيااق أهااداذ التصاادير وألأو توساايع االسااتخدام، أو أيااة 
ل إيقااذ مانح ية أخرى ةمن خالل استمرار منح الحوافز لهام ومعاقبة المتخلفة منها ةمن خالأهداذ تنويي
الحوافزم.

وق استثماريألاستقراري وتطوير هياكل وقواعد سفافة الستخدامه وإدارته ومراقبته ومساءلته؛  م تكوين صند 6ة
لتالية: ةأم تأمين إدارة فنية  ومن المناسب في هذا المجال العمل في االتجاهات ا.  Merza (2011)  :أنظر

االستقرارية    دوق في وظيفتهة وسياسات وطرق عمل الصنرصينة مستقلة للصندوق، ة م تحديد استراتيجي
واالستثمارية ضمن قواعد سفافة. ةجم تأمين استيعابه للفائض النفطي ةالزائد عن حاجة الميزانيةم ووضع  

م حدود  ةضمن  العجز  لسد  موارده  استخدام  يخضع  قواعد  ةدم  النفطية،  العوائد  تنخفض  حين  رسومةم 
مستقاًل في عمله على غرار تبيية    ، على أن يكون والمسائلة، لمجلس النوا  الصندوق، من ناحية المتابعة  

تجربة  من  الخصو ،  هذا  في  االستفادة،  ويمكن  عمله.  في  واستقالله  النوا   لمجلس  المركزي  البنك 
عظم الدول النفطية خاصة النرويج ودول الخليج.الصناديق الممايلة المنتشرة في م
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وفي  (  7) الدولة  إدارات  في  وموازنة،  ردع  أنظمة  خالل  من  القانون  حكم  وتطبيق  القضاء  استقالل  تحقيق 
المجتمع، عمومًا وتطوير مؤسسات النزاهة والشفافية. والعمل على إصدار تقارير ومتابعات ومراقبة متاحة  

 ووسائل االتصال االجتماعي. للجميع في وسائل اإلعالم 
العقارية  8) الملكية  ذلك  في  بما  بشأنها،  النزاعات  وفض  واحترامها  الملكية  حقوق  ترصين  على  العمل   )

 والزراعية والصناعية، وغيرها، وحقوق الملكية الفكرية. 

 ( تنسيق كافة القوانين المتعلقة بالصناعة والحماية والحوافز الصناعية.9)
تيجية التطور الصناعي من خالل دراسات شاملة تاريخية واستشرافية. وتطوير مؤسسات  ( تحديد استرا 10)

 ومعاهد للدراسات واالسقاطات واالستشراف المستقبلي. 
 .( دراسة وتطبيق ما يناسب العراق من تجارب الدول الصاعدة في مجال التنويع االقتصادي واالستخدام11)
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 * مالحظات على قانون شركة النفط الوطنية
 2018آذار  5الصادر يف 

 د. علي مرزا 

المالحظات   النفط  شملها  التي    القضايامن  مجموعة    ،انتقائيبشكل    ،سأتناولفي هذه  قانون شركة 
في    الشركةدور  وهذه القضايا هي: مجال نشاط الشركة، مالية الشركة،     .2018  ،آذار  5الوطنية الصادر في  

 1، صندوق األجيال، واستثناء الشركة من بعض القوانين. توزيع أسهم على السكان،  إقليم كردستان

ًالشركًةًنشاًطمجالًً:أولًا
النفط الوطنية  من   3تنص المادة    للثروة ستغالل األفضل  تهدف الشركة الى اال"   :على ما يلي  قانون شركة 

والتسويق وكافة النشاطات    جوتأهيل وتطوير الحقول واإلنتا  النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز
في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان  االستثمار المرتبطة بها إضافة الى 

  : ورد ما يلي   2وفي الفقرة ثانيًا من المادة    ".العراقيقق اعلى منفعة للشعب  التكاليف وبما يح   وأدنىاعلى العوائد  
وخارج العراق  القاري    هق ومياه اإلقليمية وجرفراضي جمهورية العأرافي جميع  ]أي الشركة[  تمارس اعمالها  "

 .  قية"ار نيابة عن الدولة الع
جميع العمليات   مكن أن يشمليفي القانون    هذا التحديد   ويمكن االستنتاج، من هاتين المادتين، أن

ويحقق نتائج مرضية    منظور متوازن للصناعة النفطية  قد يساهم في توحيد وبذلك    .في العراق  الغازيةو   النفطية
استراتيجي واضح توفر منظور  ما  ناحية  ،إذا  المناسبة  ،من  والغازوالتشريعات  للنفط  قانون  )غير    ، خاصة 

مسائل تتعلق  و   ، من ناحية،ولكن بعض المواد التي وردت في القانون   من ناحية أخرى.  ،المشرَّع لحد اآلن(
وعدم    تعديل القانون   خالفية تتطلب   نقاطاً كلها تثير  ،  ثانية التحديدات الدستورية والظروف الدولية، من ناحية  ب

 . النقاطتغطي بعضًا من هذه التالية  القضايا. ولعل مواده الحاليةببعض استمراره  
 

 . 2018آذار/مارس،  15من ورقة ن شرت في الموقع اإللكتروني "شبكة االقتصاديين العراقيين"، في  نقحةنسخة م  * 
  في باب "القوانين الصادرة"، القراءة األولى. ، والذي ورد  2018آذار   8النواب في  ل "القانون" من الموقع اإللكتروني لمجلس  ن ز    1

 .جريدة الوقائع العراقيةمن  4486( في العدد 4، صدر بقانون رقم )2018نيسان،  9مع العلم أنه في 
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ًماليةًالشركةًًًثانياا:
لة  كشركة  فعليًا،  الوطنية،  النفط  شركة  عوملت   (1- 2)   تكاليف   من  أنفقته   ما  رأسمالها(  لتسديد   )إضافة  تستلم  مقاو 

تستقطع الشركة مبلغا يغطي  " :يلي ما 12 المادة من أوالً  الفقرة في ورد  حيث  "... الربح من نسبة" زائداً 
، عن كل برميل  المستثمرةالكلفة في جميع الحقول   يقل عن معدل  االستثمارية والتشغيلية والجميع الكلف  

تفاقًبينًالشركةًً،ًويتمًتحديدًذلكًباًلحنسبةًمعينةًمنًالربهًًمضافاًاليمن النفط الخام والغاز المنتج  
والتخطيط،ًًووزارات والنفطً ًًالوزراءمجلسًًًًًهويصادقًعليًًالماليةً وتتم ،  مراجعتهًكلًثالثًسنوات،ً

  الشركة  وبمعاملة   . "المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز  وزارة   من حساب   ةويستقطع مباشر 
ل،   اإلنتاجية   قراراتها  في  ستعتمد   فإنها  (،محددة  غير  ربح  نسبة  زائداً )  أنفقها  التي   الكلفة   يستعيد   كمقاو 

  والنفط   )المالية  للدولة  اإلداري   الجهاز  قبل  من   الربح  ونسبة  الكلفة  تحديد   خالل  من   ،واالستثمارية
  المستبعد   من  وبالنتيجة،  .سياسية  ومناورات   بيروقراطية  من  عليه  ينطوي   وما  ،الجهاز  هذا  على  والتخطيط(،
  المستقبلي. وتوسعها ياتهالعمل كاف   استثماري  وعاء تكوين  استطاعتها

  اعتراض   وإمكانية   (2  المادة)  الوزراء  بمجلس   "بارتباطها"   أساساُ   ي َدت،قُ   استقالليتها  فأن  أخرى،  ناحية  من  (2- 2)
  إدارة   األخرى   الشركات   مع  التنافس  يتطلب   الذي  الوقت   في  هذا  (.11  المادة)  قراراتها  على  النفط  وزارة

  يتأتى  وال  واضحة. وتسويقية  واستثمارية  انتاجية  وسياسات   استراتيجية  لهاو   ماليًا،   مكتفية  مستقلة،/مقتدرة
  ناحية،  من  رصينة،  مهنية  جهة  من  موضوعة  التكاليف،  لتحديد   عليها  متفق  واضحة   معايير  بتبني  إال  ذلك

  دمع  االستقالل  يعني  ال  وبالطبع  .أخرى   ناحية  من  أرباحها،  من  الشركة  تستبقيها  كافية  حصة  وتحديد 
  والرقابة  للمتابعة  رصينة  مؤسسية  خالل  من   لها  الشركة  خضوع   يجب   والتي  ومتابعة،  اشراف  وجود 

 وحسن   لعملها  معرقلة  بيروقراطية  واعتراضات   بإجراءات   الشركة  تقييد   عدم  يعني  ما  بقدر  والمسائلة،
 أداءها.

  الشركة   ُيَمك  ن  بما   التمويل  من  أدنى  حداً   يتيح  بشكل  تحديدها  يمكن   الربح"  نسبة“  إن  القول   يمكن  ،صحيح  (3- 2)
  تبين   ولقد   .واإلدارية  السياسية  المساومات   على  سيعتمد   ذلك  ان  غير  مرضية.  بصورة  بعملياتها  القيام  من
  عمومًا،  ،قادرة  غير  ،العراق  في  واإلدارية  والتشريعية  السياسية  المؤسسية  أن  ين الماضي  والنصف  العقد   في

  ربح  من  حصة  تحديد   نفأ  ،السياق  هذا  وفي  .المناسب   الوقت   في  رضيةم  أو  ناجعة  لحلول  التوصل  على
  حاجة   شباعإل ،13 المادة  من  ثالثاً   الفقرة  في  ورد   كما  ،)فأقل(  %90  مقدارها  االتحادية  للميزانية  الشركة

 مقدار  ترك  وعدم  مرضي  بشكل  الشركة  تمويل  مشكلة   حل تم  قد   كان  لو  مبرراً   يكون   أن  يمكن  ،الميزانية
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  واضح   بشكل  حصتها  بتحديد   األمر  معالجة  من  وبدالً   2.واإلدارية  سياسيةال  ات مساوملل  الربح  من  حصتها
  ثالثة  بتمويل الشركة ُربطت  الذي الوقت في هذا .عائمة القضية هذه ركت تُ   ،المتبقية بالمائة العشرة من

  العراقيين   )أسهم  المواطن  وصندوق   األجيال،  كصندوق   بها،  عالقة  لها  ليست   بقضايا  تتصل  صناديق
   .نشاطاتها فيها الشركة تمارس  التي المناطق  إعمار وصندوق  المقيمين(،

د   أن  المناسب   من  كان  للشركة،  المالي  االستقاللية/التمكين  من  أدنى  حد   تأمينل  لذلك  (4- 2)   شركة  مالية  ُتَحدَّ
 : يلي كما  القانون، في ،الوطنية النفط

  مناسب/مستدام   مالي  مورد   تأمين  بين   يوازن   بمستوى   الشركة،  أرباح  من  الدولة  خزينة  حصة   تقرير ( أ)
  االستقالل   تحقيق  من  ُيَمك  نها  الوطنية  النفط  لشركة   كاف    نقدي  وتدفق  ناحية،  من  المالية،  لوزارة

  الصناديق   يلتمو   في  المساهمة  فإن  الشركة،  احتياطي  عدا  وفيما  أخرى.  ناحية  من  المالية،  والكفاية
  ينبغي   ،اإلعمار(  صندوق   المواطن،  صندوق   األجيال،  )صندوق   للشركة  القانون   َحمَّلها  التي   الثالثة،

ل  أن  ال  قوانينها،  وتحكمه  للميزانية  عود ي  أن   ازدواج   من  ذلك  على  ينطوي   وما  للشركة  مشاكلها   ُتَرحَّ
  واألهداف. المهام في

د  ( ب ) ل  األمر  تطلب   وإذا  السنوية،  العوائد   صافي   من  للشركة  يتبقى  لما  أدنى  حد   ُيَحد  ر  أو  ُتَعد    بعض   تؤخَّ
 الحد.  هذا  عن  عوائدها صافي تنخفض  ال  حتى المالية( )وزارة الدولة لخزينة مدفوعاتها من

  سبيل   على  االستثنائية.  األوقات   في  الشركة  أرباح  من  الخزينة  لحصة  المقترحة  النسب   تعديل  يمكن  (ج)
 .حاد  بشكل النفط تصدير أسعار تنخفض   أو ترتفع حينما المثال،

 دوالر  المائة  تفوق   النفط  أسعار  كانت   الذي  الوقت   في   اآلن.  ذكرها  المناسب   من  مالحظة  ترد   وهنا ( د )
  من   بالرغم  ألجيال ا  صندوق   إنشاء  عن  تغاضي  هناك  كان   (2014منتصف  -  2011)  للبرميل

  وبالرغم   السنوات   تلك  في   أخرى،  ناحية  من  السطور.  هذه   كاتب ل  فيها  بما   لذلك،  المتكررة  الدعوات 
  قراراً   هذا  وكان  السكان.  على  نفطية  عوائد   لتوزيع  دعوةال  تلبية  نع  الدولة  امتنعت   المالية  الوفرة  من

 العجز  وارتفاع  والتعمير   لألنشاء  المالية  الحاجة  وزيادة  النفط  أسعار  تدهور  بعد   اآلن  فلماذا  حكيمًا.
 بالتوزيع؟  اً قرار  ُيتخذ  ،المالية أحواله أحسن  في ليس والبلد  الميزانية، في

 
% تسعون  90الدولة: تؤول نسبة ال تتجاوز  خزينة    - 1"  التالي:  ه الشركة على الوج  حثالثا توزع أربا"  ما يلي:   13ورد في المادة     2

. ومن وجهة نظري، نتيجة للحاجات ..."ةاالتحاديخزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة    بالمائة من ارباح الشركة الى
 %. 90للخزينة عن قل ما يؤول يسوف لن  ،المالية الموارد ، في ظل محدودية  االتحاديةالمالية المتزايدة للميزانية 
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ًكردستانًإقليمًفيًالوطنيةًالنفطًشركًةًدورًثالثاا:
دون    الفنية االتحادية-عقود الخدمةعلى    ، في القانون،إدارة الشركة لعقود النفط في العراق  اقتصرت  ( أ)

األ العراق. النوع  اإلنتاج في  من عقود المشاركة في  نوعين  وهناك  اإلنتاج.  في  المشاركة  ، ولعقود 
من إدارة شركة   اةمستثن   اومن الواضح أنه  .غاز البصرة  شركةيقتصر على  و   خارج إقليم كردستان،

% في شركة غاز  51شارك ب  مُ )وهي الشركة غاز الجنوب  ربط القانون لالنفط الوطنية بحكم عدم  
في    إنتاج النفطعقود مشاركة    ،. والنوع الثانيبشركة النفط الوطنية   (%49  مع شل/متسوبيشي  ،البصرة

 . إقليم كردستان

في  هو    شركة النفط الوطنيةعمل    تشير إلى أنأعاله،    ُذك ر، كما  2رغم من أن المادة  بشكل عام، بال ( ب)
إقليم  من غير الواضح كيف تؤثر الشركة في عمل وزارة الموارد الطبيعية في  فإن  كافة مناطق العراق،  

قليم في . إذ ليس هناك ممثل للشركة في اإلومستقبل إنتاج النفط فيها  عقودها النفطية  فيوال    كردستان
مجلس  في    عضواً   باإلقليم  وزارة الموارد الطبيعيةوكيل    أن يكون   6في المادة    الوقت الذي يفرض القانون 

 إدارة الشركة. 

ًعلىًالسكاًنًأسهًمتوزيعًًً:رابعاًا
؟  عبارة "سهم" ماذا تعني أواًل:  .  في القانون   ببعض الغموض   (أسهمبشكل  )على السكان  نفط  توزيع عوائد    يتسم

. ولو كانت مدفوعات  نقدية مباشرةفوعات  د م  وليس  مالي ذو طبيعة رأسماليةأصل    إلى  العبارة، عادة،تشير هذه  
أو    سنوية )أو شهرية أو أسبوعية، الخ(ألطلق عليها مدفوعات    قنقدية مباشرة تدفع كلها في نفس سنة التحق

إذا كان يستنفد كل مقبوضاته في نفس    بها  دوق خاص ندخل أساسي. كما أنها لو كانت كذلك لماذا إقامة ص
ع على السكان بحيث يحق لهم  زَّ وَ تُ   "شهادات "يمكن التخمين أنها    ،إذن  .بشكل مدفوعات   ،السنة التي يستلمها

،  ة أو معدل عائد على قيمة السهمبشكل نسبة مئوية من قيمة السهم شبيهة بسعر فائد   الحصول على دخل
لم يحدد ماهية   القانون  ، بسبب أن. ولكن هذا مجرد تخمينمن "صندوق المواطن" ،افتراضاً تدفع،  . وهذهدورياً 

ومن   صندوق المواطن  ، لم يتطرق القانون لمؤسسية ووظائف وطريقة عملثانياً .  وعالقتها بالصندوق   األسهم
ثالثًا،   .الدوريةمدفوعاته    واستقرار   إلدامةالمالية الالزمة    وما هي سياساته  استثماريةوهل ستكون له محافظ  يديره  

سنوية   ايداعات  الستالمه  نتيجة  أرصدته  زيادة  توقع  ضوء  ونتيجة  من  في  استثماراته  وعوائد  نفطية  إيرادات 
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بحيث    إلى المستقبللصندوق المواطن  الزمني    البعد سيمتد    ،"النخفاض" التزاماته بسبب وفاة حاملي األسهم
بسبب غياب ما  رابعًا:    .يثير ذلك ازدواجية في وظائفهماً و   .تتشابه بعض وظائفه مع وظائف صندوق األجيال

 . مناسب   قترح على عجل بدون إعداد أن هذا األمر اُ   يمكننا االستنتاجالقانون،  في    ، وغيرها، يعالج هذه المسائل

.  في زيادة القدرة الشرائية للسكان   يه  لعوائد النفط  الفكرة األساس للتوزيع المباشرمن ناحية أخرى، فأن  
 ، بالنسب المحددة للتوزيع وفي ضوء األسعار السائدة لتصدير النفط، الموزعة  سهممعدل عائد على األدفع  ولكن  

أن    ال بل أنه حتى بافتراض   .هم موزع عليسر الأو األ  لألشخاص   وس القدرة الشرائيةلمغير بشكل ميسوف لن  
، القائمة على  تبين حساباتنا  (والقانون غير واضح في هذا المجال)  السنة المعنية كامل قيمة السهم ستدفع في  

االفتراضات، الملحق  بعض  أدناه،في  يمثل  ،  المقترح  ضآلة التوزيع   ،  دخل  2.1مجرد  والذي  متوسط  من   %
ومن   ،في العراق  )أي الدخل ناقصًا ضرائب الدخل والثروات(  disposable income،  القابل للتصرف  األسر

   لمتوسط األسر. ثم ضآلة تأثيره في القوة الشرائية

لفخ  ا  استحكام  يساهم في  ،بدون مقابل  ، سواء كانت قليلة أو كبيرة،غير أن توزيع عوائد على السكان
توزع على  واقع األمر،  في  ، هي  ، في العراقن عوائد النفطأ  3،أخرى   ورقةفي    تُ ن  يَّ في العراق. ولقد بَ الريعي  
 الة بتأثيرها غير الفع  ضافة  إلفلماذا هذه ا   ، الخ(عامة)بشكل رواتب وأجور ورعاية اجتماعية وخدمات    السكان

بشكل االعتماد    إلى. هل السكان في العراق بحاجة  كالواالت   زة لقيم التراخي  ك   رَ ولكن الم    في المستوى المعيشي
د إن    ؟ هم على العمل والجد ث على عوائد النفط بداًل من ح  أكبر تكون  لسكان على تلقي دخل بدون مقابل سا  تعو  

في التوزيع حيث ينص على ما    يبالغ ال بل أن القانون    له نتائج وخيمة خاصة في ظل انعدام فرص للعمل.
المواطنين المقيمين    توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع  ث حي  (صندوق المواطن) ل    االرباحنسبة من  "  :يلي
قت من جميع األعمار. هذا في الو   ، هذه األسهم،المقيمين  ن و يستحق المواطنأي    . 13  ، المادة..."  ،العراقفي  

  على دافعي الضريبة أو البالغين، الخ.  التوزيع يقتصرالذي أشارت اقتراحات أخرى أن 

 ، االتحادية  الميزانية  في  ،بداًل من ذلك  ،لغى مواد توزيع األسهم في هذا القانون والتركيزلهذا أرى أن تُ 
اًل من التوزيع  د ب  تحت خط الفقر،، ممن هم  ضة األخرى رَّ عَ تلك الفئات المحتاجة والفئات المُ إعانة    استهداف  على

األسرة العراقية،    مستوى معيشة  فقيمة األسهم التي أشرنا لتأثيرها الضئيل على متوسط  على جميع السكان.
، خاصة في ظل حقيقة  من السكانفعاًل  الفئات المحتاجة  مستوى معيشة  أعاله، قد يكون لها تأثير ملموس على  

 بالمتوسط الوطني. انخفاض متوسط دخولهم مقارنة 
 

-شباط/فبراير   قضايا استراتيجية( "استحكام الفخ الريعي في العراق: مالحظات ومقترحات"، مجلة  2018)أنظر: علي مرزا     3
 . 6، العدد ذار/مارسآ
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ًصندوقًاألجياًلًً:خامساًا
الصناديق السيادية( فيها.   ، اعالميًا،تختلف الدول بكيفية اإلضافة لصناديق األجيال )أو ما أصبح أيضًا يسمى

يف  ض في حين ت ،العامة للصندوق، قبل التخصيص للميزانية فبعضها يستقطع نسبة معينة من العوائد النفطية 

بإيداع كامل العوائد في الصندوق والذي    دولة كالنرويجوتقوم    ،للصندوق   ، عند تحققه،الميزانيةدواًل أخرى فائض  

الذي يمكن أدامته فقط، الخ. أما قانون الشركة فمن الواضح أنه أتبع أسلوبًا أقرب   عجز الميزانيةتمويل  يقوم ب

قانون مشروع  اقترحه  الذي    "لمستقبلصندوق ال"  أن التخصيص . مع العلم  مع عدم تحديد النسبة  للطريقة األولى
المالية قُ   ،الموارد  النواب  دم  الذي  عام  لمجلس  اآلن  2007في  لحد  يشرع  كان  ولم  حول،  من    مشوشًا  أي 

تحقيق فائض في الميزانية في العراق خالل السنوات    عدم توقعوفي ضوء حقيقة    .تتبع  األوليتين  الطريقتين

ناطق المحررة في محافظات  الحاجات الجارية واالستثمارية للبلد، بما فيها إعمار المالعشر القادمة في ظل  

 فمن غير المتوقع ان يكون   ،من ناحية أخرى   ،المتوقع  ر النفطيةاالسعامستوى  و   ،من ناحية  الوسط األعلى،

غير    .انعدامهخير من  هو    صندوقًا بإضافات قليلة فإن    ،من ذلك  ة. وبالرغمهذا الصندوق كبير ل  حجم اإلضافة

 .بشركة النفط الوطنيةأن اإلضافة ينبغي ان تكون من الميزانية وال ُتربط 

ًمنًقوانينًستثناءاًتاسادساا:ً
 :التاليةالنافذة من القوانين  شركة النفط الوطنية  من القانون  17 استثنت المادة من غير الواضح لماذا

العقود الحكومية    قانون   األجانب،إقامة    قانون   الجمارك،قانون    ،قانون الشركات العامة،  المالية  ةاإلدار قانون   

 . بيع وايجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها قانون تنفيذها، وتعليمات تسهيل 

  االزدواج أو لتجنب التضارب/  قد يكون مبررًا في أحيان كثيرة  واألداء  إن االستثناء لغرض تسهيل العمل

تدقيق احتمال  وعدم    ،سن القوانينفي    تواضع االتساق. ولكن كثرة االستثناءات تدل على  والتبعات   االلتزامات في  

من    واإلدارية وتأثيرها على المناخ االستثماري،  االقتصادية  تبعاتها وظروفها  تضاربها/ازدواجها، من ناحية، أو

 .ناحية اخرى 
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 قــــــــــلحـــامل
 من أرابح شركة النفط الوطنية املتبقيتوزيع 

الفقرات ثالثًا ورابعًا   أشارت  ،لخزينة الدولة % من أرباح شركة النفط الوطنية90  ما ال يتجاوز بعد دفع
 :كما يليمن األرباح(  %10ما ال يقل عن  المتبقي ) توزيعإلى  من القانون  13 المادة من

ًثالثااً:الفقرةً
 .مال الشركة رأسحتياطي ال  حنسبة من األربا  (1)
المواطنين المقيمين   توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع  ث حي( صندوق المواطناألرباح ل )نسبة من ً (2)

 .ةاألسهم وتسقط عند الوفا ث او توريشراء يجوز بيع  المجتمع، وال رائحولوية لشوحسب األ راق.في الع
 .بهدف االستثمار لصالح األجيال  صندوق األجيالاألرباح لنسبة من ( 3)
المحافظات التي يمارس    في   استراتيجيةعمار بهدف تنفيذ مشاريع  تخصص لصندوق اإل  األرباحنسبة من  ًً(  4)

 .نفطي للشركة  طفيها نشا
ً:ًًرابعاالفقرةً
، وعلى أساس  العراقي  من حساب الشركة في البنك المركزي ]السابقة[    رةستقطاع للمستحقين بموجب الفقيتم اال

ف  ار الحسابات عند انتهاء السنة المالية بأش   التي يقرها المجلس في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية  التقديرات 
 .تحاديديوان الرقابة المالية اال 

بالكامل   األسهم  قيمة  دفعها  عدم  يتضمن  ذلك  فإن  ملكيتها  ونقل  األسهم  توريث  استثناء  ضوء  وفي 
األسهم في زيادة القوة الشرائية سنفترض أنها ستوزع بالكامل سنويًا. من  سنويًا. ولكن لبيان عدم فعالية توزيع  

د نسب توزيع المتبقي من أرباح الشركة )بعد استقطاع ما ال يتجاوز  % للخزينة( على  90ناحية أخرى، لم ُتَحدَّ
 .صندوق المواطن(أي لالمتلقين األربعة. ولكننا سنفترض تحكمًا أن نصف المتبقي سيخصص لألسهم )

بالحد األقصى  وزع  تُ كمثال توضيحي ل    2017من التصدير النفطي لعام  المحتسبة  وسنستخدم األرباح  
ومقدارها و 90  لحصة الميزانية  المواطنلل%  %10  لصندوق  المتبقي  نصف  ويذهب   ما  باحتساب و   .متبقي. 

للت القابل  الدخل  بمتوسط  ومقارنته  المواطن  صندوق  من  يوزع  مما  الشخص  أو  األسرة  صرف يصيب 
)الصادرة في   2016لألسرة/الشخص في العراق من آخر بيانات متوفرة للحسابات القومية وهي تقديرات عام  

، % من متوسط دخلها القابل للتصرف2.1( يتبين مما يلي أن ما قد تتلقاه األسرة يؤلف فقط  2018شباط  
disposable income  ( يساوي في    العائلي  الدخل  والذي  والثروات(  الدخل  ضرائب  ومن      .2016ناقصًا 

 الواضح أن هذه إضافة ضئيلة نسبيًا، وسوف لن يكون لها تأثير نسبي ملموس على المستوى المعيشي. 
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التكاليف عوائد تصدير النفط سعر تصدير النفط كمية التصدير

مليون دوالر مليون دوالر دوالر/برميل مليون برميل

7,282 59,560 49.3 1,208

المتبقي %10 حصة خزينة الدولة %90

50.0% اسهم العراقيين المقيمين مليون دوالر مليون دوالر

50.0% باقي المتلقين 5,228 47,050

ألف دينار/أسرة/سنة دوالر/أسرة/سنة دوالر/شخص/سنة

525 444 67

حجم األسرة عدد السكان 2017 سعر صرف المزاد/النافذة 2017

شخص ألف دنانير للدوالر الواحد

6.6 38,887 1,184

نسبة متوسط قيمة أسهم األسرة من عوائد النفط إلى متوسط دخل األسرة

مالحظة: المتبقي  يوزع على المتلقين األربعة وهم: احتياطي للشركة، أسهم العراقيين المقيمين، صندوق األجيال، 

المحافظات المنتجة للنفط من عمليات شركة النفط الوطنية.

األرباح )عوائد تصدير النفط - 

التكاليف(

مليون دوالر

52,278

افتراضات حول توزيع المتبقي

مالحظة: اُحتسب متوسط تكاليف البرميل بشكل تقريبي ليساوي 6.03 

دوالر/برميل. ويشمل التكاليف التشغيلية والرأسمالية ورسم أتعاب شركة النفط 

الوطنية كمقاول.

قيمة األسهم  )50% من المتبقي(

مليون دوالر

2,614

حصص األشخاص واألسر المقيمة

بيانات خلفية

أوالً: عوائد وأرباح تصدير النفط 2017

قيمة ُمفترضة ألسهم العراقيين المقيمين )2017( ثانياً: 
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 . = تعويضات المشتغلين في القطاع العام + القيمة المضافة اإلجمالية في القطاع الخاص + الرواتب التقاعديةالدخل العائلي  مالحظة:
 أو صافي التحويالت من الخارج ضمن الدخل العائلي لعدم توفر بياناتها.  العامة الميزانيةلم تشمل التحويالت األخرى من و 
( أدناه، صادرة عن الجهاز المركزي 4)-( 1بيانات الحسابات القومية وعدد السكان وحجم األسرة في المنشورات المبينة في النقاط ) المصادر:

 :لإلحصاء
 :الخاص ( تعويضات المشتغلين في القطاع العام والقيمة المضافة اإلجمالية في القطاع  1)

       .2018، شباط  2015المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة : التقديرات الفعلية للناتج 2015- 2014  

145,531 4,346 96,850 44,334 2014

135,650 4,627 90,270 40,752 2015

145,598 4,926 91,401 49,270 2016

ألف دينار/أسرة ألف دينار/شخص

26,421 4,003 36,005 144,135 1,396 145,531 2014

23,951 3,629 36,934 134,031 1,619 135,650 2015

24,791 3,756 37,902 142,369 3,230 145,598 2016

525 79.6 38,887 2017

رابعاً: مقارنة متوسط دخل األسرة العراقية المقيمة وقيمة األسهم المفترض توزيعها

الدخل العائلي 

القابل 

للتصرف

الضرائب على 

الدخول 

والثروات

الدخل العائلي

الدخل والدخل القابل للتصرف

السكان

ألف دينار/أسرة ألف دينار/شخص ألف

2.1%

متوسط الدخل العائلي القابل للتصرف

نسبة متوسط قيمة أسهم األسرة من عوائد النفط عام 2017 إلى متوسط 

دخل األسرة عام 2016:  100 × 525/24,791  =

بيانات فعلية، مليار دينار

ثالثاً: عناصر الدخل العائلي، بيانات فعلية، مليار دينار

الرواتب 

التقاعدية

القيمة 

المضافة 

اإلجمالية في 

القطاع الخاص

تعويضات 

المشتغلين في 

القطاع العام

الدخل العائلي 

)المجموع(

 قيمة ُمفترضة ألسهم العراقيين 

المقيمين حسب األرباح من عوائد 

النفط لسنة 2017

متوسط النصيب من األسهم
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       .2018، شباط  2016: التقديرات األولية السنوية للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة 2016  
 .: إسقاط2017- 2016.      2016/2014: المجموعة اإلحصائية السنوية  2015-2014( السكان: 2)
مضروبًا    2014بالنسبة لسنة    2015: معامل زيادة  2016.    2014/ 2016: المجموعة اإلحصائية السنوية  2015- 2014  اعدية:التق( الرواتب  3)

        .2015بالرواتب التقاعدية لسنة 
 .2014شخص( المسح االجتماعي واالقتصادي المستمر النصف سنوي  6.6( حجم األسرة ) 4)
 .: الموقع اإللكتروني لوزارة النفط 2017نة  لس وسعر النفط( عوائد تصدير وكمية 5)
 .(: الموقع اإللكتروني للبنك المركزي العراقي2017  )لعامدينار/دوالر   1,184( سعر الصرف 6)
 :( الضرائب على الدخول والثروات 7)

  .2015و  2014: البنك المركزي العراقي، النشرات اإلحصائية السنوية 2015- 2014
للموازنة االتحادية"، ملف اكسيل، ُنزَّل من الموقع اإللكتروني لوزارة المالية    2016( "حساب الدولة لغاية كانون األول  2017: وزارة المالية ) 2016

   آذار/مارس. 8في 
ر،  (  8) ،  2012من تقرير وكالة الطاقة الدولية في    ورأسمالية مأخوذةدوالر/برميل، تتكون مما يلي: تكاليف تشغيلية    6.03تكاليف إنتاج البرميل الُمَصدَّ

Iraq Energy outlook  ص التكاليف  54،  هذه  تبلغ  الحالي  والوقت  المصدر  هذا  في  ورد  ما  بين  سنوية  زيادة  نسب  افتراض  وبعد   .4.03  
مع    ومقارنة  .دوالر/برميل 6.03دوالر/برميل تمثل رسم أتعاب شركة النفط الوطنية كمقاول ليصبح المجموع   2دوالر/برميل. ولقد أضيف لها 

لتراخيص في ( فإن المدير العام لدائرة العقود وادوالر/برميل  4.03دوالر/برميل كجزء من مجموع   1.76التي تبلغ الكلفة الرأسمالية المستخدمة هنا )
ولكن    4.دوالر/برميل  10الفنية بلغت حوالي  -، أن الكلفة الرأسمالية للبرميل المنتج في عقود الخدمةPowerPoint  وزارة النفط، ذكر في عرض 

الشروع[ للفترة  مليار دوالر( لإلنتاج المتراكم ]عن خط    69.3)  2017يتبين، من العرض، أن هذا الرقم محتسب بتحميل النفقات الرأسمالية حتى  
فقط. وهذا إجراء غير صحيح اقتصاديًا ومحاسبيًا، حيث ينبغي تحميل النفقات الرأسمالية لجميع سنوات العمر المتوقع لإلنتاج. لذلك    2017- 2011

رة( أعدنا االحتساب، سنة وفي ضوء افتراضات حول انتاج الهضبة للعقود في حقول الجنوب )من واسط إلى البص  25عند افتراض عمر لإلنتاج مقداره  
دوالر/برميل. وبجمع    3.4مليار دوالر، ليظهر أن الكلفة الرأسمالية للبرميل المنتج )بمستوى الهضبة/الطاقة اإلنتاجية( تبلغ    69.3باستخدام الرقم  

  بسبب دوالر/برميل    4.03نا آثرنا استخدام  ولكن  .دوالر/برميل  5.67إلى    4.03هذه الكلفة مع الكلفة التشغيلية، الواردة أعاله، ترتفع كلفة اإلنتاج من  
 . العرض المذكوروعدم وضوح تفاصيل البيانات الواردة في  كفايةعدم 

 
4 Al-Ameedi, A. (2018) ‘Iraqi Licensing Rounds’, PowerPoint Presentation, Berlin, February 27. 
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 نفطية -مسائل اقتصادية
 *يف العراق اخلمسة رتاخيص النفطيةالملقاول يف عقود امعدل عائد 

 د. علي مرزا 

  1مقدمة أواًل: 
خالل الفترة   ،في العراق  السابقة  منح التراخيص النفطية في الجوالت األربع  أثناء وبعد 

 ، في المجال العام ،في هذه التراخيص  مناقشات العقود بعض في   ورد ، 2012- 2009
معدل   المقاول مسألة  المستثمر  عائد  رأسماله   Rate of Return on،  فيها  على 

Investment ،    عيدها ويست)كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية  
 ، من بين أهداف عديدةهدف المقاول  أنانصرف جانب من النقاش إلى  و   .(فيما بعد 

ئد على امن معدل الع  أو مقبول  أدنى  ا  هناك حد أن  ف  . لذلكالربحتحقيق  هو    ،أخرى 
الدخول في المقاولة أو   يمتنع عنبحيث  ،عقود المستخدم في تنفيذ ال ،المستثمر رأسماله

غير ان منح  .  أو المقبول  االستمرار بها إذا انخفض معدل العائد عن هذا الحد األدنى
تحقيق   األهم، من بين معايير متعددة أخرى،  معيارهالجوالت لم يكن    تلكالعقود في  

 له  ممكن  ،Remuneration Fee،  رسم أتعاب أقل    دفع  وإنما  معدل عائد محدد للمقاول
الصادرة   المتوفرة  لم ترد إشارة في األدلةلذلك  برميل منتج.  كل  ل  بمبلغ ثابت عنه    ا  معبر 

النفط  وزارة  في  ل  عن  التعاقد  الجوالت،  شروط  إلى MoO (2009a, 2009b)تلك   ،
 المقاول.استثمار معدل العائد على 

المتوقع، للمقاول، برزت بصورة أوضح    (الداخلي)غير أن مسألة معدل العائد  
( في دليل 2018نيسان  أواخر  قدت في  للتراخيص النفطية )التي ع    الخامسةفي الجولة  

 ]ولكن ليس في   MoO (2018a)النفط حول الشروط العامة للعقود االستكشافية،    وزارة
 

م    * العراقيين،    نقحةنسخة  االقتصاديين  لشبكة  اإللكتروني  الموقع  في  ن ِشرت  تشرين    3لورقة 
 . 2018 ،الثاني/نوفمبر

 مسودة الورقة. اشكر كامل المهيدي وعالء الخطيب على مالحظاتهم القيمة على  1
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 ت في ورد في بيانات وحسابات  [. وبرزت أيضا   MoO (2018b)دليل العقود التطويرية،  
 إلى   . وسنشير2018في أواخر أيار    على الموقع اإللكتروني لوزارة النفط  ن ِشر  "إيضاح"  
 ،نطوى عليه من بيانات وحسابات وقضايا مهمة الما    ،وزارة بعبارة "المذكرة"ال"إيضاح"  

  3 ،2(.2018أما كمصدر فسنشير له كما يلي: وزارة النفط ) 
 4" أجر ربحيةمن ناحية أخرى، في شرح دوافع التخلي عن رسم أتعاب ثابت )"  

في الجولة   األرباح  أشراك المقاول فيللبرميل المنتج لمصلحة  ثابت بتعابير وزارة النفط(  
، من  أساسيينعلى دافعين  ،  2018أيار    31ي  فالموقع اإللكتروني،    ز  ك  ر    ،الخامسة

ن المقاول لن يحصل على رسم ألتعابه إال عند تحقق إهما: )أ(    وجهة نظر الوزارة،
  5. ، )ب( سيحرص المقاول على تقليل التكاليفرباحاأل

وهنا يثار استفسار أساسي مفاده: هل هناك أسباب م قنعة في تبرير ضرورة  
 ,Internal Rate of Returnاشراك المقاول في األرباح بغية تأمين معدل عائد داخلي،  

 
موقعة  لرسالةستجابة اك، 2018أيار  27ن شر في  ، و (2018وزارة النفط ) "مذكرة"إيضاح" أو "عد أ   2

  . (2018)   أنظر: جياد؛  عراقيين يعارضون جولة التراخيص الخامسة   خبراء نفطقبل مجموعة من  من  
ولقد أعدنا عرض بيانات وردت في "اإليضاح أو "المذكرة" عن الحقول الثالثة في جداول ثالثة في 

 ( في هذه الورقة. 3الملحق )
)او دليلين( تتعلقان بشروط التعاقد في الحقول االستكشافية    شرت وزارة النفط على موقعها وثيقتينن   3

 . MoO (2018a, 2018b) أنظر: ؛5والحقول التطويرية المعروضة في تراخيص الجولة  

  " Fee Remuneration"للتعبير اإلنك ليزي    كمقابل  "أجر الربحية"  تعبير موقع الوزارة لإن استخدام   4

 "رسم األتعاب". استخدام بدله تعبيركان ينبغي و . غير مناسب اقتصاديا  
أشارت   ، عموما ،بالجوالت السابقةمقارنة    مراجعة عقود جولة التراخيص الخامسة  عرض أسبابفي   5

ن ورد ياللذ  2017و  2016لسنتي    االتحاديةالموازنة العامة    ي( إلى قانون2018مذكرة وزارة النفط )
 التراخيص"تلتزم الحكومة االتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جوالت  فيهما، حسب المذكرة، ما يلي:  

 وتخفيض اإلنتاج النفطي    بزيادةالعراق االقتصادية ويدفع    مصلحة  حفظيبنود العقد بما    لتعديل  النفطية
وفي ضوء حقيقة أن بعض .  "...مع أسعار النفط    تتالءمبحيث    التكاليفالسترداد    آليةالنفقات وإيجاد  
حققت للعراق عائدا  كبيرا  على حساب المقاول، خاصة عند    بأن شروط الجوالت السابقةالمراقبين يرى  

، يبدو أن واحد  لالنسحاب من عقود هذه الجوالت  لمقاولينبحيث دفعت بعض ا  يفه،تأخير استعادة تكال
 الورقة. في هذه  هو منح حوافز أكبر للمقاولين، كما ستتبين بعض جوانبها المالية    5من اهداف الجولة  
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IRR  ول" الستثماراته؟ وفي تناول هذا االستفسار في هذه الورقة، من بين  أو "مقب، محدد
إلى المقارنة بين عائد المقاول في الجولة   أدناه  ثانيا  في    تباعا ،،  مسائل أخرى، سنتعرض 

ونبين    5 السابقة  الجوالت  في  عائده  للتخلي  مع  ا قترحت  التي  والدوافع    عن األسباب 
من معدل  ، باتجاه تأمين حد أدنى أو مقبول5الجولة  تلك الجوالت علىشروط تطبيق 

تعريف   نتناول  ثالثا  وفي    .راكه في األرباحاش  الوقت ذاتهالعائد الداخلي للمقاول، وفي  
وزارة )"إيضاح"(  وما ورد في مذكرة    المقاول  لس ماأوتشخيص ر   معدل العائد الداخلي

الحظ أن  ن    رابعا  وفي . 5ة الجول نحت فيالنفط من مستويات لهذا العائد لحقول ثالثة م  
مزيجا  من أشراك المقاول   ، فعال ،، كانت 5التراخيص، في الجولة    )"إحالة"(  معايير منح

في األرباح وفي نفس الوقت تحقيق مستو من معدل العائد الداخلي يتغير بتغير سعر 
الخام النفط  خالل  .  تصدير  من  نتناول،  حسابيلذلك  في   ،Computable،  تمرين 

 نتيجة لتطبيق هذه المعايير.  5ما يمكن أن يحصل عليه المقاول في الجولة    خامسا ،
ناحية، من  عادةاست  يستطيع  فمن  أدنى  حد  وتحقيق  المستثمر   العائد   معدل  رأسماله 

. ومن ناحية  %، بعد الضريبة( قبل انقضاء فترة الترخيص بمدة ملموسة15)  الداخلي
ايته وتحقيق معدل عائد داخلي يتخطى إلى نه  االستمرار في الترخيص   يستطيع  أخرى،

 ،سادسافي  نالحظ، في ضوء الحسابات والمؤشرات    ولكننا.  قليلغير  هذا الحد بهامش  
لمعدل العائد الداخلي أو مقبول  أن تأمين حد أدنى    ثار،م  وكجواب على االستفسار ال 

إشراك   لضرورةابكاٍف للبرميل المنتج وليس    ثابت   يمكن تحقيقه برسم أتعاب   ،للمقاول
 .ت لخص استنتاجات الورقة ا  سابعالمقاول باألرباح لتحقيق ذلك. وفي 

ويعود ذلك إلى    .أوليةومن المناسب التأكيد على أن هذه الورقة استطالعية  
المعلومات  اكتمال  العام  احةالمت  ،والبيانات   عدم  المجال  التي Public Domain  في   ،

مصادرها األولية )وزارة النفط(   من   5حة في الجولة  عن الحقول الممنو   تستخدمها الورقة،
 ما هو متاح   في المصادر الثانوية. ولقد اضطررنا إلى استكمال  بعضها  وعدم اتساق
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(، ومن ضمنها خامسا  بافتراضات ومؤشرات عامة كما مبين في ثنايا الورقة )خاصة في  
لورقة قابلة للتصحيح  لذلك فأن الحسابات والبيانات في ا المالحق ومالحظات الجداول.

من  حبذا، في ضوء ذلك، أن تستجيب وزارة النفط  و  .عديلرتبة عليها قابلة للتوالنتائج المت
 6الواردة فيها.التعليق على البيانات والحسابات والمالحظات والنتائج  خالل

 الجوالت السابقة و في الجولة الخامسة  المقاول دخلمقارنة  ثانيًا:
 تراخيص الجولة الخامسة ن األرباح في نسبة المقاول م( 2-1)

، منها في البصرة وديالى  ستة حقول  )"إحالة"(  منح  للتراخيص النفطية  5الجولة  تم في  
سندباد،  الخانة، الحويزة، - نفط)  يران وواحد مع الكويت إ، ثالثة مع حدودية أربعة نفطية

نح  م    جميعا    يها فو   .انجانا(-األحمر-الك مر، خشم-)جالبات   ن غازيةيوأثن   ،الماء(-خضر
 تنافسية، ربحية  "نسبة    ،5الوزارة لعقود الجولة    ي  نسبة )أو حسب تعابير دليل المقاول  

Remuneration Percentage Bid, RPB)"    المتحققة األرباح  . " هأتعاب"  مقابلمن 
دد   ولقد أدناه.    (1الشكل )أنظر    ،(2018النفط )  وزارةحسب مذكرة    ى هذه النسبة،مستو   ح 

خالل   المناقصين،    " "التنافسمن  الجولةbiddersبين  هذه  في  نيسان  أواخر  في    ، 
ستدل ي  ولكن   7لتخفيض نسبة الربح الممنوحة. يؤدي    أساس أن التنافس  ىعل،  2018

درجة المنافسة لم تكن    أن  المشاركين في المناقصات عدد  حول    من الشواهد المتاحة 
  8.في هذه الجولة عالية

 
في محاولة للحصول على بيانات ومؤشرات أخرى، إضافة لما ورد في مذكرة الوزارة، والحصول على  6

، إلى 2018أيلول    5، بعث كاتب هذه الورقة إيميال  بهذا الصدد، في  استجابة لبعض االستفسارات
 لحد اآلن. م يتلق جوابا  وزارة النفط، ولكن ل

فيها اإلتاوة/الريع 7 التكاليف بما  النفط والغاز ناقصا   إنتاج  العوائد من   ، Royalty،  تساوي األرباح: 

 . المدفوعة للجانب العراقي
كان هناك "م ناقص" واحد لكل من ثالثة    فلقد  جة المنافسة لم تكن عالية.تبين الشواهد التالية أن در   8

الماء، أي يبدو، من ذلك، أنها م نحت بدون منافسة.  -انجانا والحويزة وخضر-األحمر- حقول هي: خشم
الك مر ثالثة مناقصين، -فقط، وحقلي السندباد وجالباتاثنان خانة كان هناك "مناقصان"  -ولرقعة نفط
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بلغ للمقاولين    باحنسبة األر متوسط    ولقد    منها،   نفطية  لثالثة حقولالممنوحة 
ورقعة خانة  -هي حقل السندباد ورقعة نفط و ،  مؤشراتها في مذكرة وزارة النفطرضت  ع  

  338لحقول الثالثة  لويبلغ مجموع اإلنتاج "المخطط"  .  %11.7حوالي    ء،الما-خضر
 العراق اج  إنت% من متوسط  8أقل قليال  من  يؤلف  الذي  ي، و -ب -ألف برميل/يوم، أ 

 )تشغيلية ورأسمالية(   إنتاج البرميلكلفة  متوسط    ويبلغ  9. 2018األولى من    أشهر  ثمانيةلل
عن    ، كثيرا ،بتعد ي  وهو متوسط منخفض وال  دوالر/برميل،  4.3للحقول الثالثة حوالي  

، 2018مرزا )  :أنظر؛  متوسط كلفة اإلنتاج في الحقول الحالية في جنوب ووسط العراق
  10(. الفصل السابع

 

- ومما يذكر ان ثالثة حقول هي جالبات  .Mills & al-Khateeb (2018, p. 10)؛ أنظر:  لكل منهما
، اإلماراتية وحقلين Crescent  ،الماء م نحت إلى شركة الهالل-انجانا وخضر-األحمر-لك مر وخشما

 United Energy  السندباد إلى الصينية، وحقل  GeoJade Petroleumخانة إلى  -هما الحويزة ونفط

Group لصينية.ا 

نسبة المقاول من الربح وكلفة و   سنة فترة إنتاج(  20)بافتراض    المخطط  اإلنتاج  متوسطات  حتسبتا    9
(. من ناحية أخرى، 3( في الملحق )3- 3)م–(1-3من الجداول )م  ،للحقول الثالثة  ،اإلنتاج للبرميل

  2018هر األولى من  أش  ثمانيةي خالل ال-ب-أ  4,386متوسط إنتاج العراق )بما فيه كردستان(  بلغ  
النفط الموقع اإللكتروني لوزارة  ي حسب مصادر ثانوية وردت في نشرات -ب-أ  4,496، وحسب 

 أيلول. -، لألشهر كانون الثاني2018، لعام  Monthly Oil Market Reportاألوبك، 

ال   10 الثالثة  الحقول  من  كل  في  اإلنتاج  كلفة  أن  فهي  كثيرا   تتشتت  كما  المتوسط،   3.0حول 
أنظر جداول ؛  ءاالم-خضرل  برميل/دوالر  3.9خانة و-لنفط  برميل/دوالر  5.7للسندباد و  برميل/الردو 

 ( )التكاليف   (. 3الملحق  االستثمار  حجم  عن  منفصلة  أرقام  المذكرة  في  ترد  لم  أخرى،  ناحية  من 
مل االستثمار ضمن "مجموع التكاليف التشغيلية وال . رأسمالية"الرأسمالية( في الحقول الثالثة، وإنما ش 

( في مالحظات 1وبغية فصله عن مجموع التكاليف استخدمنا إجراء  يماثل ما ورد في )أ( من النقطة )
(، بما فيه استخدام نفس الرقم للتكاليف التشغيلية للبرميل المنتج. وبموجب 1( في الملحق )6الجدول ) 

( لكل حقل، بين 3لحق )جداول المهذا اإلجراء تم تقسيم مجموع التكاليف التشغيلية والرأسمالية في  
  2.96خانة  -مليار دوالر ونفط  0.55نوعي التكاليف، ليظهر أن حجم االستثمار يبلغ في السندباد  

 للحقول الثالثة. مليار دوالر   4.91مليار دوالر. أي ما مجموعه  1.40الماء - مليار دوالر وخضر
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 حالة في الجولة الخامسةالم  للحقول نسبة المقاول من األرباح و مواقع ال (1الشكل )

 
 . أسماء الحقول بالعربية، مع إضافة Mills & al-Khateeb (2018, p. 7) المصدر:

  ان تطويري  النخانة بأنهما حق-ولقد وصفت المذكرة حقل السندباد ورقعة نفط 
 ولتوضيح هذا األمر ":  فلقد ورد في المذكرة ما يلي.  الماء بأنها استكشافية-ورقعة خضر

نسب الربحية   باعتماد  بالكلمات  والوصف   الشرح  من  بدال    واألرقام   الحسابات  الى  نلجأ  سوف
  الخامسة،  التراخيص  لجولة  التنافس  عملية  في  عقود  ستة(  6)  إحالة   بموجبهاالتي تم    الفعلية

  حقل نفطي   وهوالسندباد،  حقل    هي  اطق تعاقدلثالث من  االقتصاديةسنقدم نتائج الحسابات  و 
وتراكيب ودوال    نتجحقل نفطي م    عبارة عن  هيرقعة نفط خانة التي  ،  طّورم    غيرمكتشف  
 ".  الموضوع هذا لتكون نماذج لمناقشة  ء، ة خضر المااالستكشافي والرقعة ، جيولوجية

 الت السابقة في الجو  تعاب المقاول( رسم ا2-2)
  2و   1  في الجولتين  لرسم األتعاب   ( Plateau،  )بإنتاج الهضبة  بلغ المتوسط الموزون 

  1.9ل  ويتبقى للمقاو   دوالر/برميل.  2  حوالي  قبل الضريبة  )حقول تطويرية(واألحدب  
ان    مالحظة%. مع  5  أو "الشريك" العراقيلنظير  حصة ااستقطاع  بعد  ،  دوالر/برميل

- /أوائل 2014-أواخر% قبل تعديل شروط جوالت التراخيص في  25هذه الحصة كانت  
الجولة   11. 0152 في  متوسط    4أما  االتعاب فيبلغ  للقطعتين   رسم  الضريبة  قبل 

 
، لتشير إلى النظير العراقي  partner،  ( تعبير "شريك حكومي"2018دم مذكرة وزارة النفط )ختست 11

السابقة التراخيص  بنسبة    ،في جوالت  الثابت  المقاول في رسم األتعاب  ل  ض  ف  %. وي  5الذي يشارك 

438



 43 - 7                             معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في العراق

وباستقطاع حصة   برميل./دوالر   5.5ر،في المثنى وذي قا  ،12و  10ين  يت االستكشاف 
 ، قبل الضريبة  ،رسم االتعاب من    4للمقاول في عقدي الجولة    ىيتبق   %،5النظير العراقي  

 أنظر مرزا اقتصرت على حقول غازية.    3العلم أن الجولة    مع  هذابرميل.  / دوالر  5.2
   .، الفصل السابع(2018)

ن المقصود بالضريبة هنا هي تلك التي يدفعها المقاول  أومن الجدير بالذكر  
رسم  على أساس    ة، أي رسوم األتعاب،محسوب  ت )سواء كان  أتعابه  مجموع رسومعلى  

مجموع  % من  35لوزارة المالية وقدرها    ح(اربأو كنسبة من األ  ثابت لكل برميل منتج
 .دخل المقاول(أي من ) رسوم االتعاب 

 ةـــــــالمقارن( 2-3)
  الجوالت السابقة حسب شروط  و   5الجولة    المقاول حسب شروط  دخلعائد أو    لمقارنة

المقاول لكل برميل منتج في هذه الجولة وتلك دخل  من المناسب إجراء المقارنة بين  
لكل   ،5حصة المقاول من األرباح في الجولة    تحويل  ابتداء ،  ،ب ذلكالجوالت. ويتطل

 .السعر المفترض عند    لكل برميل منتج"(  مكافئ)"  رسم أتعاب سعر نفط مفترض، إلى  
ت كيفية القيامولقد   ( في 1في الجدول )ت النتائج  ن  مِ وض    (2في الملحق )  بذلك  ع ِرض 

  12.ادناه(، 1الملحق )

  ويتبين .  ، أدناه(2الشكل )رضت المقارنة في  ع    القياس،  وبعد هذا "التوحيد" في
في الجولة لكل برميل منتج  (  المكافئتطور دخل المقاول )أي رسم أتعابه    من الشكل

. سعر النفط   بتغير  المكافئيتغير فيها رسم األتعاب  بمنحنيات  ،  قبل الضريبة وبعدها  ،5
السابقة أتعابه فإن    ، أما حسب الجوالت  بعد استقطاع حصة الثابت   دخله )أي رسم   ،

  خطوط أفقية ب  ،قبل وبعد الضريبة،  ممثل في الشكل  لكل برميل منتج  (النظير العراقي
 

ولة  استخدام تعبير "نظير" لتجنب التشوش الذي يمكن أن يثار من المشاركة في توزيع األرباح في الج
 بين الجانب العراقي والمقاول.  5
12

(، في كيفية استخدام سعر النفط الخام لحساب  3( والجداول الواردة في الملحق ) 1- 3قرة )مأنظر الف   
 . 5الجولة اإليراد من إنتاج النفط والغاز في 
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  دوالر/برميل قبل الضريبة   3.2حيث يبلغ    ال يتغير فيها رسم األتعاب بتغير سعر النفط،
، السابقة( دوالر/برميل، المشار لهما في الفقرة    5.2و  1.9)وهو متوسط موزون لرسمي  األتعاب  

   13الضريبة. دوالر/برميل بعد  2.1و

 دوالر/برميل،   31.3بعد تساويهما عند سعر نفط  أنه  ،  (2الشكل )ويتبين من  
الجولة  ت المقاول في  ما يحصل عليه  بين  الفجوة  وما كان سيحصل عليه    5تصاعد 

 ،دوالر/برميل   50نفط    عند سعر  ،حسب شروط الجوالت السابقة. على سبيل المثال
لكل   ( دوالر )بعد الضريبة  3.5سيحصل على متوسط    ن المقاولأف  ، اإلنتاج  عمر   خالل

مقارنة مع   منتج  ولكن    برميل/ دوالر  2.1برميل  السابقة.  الجوالت    عند حسب شروط 
نفط   عليه  80سعر  يحصل  ما  يصبح  الضريبة  المقاول  دوالر/برميل    5.9  ()بعد 

مع   مقارنة  شروط  /دوالر  2.1دوالر/برميل  حسب  السابقةبرميل  وهكذا الجوالت   ، ،
 يتصاعد رسم االتعاب المكافئ بتصاعد سعر النفط. 

الماء( حسب -خضر  ،خانة-نفط، للمقاول )السندباد متوسط رسم األتعاب "المكافئ" (2الشكل )
 شروط الجولة الخامسة ومقارنته بالجوالت السابقة 

 
 (. 1)  الملحقفي  (،1) الجدولر سم الشكل باستخدام بيانات  المصدر: 

 
 دوالر/برميل. 3.2 المتوسط الموزون بيان كيفية حساب ، في 2-2م، الفقرة (2أنظر الملحق ) 13
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يرى   ، Mills & al-Khateeb (2018)كملز والخطيب ،  اب ت  ك  لغير أن بعض ا
، فيما يخص السابقةبالجوالت   5الجولة    أو مقاربة شروط  مقارنة   من غير المناسب   أن

 : التالية لألسباب  أتعاب المقاول، رسم

.  تتسم باحتياطيات ضخمة   (2و   1السابقة )بالذات الجولتين  ن الحقول في الجوالت  إ  (1)
  للبرميل   منخفضا ()حتى ولو كان  ثابت  أن رسم أتعاب    ،implies،  ويتضمن ذلك

  ، في المقابل  .في هذه الحقول  اإلنتاج  "لضخامة"يقود إلى عوائد عالية نتيجة  المنتج  
 14.أصغر )ومن ثم إنتاج( تتسم حقول الجولة الخامسة باحتياطيات 

)أكسون/موبل،    سابقةالجوالت العن بعض عقود    نفطية  إن حقيقة تخلي شركات   (2)
بل أن   .هذه الشركات ذب  ت هذه العقود أصبحت ال تج  أن شروطشل، الخ( يعني  

للمقاول كان سالبا  في الجولة الثانية    الداخلي  أن معدل العائد   يذكرانملز والخطيب  
(-3.5  ،%p. 18).15 

 
  ، 5في الجولة    ،الماء-انة، السندباد، خضر خ-نفط  لحقول   ، ’planned‘،  اإلنتاج "المخطط"  يبلغ 14

. ي، مع التقريب( -ب-أ   338)المجموع    على التوالي، خالل فترة العقد  ي،-ب-أ  117،  102،  118
ي - ب-أ   400ي في نجمة والقيارة، إلى  -ب-أ  115  متوسط  قارن ذلك مع إنتاج "هضبة" يتراوح من

ي في الرميلة، في الجولتين  -ب-أ  2,100وإلى    1- ي في غرب القرنة-ب-أ  1,302في حلفاية إلى  
في حقل  ولكن ما يستحق المقارنة أيضا  أن المقاول    (.2015/ 2014)بعد تعديل شروطها في    2و  1

)قبل الضريبة وحصة    ثابت  إجمالي   رسم أتعاب  ي م نح-ب-أ   230بإنتاج هضبة    2في الجولة    الغراف
األحدب كذلك  و   2نجمة والقيارة في الجولة    ودوالر/برميل فقط. أما مقاول  1.5  النظير العراقي( يبلغ

دوالر/برميل، في الوقت الذي يقارب إنتاج الهضبة بحقولهم  6  -  5  يبلغ  فقد منحوا رسم أتعاب ثابت
نفط من  لكل  المخطط  ا -اإلنتاج  خضرخانة،  يمكن  -لسندباد،  فال  لالحتياطيات  بالنسبة  أما  الماء. 

  5الجولة  اإلنتاج المخطط للحقول الثالثة في  . أرقام  5ولة  للج  مقارنتها لعدم توفر بيانات موثوقة عنها
(  3- 3)م-( 1-3الجداول )م  في   البترول المتراكم المنتج"  "لحجم  سنة فترة إنتاج  20بافتراض    محتسبة

 ، الفصل السابع(. 2018فمن: مرزا )  واألحدب،  2و 1(. أما أرقام الجولتين 3في الملحق ) 
ن لهذا المعدل السالب، حيث ال يحتوي المصدر على بيانات من غير الواضح كيف توصل الكاتبا 15

اب معدل العائد الداخلي : هل تم حسالتالي  ستفساراالثار  ي    لذلكخلفية أو تفاصيل احتساب مساندة.  
، مجنون، حلفاية، غراف، الخ( وقت منح  2- ، وعددها سبعة )غرب قرنة2لجميع العقود في الجولة  

وقت انعقادها؟ أم هل جرى حسابه من قبل   5رنته مع عقود الجولة  حتى يمكن مقا   2010العقود في 
 الحساب؟ هي تفاصيل  ومان، في الوقت الحاضر مع نظرة للماضي والمستقبل، وألي عقود، يالكاتب
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ال  (3) النفطيةظتغير  المناطق  عرض  وزيادة  الدولية  االلقد  ف  . روف  في  ستثمار  أدى 
 والنفط   ، sub or pre-salt oil،  والنفط تحت الملحي  ،tight oil،  المحصورفط  الن

عرض الحقول النفطية على شركات النفط في مختلف أنحاء ، الخ، إلى زيادة  الثقيل
 .العالم

إلى نتيجة أنه ينبغي اجتذاب الشركات    كاتبانفي ضوء هذه األسباب، يصل ال
الداخلي للعائد    "وتأمين معدل "مقبول  األرباحي  ف  اشراكه إتتمثل بحوافز    ابمنحه  النفطية 

االستثمار النفطية  على  الشركات  عادة   عموما  ’الكاتبين    بتعبير)  وهو  تتوقعه 
‘typically)  15؛% Mills & al-Khateeb (2018, p.18).   
كان   5من المناسب مالحظة أن جميع الحقول الستة الممنوحة في الجولة    وهنا
ات القرن  ي عشرينأواخر  لآلبار في سنين مختلفة تمتد منذ    ي وحفرزلزال  مسحقد جرى لها  

. وبهذا فهي تتسم باحتمال عال  كاتبان ليه الإكما يشير    ،الماضي وحتى الوقت الحاضر
النفط   وجود  الحقول  في  التطويريةفي  الحقول  في  القول  عن  وغني  . االستكشافية، 

المقاول غير عالية. ويتبع ر  ثمااست وبالنتيجة فإن المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها  
 مبررة.  تكون  قد الهذا أن المبالغة في معدل العائد الذي يرغب به المقاول  

 معدل العائد على رأس المال المستثمر للمقاول ثالثًا: 
 تشخيص رأس مال المقاول ومعدل العائد  ( 3-1)

الدخ بمقارنة  وذلك  االستثمار  على  العائد  معدل  ي حتسب  عامة،  )ابصورة   إليرادات ل 
خالل فترة معينة مع قيمة االستثمار خالل هذه الفترة. وبالطبع يتقبل  16ناقصا  التكاليف( 

المحتسب لفترة محددة من عمر المشروع، أو معدل  العائد "البسيط"هذا التعريف معدل 
حاصل ويساوي معدل العائد "البسيط"  العائد الداخلي المحتسب لكامل عمر المشروع.  

، رأسماله المستخدم في المشروع   ة معينة، علىالذي يستلمه المقاول في فتر   خل،الد قسمة  
الذي يجعل مجموع    معدل الخصمالفترة. أما معدل العائد الداخلي فإنه يساوي    هذهخالل  

للصفر.  مساويا   المشروع  عمر  خالل  )للمقاول(  النقدي  للتدفق  الحالية  القيمة  صافي 
 

 . capital gains، ما يسمى ارتفاع قيمة رأسمالايضا   يراداتاقتصاديا ، تشمل اإل 16
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موع التدفق النقدي الحالية لمجي يساوي بين القيمة  ى، هو سعر الخصم الذ بعبارة أخر 
(، خالل يرادات السالب )التكاليف( والقيمة الحالية لمجموع التدفق النقدي الموجب )اإل

 17عمر المشروع.

وإذا كان يمكن تشخيص دخل المقاول بأنه حصته من األرباح، فينبغي أيضا   
"استثمار لنحاول تشخيص  "المستثمر".  المقاول في تشخيص رأسماله  يقوم  المقاول.   "

والتكاليف   5الجولة   التشغيلية  التكاليف  على  بالصرف  السابقة(  الجوالت  في  )كما 
ثة أشهر من صرفها. أي الصرف خالل ثال   كل ستعيد هذه التكاليف بعد  الرأسمالية وي

التالي. وحسب شروط الجولة   يتراوح   5ربع سنوي معين يستتبعه استعادته في الربع 
%  30هما    ،الخام  النفطتصدير  ، تبعا  لسعر  الستعادة بين حدين أدنى وأعلىمقدار ا

عليه70و يطلق  مما  الجولة  ،%  هذه  أدلة  والتطويرية   بتعابير  االستكشافية   ،للحقول 
)أي قيمة اإلنتاج من النفط الخام    Net Deemed Revenue"المفترض"،    يراد صافي اإل "

ة ـــ ـي أدلــف  (e) 19.5ادة  ــــ ر المــــ؛ انظع(ـاوة/ريـــإت%  25ا  ــا  منهـوالغاز وسوائله مطروح
. MoO (2018a, 2018b)ط ــــوزارة النف

18
 

 
%، مثال ، 21سنوي، عادة. لذلك، عند النص على أنه يساوي    لمعدل العائد على االستثمار ب ْعد   17

إذا كان العائد من نفس مبلغ دوالرا  خالل سنة. أما    12دوالر ينتج عنه   100يعني أن استثمار  فهذا  
ن  إفينبغي ترجمة المعدل الربع سنوي إلى معدل سنوي. فالقول    ي ستلم بفترات ربع سنويةاالستثمار  

  يتبعه  %، ينبغي أن3قدره، مثال ،    من السنة  خالل ربع سنوي معيندوالر    100على  معدل العائد  
السنوي  المعدل  ذلك،   احتساب  ويكون  االستثمار.  هذا  على  أربعة   للعائد  بالعدد  بضربه  أما 

أو  %12=3×4) البسيط،  العائد  معدل  حالة  في  للسنة  compound it  "تركيبه%(،   "
. بعبارة أخرى، فأن معدال  لربع سنة لبسيط والداخليمعدلي العائد ا  ة%[، في حال 12.6=%4(1+3])

 %، حسب طريقة االحتساب. 12.6- %12يقابله معدل سنوي في المدى  % 3بمقدار 
، لكل  (قيمة اإلنتاج من النفط الخام والغاز وسوائله)  حساب اإليراد المفترض  في  (3أنظر الملحق )  18

. ومن الجدير بالذكر، في مذكرة وزارة النفط الماء-خانة، خضر -من الحقول الثالثة، السندباد، نفط
ي ستخدم  2018) استخد "Deemed Revenue"  لترجمة  المفترض"  عائد"التعبير  (  آثرنا    م ا. ولكننا 

 ". لعائدالوارد في تعبير "معدل "ا  ،Return،  لعائد"ا "تمييزا  له عن  "  Revenue"  لترجمة  "إيراد"  تعبير
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النقطة تعريف    إن  أن  هي  للمقاول  بالنسبة  لها  االنتباه  ينبغي  التي  األساس 
رأسماله المستثمر والذي يحسب على أساسه معدل العائد هو ما صرفه في الربع السنوي 

ي وبهذا  األرباح في  المنصرم.  المقاول من  باعتقادي: حصة  العائد،   ربع ساوي معدل 
والتشغيلية في  الرأسمالية  التكاليف  سنوي معين مقسوما  على مجموع ما صرفه على 
التكاليف التي صرفها المقاول، في ربع   الربع المنصرم. وفي حالة عدم تسديد كامل 

يف، بحيث يتراكم المتبقي منها، سنوي معين، نتيجة للحدود العليا على استعادة التكال
يلي: حاصل قسمة حصة المقاول من األرباح في ربع يصبح تعريف معدل العائد كما  

الربع  حتى  والتشغيلية  الرأسمالية  التكاليف  على  صرفه  ما  متراكم  على  معين  سنوي 
من   يسدد  لم  ما  باالعتبار  يأخذ  المتراكم  استخدام  إن  استعادته(.  يتم  )ولم  المنصرم 

 كاليف المصروفة.الت

، أن معدل العائد للمقاول ليس له عالقة  impliesإن هذا التعريف يتضمن،  
. ذلك أنه عند قيمته  )او استعاد(  ت د  دِ الذي صرف عليه المقاول والذي س  باالستثمار  

العراقي.  الجانب  ملك  يصبح  صرفه(  ما  لقاء  المقاول  استعاده  ما  )أي  قيمته  تسديد 
استثما  ،وبالنتيجة يفأن  المقاول  الذي working capital،  العامل  رأسمالهساوي  ر   ،

يستخدمه في الصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية زائدا  المتراكم من التكاليف 
فهو كأنما يقدم، في الحقيقة، قرضا  قصير المدى )بدون فائدة( للجانب   غير المسددة.

التسديد الكامل للتكاليف(. والتسديد الة عدم  العراقي لفترة ثالثة شهور )قابلة للتمديد في ح
   .يبدأ بالطبع بعد البدء باإلنتاج. أما قبل ذلك فيكون القرض لفترة أطول

 ، االستثمار وبداية اإلنتاجبداية  غير أن األمر يختلف حين تطول الفترة بين  
ويطول ، وكذلك عندما تتراكم متأخرات التسديد  وهذا يحدث عادة في الحقول االستكشافية

التأخيرأم يصبح  د  إذ  المقاول    تعريف.  العاملب استثمار  مناسب. على   رأسماله  غير 
 

لنسبة للمقاول، يشير إلى ربحه او دخله من االستثمار. أما ترجمة  " في هذه الورقة، بالعائدإن تعبير "ا
 .في أدلة وزارة النفط لتعني إيراد بيع النفط والغاز  Revenueإيراد فهي أقرب لما هو مقصود من كلمة  

444



 43 - 13                             معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في العراق

سنوات حتى بداية    ثالث سبيل المثال، لو كان طول الفترة التي يستثمر فيها المقاول  
 وتبدأ االستعادة لن يستعيد أيا من نفقاته االستثمارية خالل هذه السنوات.    فإنهاإلنتاج  

"صافي % من قيمة  70- % 30م تتراوح في المدى  اج ومن ضمن قيابتداء اإلنت  بعد 
، كما أشير إليه أعاله. وحتى بعد بداية اإلنتاج سيستغرق التسديد فترة المفترض" يراد اإل

الذي صرف رر، حسابيا ، افتراض أن االستثمار  يكون من المب  سباب األ  هإضافية. لهذ 
ى أو حد مقبول من  رأسمالية زائدا  حدا  أدنحتى يتم تسديد نفقاته ال  له،يعود  عليه المقاول  

 معدل العائد )قبل أو بعد الضريبة(.  

 وزارة النفط  )"إيضاح"( في مذكرة معدل العائد الداخلي للمقاولأرقام ( 3-2)
 ص  ، نMoO (2018a, p. 15)في دليل العقود االستكشافية،    (b)3.7ورد في المادة  

احتساب معدل   ،يضمنها، من بين متطلبات أخرى   "يةدراسة اقتصاد "م المقاول بإجراء  زِ لْ ي  
وكذلك )العقد    خالل تنفيذ الضريبة( الذي سيحققه المقاول    بعد العائد الداخلي المتوقع )

  . (%10و  %بسعري خصم صفر  ، بعد الضريبة،لصافي تدفقه النقديالقيمة الحالية 
لعائد الداخلي  امعدالت  (  2018)الواردة في مذكرة وزارة النفط    وتبين البيانات 

)بعد %  25% إلى  17تراوح من  ت  ،للحقول الثالثة الواردة بياناتها في المذكرة  ،للمقاول
؛ أنظر الجداول في الملحق برميل/دوالر  75و  50  الخام  حسب سعرين للنفطالضريبة(،  

المشار أليه في   أو المقبول  أعلى من الحد األدنى  هذه معدالت و   .في هذه الورقة  (3)
كأنما    للحقول الثالثة تكون المذكرة  الداخلي  وباحتساب معدل العائد   أعاله.،  ياثان الفقرة  

ساب تسري على تح ألن متطلبات هذا اال، وذلك  جميعا  حقول استكشافية  اعتبرتهاقد  
 . MoO (2018a ,2018b)النفط،    وزارة ، حسب أدلة  الحقول االستكشافية دون التطويرية

حقلين تطويريين وحقل استكشافي،   لى لهذه الحقول إ  المذكرة نفسها  لتقسيم   ا  وهذا خالف
 .يا  ثان   في الفقرةكما أشير أليه 

 معايير منح العقود في الجولة الخامسة  رابعًا: 
تقررت بمناقصات   التيالربح    نسبةأن    إلى  5جولة التراخيص    عن  هو متاحما    يشير

(، أدلتهافي    "RPB "و    زارةالو   مذكرة  في  ،"تنافسيةال  ربحيةالنسبة  "  :تسمى"تنافسية" )لهذا  

445



 43 - 14                             معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في العراق

العقد علي  حصلي  والتي فترة  طيلة  المقاول  منح  ،ها  في  المعيار  هي   )"إحالة"(  كانت 
يبدو العقود    فأن منح  ،فيما يتوفر من شواهد إال انه    (.2018وزارة النفط )  :العقود؛ أنظر

 الحد و   ،، من ناحيةنسبة الربحل  سوية   فيها   تم التوصل ،  عملية تفاعليةمن خالل    جرى أنه  
ل للمقاولاألدنى  الداخلي  العائد  معدل  أخرى،مستوى  ناحية  من  األكثر   ،  للمدى  تبعا  

 :لنستعرض الشواهد التالية  .تنافسية  عملية  هاأكثر من احتماال  ألسعار النفط المتوقعة،

،  بدون تنسيق  من خالل المناقصة فقط  ،لكل حقل أو رقعة  التوصل من الصعب    (1)
 التي عرضها المناقصون في ظل   "التنافسية"بة الربحية  س ن"زمة توازن بين  إلى ح  

  ومدى إمكانية تحقيق الحد األعلى الذي وضعته الوزارة لنسبة الربح، من ناحية،  
 ، من ناحية أخرى. أو حده األدنى  الذي يتوقعه المقاول الداخلي معدل العائد 

للحقول   نافسيةحدود عليا على نسبة الربحية الت  قيام وزارة النفط بفرض   إن حقيقة  (2)
 Mills & al-Khateeb، كما ورد في  الممنوحة أو المعروضة في جولة التراخيص 

(2018, p. 10)   ،يتضمن  ،implies ،   رية يأن الوزارة قامت بعمليات حسابية تحض  
 لمعدل العائد الداخلي   أيضا    وكذلك  5  حقول المعروضة في الجولةلللهذه النسبة  

 .  بةة محتس كل نسب يترافق مع الذي للمقاول
االستكشافية  إلزام  (3) الحقول  في  "  ،المقاول،  العائد   "دراسةبتقديم  معدل  فيها  يبين 

 ، كما أ شير له أعاله. نتيجة الستغالل هذه الحقول الداخلي الذي يتوقعه
  رجح ت  ،  ثانيا  في    اشير أليهأ    مناقصات العقود، التيظل محدودية المنافسة في  في    (4)

وحسابات المقاول للوصول إلى نسبة    ات الوزارةة حسابمقارن  ت أنه تم  هذه الشواهد 
بأقل األسعار    الداخلي للمقاول  أدنى أو مقبول لمعدل العائد   مستوا  الربح تحقق    من

، في الفقرة من حسابات الوزارة المشار أليها  يالحظ. لذلك  المتوقعة للنفط مستقبال  
د للحقول الثالثة  معدل عائأن أقل    ،( أدناه3ق )حوالمبينة في جداول المل  ،السابقة

وهو أعلى  خانة  -لحقل نفط )بعد الضريبة(  %  17  هودوالر/برميل    50عند سعر  
  ؛ % 15  (typically‘  عموما  ’)  وهو  ،"عادة" شركات النفط  ،من ذلك الذي تتوقعه

 . ثانيا   كما أشير له في
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بسعر    بحد أدنى أو مقبول،  داخلي  على هذا فإن المقاول مع تأمين معدل عائد   (5)
،  يتمتع سوف    ، الربع قرن القادمملموس خالل    هامشبانخفاضه  من غير المتوقع  ٍط  فن

. أنظر الفقرة  سعر النفطمع تصاعد  يتصاعد    عائد داخلي  عدلمب  باحتمال عال،
 التالية. 

 في الجولة الخامسة في العقود الممنوحة للمقاول  المالية تبعاتال ًا: خامس
الفقرة هذه  في  السنتناول  الناحية  من  المالية  تحليلية،،  التبعات    الممكنة   والزمنية  أهم 

رأسماله المستثمر وتحقيق   عادةاست  بالذات: )أ(؛  تطبيق معايير منح العقود ل للمقاول نتيجة  
، )ب( أو  حد أدنى من معدل العائد الداخلي قبل انقضاء فترة الترخيص بمدة ملموسة

خلي يتخطى هذا الحد بهامش االستمرار في الترخيص إلى نهايته وتحقيق معدل عائد دا
، في ، سنستخدمالتبعات هذه  في استطالع  و   . )إضافة الستعادة رأس المال(  غير صغير

يفترض مقاولة شبيهة أو حقل شبيه، ولكن ليسا   ،Computableحسابيا ،    ا  تمرين  أدناه،
نفط مع  متطابقين،  اكتمال -بالضرورة  عدم  إلى  التطابق  عدم  احتمال  ويعود  خانة. 

 وما يستدعيه ذلك من افتراضات وتقريب.   ، المتاحة للكاتب،ت والمؤشرات حولهماالبيانا

 خانة-نفطبلحقل شبيه  احتساب معدل العائد الداخلي :تمرينال( 5-1)
مجاميع التدفقات بيانات مت دِ خْ في "تركيب" المقاولة أو الحقل الشبيه، في التمرين، ا ست  

التي تشمل، مجموع  (، و 2018رة وزارة النفط ) خانة الواردة في مذك- نفط رقعةالمختلفة ل
كمية إنتاج النفط الخام المتراكمة خالل فترة أو عمر اإلنتاج والنسبة المحتسبة لمجموع  

، إلى مجموع قيمة إنتاج النفط الخام )البترول(، Deemed Revenueاإليراد المفترض،  
، في المذكرة  لهذه الرقعةشرات  ى آخره من البيانات والمؤ ونسبة الربح الممنوحة للمقاول، إل

( في الملحق 2- 3دوالر/برميل. أنظر: الجدول )م  75و  50عند سعرين للنفط الخام  
(. وبسبب عدم بيان النمط الزمني للتدفقات النقدية، وال فصل التكاليف التشغيلية عن  3)

لجأنا    الداخلي عند كل سعر نفط،  الرأسمالية، في المذكرة، والالزمة لحساب معدل العائد 
حول   افتراضات  تشغيلية إلى  بين  التكاليف  مجموع  تقسيم  في  وكذلك  النمط،  هذا 

 (،7( و)6الجدولين )   كما ورد في؛  ورأسمالية، ونوع الحقل )استكشافي، تطويري(، الخ
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)  ومالحظاتهما، الملحق  أخرى   .(1في  ناحية  يبين  من  التكاليف،  تقسيم  بعد   كال ، 
استث الجدوال المجموع،  سطر  في  الرأسمان،  )التكاليف  الحقل مارا   في  يبلغ   الشبيه  لية( 
الجدوالاهذ   ويمثل مليار دوالر.  2.96 المبرمجة  ن  عة  س  المو  الخلفية   في ن وجداولهما 
 اإللكترونية.   ،Computable، أدوات التمرين الحسابي،  EXCELات صفح

 وتحقيق حد أدنى لمعدل العائدفترة استعادة المقاول لرأسماله ( 5-2)
لفترة التي يستعيد المقاول رأسماله "المستثمر" بيان احالتين ل  ،في هذه الفقرة  تناول،نس

- شبيه نفط هي اعتبار    ،. الحالة األولى، خاللهاويحقق حد أدنى لمعدل العائد الداخلي
وفي كال الحالتين نفترض أن المقاول  تطويري.حقل  استكشافي، واألخرى  حقل  خانة  
، وأن سعر كحد أدنى أو مقبول  )قبل أو بعد الضريبة(  %15عدل عائد داخلي  ميتوقع  

 ستخدم التمرين في الحساب. وسي   19دوالر/برميل.  75  -  50  النفط الخام سيقع في المدى

 استكشافيخانة كحقل -نفطشبيه : 1الحالة 
يتم خالل فترة استكشاف/تطوير، تستغرق ثالث سنوات ونصف،   لنفترض أن االستثمار

لبدء العمل بالعقد ويستمر عشرين سنة )أي إلى سنة   الرابعةالسنة    فيويبدأ اإلنتاج  
( في الملحق 6الجدول )  مالحظات   (. وفي ضوء البيانات واالفتراضات الواردة في23

دوالر/برميل خالل عمر  62.5إذا كان سعر النفط   ،، أدناه(3الشكل ) يتبين من، (1)
الخامسة من اإلنتاج ول السنة  بحل  أنه  ،دوالر(  75و   50)وهو متوسط السعرين   اإلنتاج

من بداية العقد( يكون المقاول قد استعاد تكاليفه الرأسمالية )والتشغيلية( وحقق   ثامنة)ال
 

 شكال المبين في األخانة،  -خدم هذا التمرين لحساب معدل العائد الداخلي، للحقل الشبيه بنفطاست   19
الضريبة( المحتسب في هذا التمرين، عند  بعد  معدل العائد الداخلي )  ويقاربهذه الفقرة.    ( في4) -(2)

الداخلي ل العائد  خانة، الوارد في مذكرة الوزارة، -نفط  رقعةاعتبار هذا الحقل بأنه استكشافي، معدل 
ية فترة دوالر/برميل، في نها  75و  50ط  (، عند سعري النف3( في الملحق )2- 3والمبين في الجدول )م

تدقيق مدى قرب ل(. ولكن ليس لدينا طريقة  1( في الملحق )4العقد. قارن هذا الجدول مع الجدول )
في   بيانه  لعدم  األخرى،  النفط  أسعار  عند  التمرين،  هذا  في  المحتسب  هذه المذكرةالمعدل،  عند   ،

 ا . كبير  لن يكون بأن الفرق  توقعنااألسعار. هذا مع 
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. أما إذا %15قدره    سنويا  على "رأسماله" المستثمر )قبل الضريبة(،  IRRداخليا ،  دا   ئعا
  الشكل، أنه   ين من، يتب % بعد الضريبة15كان هدفه تحقيق معدل عائد داخلي قدره  

عشر منذ بداية العقد( يكون المقاول قد استرجع    حادية)ال  ج نتالإل  الثامنةبحلول السنة  
. ( بعد الضريبة)المنشود    الداخلي  مع تحقيق معدل العائد   (والتشغيلية )  الرأسمالية تكاليفه  

إذا    أنها تقصرفي حين    تطول،  الفترةفإن  دوالر/برميل    50أما إذا كان سعر النفط عند  
 الشكل. دوالر/برميل، كما يتبين من  75كان السعر 

استخالصه   يمكن  ما  تقدمإن  المقاول  مما  أن  سعرهو  عند    62.5  نفط  ، 
 على يحصل    سعر "وسط" غير مبالغ به بالمنظور الحالي للمستقبل،وهو  ،دوالر/برميل

حوالي   إالمر  يولم   قبل الضريبة   %( 15حده األدنى أو المتوقع لمعدل العائد الداخلي )
وما يمكن استنتاجه   .فترة اإلنتاج  ثلث   حواليمر إال  يولم    فترة اإلنتاج، وبعد الضريبةربع  

أن من ذلك،  لرأس ال  في ضوء  مالكا   المقاول  باعتبار  المقاولة  استمرار  تبرير  صعب 
 .، لما بعد هذه الفترةوربما حتى المشاركة في األرباحالمال، 

رأس مال المقاول وتحقيق  استعادة  سنين: عدد ياستكشاف  خانة كحقل-نفطشبيه  (3الشكل )
 الجولة الخامسة ،له %15معدل عائد داخلي 

 
 (. 1، في الملحق ) (2) ستخدام بيانات الجدولاسم الشكل بر   المصدر:
 . سنة 23فترة العقد االستكشافي  مالحظة:
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 تطويري خانة كحقل -نفطشبيه : 2الحالة 

تغطي أن فترة التطوير  و )وليس استكشافي(  قد تطويري  عند افتراض أن هذا العقد هو ع 

)  سنتين االستكشاف  فترة  ا  وأن  (ثالثة سنوات ونصفبدال  من  يبدأ من  سنة  لاإلنتاج 

 ىحت األولى لإلنتاج  ولكنه يزداد خالل أرباع السنة    "المخطط"اإلنتاج  من    بأقل)الثانية  

الت د مع  رأس المال وتحقيق  فإن فترة استعادة  (مخططال  مستوى الفي نهايتها إلى  يصل  

تقصر   المنشود  ملموسالعائد  )ويبين   20.بمدى  أدناه،( 4الشكل  الحالة  ،  حيث هذه   ،  

% )قبل 15أن المقاول يحقق معدل عائد  دوالر/برميل،    62.5سعر نفط    عند   ،يالحظ

 من بدء العقد(.  نهاية السنة الرابعةاإلنتاج ) بداية  من نهاية السنة الثالثة عند الضريبة( 

من اإلنتاج   الرابعةالسنة  نهاية  % )بعد الضريبة( في  15يحقق معدل عائد  كما أنه  

إذا كان سعر النفط عند   ،(3الشكل )وكما في    (.من بدء العقد   نهاية السنة الخامسة)

 .دوالر/برميل  75إذا كان السعر    أنها تقصردوالر/برميل فإن الفترة تطول، في حين    50

ال الفترات األقصر  المقاول رأوفي ضوء  فيها  يستعيد  سماله ويحقق معدل تي 

يصبح تبرير استمرار المقاولة )باعتبار ،  اسواء قبل الضريبة أو بعده%،  15عائد داخلي  

أصعب   لنهاية عمر المشروع،  المقاول مالكا  لرأس المال وحتى المشاركة في األرباح(

 بكثير من حالة العقد االستكشافي.

 
دوالر(، ولكن ال نصل تماما ، لفكرة حساب معدل العائد على   75ر نفط  هنا نقترب )خاصة عند سع 20

(، لهذا يبقى افتراض ملكية المقاول لكامل راس مال  1-3التي أشرنا لها في الفقرة )  رأس المال العامل
 المشروع، لغرض الحساب، قائما .
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رأس مال المقاول وتحقيق معدل  استعادة  سنين: عدد حقل تطويري خانة ك-نفطشبيه  (4الشكل )
 الجولة الخامسة ،له %15عائد داخلي 

 
 (. 1في الملحق )  (،3) ستخدام بيانات الجدولارسم الشكل ب المصدر:

 . سنة 21.5 تطويري فترة العقد ال مالحظة:

  سعر النفط : تغير معدل العائد بتغيرفترة العقداستمرار المقاولة لنهاية ( 5-3)
معدل   المقاولمن المتوقع أن يحقق استمرار المقاولة إلى نهاية فترة العقد فإن  في حالة

عند استمرار سعر النفط   بمستو ملموس  ،%15  ،عائد أعلى من الحد األدنى المبين
لفترة    50فوق   أدناهطويلةدوالر/برميل  الممكن، من  .  ، كما سيتبين في  غير ان من 

واستمرارها    معدل عائد داخلي "غير مناسب" عند انهيار أسعار النفطق  تحقي  ،ناحية أخرى 
يل والقلق العالمي د ، ربما ألسباب تتعلق بتطور الوقود الببمستوى منخفض لفترة طويلة

خالل   االحتمال،  هكذا انهيار منخفض هذا بالرغم من أن مثل    .حول التغير المناخي
دوالر/برميل،   50منظور الحالي، تخطي سعر الربع قرن القادم. إذ تشير التوقعات، بال

 أنظر: بهامش غير قليل؛ ، المستقبلية رةـك الفتـلخالل ت
 IEA (2017, p. 52, 2018a, p.17, 2018b, p. 6), OPEC (2018, pp. 39, 162). 
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  ، (1.5)   منه  أدناه، في الجزء األعلى  (5الشكل )من    الحظ  ،وعلى كل حال

عند   أنه  ،)في التمرين المستخدم هنا(  افيا  حقال  استكش  خانة- حقل نفط شبيه  الذي يعتبر  

وهو    %3.4  الضريبة(  بعد دوالر/برميل يساوي معدل العائد الداخلي )  20  نفطسعر  

 دوالر/برميل يقفز معدل العائد الداخلي   50سعر نفط    عند معدل منخفض جدا . ولكن  

%، 22يساوي    ،برميل/دوالر  75  نفط  عند سعر%، و 16إلى حوالي    )بعد الضريبة(

  100% عند سعر نفط  27ليتصاعد بعد ذلك بتصاعد سعر النفط حتى يصل إلى  

  (.1( في الملحق )4؛ أنظر أيضا  الجدول )دوالر/برميل

خانة حقال  تطويريا   -نفطشبيه  ند اعتبار  ويزداد الفرق اتساعا" بصورة واضحة ع

األسفل ) الجزء  يتبين من  )( من  2.5كما  أنه.  (5الشكل  نفط    الحظ    20عند سعر 

سعر   % فقط، ولكن عند 3.8  الضريبة(  بعددوالر/برميل يساوي معدل العائد الداخلي )

عند  %، و 22إلى حوالي  )بعد الضريبة(  يقفز معدل العائد الداخلي    برميل/دوالر  50نفط  

ليتصاعد بعد ذلك بتصاعد سعر %،  33يقفز مرة ثانية إلى  ،  برميل/دوالر  75  نفط  سعر

نفط  44حوالي  إلى    النفط حتى يصل أيضا  دوالر/برميل  100% عند سعر  أنظر  ؛ 

 (.1)( في الملحق 5الجدول )

الضريبة، وهي بالطبع    قبلن أيضا  معدالت العائد الداخلي  ويبين كال الشكال

 ، ولكنها تبين الصورة ذاتها. الضريبة عند كل سعر للنفط بعد لمعدالت امن  أعلى

مقنع حو  هناك تسبيب  ليس  األربا وبالنتيجة  نسبة من  المقاول  ح  ل ربط منح 

 ة أو بعدها. ، سواء قبل الضريبوتأمين حد أدنى او مقبول من معدل العائد الداخلي
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 الجولة الخامسة  ،خانة-نفطشبيه لللمقاول  ،IRRالداخلي،  معدل العائد (5الشكل )
 استكشافي حقل ك( 1.5)

 
 

 حقل تطويري ك( 2.5)

 
 (. 1) الملحق في  تباعا ،  (،5و) (4) ينالجدولبيانات باستخدام  نر سم الشكالالمصدر: 

 

453



 43 - 22                             معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في العراق

 

 أو المقبول   الحد األدنىتحقيق  و   للبرميل المنتج   ًا: رسم األتعاب الثابتسادس
 معدل العائد الداخليل

، باستقالل عن تقلبات للمقاول  معدل العائد )الداخلي(ل  أو حد مقبول  تأمين حد أدنىل
ر النفط أو مبالغة )خاصة عند تخطي سعوما ينطوي عليه ذلك من بخس    سعر النفط

رسم أتعاب   مستو مناسب من  فإن ذلك يمكن تحقيقه من خالل تأمين  ،دوالر/برميل(  50
 في مذكرةورد في الجداول المعروضة    ،على سبيل المثال  .منتج(  )لكل برميلثابت  

النفط  )"إيضاح"( من  (2018)  وزارة  يتبين  وكما   ،( أتعاب   أدناه،  (6الشكل  رسم   أن 
قبل  21( المكافئ""أجر الربحية    تعبيرب   المذكرة،، في  شير لهأ  )  برميل/دوالر  1.8بمقدار

وأن  ، بعد الضريبة %18ي لمقاول في حقل السندباد معدل عائد داخليحقق ل الضريبة،
خانة معدل -يحقق للمقاول في نفط  ،قبل الضريبة  دوالر/برميل  6.6رسم أتعاب مقداره  

 ،برميل قبل الضريبة /دوالر  7.5  وإن رسم أتعاب مقداره،  بةبعد الضري  %17عائد داخلي  
وهذه كلها   .بعد الضريبة  %20معدل عائد داخلي    ماءال-يحقق للمقاول في رقعة خضر
   .%15معدالت عائد داخلي تتخطى 

)أي يفوق    ، بعد الضريبة"جذاب "ذا كان تحقيق معدل عائد داخلي  إوبالنتيجة،  
)لكل   تحقيقه برسم أتعاب ثابت يمكن  ومستقر  (  مقبول  ا  أو يساوي حد   محدد   ىحدا  أدن

   ؟فلماذا مشاركة المقاول في األرباح  برميل منتج(
 ، تحديدا ،(2018من المناسب اإلشارة إلى أنه لم يرد في مذكرة وزارة النفط )و 

في   ولكنفيما إذا كانت معدالت العائد الداخلي المحتسبة هي قبل الضريبة أو بعدها.  
( في 1-3التابعة للجدول )م(  3من المالحظة )(  ب )و  )أ(  ي ب الذي بينته فضوء التسبي

هو    ،أدناه  (6الشكل )في  وبالتبعية    ، في المذكرة،المعدل المحتسب   فأن،  (3الملحق )
 

ن بما أن رسم األتعاب  دوالر/برميل. ولك  50احت سبت هذه األرقام في المذكرة عند سعر نفط خام   21
(، في السياق الوارد في المتن، ي دفع بغض النظر عن مستوى سعر 6"المكافئ" المبين في الشكل ) 

 النفط.النفط فإن معدالت العائد الداخلي المترتبة عليه تتحقق بغض النظر عن مستوى سعر  
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لهذا السبب أشرنا أعاله أن معدل العائد   .الضريبةبعد  ما  لمعدل العائد الداخلي للمقاول  
 بة(. يفع الضريبة )أي بعد الضر الداخلي المحقق هو المعدل بعد د 

رسم األتعاب الثابت )"المكافئ"( ومعدل العائد الداخلي للمقاول لثالثة حقول في  (6الشكل )
 الجولة الخامسة

 
والواردة ،  (2018البيانات المشار اليها أعاله المأخوذة من وزارة النفط )  الشكل باستخدامسم  ر    المصدر:

 . لورقة( في هذه ا 3في جداول الملحق ) 

 ًا: استنتاجات سابع
تتناول هذه الورقة ثالثة حقول حدودية، اثنان مع إيران وواحد مع الكويت، من  1)  )

في الجولة    )"أ حيلت"(  )مع حقلين للغاز( م نحت   حدودية  ضمن أربعة حقول نفطية
. ومن المتوقع أن يضيف اإلنتاج  2018للتراخيص النفطية، في أواخر نيسان    5

 % من اإلنتاج النفطي الحالي للعراق.  8 حوالي ثة بما يساوي من الحقول الثال
حفر لآلبار  و/أو  مسح زلزالي    5جرى لمعظم الحقول المعروضة في الجولة  لقد  (  2)

نذ أواخر عشرينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. في سنين مختلفة تمتد م
مخاطر منخفضة.  وبهذا فهي تتسم باحتمال عال في وجود النفط فيها، ومن ثم ب

من ناحية أخرى، تبين مؤشرات الحقول الثالثة المعروضة في هذه الورقة متوسطا  
برميل   إنتاج  المنتجلكلفة  للحقول  متوسطها  عن  كثيرا   يبتعد  ال  وسط  النفط  في  ة 

 وجنوب العراق حاليا . 
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ين  نسبة من األرباح وفي ذات الوقت تأم  5منح المقاول في الجولة    بيان أسباب في  (  3)
الداخلي   العائد  معدل  من  أدنى  في  له،  حد  المنتج  للبرميل  عائده  بثبات  مقارنة 

الجولة  ا قترحت األسباب التالية: )أ( صغر االحتياطات النفطية في  الجوالت السابقة،  
في الجوالت    "بضخامتها"مقارنة    ،ومن ثم الصغر النسبي لإلنتاج المتوقع منها،  5

ة في العراق عن بعض عقود الجوالت السابقة  السابقة، )ب( تخلي شركات نفطي 
روف الدولية  ظتغير البسبب تدني معدل العائد الداخلي لهذه الشركات فيها، )ج(  

 على شركات النفط في مختلف أنحاء العالم.  النفطية حقولوزيادة عرض ال
منح نسبة من  ، لم تكن منصبة فقط على  5معايير منح التراخيص، في الجولة    إن(  4)

للمقاول وإنما كانت مزيجا  من أشراك المقاول في األرباح وفي نفس الوقت   باحاألر 
 تحقيق مستو من معدل العائد الداخلي يتغير بتغير سعر تصدير النفط الخام.  تأمين  

( نتيجة لتطبيق هذه المعايير، يستطيع المقاول أما استرجاع رأسماله المستثمر وتحقيق 5)
%، بعد الضريبة( قبل انقضاء فترة الترخيص  15ي )اخلحد أدنى من معدل العائد الد 

بمدة ملموسة، أو يستطيع االستمرار في الترخيص إلى نهايته وتحقيق معدل عائد  
 داخلي يتخطى هذا الحد بهامش غير صغير. 

بين هذه الورقة أن من الممكن تأمين حد أدنى أو مقبول لمعدل العائد الداخلي ( ت  6)
، من خالل منحه رسم أتعاب ثابت كاٍف، لكل برميل منتج،  )بعد الضريبة(  للمقاول

تقلبات  بيختلف   باالستقرار ألنه مستقل عن  المعدل  هذا  ويتسم  الحقول.  اختالف 
وما ينطوي عليه ذلك من بخس أو مبالغة )خاصة عند تخطي سعر    سعر النفط

شرطا     ي األرباح ليست . وبالنتيجة، فأن مشاركة المقاول فدوالر/برميل(  50النفط  
 للمقاول.لتأمين حدا  أدنى أو مقبول لمعدل العائد الداخلي  ضروريا  

التصعيد،  (  7) شروط  أهمية  من  في Escalation Clausesبالرغم  ت شمل  لم  التي   ،
 ، بشكل مناسب   ،ن تناولهاأ، غير أن هذه الورقة لم تتناولها. ويعود ذلك إلى  5الجولة  
و/أو معدل    المقاول من األرباح ا في نسبة  افتراضات محددة حول نمط تأثيره  يتطلب 

بيانات ومعطيات ومؤشرات غير   عن  تفاصيل عائده الداخلي. وهذا يتطلب، بدوره،
 . Public Domainال العام، في المجمتاحة 
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 (1حق )ـــــــاملل
 داول ــــــــــــــــــــاجل

الماء( حسب -خانة، خضر-متوسط رسم األتعاب "المكافئ" للمقاول )السندباد، نفط( 1لجدول )ا
 ، دوالر/برميل الجوالت السابقةشروط الجولة الخامسة ومقارنته ب

حسب  متوسط الحقول الثالثة  حسب شروط الجوالت السابقة 
تصدير  سعر  الجولة الخامسة  شروط

 الخام  النفط
 قبل الضريبة  بعد الضريبة  قبل الضريبة  بعد الضريبة 

2.09 3.21 1.21 1.87 20 

2.09 3.21 1.60 2.47 25 

2.09 3.21 1.99 3.06 30 

2.09 3.21 2.09 3.21 31.3 

2.09 3.21 2.77 4.26 40 

2.09 3.21 3.54 5.45 50 

2.09 3.21 4.32 6.65 60 

2.09 3.21 5.10 7.84 70 

2.09 3.21 5.48 8.44 75 

2.09 3.21 5.87 9.03 80 

2.09 3.21 6.65 10.23 90 

2.09 3.21 7.43 11.42 100 

- 20متوسط الحقول الثالثة حسب شروط الجولة الخامسة محتسبة، لمدى األسعار  ل  البياناتالمصدر:  
في مذكرة   بيانات هذه الحقول  نفس األسس التي احتسبت بموجبهاعلى    دوالر/برميل،  100

)جداول    دوالر/برميل  75و  50  لتصدير النفط الخام(، والتي وردت لسعرين  2018وزارة النفط )
 (. 2أنظر أيضا  الملحق ) .، أدناه(3الملحق 

الضريبة تساوي األرقام قبل الضريبة ×  % فإن األرقام بعد  35بعد دفع الضريبة بمقدار    مالحظة:
65 .% 
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رأس مال المقاول وتحقيق   عادةست ا سنين: عدد يخانة كحقل استكشاف -نفطشبيه  (2) الجدول
 الجولة الخامسة ،له %15معدل عائد داخلي 

تصدير  سعر  منذ بداية عقد االستكشاف سنينعدد ال منذ بداية اإلنتاج  نينعدد الس

  الخامالنفط 

 قبل الضريبة بعد الضريبة  قبل الضريبة بعد الضريبة  دوالر/برميل

14.0 7.0 17.3 10.0 50 

7.0 4.5 10.5 7.5 62.5 

5.3 3.4 8.1 6.4 75 

ع  : محتسب من جدول تفصيليالمصدر س  ، والذي يمثل الخلفية للجدول  يةرات ربع سنو مقسم إلى فت،  مو 
حتسب عدد السنين الالزمة الستعادة رأس  ا    نفط،فلكل سعر  .  ( ادناه، في هذا الملحق6)

  . % )قبل الضريبة وبعد الضريبة( منذ بداية االستكشاف15داخلي    عائد  المال وتحقيق معدل
 نتاج. نحصل على عدد السنين منذ بداية اإلسنين، قبل بداية اإلنتاج،  3العدد وبطرح 

 سنة.  23فترة العقد االستكشافي  مالحظة:

رأس مال المقاول وتحقيق معدل  عادةستا سنينعدد خانة كحقل تطويري: -نفطشبيه ( 3) الجدول
 الجولة الخامسة ،له %15عائد داخلي 

تصدير  سعر  منذ بداية عقد التطوير  ينعدد السن منذ بداية اإلنتاج نينعدد الس

الخام  النفط 

 الضريبةقبل  بعد الضريبة قبل الضريبة بعد الضريبة دوالر/برميل
6.0 4.1 7.0 5.1 50 

3.9 2.9 4.9 3.9 62.5 

2.9 2.3 3.9 3.3 75 

ع  محتسب من جدول تفصيلي:  المصدر س  ، مقسم إلى فترات ربع سنوية، والذي يمثل الخلفية للجدول  مو 
ادناه، في هذا  7) الالزمة الستعادة رأس ا    فلكل سعر نفط،الملحق.  (  السنين  حتسب عدد 

% )قبل الضريبة وبعد الضريبة( منذ بداية التطوير.  15المال وتحقيق معدل عائد داخلي  
 . اإلنتاج، نحصل على عدد السنين منذ بداية اإلنتاجسنة، قبل بداية  1وبطرح العدد 

 سنة.  21.5فترة العقد التطويري  مالحظة:
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معدل العائد الداخلي للمقاول  :استكشافيكحقل خانة -نفطشبيه  ( 4) الجدول
 الجولة الخامسة  ،مستوى سعر النفطوللمشروع ككل حسب 

 ، %المشروع ككل
سعر تصدير   ، % المقاول

الخام النفط   
 قبل الضريبة  بعد الضريبة  دوالر/برميل 

28.9 3.4 5.0 20 

41.0 8.1 10.7 30 

51.3 12.3 15.6 40 

60.5 15.9 19.8 50 

68.8 18.4 22.8 60 

76.4 20.7 25.6 70 

79.9 21.8 27.0 75 

83.3 22.9 28.3 80 

89.8 24.9 30.7 90 

95.9 26.8 33.0 100 

ع  الخلفي   من الجدولحتسب  ا  (  1)المصدر:   س  في لكل سعر نفط  ،  في هذا الملحق،  (6)  للجدول  المو 
حول معدل العائد الداخلي للمشروع ككل، أنظر المالحظة    (2)  دوالر/برميل.  100-20المدى  

 (. 6( في الجدول )6)

معدل العائد الداخلي للمقاول  كحقل تطويري:خانة -نفطشبيه  ( 5) الجدول
 ، الجولة الخامسة مستوى سعر النفطحسب وللمشروع ككل 

 ، %المشروع ككل
سعر تصدير   ، % المقاول

 النفط الخام 
 قبل الضريبة  بة بعد الضري دوالر/برميل 

37.9 3.8 5.6 20 

59.6 9.8 12.9 30 

81.6 16.1 20.4 40 

103.8 22.2 27.8 50 

126.2 26.8 33.6 60 

148.5 31.3 39.2 70 

159.7 33.5 41.9 75 

170.9 35.7 44.7 80 

193.3 40.0 50.1 90 

215.6 44.2 55.5 100 

س    ا حتسب من الجدول الخلفي (  1)المصدر:   (، في هذا الملحق، لكل سعر نفط في 7للجدول )  عالمو 
حول معدل العائد الداخلي للمشروع ككل، أنظر المالحظة  (  2)دوالر/برميل.    100- 20المدى  

 (. 6( في الجدول )6)
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ومعدالت العائد الداخلي   : التوزيع الزمني للتدفق النقديخانة كحقل استكشافي-نفطشبيه ( 6) الجدول
   للتمرين ىألول ا  الصفحة اإللكترونية 

 ( دوالر/برميل 75 الخام النفط تصدير سعر)
 مليون دوالر 

 
  المصدر:

ع. ولقد أ عتمد في إعداد الجدول  خانة- نفط  شبيهلع  س  مو    خلفي   ع من جدول م  ج  م  هذا الجدول    (1) س   المو 
لحق الم( في  2- 3، وأعيد عرضه في الجدول )م(2018ورد في مذكرة وزارة النفط )على جدول آخر  

ع. والجدول  والر/برميلد  75، عند سعر نفط  (، أدناه3) س  ل على أساس ربع سنوي وفيه  صِ  ف    المو 
السنوية الواردة في أسفل هذا    الربع سنوية وتم تحويلها إلى المعدالت   حتسبت معدالت العائد الداخلي ا  

احت سب معدل العائد الداخلي ولقد  المحتسبة منه.    )السنوية(  الجدول لمقارنتها بمعدالت العائد الداخلي 

، إلى معدل سنوي،  ، ور كِ  rالربع سنوي،   ومن الصعب     .4g = [(1+r)-[1×  100    :، كما يلي gب 
عالخلفي  عرض الجدول   س     .، بسبب محددات حجم الصفحات في هذه الورقة  المو 

-845 0 -845 -845 0 -845 0 0 0 0 845 1

-845 0 -845 -845 0 -845 0 0 0 0 845 2

-845 0 -845 -845 0 -845 0 0 0 0 845 3

3,868 1,990 1,877 3,868 1,939 1,928 4,388 1,939 2,449 98 422 4

4,290 3,306 984 4,290 3,181 1,109 4,388 3,181 1,207 98 0 5

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 6

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 7

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 8

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 9

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 10

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 11

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 12

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 13
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 14
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 15
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 16
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 17
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 18
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 19
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 20
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 21
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 22
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 23

82,845 77,037 5,808 82,845 73,910 8,935 87,761 73,910 13,851 1,959 2,957 المجموع

80.2% ∞ 21.7% 80.2% ∞ 26.9%

79.9% ∞ 21.8% 79.9% ∞ 27.0%

Deemed Revenue ،اإليراد المفترض

قيمة إنتاج النفط الخام × %136

المجموع المجموع الجانب العراقي المقاول

:IRR ،معدل العائد الداخلي

محتسب من هذا الجدول

معدل سنوي محتسب من البيانات ربع السنوية

الجانب 

العراقي
المقاول

الجانب 

العراقي

صافي التدفق النقدي

التكاليف 

التشغيلية

تكاليف 

رأس 

المال

السنة

المجموع

بعد الضريبة قبل الضريبة

المقاول
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عإن الجدول الخلفي    (2) س  تغيير سعر    ن فيها، والتي يمكEXCEL  وهذا الجدول مبرمجان في صفحة  المو 
حتسبت ا  باستخدامها    ، والتيوما يترتب عليه من تغير معدل العائد الداخلي وغيره من المؤشرات النفط  

التمرين   أدوات أدناه،    7هذه الصفحة، مع مثيلتها للجدول    وتمثل  أعاله.،  (4)و   (2)  ولين الجدمؤشرات  
 في هذه الورقة. اإللكترونية  ،  Computableالحسابي،  

 :ما يلي   الحسابات في هذا الجدول تمت على أساس  ت:مالحظا
، والمبينة في الجدول (2018مذكرة وزارة النفط )  إلى ما ورد في مجاميع أعمدة هذا الجدول    تعود (1)

توزيعها مع و   التكاليف فيها  تقسيمتم  ولقد    .دوالر/برميل  75، عند سعر نفط  (3( في الملحق )2- 3)م
التدفقات االستكشعلى    باقي  واإلنتاج  سنوات  يلي:23- 1اف  كما  التكاليف    )أ(  ،  مجموع  يساوي 
مليون دوالر. ولكن لم تبين   4,916خانة كما ورد في مذكرة الوزارة،  - نفط لية لعقد  اسمأالتشغيلية والر 

دوالر/برميل، أنظر    2.27تشغيلية    تكاليفالمذكرة توزيعه بين نوعي التكاليف. وباستخدام متوسط  
حتسب مجموع خانة ا  - نفط  رقعةللبترول ل  بع(، وضربها باإلنتاج المتراكم، الفصل السا2018مرزا )

مليون دوالر. وبطرحه من مجموع التكاليف نحصل على مجموع  1,959غيلية بمقدار التكاليف التش
مقداره   رأسمالية  دوالر،  2,957تكاليف  مبين   مليون  الرقمين  لنوعي اوهذين  المجاميع  سطر  في  ن 

وهي   سنوات االستكشافأرباع  اإلنفاق الرأسمالي بالتساوي بين    توزيع  (ب)ول،  التكاليف في هذا الجد
، ولقد وزع بالتساوي خالل سنوات 23وحتى السنة    الرابعةاإلنتاج يبدأ من السنة    (ج)،  سنة  3.5

 مضروبا  بالرقم  تتقرر حسب مستوى اإلنتاج خالل سنوات اإلنتاج  التشغيلية    التكاليف  (د)اإلنتاج،  
صافي   )و(  ،األرباح% من  14.7  لمقاول يساوي ل  صافي التدفق النقدي  (ه )،  ر/برميلدوال  2.27

ل النقدي  يساوي  التدفق  العراقي  من  25لجانب  المفترض %  زائدا     اإليراد  من 85.3كإتاوة/ريع   %
التكاليف التشغيلية   –(  اإليراد المفترض% من  25إتاوة/ريع )- اإليراد المفترضاألرباح =    )ز(  ،األرباح

التدفقات   (ح)  ،لرأسماليةوا تقارب معدالت    ،الضريبة  بعد ،  على السنوات بحيث تتحقق  وزعت هذه 
% 17دوالر/برميل )  75و   50الواردة في المذكرة عند سعري النفط    للمقاول  العائد الداخليمعدالت  

وبما أن هذا الجدول مبين لسعر   ،(3( في الملحق )2- 3%، على التوالي(؛ أنظر الجدول )م22و 
 %. 22هو    ،الضريبة، المبين في أسفله  بعد  للمقاول  دوالر/برميل فإن معدل العائد الداخلي   75ط  نف

النفط الخام والغاز(  المفترضاإليراد  نسبة    (2) النفط الخام  )قيمة  %  136تساوي    )البترول(  إلى قيمة 
در وزارة النفط مص  من بيانات   وهذه النسبة احت سبت  ."(اإليراد المفترض)والمبينة في عنوان عمود "

 . ( أدناه3( في الملحق )2- 3الجدول )مو   ( 1- 3: الفقرة )م؛ أنظرالمشار أليه
% من 70فإن الحد األعلى الستعادة التكاليف هو    برميل/دوالر  75و  هالخام  بما أن سعر النفط    (3)

 .رضالمفتاإليراد  % ×  75  % × 70=    إتاوة/ريع(%  25  –  اإليراد المفترض)  اإليراد المفترضصافي  
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النفط الخام  70مع مالحظة أن الحد األعلى ) دوالر/برميل   50%( يسري إذا كان سعر تصدير 
 . MoO (2018a, 2018b)فــي أدلة وزارة النفـط  (e)19.5 نظـر المـادة  أ؛  فأكثر

.  انخفاض اإلنتاج المتحقق عن اإلنتاج المخطط  عند   %( من األرباح14.7نسبة المقاول )تنخفض    (4)
المخطط  ويساوي حاصل المتحقق على   Performanceما يسمى بعامل األداء،    قسمة اإلنتاج 

Factor  حاصل ضرب النسبة بعامل األداء، كما ورد  . وتساوي نسبة األرباح المعدلة أو المخفضة
ع منه هذا الجدول  م ِ الذي ج  ع  س  المو  الخلفي  ولكن بما ان الجدول  .  الوزارة  أدلة  في    (b)19.4في المادة
 . نخفضفإن النسبة ال ت  عمر اإلنتاج على مدىتحقق اإلنتاج المخطط  يفترض 

مؤشرات   ، الذي يبين، في جزءه األعلى   (3( في الملحق )2- 3الجدول )مبمقارنة هذا الجدول مع    (5)
بينما هناك تطابق بينهما في  يالحظ أنه ،(2018في مذكرة وزارة النفط ) كما وردت خانة - نفط رقعة

هناك تفاوت ضئيل في التوزيع بين المقاول والحكومة    ،النقدي بعد الضريبة  مجموع صافي التدفق
مليون   75ول بحوالي  ا)الجانب العراقي(. ففي هذا الجدول يزيد مجموع صافي التدفق النقدي للمق

 75ق النقدي للحكومة بحوالي  في حين يقل صافي التدف   ،(2-3%( عنه في الجدول )م1.3دوالر )
النقدي  0.1- مليون دوالر ) التدفق  بعد طرح الضريبة %(. ويعود السبب في ذلك إلى أن صافي 

%. أما النسبة 65صافي التدفق النقدي للمقاول قبل الضريبة ×  %( في هذا الجدول يساوي  35)
ماذا استخدمت ومن غير الواضح ل  %.65% وليس  64.17( فهي  2- 3المستخدمة في الجدول )م

 (.2018كرة وزارة النفط )، في مذ%65% بدال  من 64.17نسبة  
سوية. لذلك يالحظ أن معدل العائد   وزارة النفط ووزارة المالية  "الجانب العراقي "في هذا الجدول، يعني    (6)

الجانب العراقي إلى وزارة النفط،   تقسيمالداخلي للمشروع ككل قبل وبعد الضريبة ال يتغير. ولكن عند  
ى، سيتغير التوزيع ومن ثم سيتغير معدل العائد الداخلي من ناحية، ووزارة المالية، من ناحية أخر 

الضريبة بعد  ككل  قبلها  للمشروع  أو  عنه  أدقب،  و   قبلو   بعد  عبارة  "الضرائب"   تعني"الضرائب". 
 :المدفوعات التالية إلى وزارة المالية )الميزانية(

 %(.  35المقاول )  دخل  )أ( ضريبة على  
 %(.  25)  اإليراد المفترض  على  أو، بنفس المعنى،  اإلنتاجقيمة  )ب( اإلتاوة/الريع على  
المفترضة ناقصا  100)ج( يجري حاليا  دفع   النفط )أي اإليرادات  % مما يتبقى من إيرادات وزارة 

عقود ل  التكاليف الرأسمالية والتشغيليةاإلتاوة /الريع ناقصا  حصة المقاول من األرباح( وتحميل  
كة النفط الوطنية، شر الجديد لقانون  الية(. وإذا ما طبق ما ورد في  النفط، إلى الميزانية )وزارة المال

  )أي أرباح(  صافي إيرادات  من   %90  ما ال يتجاوز  % إلى 100ستتغير حصة الميزانية من  
 التكاليف(.  – )اإليرادات    وزارة النفط
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د الداخلي ومعدالت العائ التوزيع الزمني للتدفق النقديتطويري: خانة كحقل -نفطشبيه ( 7) الجدول
 للتمرين  الثانيةالصفحة اإللكترونية 

 ( دوالر/برميل 75 الخام النفط تصدير سعر)
 مليون دوالر 

 
 ما يلي: مالحظة، مع هذا الملحق في (، أعاله،6) الجدول نفس مصدر ومالحظات   المصدر والمالحظات:

ع وهذا الجدول مبرمجان في صفحة  (  1) س  لتي يمكن فيها تغيير سعر  ، واEXCELإن الجدول الخلفي المو 
النفط وما يترتب عليه من تغير معدل العائد الداخلي وغيره من المؤشرات، والتي باستخدامها ا حتسبت 

ه، أدوات التمرين أعال  6وتمثل هذه الصفحة، مع مثيلتها للجدول  (، أعاله.  5( و)3)  ولينمؤشرات الجد
 في هذه الورقة. اإللكترونية  ،  Computableالحسابي،  

سنوات التطوير   والتوزيع، الخ، يالحظ على  قسيم( حول الت 6( للجدول )1كر في المالحظة )باإلضافة لما ذ  (  2)
يلي،  21.5-1واإلنتاج   )أ(  ما  بين    توزيع:  بالتساوي  الرأسمالي  التطويرأرباع  اإلنفاق  ، )ب( 2و  1  سنتي 

 . 22وحتى منتصف السنة  2اإلنتاج يبدأ من السنة 
ا  م ِ ع الذي ج  س  المو  الخلفي  في الجدول  (  3) المتحقق ينخفض عن اإلنتاج ع منه هذا الجدول،  فترض أن اإلنتاج 

وبموجب أدلة  .  22ونصف السنة    21  األخيرتين،  وفي السنتين)السنة األولى لإلنتاج(    2المخطط في السنة  
بضربها بمعامل   ينبغي أن تنخفض نسبة المقاول من الربح وذلك،  MoO (2018a, 2018b)،  وزارة النفط

اإلنتاج المتحقق على اإلنتاج المخطط. غير   حاصل قسمة  الذي يساوي ،  Performance Factorداء،  األ
فيهما   يحصل  22ونصف السنة    21السنة  أننا لم نطبق ذلك في هذا الجدول وذلك ألن السنة األولى تجريبية و 

 .نخفاض طبيعي في اإلنتاجا

-1,478 0 -1,478 -1,478 0 -1,478 0 0 0 0 1,478 1

1,364 1,318 45 1,364 1,285 79 2,907 1,285 1,622 65 1,478 2

4,290 2,633 1,658 4,290 2,545 1,745 4,388 2,545 1,843 98 0 3

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 4

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 5

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 6

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 7

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 8

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 9

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 10

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 11

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 12

4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 13
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 14
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 15
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 16
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 17
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 18
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 19
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 20
3,951 3,670 280 3,951 3,520 431 4,041 3,520 522 90 0 21
1,787 1,660 127 1,787 1,592 195 1,828 1,592 236 41 0 22

82,845 77,037 5,808 82,845 73,910 8,935 87,761 73,910 13,851 1,959 2,957 المجموع

166.5% ∞ 33.3% 166.5% ∞ 41.8%

159.7% ∞ 33.5% 159.7% ∞ 41.9%

:IRR ،معدل العائد الداخلي

محتسب من هذا الجدول

معدل سنوي محتسب من البيانات ربع السنوية

قبل الضريبة

المقاول

بعد الضريبة

المجموع
الجانب 

العراقي
المقاولالجانب العراقي المجموع

الجانب 

العراقي
المقاول المجموع

قيمة إنتاج النفط الخام × %136

صافي التدفق النقدي

التكاليف 

التشغيلية

تكاليف 

رأس 

المال

السنة

Deemed Revenue ،اإليراد المفترض
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 (2) حقـــــــاملل
اجلولة اخلامسة لكل برميل منتج حسب شروط " املكافئتعاب "رسم األاحتساب 

 وحسب شروط اجلوالت السابقة

 الجولة الخامسة حسب شروط: رسم األتعاب "المكافئ" لكل برميل منتج 1-2م
   Remuneration Feeرسم األتعاب   تمثل  ارقاما  (  2018) مذكرة وزارة النفط  في    ورد 

بدوال  ،لمقاولل  ،"المكافئ" عنه  المنتج،  معبر  للبرميل  سعر رات  ال  ينعند   نفط لتصدير 
وتتعلق هذه األرقام بثالثة حقول )من ستة( .  برميل/دوالر  75و   برميل/دوالر  50  :خامال

الماء؛ -خانة ورقعة خضر -تم منحها في الجولة الخامسة، وهي حقل السندباد ورقعة نفط
حاصل قسمة حصة المقاول سبت هذه األرقام كولقد احت  (، أدناه.  3أنظر جداول الملحق )

، على خامال  طنفلتصدير ال، عند كل سعر  الكلية على مدى عمر المشروع  من األرباح
. ويشير تعبير "المكافئ" إلى على مدى عمر المشروع"المتراكمة"    كمية البراميل المنتجة

تصدير لسعر  ولمعرفة متوسط رسم األتعاب المكافئ للمقاول لمدى أوسع  هذا الحساب.  
لتوسيع الحسابات لتشمل مدى ألسعار كأساس  فلقد استخدمنا بيانات الوزارة    ط الخامالنف

( في الملحق 1دوالر/برميل. أنظر الجدول )  100إلى    20يمتد من    الخام  النفطتصدير  
(1.) 

حسب شروط الجوالت   الخامسةلجولة  المنتج في ابرميل  ال: رسم اتعاب  2-2م
 السابقة

 ،(المكافئ )لرسم األتعاب    مقابل،  ط رسم أتعاب ثابت آخرمتوس ي حتسب  في هذه الفقرة  
ثابت   5في الجولة    في ما لو كان المقاوليفترض    للبرميل المنتج،  م نح رسم أتعاب 

تعاب: األ اختيار متوسطين لرسوم    ، ابتداء ،ذلك  ويتطلب   .حسب شروط الجوالت السابقة
ويقابل ذلك .  الجوالت السابقةاألول يعود لحقول تطويرية والثاني لحقول استكشافية في  

الجولة   في  االستكشافية  والحقول  التطويرية  لحقلي ي  حيث    ، 5الحقول  األول   ستخدم 
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الماء )استكشافية(، حسب تقسيم  -والثاني لرقعة خضر  )تطويرية(  خانة-السندباد ونفط 
عاب رسم األت  ستخرجي  . ثم  ثانيا  أشير أليه في    مذكرة وزارة النفط للحقول الثالثة الذي

 ( تطويرية واستكشافيةبين    ، حسب تقسيمهاهذه الحقول)بإنتاج    متوسط موزون ك  المقابل
ن المختاران من الجوالت السابقة، جرت اإلشارة لهما في اوالمتوسطلمتوسطين.  هذين ال

 حقول ال، وهو متوسط رسم األتعاب لمقاولي  برميل/دوالر  1.9  هما: )أ(في المتن،  ثانيا   
قبل الضريبة، بعد تنزيل حصة النظير   واألحدب   2و  1  تينالجول  في  تطويرية()وجميعها  

حقلين استكشافيين    لمقاولي  ، وهو متوسط رسم األتعاب برميل/دوالر  5.2العراقي، )ب(  
  .العراقيبعد تنزيل حصة النظير ، قبل الضريبة ،في الجولة الرابعة

تبين كمية إنتاج    بينما  (2018مذكرة وزارة النفط )بيانات    نمن ناحية أخرى، فأ 
. وبما ان نسبة  5للحقول الثالثة في الجولة    إنتاج الغازكمية    نال تبي فإنها    الخام  النفط

 اإليراد المفترض مة  ياختالف ق  يستدل عليه منإنتاج الغاز تختلف باختالف الحقول كما  
  من   يكون ،  أدناه  (3)  أنظر الملحق،  المذكرة  المحتسبان من،  إنتاج النفط الخام  عن قيمة 
 اإليراد المفترض استخدام قيمة    أيضا    النفط الخام،إنتاج  ، باإلضافة الستخدام  المناسب 

  22.لوزن المتوسط النفط الخام والغاز(إنتاج تأثير مجموع )الذي يأخذ باالعتبار 
 

"البترول"  حسب 22 في    ،petroleum،  تعريف  االالوزارة    أدلة الوارد  والتطويريةللحقول  ،  ستكشافية 
MoO (2018a, 2018b, p.8)،  مما يعطي االنطباع أن ذلك  ،ربونيةهيدروكالفإنه يعني المنتجات

يساوي   ،Deemed Revenue،  اإليراد المفترضأن    األدلة ورد في نفس    ولقدالنفط والغاز.    يشمل
المنتجين النفط والغاز  أيضا   MoO (2018a, p.4)،  قيمة  )والذي يساوي  التدفق ،  مجموع صافي 

بكمية   الخام  النفطتصدير  ولكن عند ضرب سعر  النقدي للجانب العراقي والمقاول زائدا  التكاليف(.  
 حسب   تختلفبنسبة ملموسة،    اإليراد المفترضعن    ت قِ ل"البترول" الواردة في بيانات الوزارة تنتج قيمة  

" لويشير ذلك إلى أن "البترو   (، أدناه.3حق )، كما يتبين من الجداول الثالثة في الملالحقول الثالثة
اإلشارة إلى الغاز المنتج وال إلى لم تتم    من ناحية أخرى،في هذه الجداول يعني النفط الخام فقط.  

وسوائل  هي قيمة الغاز  المنتج  وقيمة "البترول"    اإليراد المفترضالفرق بين    إنقيمته في جداول الوزارة.  
ومذكرة وزارة النفط. أنظر   5، كما يتبين من أدلة الجولة  الحقول الثالثة  مع النفط في  ةالمنتج  الغاز

  ه.( أدنا3( في الملحق )1-3)مالفقرة 
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  (، ما يلي 3في جداول الملحق )الواردة    البيانات ويتبين من الحساب، باستخدام  
 :حسب شروط الجوالت السابقة 5اولي الجولة لمق المقابللرسم األتعاب 

  للحقول الثالثة:   المخطط للنفط )البترول(  باإلنتاجالموزون    متوسط رسم األتعاب   (1)
 . {853+863+748)\[$5.2×  853+$1.9( ×863+748)]  = $3.0} برميل/دوالر 3.0

راكم  حجم البترول ]النفط الخام[ المت ،  )مليون برميل(   ،853،  863،  748وتمثل األرقام  
)  ، المنتج  الملحق  جداول  في  الوارد  اإلنتاج،  عمر  مدى  ونفط3على  للسندباد  خانة  -( 

 الماء، على التوالي. -وخضر

 :ةــقول الثالثــللح ةــالمفترض رادات ــيباإل  وزون ــاب المــم األتعـط رسـمتوس (2)
×  58,507+41,859)]  =  $3.2}  برميل /دوالر  3.2  )1.9  $+66,412    ×5.2]$ \ 

(41,859+58,507+66,412 )}.  
، على  اإليراد المفترض(،  مليون دوالر، )66,412،  58,507،  41,859وتمثل األرقام  

الماء،  -خانة وخضر-( للسندباد ونفط3مدى عمر اإلنتاج، الوارد في جداول الملحق )
  ات يـــراد ر اإلـــــين تغــــــم مـــــ بالرغلكن  و   دوالر/برميل.  50على التوالي، عند سعر نفط  

الثالثة    ةالمفترض تتغير  للحقول  بعضها ال  نسبها مع  فإن  النفط  تغير سعر  مع 
لذلك فإن هذا  (  سعر النفط)بسبب عدم تغير كمية اإلنتاج للحقول الثالثة مع تغير  

  .بتغير سعر النفط  المتوسط ال يتغير
م سنستخد ،  متوسطهما  أي منهما أو   مع تقارب هذين المتوسطين بحيث يمكن استخدم(  3)

 .المكافئمع رسم األتعاب  دوالر/برميل في المقارنة 3.2الرقم 

   الحساباتنتائج : 3-2م
 النفطتصدير  ، للمدى الموسع ألسعار  المكافئلرسم األتعاب  عت نتائج الحسابات  م ِ ج  

حسب الجوالت السابقة، ورسم األتعاب الثابت  ،  5حسب الجولة    ،دوالر/برميل  100- 20
 .(1في الملحق ) (1لجدول )في اقبل وبعد الضريبة، 
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 (3) حقـــــــاملل
 وزارة النفط لثالثة من حقول اجلولة اخلامسة )"إيضاح"(  اجلداول اليت وردت يف مذكرة 

النفط  قبل   وزارة  مذكرة  في  له  يشار  ما  تناول  المناسب  من  الجداول  عرض 
جولة  2018) لشروط  الوزارة  وأدلة  المفترض"  5(  وذلك"باإليراد  ل  ،  مختلف ألهميته 

 المؤشرات المحتسبة في جداول هذا الملحق والجداول األخرى في هذه الورقة.

 Deemed Revenue  ،اإليراد المفترض: 1-3م
المتحقق من عمليات إنتاج النفط والغاز في الحقول الممنوحة   يراد هو اإل   المفترض اإليراد  

يحتسب   هذه الجولةفي عقود    اإليراد المفترض أن    المذكرة. ولقد ورد في  5في الجولة  
 كما يلي: 

= )انتاج النفط × سعر بيع برميل النفط( + )انتاج الغاز الجاف ×   اإليراد المفترض 
 النفط(.سعر بيع برميل  2/1

في   ورد  النفط  ةدلأ كما  االستكشافيــللحق  وزارة  والتطويريــول  للجولــة  ،  5ة  ــة 
MoO (2018a, 2018b, p.4)  ،   تفصيال أكثر  الغاز، ألودقة  تحديد  سوائل  سعار 

NGLs ،والغاز الجاف ،Dry Gas:كما يلي ، 
  مي  ق  ي  وفي حسابه  .BOEهو قيمة اإلنتاج الصافي ببراميل معادلة،  اإليراد المفترض 

  مي  ق  ي  و ، (بالدوالر للبرميل)النفط الخام تصدير سعر ب الغاز [ائلو سسائل ]النفط الخام و 
)بالدوالر للبراميل   النفط الخامدير تص% من سعر 50 يساوي  بسعرالغاز الجاف 

 .المعادلة من الغاز(

التعريف الوارد في األدلة يتضمن المعادلة التالية التي هي أكثر دقة إن هذا  
 من المعادلة الواردة في المذكرة:

  النفط تصدير برميل× سعر  وسوائل الغاز الخام اإليراد المفترض = )انتاج النفط
 ( الخام النفط تصدير برميلسعر   2/1×   ببراميل معادلة لجاف( + )انتاج الغاز االخام
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ألن هذا    قياسي  قدم مكعب   6,000ويساوي برميل "معادل" من الغاز حوالي  
 النفط الخام، حسب األدلةمن  ( لبرميل  BTUsالحجم من الغاز يعادل القيمة الحرارية )

الذي ينتج في الحقول   )جاف وسوائل(الغاز    "كمية"  المذكرةولم يرد في    .المشار أليها
الجولة   في  مؤشراتها  5الثالثة  المتضمنة  الخام  فيها،  النفط  كمية  على  اقتصر  بل   ،

 . "المخطط" إنتاجها

ونفط  المذكرةجداول  في  و  السندباد  وخضر- لحقول  هناك  -خانة  ليس  الماء 
 يراد . لذلك قمنا بحساب هذا اإللمجموع فترة اإلنتاج  المفترض   يراد حسابات صريحة لإل
كما مبين    ، باستخدام المؤشرات األخرى الواردة حولها في المذكرة،لكل من هذه الحقول

)م الجداول  في  المظللة  األجزاء  واست  أ،  (3-3)م-(1- 3من  الحساب دناه.  في  خدم 
 : العقود كامل فترة لالمتغيرات المبينة فيها  لمجاميع المعادلة التالية

المفترض لل  صافي   =  اإليراد  النقدي  التكاليف  التدفق   + والمقاول  العراقي  جانب 
 23. والرأسمالية التشغيلية

، لكل من الحقول الثالثة،  اإليراد المفترض   حساباتنا هذه يتبين أنوفي ضوء  
حاصل ضرب )أي،    يتخطى قيمة إنتاج النفط الخامالماء،  -خانة، خضر -السندباد، نفط 

ترول( المبين في المذكرة الب،  اإلنتاج من النفط الخام بكمية  الخام  النفط  تصدير  سعر  
 

 است خدمت الطريقة التالية للتدقيق، ونتج عنها ذات القيمة الناتجة عن المعادلة في المتن:   23
 التكاليف التشغيلية والرأسمالية + حصة المقاول من األرباح 

 نسبة المقاول من األرباح% اد المفترض =اإلير 
75% 

األرباح   من  المقاول  نسبة  في  4.6وتساوي  و%  نفط14.7السندباد  في  و-%  في 13.8خانة   %
المفترض بعد طرح اإلتاوة/الريع )  ما يتبقى من  % فهي نسبة75الماء. أما  -خضر %( 25اإليراد 

 المدفوعة للجانب العراقي. 
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ف الحقول.  المفترض لهذه  الخاميتخطى    اإليراد  النفط  إنتاج  لحقل 12بنسبة    قيمة   %
الماء؛ متوسط -% لرقعة خضر56خانة، وبنسبة  -% لرقعة نفط 36السندباد، وبنسبة  

- 3أنظر الجداول )م   وهذه النسب ال تتغير بتغير سعر النفط؛  % للحقول الثالثة.35
ن الفرق أ ف  ،المبين في أعاله  ،اإليراد المفترض وتمشيا  مع تعريف  .  اهأدن (  3-3)م -(1

من الكبر بحيث   االثنين يعود إلى قيمة الغاز. غير أن الفرق بين  ينبغي أن    االثنينبين  
تخطى تهذه الحقول  من    )الى قيمة النفط الخام(  الغاز المنتجقيمة  نسبة  يتضمن أن  

 حوالي   النفط الخام المنتج في العراق والبالغةمة  قيالغاز المنتج إلى    قيمة نسبة  بكثير  
استطالع هذه ، مما يستدعي  وليس هناك إشارة لذلك في مذكرة الوزارة 24%، فقط. 5

لغاز المصاحب وغير . على سبيل المثال، هل يشمل اإلنتاج في هذه الحقول االمسألة
 المصاحب )قبة أو حر(؟ 

 
لكل برميل منتج من   قياسي  قدم مكعب  607في العراق متوسطا  قدره    عيالطبيإنتاج الغاز    بلغ 24

وبما أن  ؛ موقع وزارة النفط اإللكتروني.  2018حتى شهر تموز    2016، خالل السنوات  لنفط الخاما
نسبة إنتاج   تعادل قيمتها الحرارية برميل واحد من النفط الخام فإن  قياسي  قدم مكعب  6,000حوالي  
منتج  لك  الطبيعيالغاز   نفط  برميل  حوالي  تل  الخام 10ساوي  النفط  براميل  "معادل" من  برميل   %  

وبما أن سعر برميل معادل للغاز الجاف يساوي نصف سعر برميل  .  (100×%607/6,000~ 10)
يتبين أن مجموع قيمة برميل منتج في العراق )من النفط والغاز، بافتراض عدم حرق   النفط الخام، 

أي ان      من قيمة برميل النفط الخام.  (%10نصف ×  +    %100= )%  105( =  المصاحب  الغاز
سوائل  يحتوي  الغاز المصاحب    فأن. بالطبع المنتج % من قيمة النفط الخام5  لغقيمة الغاز المنتج تب

 لغرض التبسيط.  تأهمل ها،إال ان  (باإلضافة للغاز الجاف)غاز 
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 : الجـــــــــداول 2-3م
 السندباد  ( حقل1-3الجدول )م

 
   (.2018وزارة النفط ) المصدر:

Crude Oil Export Price, $/B 75 50 سعر  تصدير النفط الخام، دوالر/برميل

Remuneration Percentage Bid Before Tax, % 4.6 4.6 نسبة الربحية التنافسية، ]نسبة المقاول من األرباح[، قبل الضريبة، %

Remuneration Percentage Bid After Tax, % 3.0 3.0 نسبة الربحية التنافسية، ]نسبة المقاول من األرباح[، بعد الضريبة، %

Equivalent Remuneration Fee Before Tax, $/B 2.73 1.77 أجر الربحية المكافئ، ]رسم األتعاب "المكافئ"[،  قبل الضريبة، دوالر/برميل

Equivalent Remuneration Fee After Tax, $/B 1.77 1.15 أجر الربحية المكافئ، ]رسم األتعاب "المكافئ"[،  بعد الضريبة، دوالر/برميل

Contractor's Net Cash Flow [NPV 0%  After Tax], $Million 1269 805 ا]صافي[ التدفق النقدي للمقاول، ]NPV0 بعد الضريبة[، مليون دوالر، 

Contractor's NPV10%, [After Tax], $Million 317 158 صافي القيمة الحالية )NPV10( للمقاول، ]بعد الضريبة[، مليون دوالر

Contractor's IRR, [After Tax], % 25 18 معدل العائد الداخلي للمقاول،  IRR، ]بعد الضريبة[، %

Contractor's Remuneration [Share of Profits, BT], $Million أجور الربحية الكلية المدفوعة، ]حصة المقاول من األرباح قبل الضريبة[، مليون دوالر

=Equivalent Remuneration Fee BT × Cumulative Petroleum Production ا=  أجر الربحية المكافئ قبل الضريبة × حجم البترول المتراكم المنتج

Government's Net Cash Flow, [After Tax], $Million 59,269 38,804 ]صافي[ التدفق النقدي للحكومة، ]بعد استالم الضريبة[، مليون دوالر

Government's NPV10%, [After Tax], $Million 18,605 12,067 صافي القيمة الحالية )NPV10( للحكومة، ]بعد الضريبة[ مليون دوالر

Total Costs (Capex + Opex), $Million 2,250 2,250 الكلفة الكلية )رأسمالية + تشغيلية( ، مليون دوالر

Cumulative Petroleum Production, Million Barrels 748 748 حجم البترول، ]النفط الخام[، المتراكم المنتج، مليون برميل

Cost & Contactor's Take per barrel, $/B 

(Capex+Opex+Contractor's Take Net of 35% Corporate 

Income Tax)

4.78 4.16
ا]كلفة إنتاج[ البرميل بضمنها ]حصة المقاول من[ الربح ]صافي من  ضريبة الدخل 

35%[، دوالر/برميل

  Derived Indicators   مؤشرات محتسبة من البيانات أعاله

Cost per barrel (Capex + Opex), $/B 3.01 3.01 كلفة إنتاج البرميل )رأسمالية + تشغيلية(، دوالر/برميل

Value of Petroleum Production, $Million 56,100 37,400 قيمة البترول المنتج )سعر النفط × حجم البترول المتراكم(، مليون دوالر

Deemed Revenue, $Million 62,788 41,859
اإليراد المفترض، Deemed Revenue، )]صافي[ التدفق النقدي للمقاول والحكومة 

+ الكلفة الكلية(، مليون دوالر

Ratio of Deemed Revenue to Value of Petroleum, % 111.9 111.9 نسبة اإليراد المفترض إلى قيمة البترول المنتج، %

Ratio of Contractor's Net Cash Flow to his Profit Share BT, % 62 61 نسبة }]صافي[ التدفق النقدي للمقاول{ إلى }حصته من األرباح قبل الضريبة{، %

1,3262,040
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   مالحظات: 
  الوزارة على حالة فيما لو كان العقد يشمل نظير "شريك" حكومي وشروط تصعيد )مذكرة(  باإلضافة للعمودين المبينين، في هذا الجدول، يحتوي مصدر    (1)

Escalation Clauses    أُشير في المذكرة إلى(  R-Factor)  جدنا  لتراخيص السابقة. وبما انها ال تنطبق على الجولة الخامسة و على غرار جوالت ا
   عدم شمولها في هذا الجدول.  

  :في مصدر الوزارة  الجدول األصلي   إلىما يلي  ( تم إضافة  2)
  ."حتسبة من البيانات أعالهمؤشرات مالمظللة بالرمادي في أسفل الجدول المعنونة "  سطورال(  أ)
   ك ليزية على يسار الجدول.عناوين السطور باإلن(  ب )
  األعلى وذلك   الجدول  في جزء  السطور  معظمأضفنا أقواس مربعة، ] [، ل،  ضوء التسبيب الوارد في النقطة التالية  وكذلك في   لمتطلبات التوضيح،(  ج)

 المعنى الفعلي لألرقام.   تبيانل

 : IRRللمقاول،    اخلي معدل العائد الدو صافي القيمة الحالية  و  التدفق النقدي  []صافي   رقام( ا3)
حجم البترول    ×  قبل الضريبة   المكافئ أجر الربحية    قبل الضريبة =    حصة المقاول من األرباح، أي  أجور الربحية الكلية المدفوعة""  فإنفي هذا الجدول  (  أ)

مجموع    ناقصا    المقاول  إيرادات موع  مجينبغي أن يساوي    للمقاول  )قبل الضريبة(  التدفق النقدي  [صافي]فأن  . من ناحية أخرى،  المتراكم المنتج 
نسبة }]صافي[ التدفق النقدي للمقاول{    ساوي ت . وفي هذا الجدول  )قبل الضريبة(  يساوي حصة المقاول من األرباح،  من المفترض،  والذي  ،التكاليف

اح التي يستبقيها المقاول بعد دفع ألربا  ته من% )وهي نسب 65% هي قريبة من  61%. وبما أن 61حوالي    ،إلى }حصته من األرباح قبل الضريبة{
 .  بعد دفع الضريبة  رباححصة المقاول من األ في هذا الجدول يساوي، بتقريب كبير،   للمقاول  التدفق النقدي  [صافي]الضريبة( يمكن االستنتاج أن  

وهذا يعني   ،( للمقاول0NPV)%  سعر خصم صفرب   الحاليةصافي القيمة  في هذا الجدول    ]بعد دفع الضريبة[]صافي[ التدفق النقدي للمقاول    يساوي (  ب )
في هذا الجدول   ( للمقاول10NPV% )10بسعر خصم   ةصافي القيمة الحالي أن من ذلك ويمكن االستنتاج  محتسب لما بعد الضريبة.( 0NPV)أن 

هو المعدل بعد    في هذا الجدوللمحتسب  ا  ،IRR،  للمقاول   معدل العائد الداخلي أن  يمكن االستنتاج أيضا     من ذلك  بعد الضريبة.  ايضا  لما  محتسب 
   .MoO (2018a, p. 15)في دليل العقود االستكشافية،   (b) 3.7ستنتاجات مع ما ورد في المادة  وتتوافق هذه اال الضريبة.
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خانة -( رقعة نفط 2-3الجدول )م  

 
 (.  2018وزارة النفط ) المصدر:

التي وردت في المالحظة )أ(  ،بة }]صافي[ التدفق النقدي للمقاول{ إلى }حصته من األرباح قبل الضريبة{نسقيمة (، فيما عدا 1-3)منفس مالحظات الجدول   مالحظات:
% التي تتبقى للمقاول من حصته في األرباح 65(. وهي بذلك أقرب إلى النسبة  1-3% في الجدول )م61% بدال  من  64(، فهي في هذا الجدول  3في النقطة )

 .الضريبةد دفع بع

Crude Oil Export Price, $/B 75 50 سعر  تصدير النفط الخام، دوالر/برميل

Remuneration Percentage Bid Before Tax, % 14.7 14.7 نسبة الربحية التنافسية، ]نسبة المقاول من األرباح[، قبل الضريبة، %

Remuneration Percentage Bid After Tax, % 9.5 9.5 نسبة الربحية التنافسية، ]نسبة المقاول من األرباح[، بعد الضريبة، %

Equivalent Remuneration Fee Before Tax, $/B 10.35 6.62 أجر الربحية المكافئ، ]رسم األتعاب "المكافئ"[،  قبل الضريبة، دوالر/برميل

Equivalent Remuneration Fee After Tax, $/B 6.73 4.31 أجر الربحية المكافئ، ]رسم األتعاب "المكافئ"[،  بعد الضريبة، دوالر/برميل

Contractor's Net Cash Flow [NPV 0%  After Tax], $Million 5734 3641 ا]صافي[ التدفق النقدي للمقاول، ]NPV0 بعد الضريبة[، مليون دوالر، 

Contractor's NPV10%, [After Tax], $Million 686 336 صافي القيمة الحالية )NPV10( للمقاول، ]بعد الضريبة[، مليون دوالر

Contractor's IRR, [After Tax], % 22 17 معدل العائد الداخلي للمقاول،  IRR، ]بعد الضريبة[، %

Contractor's Remuneration [Share of Profits, BT], $Million أجور الربحية الكلية المدفوعة، ]حصة المقاول من األرباح قبل الضريبة[، مليون دوالر

=Equivalent Remuneration Fee BT × Cumulative Petroleum Production ا=  أجر الربحية المكافئ قبل الضريبة × حجم البترول المتراكم المنتج

Government's Net Cash Flow, [After Tax], $Million 77,112 49,950 ]صافي[ التدفق النقدي للحكومة، ]بعد استالم الضريبة[، مليون دوالر

Government's NPV10%, [After Tax], $Million 11,778 7,564 صافي القيمة الحالية )NPV10( للحكومة، ]بعد الضريبة[ مليون دوالر

Total Costs (Capex + Opex), $Million 4,916 4,916 الكلفة الكلية )رأسمالية + تشغيلية( ، مليون دوالر

Cumulative Petroleum Production, Million Barrels 863 863 حجم البترول، ]النفط الخام[، المتراكم المنتج، مليون برميل

Cost & Contactor's Take per barrel, $/B 

(Capex+Opex+Contractor's Take Net of 35% Corporate 

Income Tax)

12.40 9.98
ا]كلفة إنتاج[ البرميل بضمنها ]حصة المقاول من[ الربح ]صافي من  ضريبة الدخل 

35%[، دوالر/برميل

  Derived Indicators   مؤشرات محتسبة من البيانات أعاله

Cost per barrel (Capex + Opex), $/B 5.70 5.70 كلفة إنتاج البرميل )رأسمالية + تشغيلية(، دوالر/برميل

Value of Petroleum Production, $Million 64,725 43,150 قيمة البترول المنتج )سعر النفط × حجم البترول المتراكم(، مليون دوالر

Deemed Revenue, $Million 87,762 58,507
اإليراد المفترض، Deemed Revenue، )]صافي[ التدفق النقدي للمقاول والحكومة 

+ الكلفة الكلية(، مليون دوالر

Ratio of Deemed Revenue to Value of Petroleum, % 135.6 135.6 نسبة اإليراد المفترض إلى قيمة البترول المنتج، %

Ratio of Contractor's Net Cash Flow to his Profit Share BT, % 64 64 نسبة }]صافي[ التدفق النقدي للمقاول{ إلى }حصته من األرباح قبل الضريبة{، %

5,7168,935
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الماء -( رقعة خضر3-3الجدول )م  

 
 (.  2018وزارة النفط ) المصدر:

التي وردت في المالحظة )أ(  ،نسبة }]صافي[ التدفق النقدي للمقاول{ إلى }حصته من األرباح قبل الضريبة{قيمة (، فيما عدا 1-3نفس مالحظات الجدول )م مالحظات:
% التي تتبقى للمقاول من حصته في األرباح 65(. وهي بذلك أقرب إلى النسبة  1-3ل )م% في الجدو 61% بدال  من  64(، فهي في هذا الجدول  3في النقطة )

 .الضريبةبعد دفع 

Crude Oil Export Price, $/B 75 50 سعر  تصدير النفط الخام، دوالر/برميل

Remuneration Percentage Bid Before Tax, % 13.8 13.8 نسبة الربحية التنافسية، ]نسبة المقاول من األرباح[، قبل الضريبة، %

Remuneration Percentage Bid After Tax, % 8.9 8.9 نسبة الربحية التنافسية، ]نسبة المقاول من األرباح[، بعد الضريبة، %

Equivalent Remuneration Fee Before Tax, $/B 11.51 7.49 أجر الربحية المكافئ، ]رسم األتعاب "المكافئ"[،  قبل الضريبة، دوالر/برميل

Equivalent Remuneration Fee After Tax, $/B 7.48 4.87 أجر الربحية المكافئ، ]رسم األتعاب "المكافئ"[،  بعد الضريبة، دوالر/برميل

Contractor's Net Cash Flow [NPV 0%  After Tax], $Million 6306 4080 ا]صافي[ التدفق النقدي للمقاول، ]NPV0 بعد الضريبة[، مليون دوالر، 

Contractor's NPV10%, [After Tax], $Million 805 460 صافي القيمة الحالية )NPV10( للمقاول، ]بعد الضريبة[، مليون دوالر

Contractor's IRR, [After Tax], % 24 20 معدل العائد الداخلي للمقاول،  IRR، ]بعد الضريبة[، %

Contractor's Remuneration [Share of Profits, BT], $Million أجور الربحية الكلية المدفوعة، ]حصة المقاول من األرباح قبل الضريبة[، مليون دوالر

=Equivalent Remuneration Fee BT × Cumulative Petroleum Production ا=  أجر الربحية المكافئ قبل الضريبة × حجم البترول المتراكم المنتج

Government's Net Cash Flow, [After Tax], $Million 89,981 59,000 ]صافي[ التدفق النقدي للحكومة، ]بعد استالم الضريبة[، مليون دوالر

Government's NPV10%, [After Tax], $Million 13,464 8,749 صافي القيمة الحالية )NPV10( للحكومة، ]بعد الضريبة[ مليون دوالر

Total Costs (Capex + Opex), $Million 3,332 3,332 الكلفة الكلية )رأسمالية + تشغيلية( ، مليون دوالر

Cumulative Petroleum Production, Million Barrels 853 853 حجم البترول، ]النفط الخام[، المتراكم المنتج، مليون برميل

Cost & Contactor's Take per barrel, $/B 

(Capex+Opex+Contractor's Take Net of 35% Corporate 

Income Tax)

11.40 8.79
ا]كلفة إنتاج[ البرميل بضمنها ]حصة المقاول من[ الربح ]صافي من  ضريبة الدخل 

35%[، دوالر/برميل

  Derived Indicators   مؤشرات محتسبة من البيانات أعاله

Cost per barrel (Capex + Opex), $/B 3.91 3.91 كلفة إنتاج البرميل )رأسمالية + تشغيلية(، دوالر/برميل

Value of Petroleum Production, $Million 63,975 42,650 قيمة البترول المنتج )سعر النفط × حجم البترول المتراكم(، مليون دوالر

Deemed Revenue, $Million 99,619 66,412
اإليراد المفترض، Deemed Revenue، )]صافي[ التدفق النقدي للمقاول والحكومة 

+ الكلفة الكلية(، مليون دوالر

Ratio of Deemed Revenue to Value of Petroleum, % 155.7 155.7 نسبة اإليراد المفترض إلى قيمة البترول المنتج، %

Ratio of Contractor's Net Cash Flow to his Profit Share BT, % 64 64 نسبة }]صافي[ التدفق النقدي للمقاول{ إلى }حصته من األرباح قبل الضريبة{، %

6,3919,815
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 :راجعة لكتابمالحظات على م  
 1، * ة" االقتصاد العراقي: األزمات والتنمي"  

مرزا  يد. عل

أواًل: مقدمة 
االمؤخرًا  ظهرت   أحمد موسى جياد  مراجعة  الذي  ستاذ  أن و   2. حديثاً   ُنشرلكتابي  أود 

ال  أشكره والوقت  والجهد  بالكتاب  اهتمامه  على  والتعليق   همابذل  لذانجزياًل  قراءته  في 
باإلضافة الهتمامه هذا    ،ويدل ذلك على جدية متابعاته للشأن االقتصادي العام  .عليه

ن مالحظاتي في هذه فأمن ناحية أخرى،  .  التقديريستحق  مما  ،  المستمر بالشأن النفطي
ال    ذلكوإذا ظهر في بعضها عدم االتفاق معه ف  ،اءالنقاش الَبن  الورقة تندرج في باب  

 يفسد للود قضية.
 ،مجال المراجعة موضوع هذه المالحظات ، في  جياد لألستاذ  أشير  وفي ما يلي س

ع". بوصف "الُمراج  

حوالي ثلثي    تستغرق   للُمراجع النفطية    تعليقات ال  أن  ةً بداي  ومن المناسب ان أبين
 عقود الخدمة أساسًا، وبشكل تفصيلي، حول    هذه التعليقات راجعة. وتتمحور  مُ الصفحات  

العراقيين،    لورقة  ُمنقحةنسخة  *   الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين  شباط/فبراير  1نُِشَرت في 

2019.
الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، االقتصاد العراقي: األزمات والتنمية(  2018)   ، عليمرزا 1  ،

تموز/يوليو. 
يلي:  2 كما  ورد  المراجعة  والتنمية  عنوان  األزمات  العراقي:   :The Iraq Economy  االقتصاد 

Crises and Development  ،أحمد موسى جياد  Ahmad Mousa Jiyad  ،  يناير/  20األحد

الموقع اإللكتروني لألخبار باستخدام    في  على الُمراجعةيمكن االطالع  و .16:54  -  2019كانون الثاني  
. http://www.akhbaar.org/home/2019/1/253680.html :التالي بطاالر 

http://www.akhbaar.org/home/2019/1/253680.html
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، من بين قضايا  (7الفصل )  (، التي تناولهاللُمراجعاألساس    هتمامالنفطية اإلتحادية )اال
من نفطية وردت في فصول أخرى  معظمها  أخرى. كما تمتد التعليقات أيضًا إلى نقاط  

. تحليلية  أكثر منها  على إثارة نقاط اعتراضية  ، غالبًا،أسلوب المراجعة  ويقوم.  الكتاب 
ُتَكو  ن التي    في الكتاب   غير النفطية  خرى األللقضايا    تغطيتها الجزئيةفي ضوء  لذلك  
من ناحية، وأسلوبها االعتراضي في تناول النقاط النفطية،   ، فصوله التسعة عشر  غالبية

 ، ةثالث صفحات المراجعة، من ناحية    لغالبيةالتعليقات النفطية    واستغراق،  ثانيةمن ناحية  
ال  و ، انب من القضايا النفطية التي وردت فيهو تتعلق أساسًا بج  يمكن القول إن المراجعة

 للكتاب. شاملة مراجعة منهجية الجهود المبذولة فيها،، بالرغم من جدية يمكن اعتبارها

، المشار أليها  الُمراجع  مجموعة تعليقات   من  ،هذه  وما سأتناوله في مالحظاتي
 بَ هَ ما ذَ   بيان  في اقتباس ما ورد في الكتاب أو في  تكن دقيقة   لم  أرى أنها   تلك التيهي  
وسوف لن أتطرق   .بشأنهامناسب  توضيح    لتقديم  ، من وجهة نظري،والذي يدفعني  أليه،

 في قضايا عامة أو تفصيلية وردت في الكتاب   بوجهة نظرهالتي تتعلق    الُمراجعلتعليقات  
.مشكوراً  أليها أشارالتي  ، المحدودة،التفصيليةالمعلوماتية األخطاء  بعض أو 

ليزية في حين  كَ تبت باإلنكُ  ةالُمراجعمشكلة ليست بالسهلة وهي أن بوهنا أواجه 
الكتاب   مدى    ُكت ب أن  في  الصعوبة  وتظهر  االقتباسات في  دقة  البالعربية.  ترجمة 

ل مالحظاتي لهذا السبب قررت أن تكون جُ   .من العربية لإلنَكليزية وبالعكس  ات واالشار 
هي   الُمراجعبما أن تعليقات    ، بالعربية ألن الكتاب مكتوب بالعربية. من ناحية أخرى 

ليزية كَ باإلن  وردت كما    فستكون ُجلَ االقتباسات منها، في هذه المالحظات،ليزية  كَ باإلن
. ليزية كَ باإلن ورد حول دقة ترجمتي العربية لما  سوء فهم محتملألني ال أرغب في إثارة 

الت الذي قد    لتباسلال  ،بسيطاً   ،مثاالً وسأعطي   إليه  ، على سبيل الُمراجعف.  رجمةتقود 
 Processing“  :إلى  التي وردت في الكتاب "  التحويلية  ات "الصناع  عبارة  يترجم  المثال،

Industries”،    وما ورد في   في الحسابات القومية  ستخدمالترجمة التي تُ في حين أن(
 ". Manufacturing Industries" :هي الدولية الصادرة عن األمم المتحدة( أدلتها
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أن   وهي  أخرى.  صعوبة  مُ   يشير  الُمراجعوتظهر  الكتاب    إلىراجعته  في  أن 
مة في ظَ نَ مُ   فصلً   19. وفي الحقيقة فإن الكتاب يتكون من  سبعة فصوليتكون من  
وفي ما يلي عندما أشير    يشير لألبواب على أنها فصول.  الُمراجع . أي أن  سبعة أبواب

 . الُمراجعللفصول فإني أشير أليها كما وردت في الكتاب وليس كما يستخدمها 
وفي نهاية هذه المقدمة أود أن أبين أن واحدًا من التبعات المهمة للمراجعات  
المختلفة التي ظهرت حول الكتاب ومنها هذه المراجعة، والمالحظات الحاضرة بشأنها، 

جوانب وقضايا ونقاشات مفيدة بشأنه عند إطالع  وتوضيح في إبراز   بيرةفائدتها الك هي 
هو الهدف األساس   ،االستفادة منهإمكانية  و   ،القارئ عليه. ذلك إن اطالع القارئ عليه

من اعداده.

ثانيًا: الملحظات
 المقارنة بين عقد خدمة الرميلة وعقد افتراضي للمشاركة في اإلنتاج  (1)

، من بين مواضيعه (7)  يتناولها الفصل  بمسائل تتعلق بمقارنةويتوسع    الُمراجعيثير  
بين عقد خدمة حقل الرميلة وعقد افتراضي للمشاركة في اإلنتاج لبيان أيهما المتعددة،  

وهذه المقارنة  .  كل منهمافي    البرميل المنتجقيمة  ن  ؛ أي أيهما أكثر عائدًا للدولة مأفضل
قد   دراسة  ضمنتهاكنت  في  عام    لي  أصاًل  لألخذ   2009.3في  بتحديثها  قمت  ولقد 

الت بعض  نهاية  دخلت أُ التي    عديالت باالعتبار  في  أخرى  وعقود  الرميلة  عقد  - على 
و 2015-/بداية 2014 )  التحديث   ملشُ ،  الفصل  الكتاب.  7في  من   هذه بوالمقصود  ( 

عدا   ، تقريبًا،أن هذا العقد يمثل العقود األخرى بصورة عامةالتي قمت بها هو  المقارنة  
، عن كل المقاولالذي يستلمه    ،Remuneration Fee  األتعاب اختالف مقدار رسم  

، من  راجعالمُ   يتركز اعتراض وبالرغم من عدم وضوحه تمامًا،  بين العقود.    برميل منتج،
حصة المقاول   يريتغ  في التحديث، بما يلي: )أ(على ما قمت به    بين نقاط تفصيلية،

 ، R-Factorاختالف شروط التصعيد،  ، )ب(  %95% إلى  75من    رسم األتعاب   في
3 Merza, A. (2009) ‘First Round of Licensing in Iraq: An Economic 

Evaluation’, Middle East Economic Survey, MEES, Vol. 12, No. 34, 24 

August. 
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في المقارنة. فهو يرى بأن تغيير حصة المقاول   لعدم شمولها  باإلضافة، هذا  بين العقود 
، بالرغم من  كأنه يقولو   ،لم يشمل كل العقود كما أن شروط التصعيد تختلف بين العقود 

في هذه   ]تقريبًا[  أن حقل الرميلة ال يمثل عقود الخدمة األخرى   عدم تصريحه بذلك،
. البل أن عدم وضوح الصياغة في اعتراضه قد يفهم منه حتى عدم شمول عقد المقارنة

 عند   لهذا العقد   أدخلته  يالذ تغيير  ال، ألنه أعترض على  تغيير حصة المقاولالرميلة في  
   .المقارنةتحديث 

في رسم    ير حصة المقاولي يتعلق بتغ  تعليقات الُمراجع بمالنستعرض في ما يلي  
، بين العقود في جوالت R-Factorدى اختالف شروط التصعيد  موما يتعلق ب  األتعاب 

سوف لن أتطرق هنا  مع مالحظة إني    ، ومالحظاتي عليها.التراخيص النفطية االتحادية
، في المقارنة. فكما ورد في الكتاب، R-Factorلمسألة عدم شمول شروط التصعيد،  

أثر   ، الناتج عن شمولها،البرميل المنتج )بين نوعي العقود(لن يكون لفرق العائد من  
مهم على نتيجة المقارنة. 

، نتيجة لتعديل %95% إلى  75تغيير حصة المقاول في رسم األتعاب من   (1-1)
  2015-بداية/2014-العقود في نهاية

- /بداية 2014-، استجابة لتعديل العقود في نهاية ما ذهبت أليهفي    الُمراجع يعترض  
من تغيير حصة المقاول عند تحديث المقارنة بين حقل الرميلة وعقد المشاركة   ،2015

 كما يلي:  اعتراضهلقد ورد . و المفترض في اإلنتاج 
‘When the author updated a previous sensitivity analysis (p. 175) on the 
service contracts based on a 2014 he increased IOCs share in the 
remuneration fee from 75% to 95%.. Again, this is not the case. In fact at that 
time, only two contracts were subjected to that increase.  Obviously, applying 
that change to the contracts is bound to shed doubt on the quantitative 
analysis, its assumptions and its conclusion. 

من    Remuneration Fee  األتعاب نسبة المقاول في رسم    تغيير  تبريرفي  
راجع  للمُ أحدهما    ،مصدرين  اعتمدت علىفإني    ،، وبالذات لحقل الرميلة%95% إلى  75

ورد   (أ): ، وكما يلي، على التوالي155و   181كالهما في الكتاب، ص ل أشرت ، و نفسه
في مساهمته على الموقع اإللكتروني  "( من الكتاب ما يلي:  7في الفصل )  181في ص  
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Business News    بيَّن احمد موسى جياد أن التخفيض في كل [  2014]  15/9في
ي(. وهو يعتمد على تصريح الوزارة -ب -م  7.15إلى    11ي )من  -ب -م  4العقود بلغ  

يخص   وحلفايةفيما  االتفاق    الرميلة  تم  أنه  وذكر  الخاصة.  اتصاالته   على والباقي 
في   تم  مما  أكبر  بنسب  فيها  الهضبة  مستوى  المعلنينتخفيض  ]الرميلة    االتفاقين 

إلى   4.13)من    2و  1ي( والقرنة  -ب -م   0.85إلى    1.20؛ وهي الزبير )من  [حلفايةو 
في موقع   ورد   (ب )  .("ي-ب - م   1.01إلى    1.80ي( ومجنون )من  -ب -م  2.51

النفط يلي:    2015/ 2/3في    اإللكتروني  وزارة  تماما  "إما  تقدر  الوزارة  عقود  أن  ن 
 الطبيعي من    هاالنتاج النفطي والغازي العراقي. وان  لتطويركانت خطوة مھمة    التراخيص 

  5من    أكثر  مروروبعد  ،  جديدةن تبرز بعض العقبات والنواقص، خصوصا مع تجربة  أ
اجريت بعض التعديلت مع بعض   الحاليةالحكومة    تشكيل. وقبل  التطبيقاعوام على  

الى  الشركات الشريك الحكومي  الذروة ونسبة  بد 5، حيث خفضت معدالت  ال من % 
. "ومددت فيھا الفترات الزمنية للعقود  25%

ستة   األقلفي  التعديل طال  أن    ،في )أ( و)ب(  ،ومن الواضح من االقتباسين 
ليزية  كَ اقتباسه باإلن  أن الُمراجع في اعتراضه المبين في  يتضحلذلك  .  وليس أثنينعقود،  

عقد الرميلة   باالستنتاج،ومن ضمن ذلك،  سابقًا،    نفسه  ما كتبهمع    فيه  يختلف  أعاله
%.  95% إلى 75من  في رسم األتعاب  زيدت فيه نسبة المقاول  الذي

% 75بداًل من    %95ماذا يؤدي استخدام  يمكن أن نتساءل ل  ،من ناحية أخرى 
المقارنة نتائج  دقة  في  يذكر  للشك  كما  زاد    ؟الُمراجع ،  ولو  حتى  أنه  تبين  فالمقارنة 

الخدمة أفضل من    عقد بقى  ي%  95% إلى  75نصيب المقاول من رسم األتعاب من  
.تتقوى األفضليةالنسبة لم تزداد فإذا  عقد مشاركة اإلنتاج.

R-Factorشروط  (1-2)

، كما أشرت له في تقارب شروط التصعيد بين مختلف العقود   ما ذكرته من  في مجال
 كما يلي:  الُمراجعيعترض  (،7الفصل )

“It seems the author thinks R-factor is the same for all types of contracts 
covered in his exercise; they are actually not...”. 
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"وفيما عدا مقدار رسم    :يلي، هو ما  154( ص  7ما ذكرته في الفصل )إن  
، على تقريباً األتعاب اإلجمالي انطبقت نفس الشروط ]التي تسري على عقد الرميلة[،  

. وكان  اً تقريبومن الواضح أنني ذكرت أنها تنطبق    .عقود الخدمة األخرى في حينه"
دا الهدف من ذلك أن أبين أنه بالتقريب فإن الرميلة يمثل بصورة عامة العقود األخرى )ع

. (األتعاب ما يتعلق برسم 
، 2و   1  ، بين الجولتينR-Factor  التصعيد   اقتناعي بتقارب شروطاآلن  ألبرر  
، باستخدام الجدول التالي:االتحادية  عقود الخدمة النفطية  معظم  ، لحينه،اللتان تشمالن

 ، دوالرR-Factorرسم األتعاب للبرميل لكل قيمة من شروط التصعيد 
Remuneration Fee per barrel at different values of R-Factor, US$ 

Source: Merza (2011)’Oil revenues, public expenditures and saving/stabilization 
fund in Iraq’, IJCIS, Volume 5 Number (1), The weights are the plateau 
production targets (PPTs) of the contracts.  

RFB: Remuneration Fee Per Barrel (US$) as initially defined in the contract. 

إلى   النظر  العمود  في  ،  R-Factorالتصعيد،  شروط  ل  الخمس  مديات العند 
اليسار،   على  في  األول،  لها  المقابلة   Secondو  First Round  العمودينوالقيم 

Round،تنطبق مع بعضها للثالث مديات   يتضح أن هذه الشروط  ، من هذا الجدول
هذه  بتقارب  اقتناعي  ذلك  ويبرر  األخيرين.  للمديين  بعضها  مع  اقترابها  مع  األولى 

مع التشديد على أنها في كل جولة هذا  .  عقود الجولتين األولى والثانية  بين  الشروط
. جميع العقود فيهاوتنطبق على  متماثلة

،  أعاله  أرقام الجدولالذي استقيت منه    ومن المناسب أن أذكر أن المصدر
Merza (2011) ، ُ( في 1ستخدمت في تركيب الجدول )كان من بين المصادر التي ا

العقود في الجوالت األربعة   الشروط لجميعأهم    الذي يبين  ،(7) في الفصل    157  ص 
.(7)من الفصل  181في ص  أشرت أليهكما  زائدًا حقل األحدب،

First Round Second Round Al-Ahdab

Less than 1.00 100% of RFB 100% of RFB 100% of RFB 100% of RFB

1.00 to less than 1.25 80% of RFB 80% of RFB 80.1% of RFB

1.25 to less than 1.50 60% of RFB 60% of RFB 60.3% of RFB

1.50 to less than 2.00 50% of RFB 40% of RFB 83% of RFB 45.9% of RFB

2.00 and above 30% of RFB 20% of RFB 50% of RFB 25.8% of RFB

Rounds Weighted 

AverageR-Factor

93.3% of RFB
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 االقتصادي والتقييم التبسيط في التحليل (2)
اعتبار  سياق  في   تقريبي  "كممثل"  الرميلة،عقد  مقارنة    في  األخرى  الخدمة  لعقود 

، البد من التطرق لمسألة مهمة  ،للمشاركة في اإلنتاج  افتراضيوعقد  ،  2و  1الجولتين  
. إن الدراسات االقتصادية االقتصاديوالتقييم  في التحليل    حول التبسيط  من وجهة نظري،

بغية   التبسيط  على  األحيان  غالب  في  تقوم  على  تقوية  التحليلية  تحليل تناول  القدرة 
عتقد أنها ال يُ   مسائل "ثانوية"  همالا . وفي أحيان كثيرة يجري  عرضهتسهيل  الموضوع و 

 ،منعًا لسوء الفهمعلى النتيجة. بالطبع، وأرجو أن اشدد على ذلك  ملموسة   بدرجةتؤثر 
كل   على  االعتراض ل وإنما التبسيط المقبول. لذلك ال يمكن  خ   أنا ال أقصد التبسيط المُ 

التبسيط،  وواردةشاردة   الرميلة مع عقد يصبح  بحيث    في  نتائج مقارنة حقل  استخدام 
على   تقريباً األقل اإلشارة في انها تنطبق  أو في    لمشاركة اإلنتاج غير ممكن التعميم

استخدمتها   ،Ghandi & Lin، للمؤلفين رصينةباقي العقود. دعني أقدم مثااًل لدراسة  
(، وكانت 7)في الفصل في إشارتي لعقود الخدمة للبيانات والمعلومات  صادرمأحد الك
رت نموذجًا عامًا وَّ طَ بالرغم من أن الدراسة  ف  4. 2017ثت في  د   وحُ   2014شرت في  نُ   قد 

. وال شكك أن المؤلفين كان ببالهم حقل الرميلةبقت على عقد  لتحليل العقود إال أنها طُ 
 ، Abstract،  . فلقد ورد في ملخص أيضاً   للعقود األخرى أن نتائجها يمكن أن تشير  

الدراسة ما يلي:  هذه
“We develop a dynamic model of oil production and well drilling to analyze

the economic efficiency of oil contracts. As technical service contracts, buy-

back contracts, and production sharing contracts each impose different sets 

of constraints, our theory model suggests that it may be possible to increase 

the efficiency of one type of contract by combining it with features of another. 

We apply our model to the Rumaila oil field in Iraq, which is under 

development through a technical service contract  ”."  

4 Ghandi, A., Lin, C. (2014) ‘An Analysis of the Economic Efficiency of  

Iraq`s Oil Service  Contracts’, a working paper, Institute of  Transportation 

Studies, University of California at Davis, Iraq_TSC_paper.pdf, downloaded 

11 April 2015. 
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   Escalation Clausesشروط التصعيد، ( 3)
في مجال اإلشارة   ،في كتابي  "شروط التصعيد "على استخدام تعبير    الُمراجع يعترض  

نتيجة لتغير عوامل أو متغيرات   إلى أكثر من طريقة لتعديل أنصبة الفرقاء في العقود 
 كما يلي:  . ولقد ورد اعتراضهتم النص عليها في العقود ي

’ ... for clarity purpose, R-factor is a progressivity measure, works similar to 
that applied in income tax systems, not as the author considers it as escalating 
clause, which is a form of indexation measure applies (particularly in project) 
as safeguard against cost inflation.’ 

التصعيد،  أن   في  الُمراجعاقتناع  ن  إ تتعلق    escalation clauses  شروط 
وتتعلق باستخدام    ،مسألة اقتناع شخصيهي       R-Factorبالتضخم وليس لها عالقة ب  

شروط “إن سبب استخدامي لتعبير    .واحد من بين عدة استخدامات وليس قاعدة عامة
بالرغم  ف.  R-Factor  طريقة  هو لغرض شمول عدة طرق للتصعيد وليس فقط  ”التصعيد 

مستخدمة بصورة واسعة غير أنها ليست الطريقة الوحيدة.  هذه األخيرةأن   من
مهمًا   مثااًل  أعطي  عقد دعني  البصرة  من  غاز   Basra Gas،  شركة 

Company،   ُففي عقد  من الكتاب   (7)في الفصل    لتقييم له  تحديث في    ملوالذي ش .
ستخدم  تُ   ال،  5لهذا العقد   لي  سابقة   تقييمدراسة  وكما بينته بشكل تفصيلي في    ،هذه الشركة

.  ’X-Factor‘ ُأطلق عليها في العقد تعبير، م طريقةستخد ، وإنما تُ R-Factorطريقة  
ما يتعلق و )العقد    في العراقي واألجنبي  الجانبينتتغير حصص  األخيرة  وفي هذه الطريقة  

للمشروع    ،IRR،  ، الخ( تبعًا لتخطي معدل العائد الداخليوالضريبة   سعر الغاز الخامب
ال   في عقد شركة غاز البصرة  ،دعني أكرر.  مسبقاً محددة   لمجموعة من قيم تصاعدية

طريقة  تُ  والتي  R-Factorستخدم  التدفقات   تعتمد ،  السالبة   راكمةالمت   النقدية  حساب 
حساب معدل العائد   والتي تعتمد   ،X-Factorطريقة  وإنما    ،لكل سنة  للمشروع،  والموجبة
العقد لكل سنة    ،IRR،  الداخلي تنفيذ  بداية  نتائج  .  منذ  بتحديث   تقييم عقد ولقد قمت 

.(7)الفصل في وضمنت نتائج التحديث  ،هذه الدراسةشركة غاز البصرة في 
5 Merza (2012) ‘Pricing and Profitability in the Gas Deal of Southern Iraq: 

Preliminary Evaluation’, MEES, Energy and Geopolitical Risk, Vol. 3, No. 

9, October. 
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.  التصعيدية  كال الطريقتين وغيرها من الطرق   يشملإذن البد من استخدام تعبير  
أن هذا  مع العلم    ". escalation clauses،  شروط التصعيد "  لذلك تعبير ولقد اخترت  

 ربما  الُمراجعاعتراض    أن  . لذلك يبدو ليالعقود   التعبير مستخدم بشكل واسع في مختلف
مع التضخم. وهذا فعاًل وارد في مفاوضات   escalation  مرتبط بذهنه في استخدام كلمة

ولكن هذه مسألة اختيار حول األجور وفي غيرها من االستخدامات.    العمالية  النقابات 
قاعدة وليس  كلمةف  ،شخصي  يربط  ما  هناك  باستخدام بالضرورة    escalation  ليس 

.الُمراجعأليه ، الذي ذهب واحد، والذي هو التضخم

 ، في عقود الخدمةbonuses، ح  ن  م  ال( 4)
التي وردت في على جملة عامة ذكرتها حول التكاليف المختلفة والمنح    الُمراجعيعترض  

 :يذكر ما يليحيث أدلة عقود الخدمة، 
The author considers "bonuses” as recoverable supplementary cost (p. 153). 

There are three remarks worth making on this matter: I- there are no bonuses 

in the MoO service contracts; there is only one-time signature bonus; II-this 

signature bonus is contractually non-recoverable; III- probably, the author 

relied on old pre-signing information on first bid round contractual terms 

when signature bonus had very different specifications (in magnitude and 

status) that generated, at that time, tense parliamentary debate, known 

publications and even a legal case was filed before the Federal Supreme 

Court, all that eventually led to significant changes when contracts were 

signed.”  

هدفها التمييز بين ما يطلق عليه  ما ورد في جملة عامة    الُمراجعل  م   حَ يُ   وهنا
رسوم "الخدمة" والرسوم "التكميلية"، أكثر مما تستحق. حيث ورد في الكتاب في ص 

، Ghandi & Lin (2014، )هذا االقتباس ومصادر أخرى ويبدو من  "  ما يلي:  153
إن التكاليف المرتبطة باإلنتاج )تشغيلية ورأسمالية( تُسترجع من خالل رسوم الخدمة في 

وغيرها االلغام  إزالة  وتكاليف  األولية  )كالمنح  التكميلية  التكاليف  تُسترجع  ، حين 

bonuses, demining, etcومن الواضح أني كنت .  ”( من خالل الرسوم التكميلية
للتكاليف العقود   والمنح   أشير  في  وردت  عام  كما  للمنح،  بشكل  الجمع  صيغة  أما   .

bonuses ، فال تتضمن بالضرورة تعددها.في هذا االقتباس
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 االلتزامتقليص اإلنتاج نتيجة    عن ض المقاول في عقود الخدمة  و  ع  هل ي  (  5)
 ؟ بقرارات األوبك 

على المعالجة التي وردت في الكتاب حول هذا الموضوع بما يلي:  الُمراجعيعترض 
 ‘The author claims that Iraq is, contractually not obliged to compensate 
IOCs for "production curtailment” effects (p. 205). Actually, the signed 
contracts refute such claim and, on the contrary, provide clear modalities on 
how to address the consequences of such sovereign prerogative on the related 
IOCs’.  

يذكر  هذا    منيتضح  ولكن   الُمراجع  أن  حول  جملة  االقتباس   العقود "عامة 
، بدون اإلشارة إلى مواد محددة فيها تتعلق بالموضوع.  "signed contracts الموقعة

إلى مادة محددة في    205( من الكتاب في ص  8الفصل )في المقابل، يشير  
إذ تبين    6. 12.5، وهي المادة  تتعلق بالموضوعللتراخيص النفطية،    الجولة األولى عقود  

( فيها تخفيض اإلنتاج ROCأن هناك ظروفًا تستطيع وزارة النفط )   فقرات هذه المادة
المقاول لتعويض  يتعلق    من دون حاجة  التصعيد ب )عدا ما  -Rإيقاف تطبيق شروط 

Factor).    يشير األوبك  منظمة    بتقليصات   االلتزاموفيما يتعلق بالتخفيضات الناتجة عن

:(tsTechnical Service Contrac ،)من دليل عقود الخدمة الفنية 12.5المادة  6
‘ROC [Ministry of Oil] shall have the right to review the proposed or target 
level of production in respect of any proposed or approved annual Work 
Program and may, with reasonable justification and upon written 
notification, require contractor or operator to increase or decrease the rate 
of production of Contract Area for any of the following reasons: 
(a) To avoid material damage to reservoirs,
(b) To minimize associated gas wastage, provided however ROC shall, at all

times, use best endeavours, to take all associated gas,
(c) For safety consideration,
(d) For operational consideration,
(e) For imposed government curtailment, and,
(f) For curtailment due to failure of Transporter to receive Net Production

at the transfer point through no fault of Contactor or Operator.
In case of reduction of Crude Oil is applied as per article 12.5 (e), ROC 
shall apply such reduction in non-discriminatory manner to all of its 
affiliates… ‘,   
Ministry of Oil, MoO (2009) Technical Service Contract for the …. Field 
between Iraqi Ministry of Oil (ROC) and…), pp 25, 26. 
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الفقرة  إلى    الفصل هي  المادة  هذه  من  عليها  ينطبق  ما   Government،  (e)أن 

Imposed Curtailment .
 بالتعويض   بالمطالبة  المقاول قيام    احتمال   (8يثير الفصل )وبالرغم من ذلك  

 : ليما يمن الكتاب  205. فلقد ورد في ص خالفًا لما تنص عليه هذه المادة
غير أن مجموعة من العوامل قد تثير احتمال لجوء الشركات المقاولة إلى طلب التعويض بسبب " 

 :التقليص الذي يترتب على االلتزام بحصة اإلنتاج المحددة من قبل األوبك، ولعل من أهمها ما يلي
الصعبة للعالقة بين وزارة النفط وهذه الشركات والنابعة من تأخر تسديد مستحقاتها عن الظروف  •

،  2016السنوات السابقة. فلقد بلغت المستحقات المتأخرة لهذه الشركات، في نهاية حزيران/يونيو  
 .  IMF (2016e, p. 11)مليار دوالر؛ 3.68حوالي  

)الوارد في بروتوكول  "baseline "األساس  عدم الوضوح في تحديد "اإلنتاج اإلضافي"، عن خط •
  . التعاقد(، الذي يُفرض عليه رسم األتعاب للشركة المقاولة

الشركات وحصولها في نيسان   • على تعويض عن تقليصات حدثت    2015حقيقة مطالبة هذه 
 ".   ؛2014-2011خالل الفترة 

، المبينة في  12.5وبالنتيجة، وبعكس ما ذهب أليه الُمراجع، فإن فقرات المادة 
 signed"العقود الموقعة  في الصفحة السابقة، من دليل التعاقد )الذي َيحكم "  6الهامش  

contracts( وبالذات الفقرة ،)"e)    زائدًا الثالثة أسطر بالحروف الغامقة المائلة في نهاية
. (support it rather than refute it)  أليه وليس نفيه ، تؤيد ما ذهبت االقتباس

 وفي مستواها المعيشي التفاوت في دخول وإنفاق المحافظات( 6)
ل إشارته  المعيشي  لتفاوت  في  المستوى  بُ لمحافظات لفي  والذي  مختلف جوانبه ثَ ح  ،  ت 

 ما يلي: ل الُمراجعيذهب  ،(11) في الفصل بشكل مكثف 
"The author concludes, based on value added estimation and state budgets, 

upstream petroleum development had contributed to provincial disparities in 
standard of living in favor of provinces "south of Baghdad to Basra” and 

in "Kurdistan Region” against the "upper-middle” provinces (pp. 277-
280)" 

. ، أي مرور الكرامجداً   مر على هذا الفصل سريعاً   الُمراجعالواضح أن  من  
 أشارالتي    بالحروف الغامقة المائلةالجملة    )بالعربية(  يقابلنص  فليس في هذا الفصل  
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 الكتاب وبسبب عدم وجودها في  كأنها مقتبسة من الكتاب.  وضعها و   يت، والأعاله  أليها
أنه    وهنا أود أن أبين .  280-277الصفحات    أدرجهو لم يشر لصفحة معينة وإنما  ف

. الُمراجع  هما ذكر ل  ، من قريب أو بعيد،أو مقابل  ليس هناك في الفصل نص مماثل
الشخص   استهالك  معدل  فييبين التفاوت  ،  ( في بدايته1)  الجدولمن    انطالقا  ،فالفصل

الحظ أن أربع  وفي هذا الجدول يُ  .2012في سنة  المحافظات بين )مستوى المعيشة( 
 أسفل في    يميسان( ه والقادسية والمثنى و )ذي قار    بغداد -، أي جنوب محافظات جنوبية

محافظات من "الوسط   في حين أن  ، من ناحية مستوى المعيشة،بين المحافظات   القائمة
أعلى من جميع    صالح الدينو   من هذه المحافظات األربع،نينوى هي أعلى  ك   األعلى"

وهي   النجف(.  )عدا  الجنوبية  بغداد المحافظات  من  التيقريبة  الجدول، تمثل  ،  في   ، 
 يسان هي في مكجنوبية  "  نفطيةبل أن محافظة "  ال.  للعراق  متوسط مستوى المعيشة

أعاله.   الُمراجعالجملة التي أوردها    تساند ومن الواضح أن هذه األرقام ال    . القعر تماماً 
أدري   استنتج فال  تطور  كيف  ببيان  يتعلق  الفصل  المعيشي  بأن   المستوى 

 ينبغيفإذا كان    7. األعلى  الوسط  محافظات  الجنوبية على حسابالمحافظات  كردستان/ل
 المجالفأقرب شيء يمكن وصفه في هذا    حساب أخرى"،التطرق "لتطور محافظات على  

 المستوى المعيشي بين  تفاوتفي    ت العوامل التي ساهمتصَّ ( ُلخ  11من الفصل )   280في ص    7
النفطية/الغازية وتركزها في محافظات "التفاوت المناطقي في تطوير الحقول    بينها:  المحافظات ومن

في الجنوب )جنوب بغداد إلى البصرة(، من ناحية، وإقليم كردستان، من ناحية أخرى، مع استثناء 
أسقط ذلك على المستوى المعيشي ربما  راجع  ويبدو أن المُ   .فعلي لمحافظات في الوسط األعلى وبغداد"

النفطي التطوير  في  التفاوت  ا  الغازي /وكأن  المستوى   هماألالسبب    كان لمحافظات  بين  تفاوت  في 
نمو/ركود النشاط اإلنتاجي -ه في ظل بطءيبين بشكل واضح أن(  11)ولكن الفصل  المعيشي بينها.  

في تفاوت المستوى األهم  ربما  و التأثير المباشر    النفطي )أي تخلف التنويع االقتصادي(، فأن-غير
في توزيع التخصيصات االنفاقية للميزانية  للمحافظات    السكانية  بالنسبااللتزام    ضعف  المعيشي كان

 ،الغازية فهو/. أما تأثير التفاوت في تطوير الحقول النفطيةعليها  )المرتبطة بالعوائد النفطية(  العامة
ولين  والمقا  للعاملين  ،يكون من خالل الدخول المولدة  ،سيطرة الحكومة المركزية على عوائد النفط  ظلفي  

الذي   كون بالحجميال يمكن أن    هذه الدخولتأثير  ولكن  .  فيها  القطاع النفطي  من  النقل، الخ،ونشاط  
.المحافظات بين    التفاوت في المستوى المعيشي  علىالميزانية العامة  تخصيصات نفقات    تأثير  يتخطى
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الميزانية المحافظات  تمويل  هو   خالل  من  وبغداد(،  كردستان  )خارج  للنفط  المنتجة 
، وتفاوت نسبته  للمحافظات األخرى   للعجز بين القيم المضافة المحلية والدخولالعامة،  

 (. 11الفصل )( في 2الجدول )من  ذلك يتضحكما ، أيضًا في ما بينها
تبين بوضوح محاولة الفصل، من خالل    (11إن قراءة متأنية ومعمقة للفصل )

مؤطرة   لبيانات  مكثف  واستخدام  اقتصادي/مالي  المضافة  تحليل  للقيم  وتقديرات 
القطاعات    تخلفكذلك  و   ،العامة  لميزانيةاالنفاقية لتخصيصات  التتبع أثر  ،  للمحافظات

بين المحافظات، مع ذكر في المستوى المعيشي  على التفاوت    ،اإلنتاجية غير النفطية
وهو في هذا يعتمد في معظم بياناته على   لدور تخلف النشاطات النفطية في الوسط.

، والتي اختيرت نتيجة لتوفر بيانات تفصيلية حولها، من ناحية، وأتسامها 2012سنة  
ي مقارنة لما قبلها وبعدها، من ناحية أخرى. بالهدوء األمني النسب

، في (1مليًا في الجدول ) الُمراجع من المناسب أن ينظركان  ،أكرر مرة ثانية
لسنة    الذي هو نقطة البداية للفصل ليرى فيه التفاوت بين المحافظات (،  11الفصل )

  الغامقة المائلة والذي بينه في الجملة ذات الحروف    يشير أليه، وليس ذاك الذي  2012
  أعاله.

تخصيصات  الوبداًل من تتبع التسبيب التفصيلي النابع من دور  من ناحية أخرى،  
من ناحية    ،اإلنتاجي غير النفطي، من ناحية، وتخلف النمو  العامة  لميزانيةالنفاقية لا

ليس لها عالقة بسنة مسببات للتفاوت    الُمراجعيقترح  ،  (11)   الوارد في الفصلأخرى،  
كما يلي: و  2012

‘In this regard, it appears the author had overlooked important matters that 

had contributed to this state of disparities. First, security conditions due to 

Daesh effects had impacted negatively the execution of petroleum project in 

the "upper-middle provinces... Seconds, Daesh also destroyed oil, refining 

and power generation facilities in these province… " 

في المستوى  ز على التفاوت  ك   رَ الفصل يُ إلى أن   لم ينتبه  الُمراجعأن    بدويوهنا  
عدم بحيث قاده  ،  خاللها  ب التفاوت اوأسب  2012سنة  في    المعيشي بين المحافظات 
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2012، ال تنطبق على السنة التي تعود لها البيانات إلى اقتراح مسببات أخرى   االنتباه
جديًا وبذلك ال يمكن أن تكون ساهمت    بعد سنة ونصف من انقضاءها(ستنطبق  )وإنما  

في التفاوت خاللها.

وتهم تقديرات وردت في هذا الفصل  إلى    الُمراجع  من ناحية أخرى، لم يتطرق 
من ضمنها، بحكم نشرها بمجلة علمية    راجعةالمُ   تندرجعادة البحوث األكاديمية التي  

والتي    للمحافظات  للقيم المضافة  ات تقدير ( أحتوى على  11وهي أن الفصل )   .مةكَّ حَ مُ 
زي لإلحصاء كالجهاز المر   نشرات ، سواء في  في المجال العام  منشورة  أرقام  عنهاال يتوفر  

إلى وجود هذه التقديرات التي ورد ذكرها    يلتفت ومن الواضح أنه لم    .أو مصادر أخرى 
 عمومًا،  ،يشير  وإنما  ،(11( للفصل )1لت أرقامها في الملحق )ص   وتحليلها في المتن وفُ 

وفي الحقيقة لم يتم في .  "value added estimation،  القيم المضافة  قدير"ت  إلى
تم  وإنما    )والتي قد تتضمنها إشارة الُمراجع(  للعراق  الكلية  القيم المضافة   الفصل تقدير

 هذه التقديرات خدمت  وقد استُ .  محافظاتللللقيم المضافة    ات تقدير للوصول إلى    تفصيلها
تقديرات مكتبية وقد    أنها. صحيح  2012لسنة    قهااللمقارنة بين دخول المحافظات وانف

في المجال لمتوفرة  اولكنها الوحيدة    في ذلك،  كال شبحاجة إلى تدقيق وتحسين،  تكون  
. أو جزء منه ، بين المحافظات،تفسير التفاوت ربما و  بوصفبفعالية  ساهمت العام و 

 من ناحية،   ،لفي الفص  دمة للتفاوت قاألسباب الموتقييم  تتبع    بداًل منبالنتيجة،  و 
 الُمراجع يقترح    ، من ناحية أخرى،فيهكمساهمة    ،تقدير القيم المضافة للمحافظات   وإبراز
منذ أخرى    اً أسباب بين    بالتفاوت   2014  منتصف   ساهمت  المعيشي  المستوى  في 

(. 11هي السنة التي يركز عليها الفصل ) ، و 2012ولكن ليس في   المحافظات 

 نمو العوائد النفطية تترتب على ركود أو بطء يمكن أن التبعات التي ( 7)
التي يمكن أن    التبعات النفطيةب  يتعلق  (16الفصل )  ورد في نهاية  لتحليلفي إشارته  

على   وثيقة    ورد )  ع  توق تترتب  العراق  لبرنامج  في  مع  الدولي  النقد  - 2016صندوق 
بين   يمزجيبدو أن الُمراجع    ،بخطى بطيئة  زيادة العوائد النفطية  ثبات أو( حول  2019
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من    وبين ما يعتقد بأنه موقف الكاتب ،  مسبب   متأن  تحليلالمتوقعة الناتجة عن    التبعات 
 ما يلي:يذكر حيث   ،هذه التبعات 

“But what is surprising are his views, when addressing 2016 IMF memo, that 

Iraq might be compelled to take measures including "amending current MoO 

oil agreement to PSCs” (P. 418]”.  

في "االقتباس"   االنتقائييتبع األسلوب    الُمراجعفإن    وفي هذا التعليق/االعتراض 
ببيان ورد  م  ءجز   وذلك  من  ما  الفصل  نفطيةفي  تترتب   تبعات  أن  توقع على    يمكن 

مستقباًل.  النفطية ومن ثم العوائد  النفطي إلنتاجل بطيئة-زيادة /ثبات 

في  ما ورد    ما يلينبين في    الُمراجعالذي بينه    "االقتباس" المجتزءبداًل من  لذلك  
إن نقص القدرة في تمويل االستثمارات ""  الموضوع:حول    (،16، من الفصل )418ص  

الالزمة لزيادة الطاقة اإلنتاجية النفطية/الغازية، من ناحية، وفي ضوء حقيقة االعتماد 
العراق على ضرورة تحقيق عوائد نفطية متزايدة، من ناحية أخرى، الحالي "المصيري" في  

اإلنتاجية   الطاقة  زيادة  بغية  التالية  البدائل  كال  أو  أحد  إلى  اللجوء  سيفرضان 
 :النفطية/الغازية لغرض زيادة اإلنتاج والتصدير النفطي/الغازي 

خالل التنفيذ الوطني،   تمويل االستثمارات في العقود النفطية/الغازية الحالية و/أو من  أ()
 .باالقتراض من الخارج، مع تسديد القروض عيناً )بالنفط( أو نقداً أو كالهما

)ب( تعديل االتفاقيات النفطية القائمة بتغيير شروط العقود بما في ذلك اللجوء إلى عقود  
 "المشاركة أو أشكال أخرى بديلة.

)وليس    احتمالين لتبعتين/يتعرض    ( من الكتاب 16الفصل )وكما هو واضح فإن  
يترتبا على نقص التمويل والحاجة إليجاد مصادر لتمويل الحفاظ   قد   احتمال واحد(تبعة/
، في هذا  يتبع  الكاتب   فأن  وفي هذا.  فيهاو/أو التوسع    الطاقة اإلنتاجية النفطيةعلى  

رتب على التي يمكن أن تت  التبعات /في استشراف السياسات   الطريقة التحليلية  الفصل،
النقطة االساسية .  التبعات /تحقق ظروف معينة قبل أن يحدد موقفًا من هذه السياسات 
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التي قد تترتب   اإلجراءات والسياسات/الممكنة    التبعات أهم    أو هنا هي ضرورة بيان كافة  
الُمراجع أن    يبدو   تعليقهفي  لكن  و سواء كانت مرغوبة من قبل الكاتب أم ال.  عليها،  

"  surprisedلذلك كان "مندهشا،    .مجرد ذكر التبعة الممكنة هو تفضيل لهايفترض أن  
 .  أعاله ( من اقتباسيب ) ورودها في النقطةمن 

في أواخر نيسان/أبريل    ُعقدت الجولة الخامسة للتراخيص النفطية التي  ولعل  
التاريخ النهائي الستخدام المصادر بعد    عقدها بسبب    شمل في الكتاب )والتي لم تُ   2018

الواردة في النقطة   عالئم التبعة الثانية لبعض    ربما تشير (  cut-off date،  فيهوالبيانات  
)أربعة نفطية جديدة  ستة عقود    كل من  في  "لالمقاو "نح  مُ   لقد ف.  )ب( من االقتباس أعاله

 ، تمت "إحالتها" في هذه الجولة  ،(في ديالى  وأثنين غازية  في البصرة وديالى  حدودية
ثابت للبرميل   Remuneration Feeبداًل من رسم أتعاب    مشاركة في األرباحنسبة  

)باإلضافة   الجانب العراقي  يستلم  الوقت   . في ذات في الجوالت السابقة للتراخيص   لمقاولل
% مما يطلق 25% من قيمة اإلنتاج )Royalty  ،25إتاوة/ريع،    لحصته من األرباح(

مقابل عدم   ("Deemed Revenue،  اإليراد المفترض "  :الجولة الخامسةعليه في عقود  
بالرغم  ألرباح،  في ا إن حقيقة إشراك "المقاول"  .  استالمه إتاوة/ريع في الجوالت السابقة

إتاوة/ريع للجانب العراقي، المشاركة، وفي ذات الوقت دفع  من الصغر النسبي لنسبة  
مشاركة في اإلنتاج.  عقود نوع من   يجعل هذه العقود تشابه أو أقرب إلى كونها

شرت نُ   صفحة(  43)  دراسة موسعة لهذه الجولة إعداد  ولقد قام كاتب الكتاب ب
2018تشرين الثاني/نوفمبر    3  في  شبكة االقتصاديين العراقيينلاإللكتروني  موقع  ال  في
8.حينه، في راجعلمُ لرسلت نسخة منها وأُ 

معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في  :نفطية/مسائل اقتصادية"( 2018) مرزا، علي 8
 . 2018تشرين الثاني/نوفمبر،    3،  شبكة االقتصاديين العراقيين،  "مالحظات استطالعية أولية-العراق
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 سياسات ترويج الصادرات النفطية( 8)
اقتباس من   الُمراجعفي تعرضه لما ورد حول سياسات ترويج الصادرات النفطية يجتزء 

لبناء مصاف   ليبينه كأنه دعوة  على حساب سياسات التنويع   في الخارجنفط  الكتاب 
 . فلقد ورد في تعليقه ما يلي: االقتصادي في الداخل

“One of the strong, and correctly so, propositions that are highlighted 

throughout the book is the importance of structural diversification for 

sustainable development and to combat rent trap. ... But again, the 

author proposes a complete opposite policy initiative by calling to 

construct refineries outside Iraq for using Iraqi crude oil in the 

consumption centers (p. 22 and p. 472), citing Kuwait and Libya as 

examples!” 

أشار إقامة مصافالكات  لقد  مسألة  إلى  فعاًل  االستهالكافي مر   نفط  ب  ،  كز 
الممكنة   بالمنافسة  يتعلق  الدول المصدرة المتزايدة    اآلتية القائمة و ولكن في إطار  بين 

فيللنفط خاصة  في   ،  )والغاز(  النفط  استهالك  االسيوية  أسواق  ضوء ف  .الدول  في 
الدول المتقدمة   ،أن لم يكن جميع  ،المتوقع الستهالك النفط في معظمالجاري و   االنخفاض 

(OECDاآلسيوية الدول  فإن  األخرى(  (  النامية  المتوقعة  هي  )والدول  لنمو    المراكز 
 ة للنفطر المصد   المناطق  معظمتوجه النفط من  تزايد    ويستتبع ذلك  .فيها  استهالك النفط

ما تبينه التوقعات   . وذلكمن أمريكا الشمالية، خالل الربع القرن القادم  ، بما فيهاأليها
ومنظمة  دَّ عَ المُ  الدولية  الطاقة  وكالة  قبل  من  من  األة  وغيرها  النفطية  والشركات  وبك 

المناظير تعد  التي  ولبيان   9.سنوياً للطاقة/النفط  المستقبلية    ، Outlooks،  المؤسسات 

ُد    9 ، Outlooks  الكثير من المؤسسات الرسمية والدولية والتجارية والشركات النفطية تقارير لمناظير،ُيع 
الممكن الستهالك وإنتاج الطاقة، بأشكالها المختلفة، تمتد لربع قرن أو أكثر في المستقبل، سنوية للتطور  

2017وتكتسب تقارير    ولعل أشهر هذه التقارير، وأكثرها تأثيرًا، ذلك الذي تعده وكالة الطاقة الدولية.
مخطط أهمية خاصة في ظل وصول سياسات الطاقة في االحالل واالستبدال المتحقق وال  2018و

ألشكال الطاقة المختلفة شأوًا بعيدًا، خاصة من وجهة نظر استبدال الوقود األحفوري، ومنه النفط، 
، كما يلي:  2018و  2017بأشكال أخرى. ويمكن تعداد بعض الجهات التي أعدت هذه التقارير في  
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 )بداًل من الصورة المجتزءة التي أشار أليها الُمراجع(  الكتاب الصورة الكاملة لما ورد في  
 :(18)من الفصل  472ص  نقتبس في أدناه ما ورد في

أما من ناحية تصدير النفط، فسياسات تسويق النفط، في العراق، لم تكن وفق برنامج  "
تبع ترويجي بعيد المدى بقدر ما كانت استجابة لطلب األسواق المختلفة. فالعراق لم ي

نفطية  مصاف  بناء  المثال،  سبيل  على  طريق،  عن  النفط  تسويق  في  رة  مُباد  سياسة 
عديدة  نفطية  دول  قامت  المقابل  في  االستهالك.  مراكز  في  العراقي  النفط  تستخدم 
رة من هذا النوع، على سبيل المثال الكويت وليبيا، في بناء المصافي أو  بسياسات مُباد 

الم وبيع  نقل  الدول امتالك حصص في  المتحدة وبعض  الواليات  النفطية في  نتجات 
األوربية واآلسيوية. وبالنتيجة، فإن بروز السوق االسيوية في تلقي نفط العراق ومنتجاته 
كان تحصيل حاصل لزيادة طلب هذه السوق على النفط من ناحية، والرخص النسبي 

ور بعيد المدى. لسلعها، من ناحية أخرى، بدون جهد استثنائي أو وفق تخطيط ومنظ 
هذا، عدا ما ورد من خطوط تسويقية عامة في تقرير عن العراق أعدته الوكالة الدولية  

، وآخر أعدته شركة استشارة أجنبية بالتعاقد مع وزارة النفط عن  IEA (2012)للطاقة،  
. وكالهما أُعد Merza (2013b)"؛  ,INES"االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة،  

". 2011/2012في 

وبداًل من النظر إلى ما ورد في أعاله كإمكانية محتملة خاضعة للدراسة والنقاش 
مسبق، كموقف  مصاف  الُمراجععارض    وليس  إقامة  االستهالك   إمكانية  مراكز   في 

إن  ن األمر يعارض سياسة التنويع االقتصادي. أ وكه . ولقد بدا من تعليققاطعةبطريقة 

شركة  ، BP ركةش، EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية ، منظمة األوبك، IEA الطاقة الدولية  وكالة
Exxon/Mobil  ،شركة  CNPC،  Bloomberg  ، توقع ي  معظم هذه التقارير أن لم يكن جميعهاالخ. و

المتقدمةا  نمو ثم  تباطؤ  من  االتجاهتطورات في ذات   النفط في الدول  في تطور  و   نحدار استهالك 
الناميةاستهالكه   الدول  وباقي  الهند  الصين  ،في  في  التطور  وبهذاالخ  ،واستمرار  السوق   .  ستكون 

 وجاذبًا وتنافسيًا الستيرادات النفط من الدول المصدرة.الستهالك النفط نسبيًا اآلسيوية مركزًا متناميا 
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اتبعت وستستمر   رة للنفط )والغاز(د   َص المُ   أن الدول  الحقيقة التي ينبغي االنتباه لها هي
نفطها،  وسائل عديدة  اتباعفي   تسويق  إقامة مصاف  و   لترويج  بينها  وكذلك نفط  من 

ر ال يمكن أن يتخلف . وفي هذا اإلطا، في مراكز االستهالكمحطات توزيع وتعبئة الخ
فاذا  التنويع االقتصادي.  علىن ذلك سيؤثر سلبًا  بأ  غير مقنعة  العراق عن ذلك بحجة

ضروري لتسويق النفط العراقي،   وغيرها  نفط  إقامة مصاف  ، أن رصينةتبين من دراسات  
، فينبغي (به ألسباب بيئية  لال تقبويمكن تنفيذه )حيث أن بعض مراكز االستيراد قد  

آلن التنويع   ت التنويع االقتصادي في الداخلاذلك على سياس  ريؤث  لنسوف  و القيام به.  
اإلنتاجية،سينصب  الناحية  من  النفطية   ،  للصناعات  باإلضافة  عديدة  خطوط  على 

الوحدات اإلنتاجية فيما    إلقامة  محددات "الطاقة االستيعابية" بل أن    . الوالبتروكيماوية
نُ  فعاًل  تمنع  لو  قد  العراق  في  االقتصادي  التنويع  سياسات  بعضهاإفذت  بسبب   قامة 

. المهم  رية والتخطيطية، الخاإلدا  ات ، والطاقد محدودية المواقع ونقاط التصدير واالستيرا
المتاحة الخيارات  مناقشة  هو  المجال  هذا  معايير   في  بموجب  منها،  المناسب  وتبني 

   .مواقف مسبقة بموجب وليس  الجدوى االقتصادية واالجتماعية، الخ،

( قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم 9)
الُمراجع ( المتعلق بالمركزية والالمركزية يشير  12في الفصل )  300في اشارته لصفحة  

على   الفصل  اعتماد  إقليم   التعديلإلى  في  المنتظمة  غير  المحافظات  لقانون    الثاني 
 يلي:  أن هناك تعدياًل ثالثًا، كما. ولكنه يذكر 2013الصادر في 

‘I believe, the third amendment answers many of his concerns and, thus,

it is imperative to consider this third amendment when debating 

decentralization issues’. 

التاريخ النهائي أي بعد    ،2018ولكنه ال يذكر أن التعديل الثالث صدر في نيسان/أبريل  
  .cut-off dateالستخدام المصادر والبيانات في الكتاب، 
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   2040مناظري استهالك وإنتاج الطاقة يف العامل حىت عام  
  1مع إشارة آلفاق استيعاب إنتاج/صادرات النفط العراقي

 د. علي مرزا

 أواًل: مقدمة 
، والدولية والتجارية والشركات النفطية تقارير لمناظير   حكوميةِعد  الكثير من المؤسسات الي  

Outlooks  ،  ،في سنوية للتطور الممكن الستهالك وإنتاج الطاقة، بأشكالها المختلفة
ولعل أشهر هذه التقارير،   .لربع قرن أو أكثر في المستقبلمداها الزمني  متد  العالم، ي

الد  الطاقة  وكالة  تعده  الذي  ذلك  تأثيرًا،   International Energy،  وليةوأكثرها 

Agency, IEAأهمية خاصة في ظل وصول سياسات   2017-2019. وتكتسب تقارير
الطاقة في االحالل واالستبدال المتحقق والمخطط ألشكال الطاقة المختلفة شأوًا بعيدًا، 
خاصة من وجهة نظر استبدال الوقود األحفوري، ومنه النفط، بأشكال أخرى. ويمكن  

، منظمة IEA  هذه التقارير كما يلي: وكالة الطاقة الدولية  ت ِعد  تعداد بعض الجهات التي  
األمريكية   الطاقة  معلومات  إدارة  شركة  EIAأوبك،   ،BP  شركة  ،Exxon/Mobil  ،

االعالمية    CNPCشركة   المجموعة  الطاقة Bloombergالصينية،  اقتصاد  معهد   ،
، الخ. ومعظم هذه التقارير أن لم يكن جميعها يتوقع تطورات في ذات IEEJالياباني  

ر استهالك النفط في الدول المتقدمة وتطور في استهالكه االتجاه من تباطؤ نمو ثم انحدا
في الهند وباقي الدول النامية، واستمرار التطور في الصين، الخ. وبهذا ستكون السوق 
اآلسيوية مركزًا متناميا نسبيًا الستهالك النفط وجاذبًا وتنافسيًا الستيرادات النفط من الدول 

 ،التقارير وعرض المسارات التي تتعرض لهاتناول هذه    من الضروري لذلك    المصدرة.
أهمية كبيرة للدول من  ا األمر  ذ لما له  )والغاز(،  خاصة لمستقبل انتاج واستهالك النفط

 العراق.ومنها المصدرة للنفط 
 

م   1 العراقيين،    نقحةنسخة  االقتصاديين  لشبكة  اإللكتروني  الموقع  في  ن ِشرت  نيسان/أبريل   7لورقة 
2019 . 
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صدرت في عام  ، ثالثة منها  على أربعة تقارير لمناظير  هذه الورقةوسنركز في  
. وهذه التقارير تمثل 2040، ويمتد مداها الزمني إلى  2019وواحد في أوائل    2018

 جهات مختلفة منتجة ومستهلكة للطاقة بأشكالها المختلفة. األول لوكالة الطاقة الدولية
( عمومًا. والثاني لمنظمة األوبك والتي OECDالمستهلكة/المتقدمة )مثل الدول  والتي ت

والتي قد    BP( لشركة  2019و  2018تمثل أهم الدول المصدرة للنفط. والثالث والرابع )
( أدناه. من ناحية  1أنظر الشكل )  الطاقة العالمية./يمكن اعتبارها تمثل شركات النفط

في   التركيز  من  بالرغم  الورقةأخرى،  فستتم    هذه  األربعة  التقارير/المناظير  هذه  على 
  2.سريعًا لتقارير/مناظير أخرى على سبيل المقارنة أو التوضيح ةاإلشار 

في   العرض  يقتصر  لن  الفقرات  من  يلي  الورقةوفيما  هذه    هذه  نتائج  على 
المناظير والسياسات المفترضة والمترتبة عليها والتكنولوجيات المتوقعة وتأثير ذلك على  

لهذه األشكال،   واألهميات النسبية )الحصص(  إنتاج واستهالك مختلف أشكال الطاقة
بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي. بل سيشمل العرض أيضًا وصفًا للخطوط العامة 

المختلفة، بما في ذلك أهم المتغيرات والعوامل التي    اهذه المناظير بسيناريوهاتهإلعداد  
 السيناريوهات.ت ستخدم في عملية رسم هذه 

 
. كما تم عرض هذا 2018تشرين الثاني،    13جرى إطالق تقرير وكالة الطاقة الدولية في لندن،   2

  Center for Strategic International Studies, CSIS في واشنطن، ومنها التقرير في عدة اماكن

مشاهدة  .  2019  ،آذار 1 في والعرضويمكن  التاليين    اإلطالق  الرابطين   : بالتتابعباستخدام 
https://youtu.be/SeXOH8xQFLE?t=11 ،https://www.youtube.com/watch?v=bC_j3uARgHo. 

أخرى،  ناحية  تقرير  من  شباط،   26في     CSIS  في  واشنطنفي    2018لعام     BPشركة  تم عرض 
لعام  ،  2018 الشركة  ويمكن مشاهدة .  2019شباط،    27، في   CSISفي    2019وعرض تقرير 

التقريرين   بالتتابع  ،2019و  2018عرضي  التاليين  الرابطين  :  باستخدام 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hb8x4JZC8A  ،

https://www.youtube.com/watch?v=Gp6v_PABSvM.   ع في كما  أيضًا  التقريران   رض 

Columbia University’s Center on Global Energy Policy    2018في نيويورك في شباط  
  بالتتابع.، 2019وشباط 
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 ( تقارير المناظير األربعة1الشكل )

 

 ثانيًا: إعداد المناظير
 الطاقة ( تعريف 2-1)

ستمدة من الموارد المادية أو الكيمياوية للحصول على يمكن تعريف الطاقة بأنها القوة الم  
ل لشغنجاز اف الطاقة بأنها القابلية إلر  ع  الضوء والحرارة وتشغيل المكائن. وفي الفيزياء ت  

capacity for doing workإمكاني/كامن  . وهي تتواجد بشكل potential حركي ،
kinetic  حراري  ،thermal  كهربائي  ،electrical  كيمياوي  ،chemical نووي  ،

nuclear  ، .ويمكن تقسيم الطاقة إلى أولية ووسيطة. فالطاقة األولية،  3أو أشكال أخرى
primary energy هي تلك المستمدة من عدة موارد مثل النفط الخام والغاز الطبيعي ،

حرارية، -، والنووية والمائية والشمسية والريح والجيو biomassوالفحم والكتلة الحيوية،  
geothermal الخ. من ناحية أخرى، فأن الطاقة الكهربائية هي طاقة وسيطة ناتجة ،

 عن استخدام أشكال الطاقة األولية. 
 

توصف الطاقة    حيث  ،أي الطاقة في مرحلة التحول من جسم إلى آخر  -وهناك أيضًا الحرارة والشغل  3
، thermal energyالحرارة بعد التحول تصبح طاقة حرارية،  فحسب طبيعتها.  دائمًا، بعد التحول،  

ميكانيكية،   طاقة  بشكل  يتبين  المنجز  الشغل  أن  حين   ؛ mechanical energyفي 
(Encyclopaedia Britannica.) 

499



49 -  4                                            2040 ك وإنتاج الطاقة في العالم حتى عاممناظير استهال   

عنها    س ولقيا التعبير  ينبغي  كمجموع  المختلفة  الموارد  من  المستمدة  الطاقة 
، هو براميل أو  metricسيكون القياس الموحد،    هذه الورقةجميعًا بقياس موحد. وفي  

على سبيل   .Equivalent Barrels or Tons; BOE or TOEأطنان نفط معادلة؛  
ق، تقريبًا، نفس الطاقة ت طلِ   قدم مكعب من الغاز الطبيعي  6,000المثال، فإن حوالي  

، مختلفة coefficientsوتستخدم م عامالت،   4الناتجة عن حرق برميل من النفط الخام. 
 في تحويل الموارد األخرى )المولدة للطاقة( إلى براميل/أطنان نفط خام معادلة.

 ( سيناريوهات المناظير 2-2)
يوجد  منها  كل  وفي  السيناريوهات.  من  بمجموعة  المستقبلية  المناظير  من  كل  د   ي ع 

. وتولد السيناريوهات األخرى من خالل تغيير "reference scenario"سيناريو إشارة  
)التكنولوجيا،  األخرى  المتوقعة  أو  المستهدفة  والتطورات  والسياسات  الفرضيات 

الجيوسياسية والتجارية، الخ( في سيناريو اإلشارة.   البيئة/االحتباس الحراري، النزاعات 
أنها  ي عتقد  توقعات  أو  إسقاطات  بالضرورة  تمثل  ال  وسيناريوهاتها  المناظير  هذه  إن 
والسياسات  ناحية،  من  أهداف،  و/أو  الفتراضات  تبعات  هي  وإنما  مستقباًل  ستتحقق 

ية أخرى. وي ست خدم تعدد  واإلجراءات الم تخذة والتي قد تساهم في تحقق آفاقها، من ناح
ان   حيث  المستقبلية،  النظرات  في  المتأصل  اليقين  عدم  لتقليل  كوسيلة  السيناريوهات 
النظر إلى مدى من االحتماالت الممكنة هو أكثر يقينًا من النظر إلى احتمال واحد. 
ويكتسب هذا األمر أهمية كبيرة في الوقت الحاضر مع تصاعد وقع العوامل الجيوسياسية  

 أثرها في "تهديد" توفر )أمان( الطاقة في مناطق مختلفة من العالم. و 
الدولية   الطاقة  وكالة  تقرير  في  اإلشارة  سيناريو  السياسات  ويسمى  "سيناريو 

والذي يفترض تطبيق سياسات جديدة باإلضافة " New Policies Scenarioالجديدة 
راض عدم تطبيق سياسات جديدة للسياسات القائمة. وتتراوح السيناريوهات األخرى من افت

 carbonسيناريو انبعاث الكاربون    )في  البيئةإلى افتراض سياسات متشددة في استدامة  

 
وكذلك في أدلة الجولة الخامسة للتراخيص   US Geological Survey  ستخدم هذا التقريب فيي   4

 ب(. -2018)مرزا  ، أنظر:2018النفطية في العراق التي عقدت في نيسان 
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emission scenario).    ثاني هو   ورقةال  هالمقصود بالكاربون في هذ مع مالحظة أن
وباإلضافة لمختلف أشكال الطاقة التي   .Carbon Dioxide, CO2،  أوكسيد الكاربون 

لعام    ايحتويه الوكالة  الكهرباء   2018تقرير  المختلفة في قطاع  التطورات  فإنه يعالج 
يركز فقط  2018لعام   Bloombergالعالمي. وعلى سبيل المقارنة، يالحظ أن تقرير 

"سيناريو حالة  ويسمى سيناريو اإلشارة في تقرير األوبك 5على قطاع الكهرباء العالمي.
القائمة   ،"Reference Case Scenarioاإلشارة   والذي يفترض استمرار السياسات 

للتكنولوجيا    اً تطوري  اً . كما أنه يفترض مسار 2040مع إمكانية تطورها خالل الفترة حتى  
ل المثال، كما في تقرير الوكالة القائمة مع النظر أيضًا للتكنولوجيا الجديدة. على سبي

يفترض تقرير أوبك سيناريو إضافي يقوم على تطور أسرع، من سيناريو اإلشارة، في 
الكهربائية وأثر ذلك على استهالك النفط. ويسمى سيناريو اإلشارة في   السيارات استخدام  

شركة   الت    2019و   BP ،  2018تقريري  التطوري  و ِ ح  "سيناريو   Evolvingل 

Transition Scenario  ،" والتكنولوجيا الحكومية  السياسات  تطور  يفترض  والذي 
 .والتفضيالت االجتماعية بأسلوب/طريقة وسرعة تماثل ما حدث خالل الماضي القريب 

ل" إلى استخدام أشكال الوقود األقل انبعاثًا للغازات الم لِوثة للبيئة وخاصة  وِ  ويهدف "الت ح 
سيناريو إضافي يقوم   BPا في تقريري الوكالة والمنظمة، يفترض تقريرا  وكم  الكاربون.

، في استخدام السيارات الكهربائية )وفي سيناريو التحول التطوري على تطور أسرع، من  
أي في عدد الكيلومترات التي تقطعها( وأثر ذلك على استهالك وأثر كثافة استخدامها،  

ال يختلف في توجهاته    2019لعام    BPأن تقرير  النفط. هذا مع مالحظة أنه بالرغم من  
، ولكنه باإلضافة الختالف مؤشرات سنة األساس، يتضمن  2018العامة عن تقرير عام  

 سيناريو زيادة استهالك الطاقة، وهما: األول، 2018سيناريوهين لم يتطرق لهما تقرير  
سيناريو زيادة النزاعات التجارية من قبل الدول النامية، والثاني،  )عن سيناريو اإلشارة(  

وبينما يقود السيناريو األول إلى زيادة ملموسة في استهالك  )"عولمة أقل"(.  بين الدول
فأن الثاني، نتيجة لزيادة المخاطر وعدم اليقين    2040و   2017  بينالنفط في العالم  

 والغاز.طاقة وبالذات النفط بين الدول، يقود إلى تخفيض استهالك ال
 

 . BloombergNEF (2018): ، أنظر2050 عام  إلى Bloomberg لتقرير يمتد المدى الزمني 5
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( التواصل والتفاعل بين الجهات المعدة للمناظير واحتمال تأثير التفكير 2-3)
 ، عليهاGroupthinkالجماعي، 

تتواصل وتتفاعل الجهات المختلفة في العالم، التي تعد المناظير المستقبلية سنويًا، من  
تبادل   في  بينها  المباشر  االتصال  التطورات خالل  حول  واالفتراضات  المعلومات 

المختلفة،  الدول  في  العامة  السياسات  وفي  الفاعلة  المتغيرات  في  الممكنة  المستقبلية 
وبسبب  الخ.  الطاقة،  على  والطلب  العرض  جانبي  في  التكنولوجية  التطورات  وكذلك 

بعض المتبادلة من قبل بعضها لل   ات ظهورها في أوقات مختلفة من السنة فإن اإلشار 
وفر مجااًل اضافيًا للتواصل. ويوفر هذا التواصل مجااًل للتنسيق والتفاعل بما قد تاآلخر  

يقود إلى تقليل عدم اليقين حول المستقبل. ويكتسب ذلك أهمية كبيرة، إذ أن من المعروف 
أن عملية التفاعل والتنسيق تقود، عادة، إلى أن يفوق ناتج الجهود الجماعية مجموع  

  (."synergy"التعاضد، ما يسمى ود المفردة )نواتج الجه
ولكن باإلضافة ألثرها اإليجابي الكبير فإن عملية التفاعل والتنسيق قد تقود،  

 "التفكير الجماعي متضاربة للجهات المعدة للمناظير، إلى ظاهرة  خاصة بتواجد أهداف
Groupthink فبالرغم من فوائده التنسيقية والتفاعلية، يقود هذا النوع من التفكير إلى ."

ومناقشة سياسات أو تطورات ممكنة أو محتملة مستقباًل   ات اقتراح   اهمالاحتمال وإمكانية  
ومن ثم غض النظر عن شمولها في المناظير المعدة، مما يقود لتقليل فائدة هذه المناظير 

ذا باإلضافة لقبول افتراضات للمستقبل قد ال يكون لها مبررًا سوى  . ههمالنتيجة لهذا اال
استنفاد النفط ووصول عصر الذروة   فرضية  "انتشار""االتفاق الجماعي" عليها. ولعل  

 ساهم به مثااًل لما    في العالم بنهاية القرن الماضي،،  peak oil supplyفي إنتاجه،  
ولقد تم التخلي عن هذه الفرضية   القرن.  خالل النصف الثاني من ذلك  التفكير الجماعي

المتحدة )بعد  الواليات  العالم، وأخيرًا في  النفط في  إنتاج  ارتفاع  تدريجيًا بعد استمرار 
نمو   وبطأ  ناحية،  من  الفرضية،  لتوقعات  خالفًا  فيها(،  المحصور  الوقود/النفط  "ثورة" 

، بعض المناظير   توقعت  ،. في المقابلWikipedia (2019)استهالكه، من ناحية أخرى؛  
كما سيتبين الحقًا في ، peak oil demand، الوصول إلى الذروة في استهالكه، اآلن

  .هذه الورقة
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لذلك ينبغي التدقيق بمعقولية افتراضات المناظير المعروضة وكذلك التدقيق في  
، التي تعرضها الزمة outcomes، وعدم اعتبار االفاق والنتائج،  objectivesاهدافها،  

 التحقق مستقباًل، وإنما توقعات احتمالية مرتبطة باالفتراضات واألهداف.   
لننظر اآلن في هذا المجال، واستباقًا لعرض نتائج المناظير في الفقرات األخرى  

، إلى بعض من عناصر التشابه واالختالف التي ورد قسم منها في المناظير ورقةمن ال
 .هذه الورقةيشار أليها في المختلفة التي س 

 التشابه بين المناظير 
المتجددة في   (1) الطاقات  المستقبلي الستهالك  النمو  نسبيين في  تحفظ وبخس  بعد 

عام   الثالثة  المناظير  تبين  السابقة  السنوات  عام    BPومنظور  2018مناظير 
 6أكثر اشراقًا.، نموًا أكبر ومستقباًل 2019

تفترض المناظير األربعة ذات التوجهات التالية، تقريبًا. مع مالحظة أنها، بدورها،    (2)
أخرى   منظمات  توقعات/اسقاطات  على  التوقعات/االسقاطات  هذه  في  تعتمد 

 كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واألمم المتحدة، الخ:
الشرائية • بالقوة  )مقاسًا  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  المعادلة،    ينمو 

Purchasing Power Parity, PPP  باألسعار الثابتة( بنسب تتراوح بين ،
 7. 2040% سنويًا حتى عام  3.5% و 3.0

 
كبير االقتصاديين  وهو    Dale Spencerفي تقديره ألحد أسباب هذا البخس في الماضي، يشير   6

، في (2018)وكذلك منظور عام    2019الشركة عام  منظور  اعداد  المشرف على  و   BPفي شركة  
 تطوير واستهالك ، إلى التوسع غير المتوقع في  2019شباط    26عرضه في جامعة كولومبيا في  

)وبرامجها   في الصين خالل السنوات األخيرةوكذلك في استخدام السيارات الكهربائية  الطاقات المتجددة  
منذئذ(؛ المعلنة  العـــــــــــــــ أنظ  المستقبلية  ف ــــــــــــــــــــــر    ي:ــــــــــــــــــــــــــرض 

https://www.youtube.com/watch?v=Ssjx1ud8vYE  . مبيعات في  الكبير  التوسع  وحول 
 . OPEC (2018b, p. 131) أنظر: ،2017في  السيارات الكهربائية في الصين 

الدولي   7 البنك  العالميقوم  لدول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الشرائية  ،بحساب  بالقوة    المعادلة   مقاسًا 
. هذا إضافة لبيان  حتى آخر سنة متاحةو   1960  لسنوات بين  ،سعار الثابتةألباباألسعار الجارية و 

ويمكن    األرقام المقابلة للناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول مقاسًا بأسعار الصرف "الرسمية/السوق".
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نموًا أسرع للناتج المحلي اإلجمالي واستهالك الطاقة للهند والصين وباقي الدول  •
 . OECDالنامية والصاعدة ونموًا أبطأ للدول المتقدمة 

ال • نمو استهالك  ل ف  نتيجة الرتفاع  ت خ  المحلي اإلجمالي  الناتج  نمو  طاقة عن 
طاقة  وحدة  لكل  المكائن  في  أفضل  أداء  األبنية،  في  أفضل  )عزل  الكفاءة 

 مستهلكة، الخ( وتغير الهيكل اإلنتاجي والسياسات البيئية، الخ.
 2040.8كلها تستخدم اسقاطات األمم المتحدة للسكان في العالم حتى   •
األربعة تتفق على أن الهند والصين والدول النامية األخرى ستقود كل المناظير   •

 النمو في استهالك الطاقة. 
سيزداد نصيب آسيا من استهالك الطاقة بحيث تجتذب التجهيزات من المناطق   •

 األخرى بنسب متزايدة.
المسال،   • الطبيعي  الغاز  تجارة  المنقول LNGزيادة  الجاف  للغاز  نسبة   ،

 للتأثير في هيكل السوق وطرق تسعير الغاز.  باألنابيب مما يقود 
  2017مليار في    1.3، في العالم من حوالي  vehiclesزيادة عدد السيارات،   •

. ومن ضمن هذه العدد سيتراوح عدد السيارات  2040مليار في    2.4إلى حوالي  
 .2040مليون في    350و  300الكهربائية بين  

ات تفترض نموًا أكبر في عدد  تشمل كل من المناظير األربعة على سيناريوه  •
 السيارات الكهربائية )وفي كثافة استعمالها(. 

المحصور،   • النفط  إنتاج  في  أسرع  أواسط/أواخر shale oilنموًا  حتى   ،
 ليتسارع نمو انتاج النفط من دول األوبك بعد ذلك. (2020sالعشرينيات )

 

المبينة في   ،، للموقع اإللكتروني للبنك الدوليlinksعلى هذه التقديرات باستخدام الروابط،    االطالع
( الجدول  الملحق )3مصدر  في  الورقةل(  2(  المناظير   .هذه  قبل  التقديرات عادة من  وتستخدم هذه 

 .المختلفة في اسقاطات الناتج المحلي اإلجمالي لفترة كل منظور
ث د  ح  وت    ،UNDESA،  هذه التقديرات قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة  د  عِ ي    8

  أدناه. (4- 2)دوريًا، أنظر الفقرة التقديرات 
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الجوي   • النقل  وفي  واألبنية  الصناعة  في  النفط  دور  ونقل استمرار  والبحري 
 البضائع، بشكل عام. 

 نصح الدول المصدرة للنفط على توسيع استخدام النفط إلنتاج البتروكيمياويات. •
نصح الدول المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها وذلك للتحوط من هبوط حصة   •

 النفط في استهالك الطاقة في العالم.

المناظير األربعة، فإن  ونتيجة لهذا التشابه، خاصة في سيناريوهات اإلشارة في  
أرقام توقعاتها تتقارب بحيث تصبح اإلشارة، في حالة التشابه، ألرقام واحد أو أثنين من  

 . هذه الورقةالمناظير يمثل، تقريبًا، األخرى، وهذا ما سنتبعه في العديد من اإلشارات في  

 االختالف بين المناظير 
 التفاصيل وحتى في بعض التوجهات الرئيسية:ولكن هناك اختالفات بين المناظير في 

 أدناه(:  2على سبيل المثال، فيما يخص االستهالك العالمي للنفط )أنظر الشكل   (1)
منظورا   • اإلشارة  BPيتوقع  سيناريو  في  التطوري )،  يصل  (التحول  أن   ،

خالل الفترة    Plateau/Peak demandاستهالك/الطلب على النفط ذروته،  
)عن سيناريو اإلشارة(    سيناريو زيادة استهالك الطاقة. بالطبع فإن  40- 2030

( أعاله، ال يتوقع الوصول 2- 2، المشار أليه في الفقرة )2019في تقرير عام 
 إلى حالة الذروة. 

ولكن منظوري وكالة الطاقة الدولية واألوبك يتوقعان استمرار نمو الطلب على   •
، بالرغم من أن هذين المنظورين يتوقعان  2040)بنسب متباطئة( حتى  النفط  

العشرين فترة  ذروته خالل  إلى  النفط  على  السيارات/الطرق  طلب  ات  يوصول 
 القادمة. 
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 ( توقعات مختلفة حول طلب الذروة للنفط الخام 2الشكل )
 منظورا وكالة الطاقة الدولية واألوبك:

الطلب الكلي )ولكن   طلب ذروة للسيارات مع استمرار نمو
 بنسبة متباطئة( خالل الفترة )سيناريوهي اإلشارة(.

 
فــي:    المصـــدر: بيانــــــات  أســــاس  علــــى  الشكــــل  ر ســــم 

OPEC (2018b, p. 125). 
Road: vehicles. 

Transport:  road (vehicles), aviation (airways), rail 
& domestic waterways, marine bunkers. 

Industry: petrochemicals, other industry. 

Others: residential, commercial, agriculture, 

electricity generation . 

 :BPمنظور 
وصول الطلب الكلي إلى ذروته بين 

 )سيناريو اإلشارة(. 2040و 2030

 
 BP (2018, p. 14)المصدر: 

يزداد االختالف عند توسيع مجموعة المناظير، كما يتبين في سيناريوهات اإلشارة    (2)
( أدناه. إذ يبين الشكل األول فيه على اليسار أنه في  3لهذه المناظير في الشكل ) 
)في سيناريو اإلشارة( أن تصل حصة النفط والغاز   BPالوقت الذي يتوقع منظورا 

فأن متوسط المناظير األخرى   2040% في  53من استهالك الطاقة العالمي حوالي  
الذي 57يتوقع حصة بحدود   الوقت  أنه في  اليسار  الثاني من  %. ويبين الشكل 

%  4.3-4.0( نموًا في حدود %CNPC, EIA, IEEJيتوقع عدد من المناظير )
نموًا في  ( تتوقعBP, IEA, Statoilسنويًا للطاقات المتجددة فإن مناظير أخرى ) 

تتوقع    %7.5- %7.0حدود   بينما  أنه  اليسار  من  الثالث  الشكل  ويبين  سنويًا. 
و واألوبك  للوكالة  األربعة  إلى    BPالمناظير  الكهربائية  السيارات  عدد  يصل  أن 

506



49 -  11                                            2040 ك وإنتاج الطاقة في العالم حتى عاممناظير استهال   

عددًا    Bloomberg (BNEF)يتوقع منظور    2040مليون سيارة في    300-350
   مليون سيارة. 530في حدود 

 2040-2016لمناظير ( مدى التوقعات لمجموعة أوسع من ا3الشكل )

 
 .BP (2018, p. 116) المصدر:

 تعريف الرموز:  مالحظة:

BP ET: BP Evolving Transition Scenario (2018), CNPC: Chinese National Petroleum Co. 

(2017), EIA: Energy Information Administration (2017), IEA (2017), IEEJ:  Institute of 

Energy Economics Japan (2017), BNEF: Bloomberg New Energy Finance (2017), IHS: IHS 

Markit (2017), OPEC (2017), Statoil (2017), XOM: Exxon/Mobil (2018).  

 BloombergNEF(، فإن منظور  3من ناحية أخرى، وهذا غير مبين في الشكل ) 

الكهربائية، يفترض توسعًا في استهالك وإنتاج  الطاقة  يركز على  الذي  ،  (2018)
.  BPالكهرباء في العالم بأكثر مما ورد في سيناريوهات اإلشارة للوكالة واألوبك و

  استهالك الكهرباء مع العلم أن أحد سيناريوهات منظور الوكالة يوازي في توسعه في  
 . BloombergNEF (2018) ما ورد في
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 ق منها إلعداد المناظير/السيناريوهات أهم المتغيرات التي يُنطل( 2-4)
يعتمد إعداد المناظير المستقبلية، في حساب مؤشرات سيناريوهاتها، بشكل متزايد على 

االحتسابية،   العالقات computable modelsالنماذج  تأطير  على  تنطوي  والتي   ،
بأجزاء،   الخ،  والبيئية،  والجيوسياسية  والفنية  وأشكال رياضية  modulesاالقتصادية   ،

الطلب استخدامات )وإيكنومترية متعددة. وتغطي هذه النماذج مختلف جوانب العرض و 
هذ   (على تعقيد  ويزداد  العالم.  مناطق/أسواق  مختلف  في  اشكالها  بمختلف  ه الطاقة 

أخذت القضايا    2015النماذج بزيادة المتطلبات المستحدثة. على سبيل المثال، منذ  
 10في هذه النماذج. أكبر حيزًا  9البيئية التي أعقبت اتفاقية باريس حول التغير المناخي 

وإذا كان من المناسب تبسيط بداية عملية اإلعداد فيمكن القول أن البداية لتفعيل  
من تحديد معالم مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على استهالك نماذج المناظير تبدأ  

 أدناه.(، 1الطاقة وانتاجها كما تبينها عينة من أهم هذه المتغيرات في الجدول )
 

 Greenhouse، حول الحد من انبعاثات غاز البيت الزجاجي  1992بعد سلسلة من المبادرات منذ   9

gas emissions  المسببة الرتفاع حرارة العالم،  في  في  الجو  باريس  في  التوصل  تم  كانون    12، 
الشأن   2015ول/ديسمبراأل بهذا  اتفاقية  الدوليةتغير  اتفاقية  إطار  ضمن  )  إلى   United  المناخ 

Nations Framework Convention on Climate Change  ،UNFCCC،    1992في  المعقودة )  
دولة، ومنظمات دولية. وتهدف هذه االتفاقية إلى حصر ارتفاع متوسط درجة    195بحضور ممثلي  

العالم، بحلول سنة   التصنيع، -مئوية مقارنة بمستويات قبل  2o، بأقل من سقف  2100الحرارة في 
يذ في وتكييف مجتمعات العالم للتعايش مع االختالل المناخي الحالي. ولقد دخلت االتفاقية حيز التنف

بخار الماء، على:  يشتمل  غاز البيت الزجاجي  ومن الجدير ذكره أن  .  2016تشرين الثاني/نوفمبر    4
. وتعتبر انبعاثات ثاني ربون، الميثان، أوكسيد النيترون، األوزون، الكلوروفلوروكاربون اثاني أوكسيد الك

المرتبطة   االنبعاثات  أهم  من  والميثان  الكربون  الطاأوكسيد  )ـــــــأنظ.  ةق باستهالك  مرزا  ، (2016ر: 
IEA (2015a, 2016) . 

الدولية   10 الطاقة  وكالة  تستخدم  المثال،  سبيل  الععلى  الطاقة   World Energy  لمية،ا"نموذج 

Model, WEM   "    فاق الطاقة  آلتوليد االسقاطات والسيناريوهات في التقارير السنوية التي تعدها حول
في   WEO Model "section“  قسم  :هذا النموذج أنظر  تفاصيل منهجيةطالع على  العالمية. لال

العالمية الطاقة  آفاق  لتقرير  اإللكتروني  ، World Energy Outlook website:  الموقع 

www.worldenergyoutlook.org. 
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 ( عينة من أهم المتغيرات التي ُينطلق منها إلعداد المناظير 1الجدول )

 
)النات والدخل  السكان  تزايد  تفاعل  أن  الجدول  من  الواضح  المحلي  ومن  ج 

الوقود(   استخدام  كفاءة  زيادة  سياسات  )خاصة  المختلفة  والسياسات  اإلجمالي( 
الطاقة في حين تؤثر السياسات   على )أو استهالك(  يحدد حجم الطلب   ، الخ،والتكنولوجيا

والتكنولوجيا أيضًا على تركيبة أشكال الطاقة المختلفة ضمن مجموع الطاقة المستهلكة، 
السكان   وهما  أساسيين،  متغيرين  إلى  الفقرة  هذه  في  وسنتعرض  منها.  العرض  وعلى 

خرى. والناتج المحلي اإلجمالي، على سبيل المثال، مع التشديد على أهمية المتغيرات األ
 .افي أماكن متعددة منه ورقةتعرض لها الت أما سياسات زيادة الكفاءة ف

 السكان
الذي يساهم مع   متوسط دخل الشخص يؤدي تفاعل زيادة السكان والدخل إلى تحديد  

على مستوى الطاقة وتركيبتها. وفي مختلف النماذج   طلبهالعوامل األخرى في تحديد  
قسم  االحتسابية المستخدمة في المناظير المختلفة ت ستخدم إسقاطات السكان التي يعدها  

 United Nations Departmentالشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة،  

of Economic and Social Affairs, UNDESAد ث ، لمختلف دول العا لم والتي ت ح 
بشكل دوري. وتعد هذه اإلسقاطات بثالث بدائل حول الخصوبة: واطئة، وسطى، عالية. 

. أنظر آخر تحديث متاح: 2100وتمتد االسقاطات بمديات خمس سنوية حتى عام  
UN (2017) . 

)1( السكان.
.PPP ،2( الناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائية المعادلة(

)3( السياسات: الحالية والجديدة المخططة والمتوقعة/المرغوبة مستقباًل:
زيادة كفاءة استخدام الوقود في كافة أنواعه ومجاالت استخدامه.

استبدال نفط األوبك بنفط من مناطق أخرى.
استبدال الوقود االحفوري )فحم، نفط، غاز( بوقود متجدد.

السياسات البيئية.
الخ.

)4( التقدم التكنولوجي في مجال الطلب على الطاقة والعرض منها.
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 GDPالناتج المحلي اإلجمالي، 
الناتج المحلي اإلجمالي يعتبر من أهم المتغيرات في  لعل مستوى الدخل الذي يمثله 

الطاقة. فالدخل، في ظل األسعار السائدة، هو المحدد  الطلب على )أو استهالك(  تحديد  
األهم للقوة الشرائية للمستهلك والتي من خاللها يقرر حجم الطلب على مختلف السلع 

الطاقة. وبما أن المناظير المختلفة تهتم ليس فقط بحجم    والخدمات ومن ضمنها منتجات 
لمختلف الدول   )الحصص(  الطلب العالمي على الطاقة ومنتجاتها وإنما األهمية النسبية 

والمجموعات في هذا الطلب، يصبح من الضروري قياس الناتج المحلي اإلجمالي لكل 
ي هذه الدول باالعتبار. لذلك للدخل، أي أخذ مستوى األسعار ف  "دولة "بالقوة الشرائية

القوة في تحديد تأثير الدخل على حجم الطلب ينبغي قياس الدخول العالمية بما يسمى  
. ولتحديد القوة الشرائية المعادلة Purchasing Power Parity, PPP  الشرائية المعادلة

إشارة، وتستخدم عادة يتم في هذا المجال أواًل اختيار سلة من السلع والخدمات في دولة  
الواليات المتحدة كدولة إشارة. وفي ضوء ذلك يتم تحديد كلفة هذه السلة في كافة الدول 
د ل تقديراتها للناتج المحلي اإلجمالي  األخرى. وفي ضوء هذه الكلف للدول المختلفة ت ع 

ة من القياس بأسعار الصرف الرسمية/السوق إلى القياس "بسعر صرف" القوة الشرائي 
 المعادلة. 

، لبيان الفكرة األساس لقياس الدخل بالقوة الشرائية  مبسطاً لنضرب مثااًل واقعيًا،  
المعادلة. لنفترض سائقين تاكسي، واحد في الواليات المتحدة وآخر في الصين. وتبين  
بيانات فعلية متاحة أن متوسط دخل السائق في الواليات المتحدة )إي اإليرادات ناقصا  

( $دوالر )   85.7اليف الجارية والرأسمالية: وقود، تصليح، رسوم، الخ( يبلغ  كافة التك
( يوميًا. وعند ¥يوان )  146يوميًا في حين يبلغ متوسط دخل سائق التاكسي الصيني  

( واليوان  الدوالر  بين  الرسمي/السوق  الصرف  سعر  في   6.76استخدام  للدوالر  يوان 
دوالر أمريكي. أي أن   22يبلغ حوالي    ( يتبين أن دخل سائق التاكسي الصيني2017

%( دخل سائق التاكسي األمريكي. لنرى  25دخل سائق التاكسي الصيني يبلغ ر بع )
اآلن كيف يغير القياس بالقوة الشرائية المعادلة هذه النسبة. فلو تم اختيار سلة من السلع 

تبلغ قيمتها   ت ك لِ ف دوالر في أمريكا وتبين أن نفس هذه    85.7والخدمات التي  السلة 
، (100× 304\ 146)= % 48يوان في الصين، أي أن حوالي نصف السلة،  304حوالي 
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 المعادلة،يوان، يمكن القول أن دخل سائق التاكسي الصيني، بالقوة الشرائية    146يكلف  
( نصف  حوالي  )48يساوي  ر بعه  وليس  األمريكي  التاكسي  سائق  دخل   )%25 .)%

بعبارة أخرى ينبغي تعديل سعر الصرف، ألغراض حساب الدخل الصيني بالقوة الشرائية 
، أي سعر صرف القوة الشرائية المعادلةإلى    سعر الصرف الرسمي/السوق المعادلة، من  

. أنظر الجدول ($85.7\¥304=3.55) دوالر  يوان لل  3.55يوان للدوالر إلى    6.76من  
 (. 2( أدناه ومصادره في الملحق )2)

  بسعر الصرف الرسمي/السوق وبالقوة الشرائية المعادلةمثال لقياس الدخل (  2الجدول )
   2017،  الواليات المتحدة والصينمتوسط الدخل اليومي لسائقي تاكسي في 

 
 (.2أنظر الملحق ) :المصادر
كما يلي:   (¥304)  في الصين  )األمريكية(  السلع والخدمات  السلة المختارة منسبت كلفة  احت    مالحظة:

عند استخدام سعر الصرف الرسمي/السوق تعادل   في الواليات المتحدةإن كلفة السلة المختارة  
الناتج المحلي اإلجمالي الصيني . ولكن بما أن نسبة  ( 6.76$ ×  85.7= ¥579) يوان    579حوالي  

  المحلي اإلجمالي الصيني بسعر الصرف الرسمي/السوق   الناتج  إلى  معادلةبالقوة الشرائية ال
  12.2\ترليون   23.3% )=52.5، تساوي حوالي  ( أدناه3الواردة في الجدول )  ، 2017لعام  

تساوي حوالي نصف كلفتها في    في الصين( فهذا يعني أن كلفة السلة المختارة  100ترليون ×  
 .%(52.5×¥579)يوان    304تساوي حوالي    في الصينالواليات المتحدة. بهذا فإن كلفة السلة  

الصين
الواليات 

المتحدة

¥146 $85.7 الدخل اليومي للسائق بالعملة المحلية.

6.76 1 سعر الصرف الرسمي/السوق،  وحدات عملة محلية تجاه الدوالر.

$22 $85.7 الدخل اليومي للسائق بالدوالر )بقياس سعر الصرف الرسمي/السوق(.

25% نسبة دخل سائق التاكسي الصيني لألمريكي.

¥304 $85.7 كلفة سلة مختارة من السلع والخدمات األمريكية.

سعر صرف PPP، وحدات عملة محلية تجاه الدوالر:

1 الواليات المتحدة.

3.55 الصين: كلفة السلة في الصين إلى كلفتها في الواليات المتحدة.

$41 $85.7
                       = PPP  الدخل اليومي للسائق مقاساً بالدوالر

.PPP الدخل اليومي للسائق بالعملة المحلية \ سعر صرف 

48% نسبة دخل سائق التاكسي الصيني لألمريكي.

:PPP ،الدخل مقاساً بالقوة الشرائية المعادلة

الدخل مقاساً بسعر الصرف الرسمي/السوق:
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المثال هذا  من    ويبين  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قياس  لتحويل  األساس  الفكرة 
استخدام أسعار الصرف الرسمية/السوق إلى أسعار صرف القوة الشرائية المعادلة لكافة 
دول العالم. وكما أشير أليه آنفًا يقوم البنك الدولي بهذه التعديالت لمعظم دول العالم 

( أدناه مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي 3ول )يبين الجد   ،وينشرها دوريًا. على سبيل المثال
للصين مقاسًا بسعر الصرف الرسمي/السوق وذلك المقاس بسعر صرف القوة الشرائية  
المعادلة. ويتبين من الجدول أنه بينما يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي الصيني )عدا هونك 

ياس بسعر الصرف % من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي عند الق63كونك ومكاو(  
% عند القياس بسعر صرف القوة 120الرسمي/السوق فإنه يقفز إلى حوالي ضعفه، أي  

ويتكرر ذات األمر عند حساب متوسط دخل الشخص الصيني، حيث   الشرائية المعادلة.
   .% منه28 حوالي % من متوسط دخل الشخص األمريكي إلى15يقفز من حوالي 

ا من  الحساب  في  التغيير  هذا  إلى  إن  الرسمي/السوق  الصرف  بسعر  لقياس 
القياس بسعر صرف القوة الشرائية المعادلة يوضح بشكل أفضل القوة الشرائية للدخل 
الصيني في تقرير حجم الطلب على الطاقة ومنتجاتها مقارنة بحجم الطلب األمريكي 

 على الطاقة ومنتجاتها. 
بقياس سعر الصرف   جمالي في الواليات المتحدة والصينالناتج المحلي اإل( 3الجدول )

 2017،  الرسمي/السوق وبالقوة الشرائية المعادلة

 
 (.2أنظر الملحق ) :المصدر

بيانات الصين ال تشمل مقاطعتي هونك كونك ومكاو. وعند شمولهما تتغير النسب قلياًل، إذ    مالحظة:
المتحدة   الواليات  إلى  السكان  نسبة  من  428تصبح  بداًل  اإلجمالي  %425  المحلي  والناتج   %

 %.120بداًل من  %  123% وبالقوة الشرائية المعادلة  63% بداًل من  65بسعر الصرف الرسمي  

%

425 1,386 326  السكان، مليون.

الناتج المحلي اإلجمالي، ترليون دوالر:

الصين
 الواليات

المتحدة

120

23.3 19.4

باألسعار الجارية، بسعر الصرف الرسمي/السوق.

بالقوة الشرائية المعادلة PPP بأسعار 2011.

بالقوة الشرائية المعادلة PPP باألسعار الجارية.

12.2 19.4

 نسبة الصين  إلى

الواليات المتحدة

63

120

21.2 17.7
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 ثالثًا: التوجهات العامة في استهالك الطاقة 
المستقبلية إلى نوعين من التشخيص.   النظرةفي سيناريوهات مناظير الطاقة، تنصرف  

بين   ككل  الطاقة  مجموع  نمو  نسبة  إلى  ينصرف  األول    2017/ 2015التشخيص 
دخل الشخص )حاصل قسمة   متوسط. وفي هذا التشخيص يمثل تفاعل تطور  2040و

السكان( في رفع استهالك الطاقة، من ناحية، وزيادة عدد  الناتج المحلي اإلجمالي على  
الطاقة، من ناحية أخرى،   )استهالك(  الوقود، في تخفيض الطلب على  كفاءة استخدام

 الطاقة.  )استهالك(  المحرك األساس لتقرير مستوى ومن ثم نمو الطلب على

الستهالك    موعات وينصرف التشخيص الثاني إلى التغير في مكونات ثالث مج
للطا النهائيين  بالمستخدمين  تتعلق  المجموعة األولى  الطاقة.  : end-usersقة،  وإنتاج 
: نفط، غاز،  fuelالنقل، الصناعة، األبنية، الخ. والثانية تتعلق بشكل الطاقة المستخدم

جيو  حيوية،  كتلة  ريح،  )شمس،  متجدد  مائي،  نووي،  والثالثة  -فحم،  تتعلق حرارية(. 
، أوربا، الخ(، دول األميركتين)  OECD: دول متقدمة  regionsالمناطق الجغرافية،  ب

)صين في صاعدة  عديدة  عوامل  وتلعب  الخ.  األوسط،  الشرق  أفريقيا،  الخ(،  هند،   ،
في كل من هذه المجموعات، سيجري التطرق )الحصص(  تحديد تطور األهميات النسبية  

 .هذه الورقةفي   ألهمها

 ( الدخل واستهالك الطاقة 3-1)
الناتج المحلي يعتمد النمو في استهالك الطاقة على مجموعة من المتغيرات في مقدمتها  

اإلجمالي )الدخل( وأسعار الطاقة ومستوى التقدم االقتصادي )الذي يمثله متوسط دخل 
الشخص(، وغيرها من المتغيرات. وبشكل عام تتسم الدول في المراحل األولى لنموها  
االقتصادي بارتفاع نسبة نمو استهالك الطاقة التي ترافق نسبة نمو معينة في الناتج  

المرونة الدخلية    :الي. ويطلق على حاصل قسمة النسبة األولى على الثانيةالمحلي اإلجم
. وكلما Income Elasticity of Energy Demandللطلب على )أو استهالك( الطاقة  

 ,Yao (2014)التطور تتجه المرونة نحو االنخفاض، عمومًا؛  تقدم البلد في مراحل  

Hannesson (2014) . 
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ات القرن الماضي  يالكبير في أسعار النفط منذ سبعينيات/ثمانينوبعد االرتفاع  
وزيادة عدم اليقين/القلق حول أمان إمدادات النفط والغاز من منطقة األوبك، من ناحية، 

، لعبت أخرى وفيما بعد تصاعد القلق حول تأثير الوقود األحفوري على البيئة، من ناحية  
نتاجي دورًا مهمًا في تخلف النمو في استهالك عوامل السياسات العامة وتغير الهيكل أإل 

أي   عمومًا،  )الدخل(  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  عن  تسبيب  الطاقة  انخفاض في 
 إضافي في المرونة، ومؤخرًا ضعف العالقة بدرجة ملموسة في الدول المتقدمة. 

الطاقة،   استخدام  كثافة  انخفاض  أيضًا  الحالة  هذه  على   lowerويطلق 

energy intensity الطاقة الستهالك  القياسي  الرقم  بلغ  بينما  المثال،  سبيل  على   .
األولية لكل دوالر )باألسعار الثابتة( من الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة 

لينخفض   1970- 1950خالل المدة    0.92و   1.0فإنه تراوح بين    1950في    1.0
حوالي   باال  1980-1970خالل    0.8إلى  الى  ويستمر  تدريجيًا  في   0.4نخفاض 

: إدارة معلومات (؛ أنظر2018استمر باالنخفاض حتى اآلن )  2010؛ وبعد  2010
. في المقابل، بالرغم من انخفاضه أيضًا في EIA (2013, 2019)  الطاقة األمريكية

منه بكثير  أعلى  فيها  الطاقة  استخدام  كثافة  الزالت  ولكن  النامية  الدول   االدول  في 
 . IEA (2016) وكالة الطاقة الدولية: أنظرالمتقدمة؛ 

ولقد أث ر  عامالن فاعالن في تخفيض كثافة استخدام الطاقة. األول يتمثل في  
زيادة كفاءة استهالكها نتيجة لمجموعة من اإلجراءات والعوامل التي تمتد من تحسين  

زيادة كفاءة أداء المكائن  العزل وزيادة كفاءة اإلضاءة والتبريد/التدفئة في المباني إلى  
لكل وحدة طاقة مستهلكة في معظم دول العالم. ويتمثل الثاني في تغير الهياكل اإلنتاجية 

، وذلك بزيادة أهمية القطاعات نفي الدول المتقدمة، وحديثًا في الدول الصاعدة كالصي
بكثافة   الخدمية والصناعية قليلة االستخدام للطاقة مقارنة مع القطاعات التي اتسمت 

 IEAاستخدام الطاقة، خاصة في المراحل األولية للتقدم الصناعي واالقتصادي. أنظــر:  

(2015b, 2016, ch.1)  ،Sitzer (2001) . 
سيناريو السياسات  ، في  2018لهذه األسباب يالحظ في منظور الوكالة لعام  

  مقارنة   2040في  ، فإن ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بأكثر من مرتين  الجديدة
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مرة    2017بعام   بحوالي  العالم  في  الطاقة  استهالك  ارتفاع  فييرافقها    2040  وربع 
أكثر من  2017مقارنة بعام   الطاقة 100. أي زيادة دخل  % ترافقها زيادة استهالك 

%( فقط. ويذكر تقرير المنظور أن الزيادة في استهالك الطاقة كان  25بمقدار الربع ) 
يمكن أن تبلغ النصف )وليس الربع( لوال الزيادة المتوقعة في كفاءة استخدامها. وتتكرر 

، في سيناريوهات اإلشارة، فيها. ففي BPظير األوبك وشركة  ذات التوجهات في منا
، 2040و   2017منظور األوبك يقود أكثر من تضاعف الناتج المحلي اإلجمالي بين  

( أدناه، إلى 4للعالم في الشكل )  اإلجمالي  في عمود الناتج المحلي  2.14والمبين بقيمة  
، كما مبين  2017مستواه في    1.31ارتفاع استهالك الطاقة بين هاتين السنتين، ليصبح  

%  114(. أي أن زيادة الدخل بنسبة  4في عمود استهالك الطاقة في العالم في الشكل )
% )حوالي الثلث( فقط بين  31تؤدي لزيادة استهالك الطاقة بنسبة    2040و   2017بين  

 كمتوسط للعالم   الطاقة  المرونة الدخلية للطلب علىالسنتين. وفي ضوء هذه األرقام فأن  
ويالحظ من الشكل أيضًا االختالف الكبير بين مجموعات الدول في  0.37.11تساوي  

  ن واألميركتي ، الثالث )في أوربا  OECDقيمة المرونة. ففي مجموعات الدول المتقدمة،  
وفي آسيا/أوسينيا( ال تؤدي زيادة الناتج المحلي اإلجمالي إلى زيادة تذكر في استهالك 

بين   المحلي   2040و  2017الطاقة  الناتج  أعمدة  قيمة  تخطي  في  مبين  هو  كما 
أعمدة استهالك الطاقة عند أو قريبًا جدًا من    قيمةللرقم واحد في حين بقاء   اإلجمالي

فيها تقترب من الصفر. المرونة  أي أن    ؛لثالث في الشكلالمستوى واحد في المجموعات ا
 

11
المرونة كحاصل قسمة التغير النسبي في استهالك الطاقة على كما أ شير أليه في المتن، ت حتسب   

الدخل. في  النسبي  التغير  و   التغير  أن  زمنيتين،   2040و   2017بين  بما  نقطتين  بين  تغير    هو 
discrete،    ،"وليس تغيرًا "آنياnot continuous،    ،التغير النسبي لكل متغير فإن  من نقطة واحدة

قيمة المتغير في   متوسط)الدخل واالستهالك( ينبغي تعريفه بحيث ينسب التغير، بين السنتين، إلى  
. ولوصف معادلة احتساب المرونة في هذه 2017وليس إلى قيمته في سنة    2040و  2017سنتي  

في   الطاقة  استهالك  )أ(  إلى:  لنشير  في    2040الحالة  استهالكها  إلى  ، D2  بالرمز  2017نسبة 
نسبة إلى الدخل في   2040الدخل في    ، )ب(1يساوي    2017في   D1 استهالك الطاقةليصبح بذلك  

 يلي: ما  ك  ،Eالمرونة،    هذا تحتسبب . 1يساوي    2017في   I1 الدخل ليصبح بذلك  ،  I2بالرمز    2017

 
D2 – D1 I2 + I1 D2 - 1 I2 + 1

I2 – I1 D2 + D1 I2 - 1 D2 + 1
= × .E = ×
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أما لكافة المجموعات األخرى فإن زيادة الناتج تقود إلى زيادة استهالك الطاقة ولكن  
.  الواحد في جميعها هي أقل من    المرونة الدخلية للطلب على الطاقةبنسبة أقل، أي أن  

سة. على سبيل المثال، تقود وبالرغم من ذلك، فهي تختلف في ما بينها بدرجة ملمو 
إلى زيادة استهالك الطاقة   2040و   2017% بين  58زيادة الناتج في روسيا بنسبة  

وفي   0.29في الصين  المرونة  . وتبلغ  0.23%، والذي يتضمن مرونة قدرها  11بنسبة  
لدول األوبك، وهذه األخيرة هي أعلى مرونة للمجموعات   0.69لترتفع إلى    0.59الهند  

  .(4في الشكل )المبينة 
 2017نسبة لعام  2040( واستهالك الطاقة في عام PPP( الناتج المحلي اإلجمالي )4الشكل )

 
 .OPEC (2018b, pp. 26, 40, 44, 59): فيالشكل باستخدام بيانات ر سم  المصدر:
 الدول المكونة للمجموعات في الشكل هي كما يلي: مالحظة:
أستراليا، :  آسيا/أوسينيا)ج(    ،أورپا  )أ( األميركتين، )ب(  :: الدول األعضاء منOECD  عاتمجمو 

 . اليابان، نيوزلندا، كوريا الجنوبية، الخ
جميع الدول االشتراكية السابقة في أورپا وآسيا الوسطى زائدًا قبرص ومالطا    :Eurasiaسيا،  اور أ

 وجبل طارق.
أخرى:   نامية  من  دول  الالتينيةدول  في    أمريكا  )ليست  وأفريقيا  أو   OECDوآسيا  األوبك  أو 

 الصين والهند(.أوراسيا، وال تشمل 
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 حصة آسيا في استهالك الطاقة العالمي ع( ارتفا3-2)
، حسب المناظير 2040و   2017الزيادة في استهالك الطاقة في العالم بين  ستتركز  

األربعة، في الدول اآلسيوية خاصة الهند والصين والدول النامية والصاعدة األخرى مع 
(. ويذكر OECDزيادة ضئيلة وربما ركود وحتى انخفاض في معظم الدول المتقدمة )

%  40حوالي    2000مال أمريكا في عام  منظور الوكالة أنه بينما استهلكت أوربا وش
  . 2040% فأنها ستتبادل هذه النسب في عام  20من الطاقة في العالم والدول اآلسيوية  

الممتدة من أفغانستان  لصين، الهند، والدول األخرى  ويبرز صعود دور آسيا )ا
الشرق، العالمي أو أوبك  سيااور أأو    OECDوليست في    إلى  الطاقة  ( في استهالك 

لف أشكال الوقود والتكنولوجيا واالستثمار. ويذكر تقرير الوكالة أن آسيا ستستوعب بمخت
% من  60و 2040و   2017نصف الزيادة في استهالك الغاز الطبيعي في العالم بين  

%  80( وأكثر من  Photovoltaics, PVsالزيادة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية )
% من الزيادة في الطاقة النووية واستهالك 100الزيادة في استهالك النفط وأكثر من  

الفحم )أي الزيادة بما فيها التعويض عن غلق وحدات نووية وتخفيض طاقات كهربائية 
الفحم في دول متقدمة(. ولتأكيد بروز دور آسيا وخاصة الصين يبين التقرير   تستخدم 

ش ناحية  من  عالميًا،  المقدمة،  في  األوربية  الشركات  كانت  بينما  الكهرباء، أنه  ركات 
خالل الخمسة عشر سنة الماضية، تتصدر اآلن ست شركات صينية من ضمن عشرة 

 شركات، قطاع الكهرباء العالمي.

الطاقة   استهالك  أن  يبين  أن  بعد  االتجاه حيث  بذات  األوبك  وينحى منظور 
مليون طن معادل   4,526ي )- م - ب -مليون برميل معادل يوميًا، م   91سيزداد بمقدار  

  2015س( في  -م- ط -م   13,629ي ) -م- ب -م   274س(، أي من  -م- ط -، مسنويا
%  95، فأنه يشير إلى أن  2040س( في - م- ط -م  18,155ي ) -م- ب -م   365إلى 

( في الملحق 7من الزيادة ستستوعبها الدول النامية، بما فيها الصين والهند؛ الجدول )
ان أن كل النمو في ذات االتجاه حيث يذكر  BP. ويكرر منظورا شركة هذه الورقةل (1)

ن نصف أالنمو. ومن ضمن ذلك ف-استهالك الطاقة سيكون في الدول النامية سريعة
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الزيادة في استهالك الطاقة عالميا ستستوعبه الصين والهند. وتزداد نسبة النمو في الدول 
في   خاصة،  الطاقةالنامية  استهالك  زيادة  اإلشارة،    سيناريو  سيناريو  التحول )عن 

 . BP  2019في منظور ( التطوري 
( هذه االتجاهات بما فيها حجم الطلب على الطاقة )االستهالك(  5ويبين الشكل )

، حسب منظوري 2040و   16/ 2015وأنصبة مناطق العالم المختلفة فيه خالل السنوات  
 . BP ،2018األوبك وشركة 

( منظور األوبك الذي 5( من الشكل )1-5على سبيل المثال، يوضح الجزء )
  2015% بين  132أن استهالك الطاقة في الهند سيزداد بنسبة  يبين، في جانبه األيمن،  

(. أما حصة 2040و   2017هي بين    4)الحظ أن مقارنة مماثلة في الشكل    2040و
( فستزداد من  1-5الهند من االستهالك العالمي للطاقة التي يبينها الجانب األيسر من )

استهالك الطاقة . وبالنسبة للصين سيزداد  2040% في  10.7إلى    2015% في  6.2
. أما حصتها في االستهالك العالمي للطاقة 2015% عنه في  36بنسبة    2040في  

%. وبالنسبة 22أكثر قلياًل من  ، عند  2040و  2015فستبقى تقريبًا على حالها بين  
% في االستهالك العالمي 9.0% إلى  7.3لمجموعة دول األوبك ستزداد حصتها من  

(، التي سيبقى استهالك الطاقة فيها OECDأوربا )   للطاقة. قارن هذه التوجهات مع
بين   حاله  األعلى    2040و   2015على  الجزء  في  األيمن  وبذلك 1-5)الجانب   )

من   العالمي  االستهالك  من  حصتها  في  13ستنخفض  في 9.7إلى    %2015   %
األعلى    2040 الجزء  في  األيسر  األميركتين  1- 5)الجانب  استهالك  وينخفض   .)

(OECDل % في االستهالك 15.2% إلى  20.1تنخفض أيضًا حصتها من  ( قلياًل 
 العالمي. 

وبالرغم من بعض االختالف في تصنيف المجموعات الدولية في منظور شركة  
BP  2018( عنه في منظور 5( من الشكل )2- 5، فإن الجانبين في الجزء األسفل ،)

هما يبينان توجهات مماثلة، تقريبًا، بين السنتين  (، إال أن1-5األوبك في الجزء األعلى )
  .2040و  2015لتلك التي يبينها منظور األوبك بين   2040و  2016
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 ( الطلب على الطاقة )االستهالك( وأنصبة المجموعات الدولية فيه 5الشكل )
 2018( الطلب على الطاقة وأنصبة المجموعات الدولية فيه حسب منظور األوبك 5-1)

  
ل إلى  -م-ب-، والذي ورد فيه االستهالك بمقياس مOPEC (2018b, p. 59)  ر سم الشكالن باستخدام بيانات في:   المصدر: ِّ  .OPEC (2018a, pحسب    Mtoeي وُحو 

128) . 
 BP 2018الطلب على الطاقة وأنصبة المجموعات الدولية فيه حسب منظور ( 5-2)

  
 أمريكا الالتينية: أمريكا الوسطى والجنوبية.  مالحظة:.  BP (2018, pp. 120, 121)  ر سم الشكالن باستخدام بيانات في: المصدر:
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 Shale Revolutionرابعًا: "ثورة" الوقود المحصور 
انطالقها في   الماضيمنذ  العقد  "ثورة"   أواخر  الوكالة  يطلق عليها منظور  ما  تستمر 

الوقود المحصور في التأثير الكبير في عرض النفط والغاز العالميين والتي قادت إلى 
ا في  والغاز  للنفط  منتج  أهم  لتصبح  المتحدة  الواليات  منظور تمكين  يتوقع  إذ  لعالم. 

، تزايد إنتاج النفط والغاز )تقليدي ومحصور( في سيناريو السياسات الجديدةالوكالة، في  
حوالي   فيه  الزيادة  ن  تك وِ  بحيث  المتحدة  النفط  75الواليات  إنتاج  في  الزيادة  من   %

أواخر /% من الزيادة في إنتاج الغاز في العالم بين اآلن وأواسط40)والسوائل األخرى( و 
سيكون واحد من كل خ مس براميل منتجة من النفط   2025العشرينيات القادمة. وبحلول  

وواحد من كل أربع أقدام مكعبة منتجة من الغاز في العالم ينتج في الواليات المتحدة. 
ولكن بعد وصول أنتاج النفط المحصور قمته في أواسط/أواخر العشرينيات يبدأ بالهبوط، 

 األوبك   اظيرنحى منت . و 2018في منظور الوكالة    سياسات الجديدةسيناريو الحسب  
، في سيناريو اإلشارة لكل منها، بذات االتجاه في 2019و  BP  2018وشركة  2018

توقع تسارع إنتاج النفط المحصور في الواليات المتحدة ووصوله مستوى الهضبة في 
ويقت ذلك.  بعد  هبوطه  ثم  القرن  هذا  عشرينيات  من  أواسط/أواخر  األوبك  منظور  رب 

، كما يتبين من الجدول سيناريو حالة اإلشارةمنظور الوكالة، نسبيًا، حيث يتوقع، في  
ن الزيادة في النفط األمريكي )هذه الورقةل  (1( في الملحق ) 4) ي( -ب -م   5.8، أن تك وِ 

ي( بين  -ب -م   9.8% من الزيادة في إنتاج النفط )والسوائل األخرى( في العالم ) 59
 .   2025اآلن و

 مد طويل األ  نخفاضيويمثل هذا التطور في الواليات المتحدة عكس لالتجاه اال 
السابقة. العقود  خالل  فيها  )والغاز(  النفط  األمريكي من    إلنتاج  اإلنتاج  وصول  فبعد 

التجهيز العالمي للنفط والسوائل في عام  36النفط )والسوائل األخرى( حوالي   % من 
فإنه بدأ في انحداره طويل األمد نتيجة الستنزاف االحتياطات النفطية، وعدم   1960

إلى حوالي   باحتياطيات إضافية كافية، حتى وصل   التجهيز% فقط من  9تعويضها 
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. ولكن كما يالحظ هذه الورقةل  ( 1( في الملحق )5؛ الجدول )2008مي في عام  العال
حتى وصل إلى   2009الواليات المتحدة أخذ في التصاعد منذ    نصيب من الجدول فإن  

في  15حوالي   النفط %2017  إنتاج  في  التسارع  إلى  كليًا  تعود  كبيرة  زيادة  وهذه   .
ض أيضًا عن التدهور في إنتاج النفط "التقليدي"(. فلقد أزداد إنتاج   المحصور )والذي ع و 

مليون برميل   0.5"غير تقليدي"( من حوالي    NGLsالنفط المحصور )خام وسوائل غاز  
م  في  -ب -يوميا،  في  -ب -م  7.4إلى    2008ي  النفط 2017ي  كان  وبينما   .

ن حوالي   ن    2008% من اإلنتاج األمريكي في  7المحصور يِكوِ  % في 51أصبح يِكوِ 
  2025% في  69وفي سيناريو اإلشارة يتوقع منظور األوبك صعود النسبة إلى    .2017

فيه. هذا برغم االنخفاض في إنتاج   المالحظة ( و4؛ أنظر الجدول )2040% في  72و
في   المحصور  في    2040النفط  ولكن  2025عنه  األوبك،  منظور  يتوقعه  كما   ،

 االنخفاض في النفط التقليدي سيكون أسرع. 

إن التبعة األساسية لتسارع إنتاج النفط )والغاز( المحصور في الواليات المتحدة  
، في 2040حتى أواسط/أواخر العشرينيات القادمة وتباطؤه وانخفاضه بعد ذلك حتى  

المناظير األربعة في سيناريوهات اإلشارة فيها، ستكون على مدى زيادة اإلنتاج من دول 
، سيناريو حالة اإلشارةاج العالمي. ففي منظور األوبك،  األوبك وتغير نصيبها من اإلنت

  2025و  2017( بينما يركد إنتاج األوبك، تقريبًا، بين  5( و) 4المبين في الجدولين )
 نخفاض اال فإنه سيتسارع، بعد أواخر العشرينيات، إلشباع الطلب العالمي، معوضًا بذلك  

في ال  المتوقع  النفط  )خاصة  المتحدة  الواليات  )النفط إنتاج  األخرى  والدول  محصور( 
. ويتضمن ذلك انخفاض نصيب دول 2040و   2025التقليدي ونفط محصور( بين  

% في 37إلى    2017% في  40األوبك في إنتاج النفط )والسوائل( العالمي من حوالي  
. خالل ذلك يتصاعد نصيب الواليات 2040% في  44ليتصاعد بعد ذلك إلى    2025

%  15لينخفض إلى حوالي    2025% في  19إلى    2017  % في 15المتحدة من حوالي  
 .هذه الورقة( ل 1في الملحق ) (5الجدول ) ؛2040إلى في 
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سيناريوهات    "توقعات"من النفط المحصور قد يتخطى    ستقبليولكن اإلنتاج الم
اإلشارة في المناظير األربعة. ويعود ذلك إلى أن حجم موارد النفط والغاز المحصورين، 

oil & gas in-place  ،ال زالت غير يقينية ،uncertain  وقد تكون أكبر مما هو ،
مقدر اآلن، كما أن التقدم التكنولوجي قد يجعل تكاليف استخراجها أقل مما هي عليه 

ي ت عتقد اآلن )والاآلن، هذا مع احتمال توجه مناطق أخرى لزيادة إنتاجها، بأكبر مما ي  
قليلة بدول  اآلن  األربعة  المناظير  والصين    تحصرها  وأستراليا  ككندا  قليلة،  وكميات 

على سبيل المثال، فإن منظور الوكالة، في لذلك،  والبحرين وروسيا واألرجنتين، الخ(.  
بعد  المحصورين  والغاز  النفط  إنتاج  في  الزيادة  استمرار  يستبعد  ال  آخر،  سيناريو 

. وتتكر ذات ةسيناريو السياسات الجديد عشرينيات هذا القرن وبحجم أكبر مما ورد في  
وشركة   األوبك  مناظير  في  أخرى  سيناريوهات  في  فإن   BP .12االتجاهات  وبالنتيجة 

والنفط بشكل عام قد يكون أكبر بحيث   كالتأثير السلبي على إنتاج النفط من دول األوب
الزيادة(  )المتباطئ  الطلب  نسبة متنامية من  يشبع  الذي  المحصور هو  النفط  سيكون 
على النفط في العالم في حين يستمر ضمور دور األوبك في التجهيز العالمي. ولعل 

ه من نتائج  هذا تحذير ينبغي على دول األوبك التفكير به مليًا واالستعداد لمواجهته لما ل
كارثية بعيدة المدى. وتتمثل هذه الحالة عندما تجد هذه الدول نفسها بمورد تتجه األنظار 
بعيدًا عنه، في الوقت الذي لم يتم إعداد سابق لبدائل مستدامة له، لعل من أهمها تنويع 
االقتصاد وتطوير الصناعات البتروكيماوية. ويأتي في مقدمة هذه الدول العراق الذي  

 
خالل الخمس سنوات في الواليات المتحدة    المحصورينإن النمو السريع في إنتاج النفط )والغاز(     12

كان نتيجة الستمرار االستثمار فيه. على سبيل المثال، بلغ األخيرة، بالرغم من انخفاض األسعار،  
مليار   50المحصور )منها    في النفط  مليار دوالر  70االستثمار خالل الثالث سنوات األخيرة حوالي  

. ولكن توجد شواهد اآلن (privateمليار استثمار خاص،    20، وpublicأسهم/اكتتاب للجمهور،  
 من السابق مما يقود إلى إنفاق استثماري أقل والذي  يتوقعون أرباحًا موزعة أكبرإلى أن المستثمرين  

. نقطة  خاصة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة  المحصور،لتباطؤ ارتفاع إنتاج النفط    ، بدوره،قد يقود
التنفيذي Fatih Birole  عرض  تأعقب  ’panel‘ي مجموعة نقاش  ف  John Hess  أثارها ، المدير 

 .  CSISفي  2018آذار  1في  لوكالة الطاقة الدولية، 
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شبه كلي على النفط في تمويل الميزانية العامة والحصول على العملة   اعتماداً مد  يعت
 األجنبية، وتوفير االستخدام )الحكومي( للقوة العاملة المتزايدة.

 مدى إمكانية التوسع في استهالك الكهرباء   خامسًا: 
ة وليست ( أعاله، فإن الطاقة الكهربائية هي طاقة وسيط1- 2كما أشير أليه في الفقرة )

ل د باستخدام مختلف أشك 13أولية. ل الوقود أألولية كالفحم والنفط الخام ومنتجاته افهي ت و 
-والغاز الطبيعي والطاقة النووية وأنواع الوقود المتجددة كالريح وأشعة الشمس والجيو 

ر التوسع فيها على إنتاج واستهالك أشكال الوقود المختلفة يحرارية، الخ. لذلك فإن تأث
سيعتمد على أشكال الوقود األكثر استخدامًا في توليدها. إن "التوقعات"/السياسات في 
الكهرباء ستتجه،  توليد  استخدامًا في  األكثر  الوقود  أشكال  أن  تبين  األربعة  المناظير 

الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والريح  عمومًا، في العالم بدرجة أكبر مستقباًل نحو 
الفحم   نصيب  تناقص  مع  أخرى،  ناحية  من  الطبيعي،  والغاز  ناحية،  من  وغيرها، 
)والنفط(؛ في العالم ككل والطاقة النووية في الدول المتقدمة. وبهذا التوجه سيؤثر التوسع  

غير أن مدى التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية على إنتاج واستهالك أنواع الوقود.  
في استخدام الطاقة الكهربائية وتوليدها سيواجه تحديات كبيرة خالل فترة انتقالية حتى 
كعامل  البعد  هذا  األربعة  المناظير  تتناول  وبينما  التوسع.  هذا  مستهدفات  تحقيق  يتم 
مع  موسعًا.  جزًء  له  يخصص  الوكالة  منظور  فإن  المستقبلية  إسقاطاتها  في  أساس 

مخصص كليًا للطاقة   Bloomberg (2018)ن منظور  أكما أشير أليه آنفًا،  مالحظة،  
 الكهربائية في العالم. 

،  تتضافر مجموعة من العوامل لزيادة دور الكهرباء في تزويد الطاقة في العالم 
 العرض، تتمثل في انخفاض كلفة توليد الطاقات المتجددة، من ناحية    حاليًا ومستقباًل،

 
مجموع من المناسب اإلشارة إلى أنه في بعض األحيان يشار إلى استهالك الكهرباء كنسبة من   13

، كما في تقارير الوكالة. وبما أن الطاقة الكهربائية هي طاقة وسيطة فينبغي الطاقة الكلية المستهلكة
توليد الطاقة  استثناء أشكال الطاقات األولية المستخدمة في    الطاقة الكلية المستهلكة  جموعمعند حساب  

 .مجموع الطاقة الكلية المستهلكةمن  الكهربائية
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الطلب.   "digitization،  رقمنة"ال  استخداموزيادة   ناحية  الكهرباء، من  في استهالك 
التكنولوجيا   آنفًا، قادت السياسات التشجيعية وتقدم  أليه  وفي هذا السياق، وكما أشير 

المتغيرة المتجددة  الموارد  الستخدام  سريع  نمو  نحو  الكلفة   variableوانخفاض 

renewable resources     الخ؛ الشمس،  المتجددة )الريح،  الموارد  عن  لها  تمييزًا 
"المستقرة" كالطاقات المائية والنووية( في توليد الكهرباء، مما يضعها في مقدمة الجهود  
المطلوب هو   الوكالة، أن  تقرير  للبيئة. ولكن، يرى  الملوثة  الغازات  انبعاث  لتخفيض 

هم التحديات التي تغيير طريقة عمل القطاع لتأمين تجهيزًا يمكن االعتماد عليه. ولعل أ 
 بما يلي: تواجهه في هذا الخصوص تتمثل 

المرونة • الكهرباء    .flexibility،  مشكلة  إلى كيفية تجهيز  المشكلة  وتنصرف هذه 
عندما ال تستطيع الطاقات المتجددة تجهيزها )انخفاض سرعة الريح أو خالل الفترات  

 طاريات.  الغائمة، الخ(، وذلك من خالل محطات حرارية أو من خالل الب
حالة عدم اليقين من الهيكل المستقبلي لقطاع الكهرباء والتي توثر في عائد االستثمار   •

 ومن ثم تؤثر في قرار االستثمار في القطاع. 

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية التي تتفق حولها المناظير األربعة تتوضح  
 التوجهات التالية في استهالك الكهرباء.

 الدول المتقدمة( 5-1)
ستتسم هذه الدول بتواضع نمو استهالك الكهرباء في المستقبل. ويدل على ذلك التوجهات 

فلقد قادت القوانين الصارمة في زيادة كفاءة استخدام الطاقة إلى   .خالل العقد المنصرم
دولة من أعضاء  18كبح نمو الطلب على الكهرباء بحيث، على سبيل المثال، شهدت 

. ولكن بالرغم  2010اقة الدولية الثالثين انخفاضا في استهالك الكهرباء منذ  وكالة الط
زال االستثمار المطلوب في البنى األساسية الكهربائية، في هذه   من هذا االنخفاض ال

الطاقة  لتوليد  المستخدمة  الوقود  إشكال  في  المتوقع  التغير  بسبب  جدًا  كبيرًا  الدول، 
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ن ما أيرات الالزمة لهذه البنى، من ناحية أخرى. غير  الكهربائية، من ناحية، والتطو 
يمكن أن يساهم في عرقلة االستثمار المطلوب من ناحية المستثمرين، هو أن مستوى  
أسعار الكهرباء في سوق الجملة، في هذه الدول، ال يساعد على توفير عائد مناسب 

 لالستثمار.  

 العالم  دول ( باقي5-2)
في الدول النامية والتي تعكس   2040استهالك الطاقة الكهربائية بين اآلن و ي توقع تزايد  

تقليل  في  وكذلك  االقتصادية،  التنمية  لتحقيق  الدول  هذه  في  االستراتيجية  التوجهات 
انبعاث الغازات. على سبيل المثال، أن واحدًا من كل خمسة كيلو/وات/ساعة زيادة في 

اآل بين  العالم  في  الكهرباء  و استهالك  الكهربائية   2040ن  الموتورات  في  سيتحقق 
الصينية. من ناحية أخرى، ستقود زيادة الطلب على التبريد في الدول النامية، عمومًا، 
إلى زيادة مماثلة في استهالك الكهرباء. وفي غياب جهود أكبر في كفاءة االستهالك 

ذهب إلى توليد فإن واحد من كل ثالث دوالرات مستثمرة في كافة مجاالت الطاقة سي
الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في الدول النامية. من ناحية أخرى، فأن هناك مخاطر 
عدم إمكانية تحقيق االستثمار الكاف بسبب كون تعرفة الكهرباء للمستهلك اقل من كلفة  

  اإلنــتاج والنقــل والتوزيــع.

الشمسية   الخاليا  تنافسية  زيادة  طاقاتها    Solar PVsإن  تخطي  إلى  ستقود 
  2030ولتلك العائدة للطاقات المائية بحلول    2025الكهربائية لتلك العائدة للريح بحلول  

للفحم قبل   العائدة  العامة 2040ولتلك  السياسات  . ولكن بدون إعانة وإسناد من قبل 
 ( أدناه.6فإنها ستستمر بأقل تنافسية من المحطات الحرارية. أنظر الشكل )

.  utilitiesية أخرى، ستكون معظم الطاقات الشمسية مملوكة للمنافع  من ناح 
 ولكن تلك العائدة للمنازل واألعمال ستنمو وتمارس دورًا مساندًا مهمًا.

 . IEA (2018)أنظر: 
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 ( تخطي تكنولوجيا الخاليا الشمسية لمعظم التكنولوجيات األخرى 6الشكل )

 
 . IEA (2018), New Policies Scenario  المصدر:

 ( السيارات الكهربائية5-3)
تتفق المناظير األربعة على ان التطور في عدد واستخدام السيارات الكهربائية )والتي 
سيكون   العامة(  والباصات  الصغيرة  والشاحنات  الركاب  سيارات  في  توسعها  سيتركز 
سريعًا، وبما يختلف عن التوقعات المتحفظة السابقة، بحيث يزداد عدد هذه السيارات 

، حسب 2040مليون سيارة في    320إلى    2017مليون سيارة في    2.5من حوالي  
  1.3من العدد الكلي للسيارات البالغ حوالي   %0.2أي من حوالي   14منظور األوبك.

 
في مجلد تقرير منظور   2040مليون( في عام    320بينما ورد عدد السيارات الكهربائية المتوقع ) 14

في المجلد. ولكن في   2017، لم يرد عدد السيارات الكهربائية لعام  OPEC (2018b, p. 13)األوبك،  
مجلد    يحتوي األرقام المستخدمة في رسم أشكال الفصل الثالث منملحق بمنظور األوبك    اكسيلملف  
بمقدار   الكهربائية  عدد سيارات الركاب  ورد  ،Figure 3.19  اكسيل  المنظور، بالذات صفحة  تقرير

ت ا الكهربائية والعدد الكلي لسيار الركاب بين سيارات )ذات النسبة  بضرب. و 2017مليون في   2.35
 .2017تجارية في    مليون سيارة كهربائية  0.12ل على  صلسيارات التجارية نحل العدد الكلي  ب  (الركاب
مليون    2.5حوالي  يبلغ    2017التجارية في  و يتبين أن عدد السيارات الكهربائية للركاب    االثنينوبجمع  

الكهربائية: السيارات  تشمل  األوبك  منظور  تعريف  وحسب  المتن.  في  المذكور  العدد  سيارات  وهو 
 . OPEC (2018b, p. 13) ؛plug-in hybrid، ، والسيارات الهجينةbattery، البطاريات
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  المتوقع بلوغه % من العدد الكلي  13إلى حوالي    2017مليار سيارة ركاب وتجارية في  
 ,OPEC (2018b, pp. 13, 129, 130؛  2040مليار سيارة ركاب وتجارية في    2.4

يتوقع أن يؤلف عدد الكيلومترات المقطوعة    BP  2019ال بل أن منظور شركة    .(133
في 23حوالي   الركاب  سيارات  جميع  أسطول  يقطعها  التي  الكيلومترات  عدد  من   %
وسيتحقق ذلك نتيجة لتطور عدد السيارات المقادة ذاتيًا  .   BP (2019, p. 47)؛2040
في استخدامها. وحسب منظور الوكالة سيقود    "shared mobility  "المشاركة،وزيادة  

 . 2017مقارنة مع    2040ي في  -ب -م   3ذلك إلى تقليل الطلب على النفط بمقدار  
وفي سيناريوهات أخرى تفترض هذه المناظير جميعًا تطورًا أسرع في عدد واستعمال 

 السيارات الكهربائية )الكيلومترات المقطوعة(. 

تأثي استخدام سادسًا:  كفاءة  وزيادة  الكهربائية  الطاقة  استهالك  توسع  ر 
 الوقود على أنواعه المستهلكة  

كما أشير أليه أعاله، سيقود التوسع المتوقع والممكن الستخدام الكهرباء في المستقبل 
إلى تغييرات جوهرية في استهالك المنتجات المختلفة للطاقة اعتمادًا على تلك االشكال 

ستخدامها في توليد الكهرباء. ولكن هناك بعض "الموانع" أو "العراقيل" التي سيتوسع ا
القائمة  الممكنة. فهناك حقيقة أساسية مفادها أن األصول  التغييرات  التي ستبطأ من 
األبنية،  السيارات،  أسطول  الكهرباء،  )محطات  اآلن  العالم  في  الطاقة  تستهلك  التي 

تبدالها إال خالل فترة زمنية تطول أو تقصر، المصانع، الطرق، الخ( والتي ال يمكن اس 
الوقود   أنواع  الكهربائية في استهالك  الطاقة  التوسع في  تأثير  تقييد مدى  ستساهم في 

  15. المختلفة
 ( الطاقات المتجددة 6-1)

حرارية -إن تزايد استخدام الطاقات المتجددة المتغيرة )الطاقات الشمسية والريح والجيو 
 حصص في تغيير    ساسيةالحيوية( في توليد الكهرباء سيكون من بين العوامل األوالكتلة  

 
يشير إلى هذه الموانع والعراقيل    BP  2019من الجدير أن يذكر أنه بالرغم من أن منظور شركة   15

" الطاقات المتجددة سيكون مستقباًل penetrationأيضًا فإن الرأي الوارد فيه يميل إلى أن سرعة "نفاذ،  
 . أسرع من نفاذ األنواع األخرى من الوقود في الماضي
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أشكال الوقود المختلفة في االستهالك الكلي للطاقة. وتتبين قوة تأثيرها المستقبلي من  
توقع زيادة أهميتها النسبية في توليد الكهرباء، ومن ثم في استهالك الطاقة في العالم  

. أما الطاقات المائية فهي طاقات 2040% في  16.1إلى    2015% في  11.3من  
متجددة ولكن "مستقرة" ومن غير المتوقع توسع استخدامها كثيرًا.  لذلك ستثبت، تقريبًا،  

 ( أدناه.7. الشكل )2040و  2015% بين 2.7- 2.4أهميتها النسبية عند 

 ( استهالك النفــط6-2)
ى النفط للسيارات ذروته في نهاية الوكالة واألوبك وصول الطلب عل منظارابينما يتوقع 

البري  البضائع  ونقل  )البتروكيماويات(  الصناعة  في  الطلب  فإن  القادمة  العشرينيات 
والنقل الجوي والبحري سيستمر بالنمو ليؤدي إلى استمرار نمو االستهالك الكلي للنفط 

عام   ف2040حتى  االحالل.  االحتراق   مدى  )من  الركاب  سيارات  نوع  في  الملموس 
مماثل في االستخدامات األخرى للنفط.  احالل( سوف لن يقابله ئيةلكهرباإلى االداخلي 

بانتظام. وحتى أذا   على سبيل المثال، فإن استخدام النفط في البتروكيماويات سينمو 
ت القواعد باتجاه زيادة إعادة استخدام البالستك فإن ذلك سيقلل فقط   ِدد  ي - ب -م  1.5ش 

عة لزيادة استخدام النفط في البتروكيماويات حسب منظور ي المتوق-ب -م  5من ال  
االستخدامات.  باقي  في  أيضًا  النمو  وسيستمر  سيزداد   بالمحصلةلذلك   16الوكالة. 

  2017ي في  -ب -م   97االستهالك الكلي للنفط، حسب منظور األوبك، من حوالي  
  106، في حين يزداد حسب منظور الوكالة إلى  2040ي في  -ب -م   112  حوالي  إلى

. وستكون هذه الزيادة المتوقعة في استهالك النفط حصرًا في الدول 2040ي في  -ب -م
. هذه الورقة( ل1في الملحق )  (6لنمو؛ الجدول )النامية، والتي ستكون الهند أسرعها في ا

وستعوض هذه الزيادة عن انخفاض االستهالك في الدول المتقدمة وكذلك رفع االستهالك 
 

المناظير األربعة كيف سيؤثر     16 البمن غير الواضح في  النقل  الدولية تطبيق قواعد منظمة  حري 
International Maritime Organization (IMO) regulations  ،  المستخدم  بشأن استبدال الوقود

اإلشارة عدا عن    ،الديزل، على الطلب الكلي على النفط  ، إلى residualمن المتبقي،  في النقل البحري  
لحل هذه المشكلة من خالل  تها  وسيعتمد على قابليلمصافي النفط  أن هذا التأثير سيمثل تحديًا    إلى

 تغيير تركيبة المنتجات النفطية.
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من   للنفط.  أن    ناحية الكلي  من  بالرغم    2009و   BP  2008شركة    منظاري أخرى، 
الثالثينيات ، في سيناريو اإلشارة، ذروة في االستهالك الكلي للنفط بعد حلول  نيتوقعا 

يقود إلى   2019منظور    في  زيادة استهالك الطاقة من قبل الدول الناميةسيناريو  إال أن  
نمٍو أسرع الستهالك النفط في العالم فوق الذروة التي يتوقعها سيناريو اإلشارة في هذا  

 المنظور.  

فأن أهم عامل في تقليل نمو استهالك النفط،    2018وبموجب تقرير الوكالة  
ضوء استمرار األصول القائمة في الخدمة، سيتمثل في زيادة الكفاءة في استهالكه في  

في  البضائع  ونقل  والبحري  الجوي  والنقل  الصناعة  ضمنها  ومن  المجاالت  كافة  في 
% من استهالك 74( حوالي  2017الشاحنات. وتغطي استخدامات هذه األصول حاليًا )

اب النفط )بما فيه سوائل الغاز وغيرها( في   العالم في حين يغطي النقل بسيارات الرك 
% )والذي يمثل المجال األهم لمنافسة السيارات الكهربائية لسيارات االحتراق 26حوالي  

وحتى في مجال سيارات الركاب تذهب التقارير األربعة إلى ان  17الداخلي مستقباًل(. 
حتراق الداخلي(، والتي تحسين كفاءة استخدام الوقود في اسطول السيارات التقليدية )اال

ن أغلب السيارات في   ، 2040ستستمر، بالرغم من النمو السريع للسيارات الكهربائية، ت ك وِ 
، OPEC (2018b, p. 131)حسب سيناريوهات اإلشارة في المناظير األربعة، ومنها األوبك  

د سيؤدي إلى تخفيض استهالك النفط بأكثر من ثالث مرات ما تؤدي أليه زيادة عد 
مليون في   350- 300حاليًا إلى  سيارة  مليون    2.5)واستخدام( السيارات الكهربائية من  

2040. 
 

لنفط ل  الكلي  االستهالكمن    ي(-ب- م  25.5)  الك ازولين  استهالك% في المتن نسبة  26يمثل الرقم   17
الوارد في   3.4الجدول  ؛ أنظر:  2017في العالم في    ي، بما فيه سوائل الغاز وغيرها(-ب-م   97.2)

خدم . ولقد است  OPEC (2018b)،  2018األوبك    منظور  تقرير  الثالث منملحق بالفصل    اكسيلملف  
اب  ستهالكالك ازولين كتقريب ال  استهالك  ومن المناسب مالحظة أن استهالكالنفط.    من  سيارات الرك 

( في المتن 2الشكل )أليمن من الجانب ا الوارد في  "Roadهو جزء من استهالك "الطرق، الك ازولين 
"الطرق"  أعاله استهالك  بلغ  ولقد  من  44حوالي  .  العالـــــــــــالنف  استهـــالك %  في  في  ــــــــط  ؛  2017م 

OPEC (2018b, p. 125) . 
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النفط، من ناحية، وزيادة   النمو )المعتدل( في الطلب على  وستكون محصلة 
 ناحية كفاءة استخدامه، من ناحية ثانية، والتعويض عنه في السيارات الكهربائية، من  

  2015% في  31.5ية في استهالك الطاقة العالمية من  ثالثة، انخفاض أهميته النسب 
 ( أدناه. 7، كما يالحظ من الشكل )2040% في  27.8إلى 

 الطبيعي ( استهالك الغاز 6-3) 
من المتوقع حسب منظور الوكالة أن يتخطى استخدام الغاز الطبيعي استخدام الفحم  

لنفط( ويقترب من  ليحتل بذلك ثاني أكبر حصة في استهالك الطاقة )بعد ا  2030في  
. وسيكون استخدام الصناعة له في طليعة استخداماته. ونتيجة 2040حصة النفط في  

لتطور إنتاجه في العالم فيقدر أن تتضاعف التجارة فيه، خاصة من خالل الغاز المسال، 
LNG  منظورا( استجابة لزيادة طلب الدول النامية وفي مقدمتها الصين ،BP وستبقى .)

وبالرغم روسيا في طليعة الدول المصدرة خاصة بفتحها مجاالت تبادل جديدة مع آسيا.  
، والريح في توليد الكهرباء سيقلل Solar PVsتطور استخدام الخاليا الشمسية،    من أن 

من استغالل الطاقات الكهربائية التي تستخدم الغاز في أوربا وكذلك سيؤدي لذلك زيادة 
وبناه األساسية ستستمر الطبيعي  الغاز    ولكن  ،ة استخدام الوقود في األبنيةالعزل وكفاء

في تجهيز الحرارة، خاصة في الشتاء، وتأمين خدمة غير متقطعة للطاقة الكهربائية في 
االستهالك  في  الطبيعي  الغاز  حصة  زيادة  االتجاهات  هذه  محصلة  وستكون  العالم. 

 (.7؛ الشكل )2040% في 25لى  إ 2015% في  21.7العالمي من الطاقة من  

 ( استهالك الفحم6-4) 
بالرغم من التوجه، خاصة في الدول المتقدمة والصين، نحو تخفيض استهالك الفحم  
الخدمة مستقباًل  القائمة في  مستقباًل، غير أن حقيقة استمرار جزء مهم من األصول 

الفحم نهاية عمرها   سيبطئ من هذا التوجه. فبينما وصلت محطات الكهرباء التي تستخدم 
سنة( في العديد من الدول المتقدمة، وهي بهذا مرشحة لنهاية الخدمة   40اإلنتاجي ) 

مما يسرع توجه التخلي عن الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، فإنها ال زالت حديثة نسبيًا  
سنة(، وهي بهذا مرشحة لالستمرار في الخدمة  15في أغلب دول آسيا وخاصة الهند )

، في األقل، مما يبطء التوجه نحو التخلي عن الفحم. وستكون محصلة 2040ى عام  حت
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%  28.1هذه العوامل المتعارضة انخفاض حصة الفحم من استهالك الطاقة العالمية من  
 (.7)؛ الشكل 2040% في 22.2إلى  2015في 

 ( الطاقة النووية 6-5) 
إن تطور استهالك وإنتاج الطاقة النووية سيتأثر بمحصلة عوامل متعارضة في مناطق 
العالم المختلفة. ففي الدول المتقدمة ي توقع انخفاض استهالك الطاقة النووية نتيجة أغالق 
الوحدات التي وصلت أو ستصل قريبًا إلى نهاية الخدمة، خاصة وأن ثلثي الطاقات 

سنة، وسوف لن ي بنى من الطاقات ما يعوض   30ا أكثر من  القائمة فيها يتخطى عمره
الطاقات المنتهية. من ناحية أخرى، في الدول النامية والصاعدة سيكون االتجاه عكس 

ي الصين التي ستتخطى طاقة التوليد النووية فيها طاقات الواليات المتحدة فذلك، خاصة  
بحلول   األوربي  ال2030واإلتحاد  هذه  محصلة  وستكون  األهمي   ،ت تطورا.   ات وتغير 

ارتفاع معتدل في حصة الطاقة النووية، وهي طاقة   ،لمناطق العالم)الحصص(  النسبية  
%  6.2إلى    2015% في  4.9غير ملوثة للبيئة، من استهالك الطاقة في العالم من  

 (.7؛ الشكل )2040في 
 2040، 2015( حصة أشكال الوقود من استهالك الطاقة في العالم 7الشكل )

 
 .هذه الورقةل (1( في الملحق )7ر سم الشكل على أساس بيانات الجدول ) المصدر:

 مالحظات:
 . Biomass، كتلة حيوية Geothermalحرارية -طاقات متجددة متغيرة: شمسية، ريح، جيو (1)
   .(1( في الملحق )7( للجدول ) 2( أنظر المالحظة )2)
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أهداف مؤتمر باريس آفاق استهالك الطاقة ومدى إمكانية تحقيق  سابعًا:  
 حول المناخ 

، IEA (2018)،  2018لمنظور وكالة الطاقة الدولية  سيناريو "الكهربة السريعة"  في  
بناء محطات كهربائية تعتمد الطاقات  يتبين أنه حتى ولو تم من اآلن فصاعدًا فقط 

لطبيعي( وبناء أبنية كفوءة تمامًا في استخدام  المتجددة )حتى وال محطات تستخدم الغاز ا
الطاقة وشراء سيارات كهربائية فقط، إلخ، فسوف لن يكون من الممكن تحقيق هدف 

. 2100فقط بحلول عام    مئوية  مؤتمر باريس بتحديد الزيادة في الحرارة العالمية بدرجتين
مة، وكثير منه لذلك في ضوء حقيقة استمرار جزء مهم من األصول القائمة في الخد 

يرى منظور الوكالة أنه لتقليل أثر استمرار   ،)انبعاث الكاربون(  استخدام ملوث للبيئة
استخدام الفحم في محطات الكهرباء، في مناطق عديدة في العالم، التركيز، من بين  

، مسك وتخزين واستخدام الكاربون إجراءات أخرى، على تطوير وتطبيق تكنولوجيات "
Carbon Capture, Utilization & Storage, CCUS  . 

تأثير نمو استهالكه على  وبالنسبة للنفط ورد في التقرير أن أهم عامل في تقليل  
ال زيادة   ،كاربون انبعاث  في  سيتمثل  الخدمة،  في  القائمة  األصول  استمرار  ضوء  في 

في  البضائع  ونقل  والبحري  الجوي  النقل  وفي  الصناعة  في  استهالكه  في  الكفاءة 
ت ق يِ د جميعها هذا النمو  ،الشاحنات وفي سيارات االحتراق الداخلي ، كما أشير أليه التي س 

 أعاله. 
الطاقة،  استهالك  في  الطبيعي  الغاز  استهالك  حصة  زيادة  أن  من  وبالرغم 
مستقباًل، ستقود إلى انبعاٍث اقل للكاربون من استهالك باقي الوقود األحفوري، إال أن  

فأن العمل على تقليل انبعاث زيادة إنتاجه تساهم في زيادة انبعاث غاز الميثان. لذلك  
  الكاربون والميثان، المرافقين إلنتاجه واستهالكه، قد يقود للحد من توسع استخدامه.

 ثامنًا: االستثمارات المطلوبة في الطاقة ومن ضمنها النفط
 ( االستثمارات الكلية في الطاقة 8-1)

ر منظور الوكالة حجم االستثمارات المطلوبة في الطاقة في العالم والالزمة لتحقيق   ي قدِ 
  2017ترليون دوالر بين    42.3بحوالي    سيناريو السياسات الجديدةالمؤشرات الواردة في  

وأن  2040و أما  70،  الطاقة،  مجاالت  كافة  في  االستثمارات،  هذه  من   تمولها% 
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( 8مضمونة كاًل أو جزًء من قبل هذه المؤسسات؛ الشكل )مؤسسات حكومية أو أنها  
ل منظور الوكالة على تدخل فعال من قبل الحكومات في توفير هذا التمويل. وِ ع  أدناه. وي  

عرض الطاقة التي قنوات  كما يعول عليه أيضًا في تأمين العناصر األساسية في سلسلة  
سب هذا األمر أهمية نتيجة لعدم توقع تتمتع باالعتمادية خاصة الشبكة الكهربائية. ويكت

التخفيف من تقلبات العرض في مجال الطاقة أو في مخاطر االستثمار فيها، بل بالعكس 
ستتفاقم كلما تقدم التحول في استخدام اشكال الطاقة وتتكثف جهود التقليل من انبعاث 

، regulations. هذا باإلضافة إلى أن التضبيطات،  decarbonization،  كاربون ال
التطبيقات  وفي  الوقود  استخدام  الكفاءة في  تحقيق  تؤثر جوهريًا في خطى  الحكومية 
التكنولوجية. وبالنتيجة ستؤثر السياسات الحكومية على المسار الذي سيتبعه استهالك 

 وإنتاج الطاقة، بدرجة جوهرية.

 ( االستثمارات النفطية8-2)
لنفط الخام للحفاظ على الطاقات اإلنتاجية  أما بالنسبة لالستثمارات المطلوبة في قطاع ا

ترليون دوالر في الطاقة عمومًا،   42.3القائمة وكذلك اإلضافة لهذه الطاقات، من ضمن  
ترليون دوالر خالل نفس الفترة. وهي مقسمة   11فتبلغ بموجب منظور األوبك حوالي  

دوالر في مرحلة التكرير   ن ترليو   1.5و   ،ترليون دوالر في مرحلة االستخراج  8.3بين  
 ترليون دوالر في الصيانة واالستبدال.  0.9والنقل والتوزيع، وحوالي 

أزمة حدوث  احتمال  في  جوهرية  نقطة  الوكالة  منظور  في   ،crunch  ،ويثير 
فهو يشير إلى أن    االستثمارات النفطية.من  توفر النفط في ما لو لم يتحقق هذا الحجم  

ان السائد اآلن في  إلى التوقع  النفط سيقود  الوقود االحفوري وخاصة  خفاض استهالك 
العزوف عن االستثمار في الحفاظ على طاقات إنتاجه و/أو زيادتها مما سيقود مستقباًل 
لنقص في الطاقة اإلنتاجية ومن ثم في العرض النفطي وارتفاع في األسعار. ويبين  

ثمارات النفطية خالل الثالث منظور الوكالة أن شواهد ذلك تتبين في انخفاض حجم االست
لن   االستثمار مستقباًل سوف  الخطى في مستوى  ذات  استمرار  إن  الماضية.  سنوات 

  2025يكفي إال لتمويل نصف الكمية الالزمة لتحقيق التوازن في سوق النفط حتى عام  
(. ويكتسب هذا األمر أهمية كبيرة قي ضوء عدم توقع سيناريو السياسات الجديدة)حسب  
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ية التوسع في إنتاج النفط المحصور لسد هذه الفجوة. فحتى يستطيع أن يسد الفجوة إمكان
ليس إلى حوالي الضعف   ، في الواليات المتحدة،ينبغي ان يزداد إنتاج النفط المحصور

في   4، كما هو مبين في الجدول  2017ي في  -ب -م   7.4)عن مستوى    2040في  
   ( وإنما إلى ثالثة أمثاله.1الملحق 

ناحية أخرى، بعكس النفط، ال يتوقع احتمال حصول أزمة في توفر الغاز من  
الطبيعي حتى أواسط العشرينيات القادمة. فباإلضافة لزيادة إنتاج الغاز المحصور في 

 سيؤم ن العرض اإلضافي من خالل المشاريع الكبيرة في كندا وقطر.  ،الواليات المتحدة
 2040-2017م ( استثمارات الطاقة في العال8الشكل )

 
 . IEA (2018), New Policies Scenario  المصدر:

 آفاق استيعاب الصادرات النفطية العراقية مستقبالً  تاسعًا: 
ضوء االنخفاض الجاري والمتوقع الستهالك النفط في   ، فيهذه الورقةكما يتبين في  

فإن الدول اآلسيوية )والدول النامية   (OECD)معظم، أن لم يكن جميع، الدول المتقدمة  
األخرى( هي المراكز المتوقعة لنمو استهالك النفط فيها. ويستتبع ذلك تزايد توجه النفط 

ن أمريكا الشمالية، خالل الربع القرن  من معظم المناطق المصدرة للنفط أليها، بما فيها م
ويثير ذلك، بالنسبة لمستقبل اإلنتاج والصادرات النفطية العراقية، مشكلة سيتزايد   القادم.

تعقدها مستقباًل. فمن جهة الصادرات، فأن زيادة المنافسة في السوق الخارجية، خاصة 
الصادراـت. من ناحية   اآلسيوية، تحتم على العراق إتباع سياسة مبادرة في ترويج هذه

أخرى، فإن توقع نمو الطلب على النفط الخام في مجال الصناعات البتروكيماوية بأسرع  
، يتطلب زيادة هذه الورقةمن المجاالت األخرى، كما ورد في المناظير المعروضة في  
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استخدام النفط كمادة أولية في هذه الصناعة، داخل العراق، بشكل تدريجي ممنهج وذو  
لفائدته في تصريف نسبة مهمة من النفط الخام المنتج،   وباإلضافةبعيدة المدى.    نظرة

ل عليه في  فأن هذا االستعمال يساهم في هدف التنويع االقتصادي، وهو الهدف الم ع و 
معالجة الجانب االحادي للحصول على العملة األجنبية، من ناحية، وتوفير االستخدام  

 أ(.-2018ل سوق العمل، من ناحية أخرى؛ أنظر: مرزا )لألعداد المتزايدة التي تدخ
وبالنظر للتجارب السابقة نجد أن العراق لم يكن مبادرًا في هذين المسارين. 

من الفصل   472  أ(، ص -2018فمن ناحية ترويج الصادرات النفطية ورد في مرزا )
لعراق، لم  " أما من ناحية تصدير النفط، فسياسات تسويق النفط، في اما يلي:    (18)

تكن وفق برنامج ترويجي بعيد المدى بقدر ما كانت استجابة لطلب األسواق المختلفة. 
بناء  المثال،  النفط عن طريق، على سبيل  يتبع سياسة م باِدرة في تسويق  لم  فالعراق 
دول  قامت  المقابل  في  االستهالك.  مراكز  في  العراقي  النفط  تستخدم  نفطية  مصاف 

م باِدرة من هذا النوع، على سبيل المثال الكويت وليبيا، في بناء نفطية عديدة بسياسات  
المتحدة  الواليات  في  النفطية  المنتجات  وبيع  نقل  في  حصص  امتالك  أو  المصافي 
وبعض الدول األوربية واآلسيوية. وبالنتيجة، فإن بروز السوق االسيوية في تلقي نفط 

السوق على النفط من ناحية،   العراق ومنتجاته كان تحصيل حاصل لزيادة طلب هذه 
والرخص النسبي لسلعها، من ناحية أخرى، بدون جهد استثنائي أو وفق تخطيط ومنظور 
بعيد المدى. هذا، عدا ما ورد من خطوط تسويقية عامة في تقرير عن العراق أعدته  

، وآخر أعدته شركة استشارة أجنبية بالتعاقد مع IEA (2012)الوكالة الدولية للطاقة،  
. Merza (2013b)"؛  ,INESوزارة النفط عن "االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة،  

في   أ عد  البتروكيماويا  ".2011/2012وكالهما  ناحية  من  من  ت أما  فبالرغم   بناء، 
لماضي، ولكن قيام  وحدات إلنتاج اإلثلين واألسمدة، وغيرها، خالل سبعينيات القرن ا

اإليرانية وحرب الكويت والعقوبات الدولية وغياب سياسة تنموية فعالة -الحرب العراقية
 كلها قادت إلى تدهور هذه الصناعة في العراق. 2003بعد عام 

وزيادة  النفط  تسويق  سياسات  تقوية  أي  االتجاهين،  هذين  عكس  ويتطلب 
ماوية، رسم وإتباع إستراتيجيات، ذات استعمال جزء منه في مجال الصناعات البتروكي

منظور بعيد المدى، لتسويق وتصنيع النفط الخام يتم رسمها ومناقشة الخيارات المتاحة 
واالجتماعية،  االقتصادية  الجدوى  معايير  بموجب  منها،  المناسب  وتبني  ضوءها  في 

 الخ.
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 استنتاجات ًا: عاشر 
استمرار تأثير العوامل الجيوسياسية في المناطق المنتجة، ومن بينها دول األوبك،   (1)

 في حالة عدم اليقين من أمان إمدادات النفط والغاز. 
تأثير استهالك    (2) الناتج من  استمرار اعتبارات أمان اإلمدادات، من ناحية، والقلق 

، CO2وكسيد الكاربون  وخاصة في انبعاث ثاني أأنواع الوقود المختلفة على البيئة  
من ناحية ثانية، ومؤخرًا احتماالت النزعات التجارية، من ناحية ثالثة، بكونها من  

 أهم العوامل في التأثير في مشهد الطاقة العالمي وآفاقه المستقبلية. 
تتفق جميع المناظير على استمرار وتسارع التحول في مشهد الطاقة العالمي نحو    (3)

حصة الطاقات المتجددة في توليدها، من ناحية، وزيادة كفاءة  زيادة الكهربة وزيادة  
 استهالك اشكال الوقود المختلفة، من ناحية أخرى.  

غير أن سرعة تطور استهالك الكهرباء وتزايد حصة الطاقات المتجددة في توليدها   (4)
سيواجه ثالث عقبات رئيسية: )أ( البطء النسبي في تغيير البنية األساسية القائمة، 

تستطيع    )ب( ال  عندما  الكهرباء  تجهيز  كيفية  في  تتبين  والتي  المرونة،  مشكلة 
لقطاع  المستقبلي  الهيكل  من  اليقين  عدم  حالة  )ج(  تجهيزها،  المتجددة  الطاقات 
الكهرباء والتي توثر في عائد االستثمار ومن ثم في قرار االستثمار، ومقداره، في  

 القطاع. 
منظور    (5) في  الوكالة  لتحقيق  )سين  2018تقدر  لالستثمار  الحاجة  اإلشارة(،  اريو 

.  2040ترليون دوالر بين اآلن و   42التحول في مشهد الطاقة في العالم بحوالي  
كما تبين أهمية الحكومات لتحقيق هذه االستثمارات مباشرة أو عند طريق االسناد 

 الذي تقدمه للقطاع الخاص وكذلك في توجيه التحول وتنظيمه. 
تستهدف   هذه الورقةستعرضها  تسيناريوهات المناظير التي    بالرغم من أن معظم (6)

، غير أن توجهاتها لن تكون كافية لتحقيق  كاربون ال  ثاني أوكسيد انبعاث    خفيض ت
باريس   اتفاقية  الحرارة    2015هدف  درجة  ارتفاع  للحفاظ على  بالمناخ،  المتعلقة 

 . 2100بحلول عام  2oالعالمية بسقف  
سيقود التحول المتوقع في مشهد الطاقة نحو تخفيض حصة استهالك النفط في   (7)

ناظير من استمرار نمو استهالكه  استهالك الطاقة في العالم. وتتراوح توقعات الم
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،  peak)منظورا األوبك والوكالة( إلى وصوله إلى ذروة،    2040ببطء حتى عام  
 (.  BPخالل الثالثينيات )منظارا شركة 

هناك شواهد تبين أن هذه اآلفاق الستهالك النفط قادت لتخفيض االستثمار فيه    (8)
ثم في نقص الحفاظ على    في مناطق العالم المختلفة، في السنوات األخيرة، ومن

الطاقات اإلنتاجية وإمكانية زيادتها. أن استمرار انخفاض االستثمار يهدد بحصول 
أزمة في توفر النفط مستقباًل، ومن ثم الزيادة في أسعاره. وتقدر األوبك )في سيناريو  

ترليون دوالر في الصناعة النفطية حتى عام    11اإلشارة( الحاجة الستثمار حوالي  
ضمن    2040 الطاقة    42)من  على  للحفاظ  عمومًا(  الطاقة  في  دوالر  ترليون 

اإلنتاجية القائمة للنفط وزيادتها مستقباًل، وذلك لمقابلة النمو المتوقع في استهالك  
 )الطلب على( النفط.

نموه سيكون في    (9) المتقدمة فإن  الدول  النفط في  ينخفض استهالك  أو  يركد  بينما 
الدول النامية وبالذات اآلسيوية. لذلك ستكون السوق اآلسيوية هي المركز المتنامي  

 الستيعاب الصادرات النفطية من مختلف مناطق العالم.
العال (10) الطاقة  استهالك  في  الطبيعي  الغاز  حصة  ارتفاع  المتوقع  بحيث  من  مي 

 . 2040تقترب حصته من حصة النفط في عام 
من المتوقع انخفاض حصة الفحم في االستهالك العالمي للطاقة. ولكن بسبب  (11)

تنخفض حصته   لن  فسوف  الهند  وخاصة  اآلسيوية  الدول  في  استهالكه  استمرار 
 . الكاربون  ثاني أوكسيد   بالمستوى المرغوب لتحقيق تخفيض ملموس في انبعاث 

على  إن   (12) تحتم  اآلسيوية،  خاصة  الخارجية،  النفطية  السوق  في  المنافسة  زيادة 
العراق إتباع سياسة مبادرة في ترويج صادراته النفطية. في جانب آخر، فإن توقع  
من   بأسرع  البتروكيماوية  الصناعات  مجال  في  الخام  النفط  على  الطلب  نمو 

الن استخدام  زيادة  يتطلب  العالم،  في  األخرى  هذه المجاالت  في  أولية  كمادة  فط 
الصناعة، داخل العراق، بشكل تدريجي ممنهج وذو نظرة بعيدة المدى، خدمة لترويج 
استيعاب إنتاجه/صادراته، من ناحية، وخدمة لهدف التنويع االقتصادي، من ناحية  

 أخرى. 
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(1) قـــــ مللحا  

 جداول العرض من والطلب على النفط والسوائل يف منظور األوبك
2018 

 ( العرض والطلب 1-1)م
السنوي منظمة األ   تنشر  كتابها االحصائي  في و   ،Annual Statistical Bulletin،  وبك في 

ل   عن  اً أرقام  ،Monthly Oil Market Reports،  الشهرية  التقارير الخام  النفط  دول لإنتاج 
وال  وغيرها،  NGLsسوائل الغاز   . ولكن هذه البيانات ال تشملاألخرى   ودول العالم  عضاءاأل

التكرير،  Processing Gains"مكتسبات التصنيع  ما يسمى   وال بعض الخامات "غير " في 
والسوائل  عن أنتاج النفط  أيضًا، في هذه المنشورات، أرقاماً تنشر   ،. من ناحية أخرى التقليدية"

. أنظر الشرح الوارد في لدول األوبكوغيرها   NGLs زائدًا أنتاج سوائل الغاز  ملباقي دول العال 
النفط الخام والسوائل   )عرض(  . أي أنها ال تنشر جدواًل موحدًا إلنتاج( أدناه4مصادر الجدول )

 لكافة الدول بما فيها دول األوبك في جدول واحد.  
ل الواردة فيه للعرض  ن الجداو أف، OPEC (2018b)،  2018منظور تقرير أما في  

والسوائل )بما فيها مكتسبات    ، التقليدي وغير التقليدي،النفط الخام ،  بمعظمهاتشمل،  والطلب  
األوبك   التصنيع(  فيها  بما  العالم  دول  و   ةلسن  ،لجميع  هذه  المستقبلسنوات  األساس  وفي   .

 األساس  ةلسنالجداول هناك اختالف طفيف بين العرض والطلب منبعه التغير في الخزين  
والخزين المستقبللسنوات    تغيره وافتراضات    2017 التجاري  الخزين  الخزين:  ويشمل   .

 . OPEC (2018b, p. 14)ومتطلبات الخزين لتوسع طاقة التكرير،   SPRاالستراتيجي 
  منظور األوبكتقرير  يورد    أشكال الوقود في استهالك الطاقة العالميولكن في بيان  

أرقامًا الستهالك النفط تختلف عن أرقامه للطلب )االستهالك( على النفط في جداول   2018
 .OPEC (2018b, p، المستل من منظور األوبك،  ( أدناه7يتبين من الجدول )   أخرى. إذ

بين أرقام مجموع   ملموساً   اً هناك فرقأن    ، في المتن،( 7خدم لرسم الشكل )وهو الذي است  ،  (61
، اللذان  أدناه  (،4، وكذلك الجدول )( 6سوائل والمجموع الظاهر في الجدول )استهالك النفط وال

والمستـالن من   النفـــط )والسوائــل(  والعـــرض على  )االستهــالك(  الطلب  التقريريبينان  ،  نفس 
OPEC (2018b, pp. 115, 177)  .من تقرير    62في ص    8ويستدل من هامش  ، تباعًا

جدول  الأن الفرق يعود إلى عدم شمول بعض السوائل في النفط في    2018  األوبكمنظور  
(، هذا إضافة الختالف وحدات القياس. أنظر المالحظة 6( و)4( وشمولها في الجدولين )7)
 (. 7( في الجدول )2)
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 ( جداول العرض والطلب 2-1)م
 ي-ب-، الخ(، مNGLsي من النفط )خام وسوائل غازالعالم لعرض( ا4) جدولال

 
   المصادر: 

كتاب أوبك   خدمت بيانات وردت في ملفين اكسيل ملحقين معت  سا  :2009،  2008،  2000  ،1960
ويبين إنتاج النفط الخام   3.6  الجدول. الملف األول يحتوي  OPEC (2018a)  ،2018اإلحصائي  

والثاني يحتوي   ، بدون بعض الخامات "غير التقليدية".2017- 1960فقط حسب دول العالم، للفترة  
األوبك من النفط الخام والسوائل وإنتاج األوبك من السوائل -ويبين إنتاج دول غير  3.7  الجدول

. ولقد قمنا بتركيب جدول يدمج أنتاج األوبك من النفط 2017-1960فقط دون النفط الخام، للفترة  
من النفط دول العالم  ، ليمثل الجدول المدمج إنتاج  3.7مع الجدول    3.6الخام الوارد في الجدول  

- 2008ولكن من مقارنة مجاميع الجدول المدمج إلنتاج النفط والسوائل للسنوات  الخام والسوائل.  
 World  آفاق الطاقة العالميةتقارير وكالة الطاقة الدولية:    مع األرقام المقابلة المتوفرة في  2015

Energy Outlooks.التقارير هذه  في  ورد  مما  أقل  أنها  في    ، يالحظ  الوارد  المجموع  أن  كما 
في منظور    4.6ي( يقل عن المجموع الوارد في الجدول  -ب-م  90.4)  2017الجدول المدمج لعام  

- ب-م 96.4)  2017، لعرض النفط والسوائل العالمي لعام  OPEC (2018b)،  2018األوبك  
  متطابقة في الجدولين   للنفط والسوائل   إنتاج األوبك والواليات المتحدةأرقام    من ناحية أخرى، فان (.  ي

والجدول    2017لعام   المدمج  األوبك(  4.6)الجدول  منظور  في  في  الفرق  أن  على  يدل  مما   ،
 والواليات المتحدة أرقام األوبك  لهذا أ درجت  المجاميع ال يتعلق بإنتاج األوبك أو الواليات المتحدة.  

الجدولفي   للس  هذا  المدمج  الجدول  بالنسبة  .  2009و  2008  ، 2000  ،1960  نواتمن  أما 
في العالم في  (مات "غير التقليدية"والخا )بما فيها مكتسبات التصنيع لمجموع إنتاج النفط والسوائل

22.0 5.7 8.0 8.3 1960

75.0 35.8 4.4 0.4 8.1 31.1 2000

83.1 38.7 6.9 0.5 7.6 36.8 2008

81.1 39.1 7.3 0.6 8.2 33.8 2009

96.4 43.1 51.4 7.4 14.4 38.9 2017

106.2 46.5 68.8 13.9 20.2 39.5 2025

108.8 46.7 70.9 13.9 19.6 42.5 2030

111.9 45.7 71.6 12.1 16.9 49.3 2040

فعلي

مستقبلي

المجموع
الدول 

األخرى

الواليات المتحدة

نسبة األوبك

المحصور 

للكلي، %

منه نفط 

محصور 

)خام وسوائل(

الكلي

539



49 -  44                                       2040مناظير استهالك وإنتاج الطاقة في العالم حتى عام     

  اإلنتاج من النفط والسوائل في العالم للسنوات   لمجموعأرقام الوكالة  فيه  درجت  هذا الجدول، فلقد أ  
تشمل    أرقام الوكالة  بداًل من المجموع الوارد في الجدول المدمج، ألن  2009و  2008  ،2000

  أرقام الوكالة للمجاميع للسنوات الثالث في:   أنظر؛  وجميع السوائل  إنتاج جميع الخامات النفطية
    (.211ص.   أ،- 2018مرزا )

2017 ،2025 ،2040 :OPEC (2018b, p. 177)ملف، و Excel لملحقا ،Table 4.6.   

   مالحظات:
"غير التقليدي". على سبيل NGLs  النفط المحصور يشمل النفط الخام المحصور وسوائل الغاز (1)

ي نفط -ب-م   4.7من   2017ي لعام  -ب-م  7.4المثال، بالنسبة للواليات المتحدة يتكون رقم  
و محصــــور  الجــــدول  -ب-م   2.7خام  أنظــر  تقليـدي".  "غيــــر  غــــاز  سوائــــل  فــي: 4.12ي   ،  

OPEC (2018b, p. 192) .إدارة معلومات الطاقة األمريكية ومن الجدير بالذكر أن EIA  تنشر
وريًا تقديرات لإلنتاج الشهري للنفط الخام المحصور )بدون السوائل(؛ أنظر: )أ( الرابط التالي  د

 (. 207ص.    أ، -2018)ب( مرزا )  ، https://www.eia.gov/petroleum/data.php  لموقع اإلدارة:
( أدناه الطلب  6هذا الجدول يمثل العرض العالمي من النفط )والسوائل( في حين يبين الجدول ) (2)

العالمي على النفط )والسوائل(. إن االختالفات الطفيفة بين مجاميع الجدولين للسنوات المتقابلة  
 تشير إلى التغير في الخزين.  

 %، الخ(، NGLsل غاز سوائالعالمي من النفط )خام و  عرض( الحصة في ال5) لجدولا

 
 (. 4النسب محتسبة من الجدول )المصدر: 

100 26.1 0.0 36.2 37.8 1960

100 47.8 0.5 10.8 41.4 2000

100 46.6 0.6 9.1 44.3 2008

100 48.2 0.7 10.1 41.7 2009

100 44.7 7.7 14.9 40.4 2017

100 43.8 13.1 19.0 37.2 2025

100 42.9 12.8 18.0 39.1 2030

100 40.8 10.8 15.1 44.1 2040

فعلي

مستقبلي

المجموع
الدول 
األخرى

الواليات المتحدة
منه نفط األوبك

محصور
الكلي
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  ، الخ(NGLs)خام وسوائل غاز العالمي على النفط )االستهالك( ( الطلب 6الجدول )

 
 .OPEC (2018b, p. 115)المصدر: 

 (، في المتن. 4تقسيم المجموعات الدولية كما في مالحظة الشكل ) مالحظة: 

 

 

 

 

 

 

 

مستقبلي فعلي فعلي

2040 2017 2040 2030 2025 2017

18.7 25.7 -4.1 20.9 23.9 25.2 25.0 )OECD(األميركتين
10.4 14.7 -2.7 11.6 13.1 13.9 14.3 )OECD( أوربا
5.6 8.3 -1.9 6.2 7.2 7.6 8.1 )OECD( آسيا/أوسينيا
34.6 48.8 -8.7 38.7 44.2 46.7 47.4 )OECD( مجموع
6.5 5.9 1.6 7.3 6.8 6.4 5.7 أمريكا الالتينية
5.6 3.9 2.5 6.3 5.1 4.6 3.8 الشرق األوسط وأفريقيا
9.3 4.6 5.9 10.4 7.6 6.4 4.5 الهند
15.6 12.7 5.1 17.4 15.8 14.7 12.3 الصين
11.5 9.0 4.2 12.9 11.3 10.3 8.7 باقي آسيا عدا اوبك
11.0 9.6 3.0 12.3 11.5 10.7 9.3 أوبك
59.6 45.6 22.3 66.6 58.1 53.1 44.3 مجموع الدول النامية
3.5 3.6 0.4 3.9 3.9 3.9 3.5 روسيا
2.2 2.0 0.6 2.5 2.3 2.2 1.9 باقي أوراسيا
5.7 5.6 1.0 6.4 6.2 6.1 5.4 مجموع أوراسيا
100 100 14.5 111.7 108.5 105.9 97.2 مجموع العالم

الزيادة بين 

 2017

و2040

مستقبلي

الحصــة، % مليون برميل/يوم )م-ب-ي(

541



49 -  46                                       2040مناظير استهالك وإنتاج الطاقة في العالم حتى عام     

 العالمي على أشكال الوقود )االستهالك( ( الطلب 7الجدول )

 
 OPEC  :2018  ي منظور األوبكــ( ف2ل )ــق بالفصـــل ملحـــلف اكسيــفي م  2.2الجدول    در:ـــالمص 

(2018b, p. 61) . 

 مالحظات: 
 . Biomass، كتلة حيوية Geothermalحرارية -طاقات متجددة متغيرة: شمسية، ريح، جيو (1)

البيانات الواردة الستهالك النفط في هذا الجدول هي أقل من أرقام استهالك )او الطلب على(    (2)
( الجدول  في  ) 6النفط  الجدول  المقارنة مع  المالحظة عند  ذات  أعاله. وتنصرف  أعاله.  4(   )

أن الفرق يعود إلى عدم شمول    2018  األوبك  منظورمن    62في ص    8هامش  ويستدل من  
الجدولين ) الواردة في هذا الجدول وشمولها في  النفط  أرقام  السوائل في  (. هذا  6( و) 4بعض 

اضافة الختالف وحدات القياس، حيث أنها في هذا الجدول بالبراميل المعادلة في حين أنها في  
،  367في ص    62للصفحة   8ولقد ورد نص الهامش  .يل االعتيادية( بالبرام6( و) 4الجدولين ) 
endnote  :كما يلي ، 

‘[Chapter 2] uses energy equivalent units )mboe/d( to make the correct 

comparison  between the different fuel types. It deals with the origin of energy 

and considers biofuels  as biomass, coal-to-liquids (CTLs) as coal and gas-to-

liquids (GTLs) as gas. In Chapters  3-6, however, oil is expressed in volumetric 

units (mb/d) and includes non-oil liquids  )e.g. CTLs, GTLs and biofuels(.’; 

OPEC (2018b, p. 367). 

 

 

 

فعلي فعلي

2040 2030 2020 2015 2040 2030 2020 2015

2.7 2.6 2.5 2.4 1.6 10 8.7 7.4 6.7  الطاقة المائية
6.2 5.8 5.2 4.9 2.1 22.6 19.3 15.4 13.5 ة  الطاقة النووي

16.1 14 12 11.3 2.6 58.6 46.8 35.6 30.8  طاقات متجددة متغيرة
22.2 24.5 26.7 28.1 0.2 81 82.1 79.2 76.9  الفحم
25 23.6 22.2 21.7 1.7 91.3 79.1 66.1 59.4  الغاز الطبيعي

27.8 29.5 31.4 31.5 0.6 101.3 98.9 93.4 86.3  النفط
100 100 100 100 1.2 364.8 334.9 297.1 273.6  المجموع

مستقبلي مستقبلي

الحصــة، % نسبة النمو 

السنوية 

-2015

% ،2040

مليون برميل معادل/يوم، م-ب-م-ي
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(2) قـــــ مللحا  

(3( و) 2لني )و اجلدمصادر   
  : مثال لقياس الدخل بسعر الصرف الرسمي/السوق وبالقوة الشرائية المعادلة(  2الجدول )

 2017، في الواليات المتحدة والصينمتوسط الدخل اليومي لسائقي تاكسي 
 :  المصادر

 ، بيانات البنك الدولي:  2017سعر الصرف الرسمي/السوق للصين  (1)
https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF. 

اإللكتروني2) الموقع  التاكسي:  سائقا  دخل  متوسط   )  "SALARYEXPERT"  هذه وتعود   :
 :في هذا الجدول 2017ولكننا استخدمناها لسنة  2018لسنة رقام األ

يوان في   61,655: ورد في هذا الموقع أن متوسط دخل سائق التاكسي في بكين هو  الصين
متوسط راتب سائق التاكسي في الصين من  %  16السنة وأن هذا المتوسط أعلى ب  

المتوسط في الصين يساوي حوال   ( 1.16\61,655يوان )=  53,151ي  مما يجعل 
 ؛ 365وهو المستخدم في هذا الجدول بعد تقسيمه على 

https://www.salaryexpert.com/salary/job/taxi-driver/china/beijing. 

ئق التكسي في الواليات المتحدة يبلغ رد في هذا الموقع أن متوسط دخل ساالواليات المتحدة: و 
دوالر ليبلغ   607المتوسط  في  ، تبلغ  Bonusesفآت،  ادوالر بالسنة زائدًا مك  30,657

دوالر في السنة وهو الراتب المستخدم في هذا الجدول   31,264مجموع متوسط الراتب  
 ؛ 365بعد تقسيمه على 

 http://www.salaryexpert.com/salary/job/taxi-driver . 

الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة والصين بقياس سعر الصرف  ( 3الجدول )
 2017الرسمي/السوق وبالقوة الشرائية المعادلة، 

 بيانات البنك الدولي:: المصدر
 .https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL :السكان (1)

 GDP Current)  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بسعر الصرف الرسمي/السوق  (2)

$:) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. 

المعادلة   (3) الشرائية  بالقوة  اإلجمالي  المحلي  الجارية  PPPالناتج   ,GDP, PPP)  باألسعار 

Current International $) : 

.https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD 

 GDP, PPP, 2011) 2011بأسعار  PPPالناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائية المعادلة  (4)

International $ :)https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD . 
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22 - 1                                  كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جوالت التراخيص النفطية اإلتحادية في العراق 

 حقول جوالت الرتاخيص النفطية اإلحتادية يف العراق النفط يف  برميل نتاجإلفة ك
ثةنسخة  َدَّ    *محَوسَّعةو  ُمح

 د. علي مرزا 

 1عة س  و  ثة/الم  د  ح  النسخة الم  االضافات في و  مقدمةالأواًل: 
 المقدمة   (1-1)

متوسط كلفة إنتاج برميل النفط  عن    "حديثة"  بيانات   ،public domain  ،في المجال العام  خالل السنوات األخيرةظهرت  
  :ثالثة أنواعلى إهذه البيانات تنقسم . و العراقفي 

 ظهرت في المصادر التاليــــة: ،، من ناحية منهجية حسابهانسبيا   بيانات موثقةعينات ليشمل  ولالنوع ال 
   .IEA (2012, 2019) ؛2019و  2012وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي   اتقرير  )أ(

  .(2018؛ عبــد الرضــا وسنــد )رةــط البصــة نفــشركحقول ام في ــط الخــل النفــاج برميــف إنتــتكالي)ب( 
؛  2018في نيسان    الخامسة  النفطية  من الحقول "المحالة" في جولة التراخيص   ةوزارة النفط عن ثالث  "إيضاح")ج(  

   .(2018) وزارة النفط
  أ(.-2018مرزا ))د( مؤشرات عن تكاليف إنتاج برميل النفط في الحقول الجنوبية، 

لشركات النفط   ينواإلنتاج الفعلي  )على التكاليف(  عن اإلنفاق الكلي  في المجال العام  رت ــا  ظهمأرقايشمل    يـوع الثانـالن
مصدرين. المصدر   في  ،حقل األحدب(و )  ةاألربعاإلتحادية    في حقول جوالت التراخيص النفطية   IOCs المقاولة

نهاية    األول إلى  بياناته  فيو   2017تمتد  والتراخيص باإلنجليزية    PowerPoint  عرض   يتمثل  العقود  لدائرة 
، الفقرة ( في هذه الورقة1الملحق )  رـ؛ أنظ2018ع  ـي مطلـــف  يبدو أنه مقدم في مؤتمر  ط،ـــوزارة النفة في  ـالبترولي

تمتد بياناته إلى نهاية    المصدر الثانيو   ."2018د  عرض دائرة العقو "   تعبيرلى هذا المصدر بإوسنشير    (.1-1)م
 اإللكتروني  األخبار  ل موقعق  ن  لقد  و   .عن التراخيص النفطية  ،2019أيار    في أواخر  قدت ع    في ندوةيتمثل  و   2018

عد  وذكر أنها مأخوذة من العرض في الندوة الذي أ    في الندوةفي مقاٍل ملخصا  للبيانات التي ع رضت    (2019)
وسنشير    .(2- 1)م ، الفقرة  ( في هذه الورقة1الملحق )؛ أنظر  في دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط

 . "2019عرض دائرة العقود "إلى هذا المصدر بكلمة 
عن العراق ظهرت ضمن مقارنات دولية عن "كلفة" إنتاج برميل النفط في أهم الدول المنتجة    يشمل أرقاما    النوع الثالث

 أدناه. خامساً ، في مصدرين سيتم اإلشارة إليهما في الفقرة للنفط
 

عنوان "مالحظات . وهي  نسخة محدثة وموسعة لورقة ب2019أيلول/سبتمبر    1ن ِشر ت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،    *
  1أولية على بيانات متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جوالت التراخيص النفطية اإلتحادية في العراق"، ن شرت في موقع الشبكة،  

 . 2019حزيران/يونيو 
 الورقة. تعليقاتهم/تعقيباتهم على النسخة األولى من أشكر كامل المهيدي وعدنان الجنابي وحمزة الجواهري وصادق العويناتي على  1
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إنتاج برميل  كلفة  متوسط    أرقام النوع الثاني من    بيانات تناول  إلى    ، في هذه الورقة،وتهدف المالحظات األولية
اإلتحادية،النفط   النفطية  التراخيص  جوالت  حقول  في    في  حسابها،  منهجية  في  التدقيق  في ضومحاولة  يتوفر  ما    وء 

  سنلجأ منهجيات الحساب  وفي محاولة لزيادة توضيح  النوع األول.  عينات    مقارنتها مع  ، ومن ثممن مؤشرات   مصادرها
 Simple Computable  بسيط  احتسابينموذج محاكاة  تركيب    تمرين في  إلى  ،في هذه الورقة  (2، في الملحق )ايضا  

Simulation Model  ، ، د  دائرة العقو   يعرضي ينحصر مداها الزمني في  تال)  بيانات النوع الثاني  مع مؤشرات أخرى،  ي ِمد
وهدف هذا . 2035- 2011فترة عقود الخدمة اإلتحادية  لكامل سنوات  (2017/18- 2011 السنوات ب 2019و  2018

  عند استخدام البيانات ذاتها بآماد زمنية مختلفة. كلفة البرميلمتوسط مقدار التمرين توضيحي لبيان كيف يتغير 
وذلك ألنها   ،عند مقارنتها ببيانات النوع الثاني،  خامساً الحقا ، في الفقرة  أما بيانات النوع الثالث فسيتم تناولها  
 أقرب في منهجية حسابها لبيانات النوع الثاني.

هي مالحظات حولها  النوع الثاني فإن المالحظات في هذه الورقة    مصادرفي  ونتيجة لمحدودية المؤشرات المتوفرة  
بما جاء    عامة،  وخبراء النفط األخرون   خاصة،  دقق خبراء وزارة النفطأن ي    أمله في  الكاتب   يكررلذلك  .  تدقيقأولية قابلة لل

.  ومنهجية حسابها  برميل النفط  كلفة إنتاجمتوسط  وذلك للتوصل إلى صورة واضحة وشفافة حول أرقام    ،الورقة  في هذه
 الورقة.هذه  في رابعاً الفقرة  االستنتاج الذي تم التوصل أليه في صحةمدى تدقيق في  ويساهم ذلك

عةالنسخة االضافات في   (1-2) ثة/الم و س   الم ح د 
مالحظات أولية على بيانات متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جوالت  "، بعنوان  لهذه الورقة  ولىاأل  نسخةشرت الن   

العراق اإلتحادية في  اإللكترونيفي    2019حزيران    1في    ،"التراخيص النفطية  العراقيينل  الموقع  االقتصاديين  .  شبكة 
تم تحديث وتوسيع    ، من ناحية أخرى،رثأكومواد ومصادر  وتوفر بيانات    ، من ناحية،ونقاشات   لتعليقات وتعقيبات ونتيجة  

 :الورقة كما يلي
 تشمل التي    شركة نفط البصرةفي حقول    انتاج برميل النفطكلفة  لتمثل في تقدير  تلنوع األول  من اإضافة بيانات   ( أ)

 (.2018؛ عبد الرضا وسند )البصرة وذي قار وميسان  محافظات  الحقول النفطية في
الصادر في نيسان    الواردة في تقرير وكالة الطاقة الدولية عن العراق  إنتاج حقل الرميلة كلفة    مكونات   التدقيق في ( ب )

 .  IEA (2019)؛2019
إنتاج البرميل في أهم الدول المنتجة للنفط ومن  متاحة بتفصيل مناسب، حول كلفة    دولية،  رنتينمقا  أرقام  عرض   (ج)

 النوع الثاني.  أرقام كلفة إنتاج البرميل فيمع  ة أرقام العراق في هاتين المقارنتينمقارن . ومن ثمضمنها العراق
 (2في الملحق )  Simple Computable Simulation Model  نموذج محاكاة احتسابي بسيطأوليات    الورقة  تضمين ( د )

العقود بيا  د  مِ ي   دائرة  البترولية   نات  بالسنوات    والتراخيص  تنحصر  العقود   18/ 2017-2011التي  فترة  كامل  إلى 
2011 -2035. 

أرقام   في)  الحساب النقدي في  -األساس   أسلوب   كلفة البرميل الناتجة عن استخدام   تقدير  تساوي إضافة ملحق عن    (ه)
أسلوب التدفق عن    كلفة البرميل الناتجة مع    ،18/ 2017- 2011( كمتوسط للسنوات  دائرة العقود والتراخيص البترولية

؛ 2035- 2011كمتوسط للسنوات    في الحساب   ،عالي  بمعدل خصم،  discounted cash flowالنقدي المخصوم  
 (.3الملحق )
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 النفط برميل إنتاج منهجية حساب أرقام النوع الثاني من بيانات كلفةثانيًا: 
نقال  عن    المعنونة "عقود التراخيص النفطية ما لها وما عليها"  الندوةعن    اإللكتروني  األخبارموقع  مقال  ورد في    (1)

  :ما يلي المشار أليه أعاله،  ،" 2019عرض دائرة العقود "
 ...".ردوال ( 9.5) الكلفة الكلية )الرأسمالية والتشغيلية وأجر الربحية( إلنتاج البرميل"

من   واضح  هو  الكلفةوكما  متوسط  للبرميل  االقتباس فأن  والرأسمالية، يشمل  الكلية  التشغيلية  للتكاليف   ، باإلضافة 
صافي من حصة النظير العراقي رسم األتعاب  أي    للبرميل،  المقاول  Remuneration Fee  رسم أتعاب "صافي"  

 .""أجر الربحيةطلق على "رسم األتعاب" بتعابير وزارة النفط ي  والضريبة. و 
وشواهد أخرى، تشير إلى أن المنهجية التي   ،2019د  عرض دائرة العقو   عن  قلت من األرقام التي ن    ،تتوفر شواهد   (2)

 9.5)  المقالالوارد في    وبالنتيجة فإن رقم الكلفة الكلية للبرميل المنتج  م كت ِملةهي منهجية غير    الحساب تبعت في  أ  
 . لنالحظ الشواهد التالية:لغ بهامب وكما سيتبين في هذه الورقة، قد ال يكون دقيقا  دوالر/برميل( 

دوالر/برميل( فأن    9.5في ضوء حقيقة أن دائرة العقود والتراخيص البترولية هي التي احتسبت رقم الكلفة هذا )  (أ)
قبل هذه  المقدم من  العرض  وردت في  التي  حساب  الرقام ومنهجية  امتداد ألهي  منهجية احتساب هذا الرقم  

  . Al-Ameedi (2018) "؛ 2018دائرة العقود عرض "أي  المشار أليه في المقدمةو ، 2018 مطلع في الدائرة
حوالي   من تكاليف كلية  المقاولة  بلغ ما أنفقته شركات النفط  2017حتى نهاية  أنه    العرض   ذلك  فلقد ورد في

وبقسمة األول   2مليار برميل.  7.17  لنفس الفترة  [cumulative مليار دوالر، وبلغ اإلنتاج ]المتراكم  69.3
دوالر/برميل    9.7هي   unit cost  بدون رسم األتعاب  كلفة الوحدة المنتجةن  أإلى    العرض على الثاني يصل  

عرض دائرة ")أي الكلفة التشغيلية والرأسمالية بدون رسم األتعاب(. وتبين هذه الحسابات بشكل واضح أن  
م ِّل  "2018العقود   الكلية(    2017الرأسمالية حتى    نفقاتال  ي ح  التكاليف  من  حتى   إلنتاج السنوات)كجزء 
مِ ل أي  فقط  2017 .  2017ما بعد  سنوات  نتاج  إل  2017حتى نهاية  النفقات الرأسمالية  من  . أي أنه ال ٌيح 

وهذا ال يتوافق مع .  cash-basis  النقدي-األساس أسلوب  التكاليف الرأسمالية  النفقات/يتبع في توزيع    اذ بهفهو  
  الم ق دَّر  سنوات العمر اإلنتاجيإلنتاج كافة   الرأسمالية  نفقات القاضية بتحميل ال في الحساب  م كت ِملةالمنهجية ال

مخصصات أسلوب  )من خالل، على سبيل المثال،    أو كافة سنوات فترات عقود المقاولة مع الشركات األجنبية 
 

مليار   69.3أن المبلغ    من النقطة األولى في االقتباس أدناه  ، استنتجناAmeedi (2018)-Alي  نتيجة لعدم وجود أي توضيح آخر ف 2
مليار دوالر    69.3. ذلك أن المبلغ  (ICOs  المقاولة  )شركات النفط  عة للمقاولو مليار دوالر المدف   5.7االتعاب البالغة  يشمل رسوم    دوالر ال

فع مقابل ما تحملته   من نفقات على التكاليف. ولقد ذ كرت رسوم االتعاب بفقرة مستقلة في االقتباس    المقاولة  شركات النفط  incurred byد 
يذك فيــولم  هــر  الرســه أن  جـوم هــذه  مـي  مـزء  تحملتـن  هـــا  مــــذه الشركــــه  تكاليــــات  )ــــن  فلقـــيــمل  63.9ف  دوالر(.  ورد  ـــار  ساليد    6د  ـــفي 

 : (1الملحق   1- 1)انظر الفقرة م ما يلي  Al-Ameedi (2018)يــــــف
As of the end 0f 2017: 
- The total amount incurred by and actually paid to the Investors (IOCs) is 69.329 billion $US (excluding some 

carried forward and disputed); 
- Total Remuneration Fees after Tax received by IOCs is 5.684 Billion $US; 
- Cumulative produced oil equals to 6.984 Billion Bbls (7.166 Billion Bbls); 
- Unit cost is 9.9 $US (9.67 $US). 
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السنوية يمثلAnnual Depreciation Allowances  االندثار  الذي  أساليب   ،   النفقات/التكاليف توزيع    أحد 
استعمال ذلك الجزء من استحقاق بمفهوم أي  ؛accrual-basisاالستعمال /االستحقاق-الرأسمالية على أساس

النفقات  النقدي في تحميل  -استخدام األساس  ومن المناسب اإلشارة إلى أن  3.(رأس المال المخصص لتلك السنة
يناظر  الرأسمالية فيها  تحقق  التي  السنوات  أو  البرميلanalogous  للسنة  كلفة  احتساب  في  مبالغته  في   ، 

الرأسمالية( النفقات  ارتفاع  حالة  في  ولكن    )خاصة  العقد  فترة  سنوات  كامل  على  النفقات  هذه  توزيع  حالة 
  .الورقةفي هذه  (3مبالغ به. أنظر لهذه الحالة الملحق ) discount rate باستخدام معدل خصم

)التشغيلية    إنتاج برميل النفطتقلب غريب في كلفة  نتج عنه  ،  في الحساب   غير الم كت ِملة  أتباع المنهجية  إن  (ب)
كما    ،2017-2011للسنوات  "  2018عرض دائرة العقود  "  الواردة في  (، هذه المرةوالرأسمالية ورسم األتعاب 

 . أدناه( 1)مبين في الشكل 
( كلفة البرميل المنتج )بما فيها رسم التعاب( حسب المنهجية غير المكتملة لدائرة 1الشكل )       

 دوالر/برميل ، 2017-2011وزارة النفط: /والتراخيص البترولية  العقود

 
 في هذه الورقة.( 1-1الفقرة )م( 1، أنظر الملحق )(7، ساليد رقم )Al-Ameedi (2018) المصدر:

الشكل من  يبدو  إنتاج    قفزت   ،فكما  النفط كلفة  األتعاب(  برميل  ورسم  والرأسمالية  حوالي  )التشغيلية   10  من 
حوالي    2012/ 2011خالل  دوالر/برميل   في  /دوالر  18إلى  حوالي  نلت   2014برميل  إلى  بحدة    6خفض 

في    م كت ِملةغير المنهجية الحساب  تباع  ال   ه نتيجةوهذا تقلب غير مبرر، ويمكن تفسير .  2017دوالر/برميل في  
الرأسمالية   التكاليف  في  تحميل  فقطالمنفقة  السنة  تلك  إلنتاج  معينة  المنهجية    هذا،  سنة    الم كت ِملة مقابل 

 
   سنة.  25سنة قابلة للتمديد إلى   20ٌأبرمت عقود جوالت التراخيص النفطية اإلتحادية األربع )وعقد األحدب( لمدة   3
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بتحميلها و   القاضية  تلك السنة  من  من  لإلنتاج  تعقبهاجميع السنوات  لإلنتاج المتوقع  العمر حتى نهاية    التي 
رالم   اإلنتاجي  . عقود المقاولة ات فتر نهاية أو   ق دَّ

جميع سنوات  أنه بدال  من فصل التكاليف الرأسمالية عن مجموع التكاليف ومن ثم توزيعها على    من هذا نالحظ
إنتاج  يتم تارة على    2018د  عرض دائرة العقو   فإن توزيعها في  (فترة العقد /العمر اإلنتاجي)حتى نهاية    اإلنتاج

اإلنفاق الرأسمالي  مجموع  ( وتارة أخرى يوزع  كما في الشكل أعاله)  فقط  الرأسماليالسنة التي تحقق فيها األنفاق  
بدون   الوحدة المنتجة  كلفة  حتساب )عند اسنوات تلك الفترة فقط  إنتاج  مجموع  على    2017- 2011  خالل فترة

؛ (الفقرة السابقةالمشار أليه في  ،  2017- 2011لسنوات  ل  كمتوسطدوالر/برميل    unit cost ،  9.7  رسم األتعاب 
  (.6ساليد ) (،1- 1، الفقرة )م(1أنظر: الملحق )

تبعت في الحساب. فإن نفس المنهجية المشار أليها في أعاله ا    ،"2019عرض دائرة العقود  " ومما يبدو من أرقام    (ج)
نهاية    إذ  حتى  أنه  أنفقته شركات النفط  2018يتبين  ما  دوالر  74.7حوالي    المقاولة  بلغ  رسم   مليار  )عدا 

حوالي    "2019عرض دائرة العقود  "المحتسب من بيانات    (المتراكم)اإلنتاج    (، وبلغاألتعاب، أو "أجر الربحية"
كلفة الوحدة   متوسط  وبقسمة األول على الثاني يتبين ان  4. 2018كالهما حتى نهاية    ،مليار برميل  8.35

صافي أي  األتعاب )  مدوالر/برميل. وعند إضافة "صافي" رس  8.9  وه   بدون رسم األتعاب ،  unit cost  المنتجة
  مليار   81.7  أنفقته الشركات المقاولةبلغ ما  مليار دوالر ي  74.7إلى  مليار دوالر    7"أجر الربحية"( البالغ  

نصل    2018حتى نهاية  تاج  ن. وبقسمة هذا الرقم على اإل دوالر )التكاليف التشغيلية والرأسمالية ورسم األتعاب(
دوالر/برميل الوارد في    9.5رقم    قريب جدا  من  ووه  ،دوالر/برميل  9.8كلفة البرميل المنتج مقداره  متوسط  إلى  

تبين هذه الحسابات بشكل واضح  ،  تينالسابق  تينالفقر ي  وكما ف  أعاله.، المشار أليه  "2019عرض دائرة العقود  "
ت  أن   الحساب  التكاليف  م ِ ح  منهجية  الرأسمالية(ل  التكاليف  ضمنها  حتى  )ومن    نتاج إل  2018  نهاية   المنفقة 

ما بعد   سنوات المتوقع ل  نتاجإللمن التكاليف الرأسمالية  حمل أي شيء  توال    ،فقط 2018نهاية  حتى  السنوات  
  6  ،5. فترات عقود المقاولةحتى نهاية  8201

 برميل النفط مقارنة أرقام كلفة إنتاج  ثالثًا:
متوفر من أرقام  هو  مع ما دوالر(    9.5)  "2019عرض دائرة العقود  "  فيالوارد    برميل النفطبغية مقارنة رقم كلفة إنتاج  

رسم األتعاب )"أجر الربحية"(  صافي ينبغي استثناء  المقدمة،، من ضمن النوع األول المشار أليه في عن متوسط الكلفة
 

مليون    2.858حيث أن    ،ي-ب -م   2.858×   365.25سنوات ×   8مليار برميل =    8.35  كما يلي:  2018حتسب اإلنتاج المتراكم حتى نهاية  ا   4
  365.25، و2019عرض دائرة العقود  في  كما وردت    2018ي( تمثل متوسط اإلنتاج السنوي الناتج عن التراخيص النفطية حتى نهاية  -ب-برميل/يوم )م

أن   .2018-2011وات  ــالسن   إلىر  ــسنوات تشي   8عدد أيام السنة و   2018ود  ــعرض دائرة العق  اــــدأ منهـــي يب ـــي الت ـــه  2011ة  ـــــ ا أن السن ــه بمــذلك 
 .  المنواللبيان تأثير جوالت التراخيص النفطية اإلتحادية على زيادة اإلنتاج، فلقد ا ستخدمت هنا على نفس  Al-Ameedi (2018)فــــي

بخطوات   ت ن كيف احتسب يَّ ب  ينبغي ان ي    لمتوسط كلفة إنتاج البرميل مقنعة،  Ameedi (2018)-Alفي    العرضوأرقام  الندوة  تكون أرقام  حتى   5
مجموع بيان  خالل  من  المثال،  سبيل  على  ذلك،  تحقيق  ويمكن  اإلنتاج    وتقسيم  واضحة.  ومجموع  والتشغيلية  الرأسمالية  العمر  لالتكاليف  كامل 

ر أو كامل فترات عقود المقاولة  اإلنتاجي   د   نوات الماضية والمستقبلية.، أي لجميع الساالتحادية  من حقول جوالت التراخيصالم ق 

ال   2019عرض دائرة العقود    هتمام وهي ان األرقام الواردة فيفي مجال متصل يثير الخبير النفطي المعروف كامل المهيدي نقطة جديرة باال  6
وتقود مثل هذه الحسابات إلى معرفة معدالت فترات عقود المقاولة.  حسابات تتعلق بكامل  . وهذه التدفق النقدي المخصوملل  حسابات تبين إجراء  

 . ة للمقاولوقعللجانب العراقي وتلك المت  وقعةالمت  ،IRR،  العائد الداخلي 
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  ، أيأتعاب المقاولرسم  صافي  ليمثل  المنتج  دوالر واحد للبرميل    اختيارتم    ، أدناه،وكما هو مبين في الهامش  للمقاول.
و   بعد  العراقي  النظير  حصة  الرسموبطرح    7. الضريبةاستبعاد  رقم    هذا  علىدوالر/برميل    9.5من   .58رقم    نحصل 

  ( كلفة اإلنتاج )رأسمالية وتشغيلية ، أو متوسط  بدون رسم األتعاب   unit cost  كلفة الوحدة المنتجة متوسط  هو  و دوالر/برميل  
  )أي  Al-Ameedi (2018)الوارد في    كلفة الوحدة المنتجة بدون رسم األتعاب   متوسط  أن  مالحظةمع  هذا  .  لبرميل النفط

  .آنفا  كما أشير له  ،دوالر برميل 9.7بلغ  ي( 2018عرض دائرة العقود 
،  في العراق)رأسمالية وتشغيلية(    برميل النفطإنتاج  كلفة  متوسط  عن  مع ما هو متوفر  هذه األرقام  اآلن  لنقارن  

 كما يلي: في المقدمة، االنوع األول المشار أليه عينات   ضمن
  ، Iraq’s Energy Sector  ون:ــــالمعن  راقـــــن العــع  ،IEA (2019, p. 26)،  ليةو ة الد ـة الطاقـر وكالـــتقريي  ــــورد ف  (أ)

نيسان   في  ص  ،  2019الصادر  اإلنتاج  متوسط  أن    ،26في  يشمل    يبدوالذي  )كلفة   التكاليف   أغلب أنه 
  8فقط: دوالر/برميل 3.5بلغ يفي حقل الرميلة ( والتشغيلية  ة/االندثارالرأسمالي

 
( 2( و)1جولتي التراخيص النفطية )لمتوسط رسم األتعاب اإلجمالي    يبلغ )أ(    : رسم األتعاب للمقاول للبرميل المنتج صافي  ب  اخطوات احتس 7

بعد استقطاع حصة النظير العراقي والضريبة . وألجل حساب "الحد األعلى" لصافي رسم األتعاب  أ(- 2018دوالر/برميل؛ مرزا )  2حوالي  واألحدب  
ى ما يمكن أن يحصل  . في ضوء هذه الخلفية فإن أعلR-Factor التصعيد معاملعدم تطبيق  مع% 5سنفترض حصة النظير بمقدار  %(35)

% وتطبيق معامل  5أكبر من  العراقي  . بالطبع فإن افتراض حصة للنظير  %(65% ×  95$ ×  2$= 1.23)  دوالر/برميل  1.23عليه المقاول هو  
 صافي   تبين  2019عرض دائرة العقود  في    ذكورةيالحظ أن األرقام المستنتجة من البيانات الم  )ب(صافي رسم األتعاب.    النخفاضالتصعيد يقود  

دوالر/برميل    1حوالي    $،0.84$ و 1.23  في )أ( و)ب(،   لرقمين امتوسط  )ج( يساوي  دوالر للبرميل المنتج.    0.84رسم أتعاب للمقاول بحوالي  
 والذي يستخدم في المتن.

 كلفة اإلنتاج  "  ت ف  ِص ، و  IEAعبر البريد اإللكتروني لوكالة الطاقة الدولية    ، على استفسار الكاتب 2019آب    14في رسالة إلكترونية جوابية، في   8
cost of productionاالستخراج"  "، المشار أليها في االقتباس في المتن، بأنها كلفة lifting cost."    ما يلي:    الرسالة الجوابية حيث ورد في  

‘Effectively it is the lifting cost and does not take into effect the transportation, evacuation costs or the government 

taxes. It is  meant solely to indicate the improvements in field operation efficiency… Typically, we assign capital 

expenditure as an “overnight capital cost”, but this does not serve for this point here as we took the numbers from 

the company itself.’  

لتوصل لذلك، لنقارن هذا المقدار لمحاولة ا. و هذه الكلفة  تثار لدينا مشكلة معرفة ما تشمله  وبسبب تركيز هذا االقتباس على ما تستثنيه كلفة الرميلة
دوالر/برميل كمتوسط    2.2أدناه، حيث تساوي    اً خامس( في فقرة المقارنات الدولية  2المبينة للعراق في الشكل )  lifting costلفة االستخراج"  مع "ك

كلفة اإلنتاج . إن الشواهد التالية ترجح أن  الضرائبو النقل  /تكاليف اإلدارة و اإلنفاق الرأسمالي    تستثني( فإنها  2للعراق. وكما يتضح من الشكل )
من كلفة   الرسالة الجوابية تستثني    )أ(  :( خاصة التكاليف الرأسمالية/االندثار2لحقل الرميلة ال تستثني العناصر ذاتها التي يستثنيها رقم الشكل )

إن "كلفة  )ب(. مخصصات اندثاريبدو أنها تستثني  هذا إضافة لعبارات عامة عن رأس المال ال. الضرائبو  اإلخالءو النقل  تكاليفالرميلة فقط 
المبينة  lifting cost% من كلفة االستخراج 60"، هي أكبر بحوالي lifting cost"بكلفة استخراج  الرسالة الجوابيةوصفتها اإلنتاج" للرميلة التي 

تياطيها من النفط، فإن كلفة إنتاج ولكن في ضوء حقيقة الجهود المبذولة لتخفيض الكلفة في حقل الرميلة، وضخامة اح  (.2للعراق في الشكل )
(. وتتضمن شواهد )أ( و)ب( أن "كلفة االستخراج" في حقل 2البرميل فيها ال يمكن أن تكون أكبر من متوسط الكلفة المبين للعراق في الشكل )

ة أن العديد من التعاريف المتعلقة  ضوء حقيق( التي تستني بعض التكاليف خاصة االندثار. وفي  2الرميلة هي غير "كلفة االستخراج" في الشكل )
https://definitions.uslegal.com/l/lifting-  :، تشمل مخصصات االندثار فيها )أنظر على سبيل المثالlifting costبكلفة االستخراج  

costs/المقصود    الرسالة الجوابية من غير الواضح في    ،ان رقم كلفة حقل الرميلة يشملها. من ناحية أخرى   ،لكحتى يتوفر ما يخالف ذ  ،( فسنفترض
ضريبة دخل الشركات(  )   remuneration feeلالمقاو أتعاب  الضريبة على رسم    المقصود. فإذا كان  government taxesبضرائب الحكومة  

)بشكل مباشر وليس عبر وزارة النفط ألن هذه   الضرائب غير المباشرة على استيرادات الشركات يتبقى إذن  أصال  في التكاليف.    ال ت شملفهذه  
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‘BP, which operates the field [Rumaila], has managed to reduce the cost of production to USD 
3.5/bbl from USD 5.6/bbl when it started work there a decade ago’. 

نفط الجنوب سابقا ( والتي تشمل  شركة  في دراسة لحساب تكاليف إنتاج برميل النفط في حقول شركة نفط البصرة )  ()ب
  2و  1، وتمثل معظم حقول جولتي التراخيص النفطية اإلتحادية  المنتجة في البصرة وذي قار وميسان  حقول النفط 

قام نبيل عبد الرضا ومصطفى سند بحسابات تفصيلية، تعتمد على بيانات من شركة   ،4وبعض حقول الجولة  
نلخص أهم    ، أدناه،(1)(. وفي الجدول  2018بد الرضا وسند )ع أنظر:  ؛  2016-2009نفط البصرة للسنوات  

وبالترتيب والشمول الذي يمكن ،  هذه الدراسة، في  2016- 2011للسنوات    بكلفة إنتاج البرميلالنتائج المتعلقة  
   مقارنته مع األرقام الواردة في المصادر األخرى في هذه الورقة.

في الحقول الجنوبية )بصرة،  برميل النفط نتاج )التشغيلية والرأسمالية( إلكلفة ال( أن متوسط 1يتضح من الجدول )
للسنوات   ميسان(  قار،  حوالي    2016- 2011ذي  و  4.83بلغ  األتعاب  رسم  شمول  عند   3.83دوالر/برميل 

 ية يمثلها االندثار في هذه األرقام. مع مالحظة أن الكلفة الرأسمال عند استثناء رسم األتعاب.  برميل/دوالر

 *2016-2011 شركة نفط البصرة )شركة نفط الجنوب سابقًا( في  برميل النفطكلفة إنتاج ( 1الجدول )
 دوالر/برميل 

تشغيلية ورأسمالية  

 ، أي فقط( اندثار )

 بدون رسم األتعاب  

تشغيلية ورأسمالية  

 (  اندثار )

 رسم األتعابزائداً 

  

  

2.55 3.55 2011 

 2012 3.64 2.64ذ

3.62 4.62 2013 

4.99 5.99 2014 

4.73 5.73 2015 

3.78 4.78 2016 

 ** المتوسط الموزون 4.83 3.83

األوزان المستخدمة في حساب المتوسط **   * تشمل حقول النفط في البصرة وذي قار وميسان.
 لمجموع الحقول المشمولة في هذا الجدول.  إنتاج النفط السنويةهي كميات 

 . لورقةا في هذه ( 1الملحق )في   (3-1الفقرة )م  في ( 1-1الجدول )م  :والمالحظات المصدر
 

فليس لدينا أي مؤشر حولها   evacuation . أما تكاليف اإلخالء( 1( في الملحق )4- 1؛ أنظر الفقرة )ممن الرسوم وغيرها مستثناة من الضريبة( 
اإلنتاج في حقل  كلفة    رقم  لذلك في ضوء افتراض شمول  .، وال أعتقد أن عدم شمولها له تأثير مهم على التكاليف"احتمالية"  خاصة وهي تكاليف

فإن    التكاليف التشغيلية )أجور مباشرة، مواد، صيانة، إدارة، الخ(،  غلب باإلضافة أل  الرميلة لمخصصات االندثار )حتى يظهر ما يخالف ذلك(
الضرائب غير المباشرة أي قبل دفع    ."الحقل  ببال  "واصلالكلفة الكلية )التشغيلية والرأسمالية( إلنتاج برميل النفط    أغلبيمثل     USD 3.5/bblالرقم

   .النقلتكاليف  وغيرها من الرسوم )إذا كانت هذه فعال  غير مشمولة في رقم الرميلة( وقبل دفع  
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معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في :  نفطية-مسائل اقتصادية  "  :إلى دراستي المعنونة  الرجوع  عند   (ج)
 متوسط الأن    ،في الدراسة  (3، في الملحق ) (3- 3م ( إلى )1- 3م)الجداول    منيتبين  ،  ب(-2018مرزا )،  "العراق

 ، خالل فترة اإلنتاج المستقبلية، للبرميل  (بدون عائد المقاول/المشارك  )الرأسمالية والتشغيلية   اإلنتاج  كلفةل  المحتسب 
يبلغ متوسط و ،  (2في الجدول )  يلي   هي كما ،النفطية  في الجولة الخامسة للتراخيص  حيلت""أ  لثالثة حقول نفطية  

 . برميل/دوالر 4.3الحقول الثالثة 

لثالثة حقول "أ حيلت" في   ( بدون عائد المقاول/المشارك  والتشغيلية الرأسمالية)  اإلنتاج كلفة  ( 2الجدول )
 الجولة الخامسة

 دوالر/برميل  الحقل
 3.0 السندباد 

 5.7 نفط خانة 
 3.9 خضر الماء 

 4.3 المتوسط الموزون 
 . (3-3م)  –( 1- 3م الجداول )  ،(3الملحق )  ،ب(-2018مرزا ) المصدر:

 فترة العقود/لكامل عمر اإلنتاج  ة ر دَّ اإلنتاج المتراكم المستقبلي الم ق  اتن المستخدمة في حساب المتوسط هي كميااألوز (  1)  :اتمالحظ
 لحقول الثالثة.  كل من ال

. في المقدمةمن "إيضاح" وزارة النفط المشار أليه    مأخوذة  هذا الجدولستخدمت في حساب أرقام  البيانات الخلفية التي ا  (  2)
بيت   ساهم في إعدادها أو اإلشراف عليها أو متابعتها/تدقيقهاأن هذه البيانات    ي فهم منهولقد ورد في "اإليضاح" ما  

  ، ...، ]الجولة الخامسة[ لعقود وزارة النفط التقييم أو التقويم اإليجابي"إن "اإليضاح" ما يلي:  خبرة دولي، فلقد ورد في 
وزارة   :أنظر  ؛، وأخص بالذكر وود ماكينزي..." مصداقيتها ومهنيتها العاليةومعروفة بدرجة    جهات محايدة   قبل   من   جاء

 (.2018النفط )

، 2012في    عن العراق  في العراق في تقرير وكالة الطاقة الدولية  كلفة إنتاج النفطعلى أرقام وردت عن    ا  اعتماد   (د)
IEA (2012, p. 54)  ،  من  1)الملحق    حسابات تبين  )( كتابي7الفصل  في  العراقي:  "  :(   الزمات االقتصاد 

 . دوالر/برميل   4.03بلغ حوالي  ي للحقول الجنوبية)رأسمالية وتشغيلية(    برميل النفط  كلفة إنتاجمتوسط  أن  ،  والتنمية
 أ(. -2018أنظر: مرزا )

$، 3.8  $،3.5أعاله )  ربعاألالفقرات  الواردة في  )التشغيلية والرأسمالية(    برميل النفطإنتاج    ةأرقام كلف  يالحظ أن(  ه)
 . دوالر/برميل 4 تحوم حول الرقم $($4.03، 4.3

 استنتاج ًا: رابع
في هذه الورقة من    بينةالم،  برميل النفطنتاج  إل  (بدون رسم االتعاب   )التشغيلية والرأسمالية  كلفةالأرقام متوسط    إن (1)

متوسط الكلفة   من نصفاقل  بهذا    هيو   .دوالر/برميل  4، تحوم حول الرقم  من البيانات   ولالنوع األعينات  ضمن  
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البالغ   2019عرض دائرة العقود    رقميمثلها  والتي    الثاني  بيانات النوع   )التشغيلية والرأسمالية( التي تنطوي عليها
  .دوالر/برميل 9.7البالغ  2018دائرة العقود عرض رقم و  دوالر/برميل، 8.5

دو  ــ، خاصة ما يبالنوع الثاني  بيانات في    إنتاج برميل النفطحساب أرقام متوسط كلفة    تفاصيلفي ضوء عدم وضوح   (2)
  4م  ــــالرق  نأــف اب،  ــــي هذا الحســاج فــوات اإلنتــة على سنـــف الرأسماليــع التكاليــي توزيــف  م كت ِملةمنهجية غير  من  

)التشغيلية والرأسمالية بدون رسم األتعاب( في حقول   برميل النفطدوالر/برميل هو أقرب لتمثيل متوسط كلفة إنتاج  
 . في العراق خيص النفطية االتحاديةاجوالت التر 

 ًا: مقارنات دولية خامس
  كلفة البرميل منهجية حساب( 5-1)

، أن  أدناه  (3و)(  2)  ين ، في الشكل2016-2009مما هو متاح من بيانات عن العراق في مقارنات دولية للفترة    يتضح
  2015لسنتين ل  ،2018د  عرض دائرة العقو حسابات   متوسط الكلفة فين  م كثيرا     قترب يمتوسط كلفة إنتاج برميل النفط  

، سواء للعراق أو  كلفة البرميلن حساب  أ  (3( و) 2الشكلين )في  يبدو  و   أعاله.  ثانياً في الفقرة  (  1في الشكل )،  2016و
في عدم توزيع االنفاق الرأسمالي لسنة معينة على كافة    غير المكتملة  يتبع ذات المنهجية  ،الشكلين  باقي الدول المبينة في

،  cash-basis  النقدي-األساستبع  ي   بعبارة أخرى، فإن التوزيع الزمني للتكاليف فيها  .سنوات العمر المتوقع/فترة العقد 
في هذه المقارنات  السنوية  . فالكلفة   accrual-basisاالستحقاق -أساسوليس    ،(2كما هو واضح من عنوان الشكل )

نفقت في تلك السنة مقسومة على عدد البراميل أو  أ  تحققت/)التشغيلية والرأسمالية( التي    cash costالنقدية    الكلفةتمثل  
 . السنة ذاتهاالبراميل المعادلة المنتجة في 

 تساؤالت حول الرقام الدولية مالحظات/( 5-2)
أرضية ،  WSJ (2016)وردت في    مؤشرات رقميةسم على أساس  (، الذي ر  2المقارنات الدولية المبينة في الشكل )  توفر

باإلضافة  لكن  و .  المبينة في الشكل  ل في حساب كلفة البرميلم  ش  الفقرات التي ت    عناوين  يمكن من خاللها معرفة  بيانات 
التي اتبعتها دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة    في حساب متوسط الكلفة،  ذات المنهجية غير المكتملة  التباعها

 ، ندثار( على كافة سنوات فترة العقد اال  ات مخصصأي عدم حساب وتوزيع  ية )لفي عدم توزيع النفقات الرأسما  ،النفط
 التالية: مالحظات/التساؤالت ي العم مما يستد اهناك قضايا غير واضحة في هذه األرق

 ،ICOs  بالرغم من أنها تمثل كلفة للشركات المقاولة إضافات ال تمثل كلفة للعراق/وزارة النفط  (2)أرقام الشكل  تشمل   ( أ)
الضرائب   "إجمالي  أرقام".   Gross Taxesكفقرة  في  اإلجمالي  هذا  يشمل  ماذا  الواضح  غير  )  ومن  (. 2الشكل 

المقاولة شموله في الكلفة من الضرائب ، فإن ما يحق للشركات  MoO (2009)فحسب دليل التعاقد لوزارة النفط،  
يقتصر على ضرائب االستيراد على السلع التي ال تستورد باسم وزارة النفط )وتستخدم في العمليات النفطية( ورسم  
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. غير أن هذا الحق ال يشمل الضريبة على رسم اتعاب المقاول وال ضريبة ارتفاع قيمة 25.1الطابع، الخ؛ المادة  
ضرائب دخول العاملين لدى  ال وال الضريبة على دخل الشركات التي تتعاقد مع المقاول و   capital gainsاألصول

  (.1( في الملحق )4- 1؛ أنظر الفقرة )م ألنها تدفع من الصافي بعد طرح التكاليفوذلك  ،1.63المقاول، المادة 
كانت   ( ب ) إذا  ما  في  الواضح  غير  )أرقام  من  للعراق2الشكل  عقود   (  تشمل  أم  االتحادية  النفط  عقود  على  تقتصر 

كردستان. ذلك أن كلفة إنتاج البرميل في عقود اإلقليم أعلى منها للعقود اإلتحادية. وسنفترض هنا أنها تشمل عقود 
  .النفط االتحادية فقط

فإذا كان رقم .  للمقاول  Remuneration Feeاالتعاب  صافي رسم  إلى    (2عناصر الكلفة في الشكل )ال تشير    (ج)
 الرقم يمثل   أما إذا كان  المقاول  رسم أتعاب   يمثل الكلفة للشركات المقاولة فإنه ال يشمل صافي  في هذا الشكل  العراق

 .شملهي  والكلفة لوزارة النفط فه
ِمل ت كلفة مكافآت التوقيع وغيرها من المكافآت،  ( د ) تدفع مرة ، غير المسترجعة التي bonusesمن غير الواضح أين ش 

ِمل ت  واحدة، والتي كان ينبغي توزيعها على إنتاج كافة سنوات فترة العقد وليس في السنة التي دفعت فيها فقط. هل ش 
يعتمد شمول هذه المكافآت من عدمه،   ،ومرة ثانية  ؟Admin/Transport  في فقرة   أم  Capital spendingفي فقرة  

 ِمن  الجهات يعود لها رقم الكلفة: الشركات المقاولة أم وزارة النفط؟  ن  في الكلفة، على م  

 أرقام المقارنات الدولية وأرقام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط( 5-3)
مجموعة الدول ذات كلف اإلنتاج األوطأ    بين  في العراق هي من  إنتاج النفط( أن كلفة  3( و)2من الواضح من الشكلين )

دائرة    أرقاممع    مدى تقارب أرقام العراق في هذه المقارنات هو    أيضا    فإن ما يهمنا هنا  ،باإلضافة لذلكلكن  في العالم. و 
( أن 2يتضح من الشكل )إذ  .  أعاله  ثانياً ( في الفقرة  1التي يمثلها الشكل )  في وزارة النفطالبترولية  العقود والتراخيص  

قدره مع رقم  . قارن ذلك  2016في آذار    برميل/دوالر  10.6يساوي  كان  حسب التقديرات الدولية  للعراق  متوسط الكلفة  
ويشمل ، 2016و  2015 موزون بعدد األشهر للسنتين متوسطك)  2018عرض دائرة العقود ورد في برميل /دوالر 10.1

( أن متوسط  3يتضح من الشكل )من ناحية أخرى،  .ثانياً في الفقرة  (1في الشكل )والمبين المقاول( أتعاب صافي رسم 
برميل /دوالر   11.2رقم  قارن ذلك مع  .  2015في    برميل /دوالر  10.7يساوي  كان    تقديرات دولية أخرى حسب  للعراق  الكلفة  

في الفقرة    (1الشكل )في    والمبين  2018عرض دائرة العقود  ورد في  المقاول(أتعاب  )ويشمل صافي رسم  لنفس السنة  
  .ثانياً 

بين هذه الكبير  ن هذا التقارب  ، فأبعض فقرات الكلفة في أرقام المقارنات الدوليةوبالرغم من عدم اليقين حول  
و/أو    IOCs،  في العراق  المقاولة  النفطية  الشركات قد يكون  ،  المبينة  م يوحي بأن مصدرها، في المقارنات الدوليةااألرق

 .النفطائرة العقود والتراخيص البترولية/وزارة  لد البيانات المنشورة 

556



 

22 - 11                                  كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جوالت التراخيص النفطية اإلتحادية في العراق 

 2016( متوسط الكلفة النقدية إلنتاج برميل نفط أو برميل معادل غاز، آذار 2الشكل )
Average cash cost to produce a barrel of oil or gas equivalent in 2016, based on data from March 2016 

 
 .WSJ (2016) :الشكل مرسوم على أساس بيانات وردت فيالمصدر: 

 2015 إلنتاج برميل واحد في أهم الدول المنتجة للنفط( متوسط الكلفة 3الشكل )
Average cost to produce one barrel of oil in top oil producing countries worldwide in 2015 

 
 ،Statista Website في: بيانات وردتالشكل مرسوم على أساس المصدر: 

https://www.statista.com/statistics/597669/cost-breakdown-of-producing-one-barrel-of-oil-in-the-worlds-leading-oil-

producing-countries/ 
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 ( 1امللحق )
 عن اإلنتاج والتكاليف يف حقول الرتاخيص النفطية االحتادية ومؤشرات بياانت

 2018دائرة العقود  ض عر  مقاطع من 1-1م

 ( 1ساليد رقم )

 
 

 ( 4ساليد رقم )

  
 

 ( 6ساليد رقم )

 

 ( 7)ساليد رقم 

 
 

 . Al-Ameedi (2018)المصدر:  
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 2019عرض دائرة العقود : مقال موقع الخبار اإللكتروني 2-1م
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 إنتاج وتكاليف شركة نفط البصرة 3-1م
 2016- 2011 ( إنتاج وتكاليف شركة نفط البصرة )شركة نفط الجنوب سابقًا(1-1مالجدول )

سعر 

 الصرف

 

دنانير  
للدوالر  
 الواحد 

  برميل النفطكلفة إنتاج 
 دوالر/برميل

التكاليف: تشغيلية ورأسمالية  

 رسم األتعاب زائداً ( اندثار )

ــ اإلنت  اج ـــ
  

تشغيلية  

ورأسمالية 

 فقط، أي ( اندثار )

بدون رسم  

 األتعاب 

تشغيلية  

ورأسمالية 

 (  اندثار )

رسم زائداً 

 األتعاب

كلفة إنتاج  

 برميل النفط 

 الكليالمبلغ 

بما فيه رسم 

 األتعاب

  

 مليار دينار  دينار/برميل 
ألف  

 برميل/يوم
مليون 
 برميل

  

1,123 2.55 3.55 3,987 2,655 1,824 666 2011 

1,120 2.64 3.64 4,075 3,015 2,022 740 2012 

1,117 3.62 4.62 5,163 3,962 2,097 767 2013 

1,119 4.99 5.99 6,704 6,012 2,450 897 2014 

1,119 4.73 5.73 6,411 6,730 2,868 1,050 2015 

1,119 3.78 4.78 5,348 6,261 3,199 1,171 2016 

1,119 3.83 4.83 5,412 28,635 
  

5,291 
المجموع أو 

 الموزون المتوسط

 الحظ أنه بما أن متوسط كلفة البرميل بالدينار  (.2018عبد الرضا وسند )  :في  127-116من الصفحات    ةالجدول ملخص   أرقام  المصدر:
فهذا يعني أن المتوسط لهذه السنوات،    ،اإلنتاج  كميات  يساوي مجموع التكاليف بالدينار على مجموع  ، 2016-2011للسنوات  

 . موزون بكميات اإلنتاج السنوية
 مالحظات: 

الطوبى، ، مجنون،  1: الرميلة الجنوبي، الرميلة الشمالي، الزبير، بن عمر، اللحيس، غرب القرنة  ( أرقام هذا الجدول تشمل الحقول التالية1)
أضيف   2015، وفي عام  2القرنة    غرب  حقل أضيف    2014، وفي عام  حقل الغرافأضيف لها    2013. وفي عام  أرطاوي، الناصرية

 .حقل الفيحاء
أن    ،، تحديدا  114الصفحة  (، في  2018( عند إيراد مجموع التكاليف وكذلك عند احتساب كلفة إنتاج البرميل يذكر عبد الرضا وسند ) 2)

 Remunerationورسم ]األتعاب    المصاريف اإلدارية والتسويقية  المصاريف التشغيلية ومن ضمنها"وكذلك    ات"االندثار "تشمل  التكاليف  

Fee] ."مع العلم أن هذا المصدر يطلق على "رسم األتعاب" تعبير "رسم الخدمة". وغيرها 
%  17% و8.5يضيف المؤلفان نسبة ربح إلى هذه الكلفة تتراوح بين  (،  2018( بعد احتساب كلفة إنتاج البرميل في عبد الرضا وسند )3)

بدون ذكر سبب إضافة نسبة الربح وال سبب اختالفها بين السنين. وحتى يمكن مقارنة أرقام هذا الجدول مع   ،)من الكلفة( حسب السنين
 لم يتم إضافة نسب الربح في هذا الجدول.   ، في هذه الورقة، أرقام المصادر األخرى 

 للتوصل إلى كلفة البرميل بدون رسم األتعاب.  ،في المتن ثالثاً ، كما أشير له في الفقرة طرح دوالر واحد يمثل صافي رسم األتعابتم ( 4)
بالدوالر كما مقاسة    كلفتهبالدينار على  مقاسة  محتسب من قسمة كلفة البرميل )بضمنها رسم األتعاب(    الجدول  هذا  في  ( سعر الصرف5)

بلغ متوسطا  قدره   2016-2011للسنوات  مع مالحظة أن سعر صرف نافذة البنك المركزي    .(2018عبد الرضا وسند )  :وردت في
رقم كلفة   قياستحويل  ل  هذا  سعر صرف النافذةمتوسط  استخدام  ويقود  دينار في هذا الجدول.    1,119دينار للدوالر مقارنة مع   1,170
مما ورد  %  4.3بنسبة    أخفضبرميل مقاس بالدوالر  إلى رقم كلفة    ،2016-2011للسنوات  كمتوسط  ،  من الدينار إلى الدوالرالبرميل  

 . (2018عبد الرضا وسند )  :في هذا الجدول. ولكنا آثرنا استبقاء أرقام هذا الجدول بالدوالر كما وردت في مصدرها
عند إيرادها  ولقد تم تصحيحها    .طفيفة في حساب كلفة إنتاج البرميل  ( أخطاء2018عبد الرضا وسند )وردت في الجداول التفصيلية في    (6)

 هذا الجدول.  في
مع ما ورد في الموقع اإللكتروني لوزارة النفط   في هذا الجدول  مليون برميل  5,291البالغ    2016-2011( قارن مجموع اإلنتاج للسنوات  7)

 . 2016- 2011للسنوات  مليون برميل 5,797 الذي يبلغ مجموعهإلنتاج النفط الخام لشركة نفط البصرة )بصرة، ذي قار، ميسان( 
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 البرميل الضرائب المشمولة في كلفة انتاج 4-1م
 هي كما يلي:   بهذه الكلفةالضرائب التي يسمح بشمولها و ، فإن تعريف كلفة البترول MoO (2019) حسب دليل التعاقد 

 : 1.63المادة 
Article 1.63: ‘Petroleum Cost” means recoverable costs and expenditures incurred and/or 

payment paid by Contractor in connection with or in relation to the conduct of Petroleum 

Operations (except corporate income taxes paid in the republic of Iraq or otherwise 

stipulated herein) determined in accordance with the provisions of this contract including 

annex C’, MoO (20019, p. 8). 

 : 25.1المادة 
Article 25.1: ‘Contractor, Operators and sub-contractors engaged in carrying out Petroleum 

Operations shall be permitted to import machinery, equipment, vehicles, materials, 

supplies, consumables and movable property to be used solely for the purpose of 

carrying out Petroleum operations and supporting activities. Importation of machinery, 

equipment, vehicles, materials, supplies, consumables and movable property to be used 

solely for the purpose of carrying out Petroleum operations and supporting activities, 

shall be exempted from custom duties to the extent they are imported in the name of 

ROC [Ministry of Oil]. Any other customs duties relevant to the carrying out of 

Petroleum Operation and supporting activities shall be recoverable as petroleum costs. 

Contractor, operators, and sub-contractors shall comply with the applicable 

administrative formalities in this respect’. MoO (2009, p. 39). 

 : 25.5المادة 
Article 25.5  ‘Customs duties, as used herein, shall include all duties, taxes and other 

financial imposts which may be due as a result of the importation of the above-mentioned 

items, but shall not include charges, dues or fees, of general application to be used to 

Government entities for services rendered’. MoO (2009, p. 40 .( 

 Service Contracts  بالتعديالت في ما يتعلق    Al-Ameedi  (2018)  ومن المناسب اإلشارة إلى أنه ورد في

Amendments    (، ما يلي:12التي ستأخذ بها الوزارة لعقود الخدمة )في ساليد رقم  "Customs fee paid, if any, 

considered as Petroleum Costs".    ممكن في  مستقبلي  ومن غير الواضح لماذا شملت هذه الفقرة وكأنها تعديل
 الوقت الذي يتضح من دليل التعاقد كما أشير أعاله أن هذه الضرائب تحسب ككلف وال يحتاج تطبيقها للتعديل المذكور.
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 ( 2مللحق )ا
 منوذج ُماكاة احتسايب بسيط: مترين لإليضاح 

عرضي دائرة أن    أوضحناعرض منهجيات الحساب غير المكتملة التي  يستهدف    تمرينفي هذا الملحق    سنعرض 
نموذج محاكاة احتسابي  تركيب  ، من خالل  اتبعاها والمنهجية المكتملة التي كان ينبغي إتباعها  2019و   2018العقود  
  2018دائرة العقود    ضيعر ردة في  سنستخدم ذات البيانات الواو   . Simple Computable Simulation Modelبسيط  

. وباإلضافة لذلك  18/ 2017- 2011حول النفقات التشغيلية والرأسمالية وحول مجموع اإلنتاج المتراكم للفترة    2019و
  سنة   منأو تتعلق باإلنتاج والتكاليف    2018- 2011التي تتعلق بالفترة    سنستخدم مؤشرات وافتراضات الستكمال البيانات 

في أرقام   نتائج حساباتها  وتنعكس  نيَّ ب  ست    فتراضات والمؤشرات وهذه البيانات واال  .2035  نهاية فترة العقود   حتى  2019
هذه البيانات والمؤشرات واالفتراضات بالحقول الجنوبية في البصرة  ( في هذا الملحق. وتتعلق  1-2ومالحظات الجدول )م

وبعض من الجولة   2و   1هذه المحافظات ت ن ف ذ عقود الخدمة اإلتحادية لألحدب والجولتين  في  وميسان وواسط وذي قار. و 
، والتي تشمل جميع حقول التراخيص اإلتحادية العاملة، تقريبا . وبالرغم من "واقعية" البيانات واالفتراضات المستخدمة  4

خدام المنهجية المكتملة في الحساب، نشدد على أن  ، الناتجة عنها، باستكلفة البرميلفي هذا النموذج، ومن ثم تقديرات  
ال إلى    تمرينهذا  ذلك  ويعود  البرميل.  إنتاج  لكلفة  موثوقة  تقديرات  تقديم  منه  أكثر  للتوضيح  عديدة هو  بيانات  غياب 

 واالضطرار تبعا  لذلك لتبني افتراضات تبسيطية. نموذج المحاكاة االحتسابييحتاجها 
أنه يوفر وسيلة لمد الحسابات إلى نهاية فترة عقود حقول التراخيص النفطية  هي    هذا النموذج ل  ولعل أهم ميزة

إجراء   ،وبالتبعية يمكن من خالله، كما سنقوم به ، ومن ضمنها نتائج حسابات المنهجية غير المكتملة.  2035االتحادية،  
 .2035- 2011ولكامل فترة العقود  2017- 2011للفترة   كلفة البرميل منهجية المكتملة في حساب لل الحسابات تبعا  

 :افتراضات أهمهامعطيات و ولقد تم تركيب هذا النموذج في ضوء 
 عن هذا النموذج   ينتجفقط    18/ 2017-2011ز توزيع النفقات الرأسمالية على كلفة سنوات الفترة  ك  ر  بافتراض ت    (1)

 بموجب   كما احتسبت   ،2017-2011كذلك متوسط الفترة  ، و 2017- 2011لفترة  سنوات البرميل المنتج لكلفة ا  نفس
 . 2018ود عرض دائرة العقفي  منهجية غير مكتملة ال

بموجب افتراض حول قيمة متوسط الكلفة   (2018)و  2017- 2011فصل التكاليف التشغيلية عن الرأسمالية للفترة    (2)
 .لم يفصال هذه التكاليف 2019و  2018 دائرة العقود  ضيعر مع العلم أن كال  من   التشغيلية للبرميل.

 ، 2018عرض دائرة العقود    ( في6كما ورد في ساليد رقم )  2017-2011وات  ــللسنم"  ــ"المتراك  اج ــد اإلنتــتحدي  (3)
Al-Ameedi (2018)  ، (.4اإلنتاج السنوي الذي يمكن حسابه من ساليد )  نسب   وتوزيعه على السنوات حسب 

 (. 1-1( الفقرة )م1أنظر الملحق )
بما أ(  -2018، كما ورد عموما ، في مرزا )2035- 2019نمط تطور إنتاج الهضبة خالل الفترة المستقبلية  استخدام   (4)

 . 2028  سنة بتداء  منا % 5بمعدل سنوي قدره   اإلنتاج في ذلك انخفاض 
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 أخرى.  ومؤشرات  افتراضات  (5)

نتائج الحسابات بموجب المنهجية المكتملة والمنهجية غير المكتملة    ، أدناه،(2- 2( و)م1- 2ويمثل الشكالن )م 
التي خزن    Excel  ( نسخة من صفحة إكسيل1-2يبين الجدول )مكما  ، تباعا .  2035-2011و  2017-2011للفترتين  

ورأسمالية خالل افتراضات فصل التكاليف إلى تشغيلية  معطيات و حسب  االحتسابي المبسط  المحاكاة    نموذج  عليها تمرين
 . ، الخوتطور اإلنتاج والكلفة التشغيلية المستقبليين 2017- 2011

(، أدناه، أن المنهجية غير المكتملة توزع النفقات الرأسمالية )من ضمن النفقات الكلية(  1- 2ويتبين من الشكل )م
فترة العقد. /اإلنتاجي  على كل من هذه السنوات دون توزيعها على كافة سنوات العمر  2017- 2011خالل السنوات  
( 1ذلك المبين في الشكل )سلوك  توسط الكلفة )التشغيلية والرأسمالية( يماثل  مالمنحنى الذي يمثل  سلوك  لذلك يالحظ أن  

الزمني لفترة العقد   دىفي المتن، بالطبع في ما عدا طرح صافي رسم األتعاب. إن عدم النظر لكامل المثانياً  في الفقرة  
م الشكل  في  السنوات  مبين  في  فترته  حصر  "غير    18/ 2017-2011ن  "رمادية"  المستقبلية  السنوات  تبدو  حين  في 

 مرئية". 

جزئيا  بأتباع المنهجية المكتملة من خالل توزيع   زك  ر  هذا الت  ولكن حتى عند عدم تناول كامل الفترة يمكن معالجة  
النفقات الرأسمالية على كامل سني فترة العقد من خالل أسلوب "مخصص االندثار" كما يتبين في المنحنى األسفل في  

( 1- 2حيث يظهر منه أن كلفة البرميل أخفض بكثير من المنحنى األعلى. كما يتبين من الشكل )م  ،(1- 2الشكل )م
 المنهجية   دوالر/برميل( منه في  9.6غير المكتملة ) في المنهجية  بكثير  أعلى    2017/18- 2011ن متوسط الفترة  أ  أيضا

 دوالر/برميل(. 3.6المكتملة )

 في حقول جوالت التراخيص النفطية االتحادية في العراق )تشغيلية ورأسمالية(  كلفة إنتاج البرميل (1-2الشكل )م
 2011-2017 

 
 ( أدناه.1-2مبيانات الجدول ) ر سم الشكل على أساس: المصدر
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(. حيث يالحظ أن المدى الزمني فيه  2-2غير أن من المناسب النظر لكامل فترة العقد كما مبين في الشكل )م
سنة(. وتظهر المنهجية غير المكتملة التي يبينها المنحنى األعلى االرتفاع الكبير    25)  2035- 2011يغطي الفترة  

ثم بعد ذلك انخفاض كبير    18/ 2017-2011تاج البرميل خالل السنوات التي يتركز فيها اإلنفاق الرأسمالي  لكلفة إن
فإنها    2014دوالر/برميل في    17. ففي الوقت الذي تصل فيه كلفة إنتاج البرميل حوالي  2035-2019خالل السنوات  

عند أتباع المنهجية المكتملة في توزيع اإلنفاق  . ولكن  2035- 2019دوالر برميل خالل السنوات    2.3تنخفض بحدة إلى  
الرأسمالي )من خالل أسلوب مخصص االندثار( على كامل سنوات فترة العقد نالحظ من المنحنى األسفل في الشكل 

إلى أعلى    2011في  دوالر/برميل    2.5( أن متوسط الكلفة يتبع مسارا  مستقرا . إذ تتصاعد الكلفة من حوالي  2-2)م
- 2018للسنوات    ،دوالر/برميل  3.9هذا المستوى، أي عند    قريبا  منقر  تلتس   2017دوالر/برميل في    4.1  مستوى لها

نتيجة لالنخفاض الطبيعي في اإلنتاج  ،  2035  دوالر/برميل في  4.8تصل إلى    حتى  تدريجيا    . ثم ترتفع بعد ذلك2027
 .2027بعد سنة  

دوالر/برميل.    4لكال المنهجيتين متساوي عند    2035-2011وهنا يالحظ أن متوسط كلفة إنتاج البرميل للسنوات  
المتوسط أحتسب من خالل قسمة مجموع التكاليف التشغيلية والرأسمالية )بدون رسم  هذا  أن  إلى  ويعود السبب في ذلك  

متساوي    2035- 2011. وبالطبع فإن مجموع السنوات  2035- 2011لكامل السنوات  على مجموع اإلنتاج،  األتعاب(  
 , 2035-2011في حساب متوسط  هماوبهذا ليس هناك فرق بين في كال المنهجيتين.

 في حقول جوالت التراخيص النفطية االتحادية في العراق )تشغيلية ورأسمالية(  كلفة إنتاج البرميل (2-2الشكل )م

 2011-2035 

 
 ( أدناه.1-2الجدول )مبيانات  ر سم الشكل على أساس: المصدر
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 : تمريـــن اإلنتاج والتكاليف في حقول جوالت التراخيص النفطية االتحادية في العراق (1-2الجدول )م
 Simple Computable Simulation Model صفحة إكسيل لنموذج المحاكاة االحتسابي البسيط

 
في    المصادر: الواردة  البيانات  باستخدام  الجدول  هذا  )  Al-Ameedi (2018)ر كِ ب  األخبار  دائرة أي    ،(2019وموقع  عرضي 

فصل التكاليف التشغيلية والرأسمالية افتراضات حول  معطيات و مع   ،والموقع اإللكتروني لوزارة النفط،  2019و  2018العقود  
 ، الخ. 2035-2019للسنوات تطور اإلنتاج و  2035- 2011خالل السنوات  

  :اتمالحظ
الوارد في    2018دائرة العقود  عرض  و  مليون برميل( بين هذا الجدول   7,166)   2017-2011تطابق مجموع اإلنتاج للسنوات  ي (1)

Al-Ameedi (2018)،  69,329= )مليون دوالر    278  وقدره  ختالف طفيف بينهما في مجموع تكاليف هذه السنواتمع ا $  
 (. 6في العمود ) 2018 سنةنفقات  ضيف إلىأ  ، والذي (مليون  $69,051-مليون 

 الورقة. هذه ( في 3( في الملحق )1- 3"الفقرة اإلضافية" في أسفل هذا الجدول الستخدامها في رسم الشكل )م  أرقاما حتسبت  (2)

 مليون دوالر

المجموع التشغيلية المجموع الرأسمالية التشغيلية مليون برميل

(3)\(9) (3)\(6) (4) = (4) - (6)  (3) × 2.27$ (2) + (1)

(11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

2.5 8.76 1,590 163 1,427 5,506 4,079 1,427 1,722 629 24 604 2011

2.7 8.94 2,596 429 2,167 8,535 6,368 2,167 2,616 955 45 910 2012

3.2 13.00 2,802 833 1,969 11,276 9,307 1,969 2,376 867 52 815 2013

3.8 16.88 3,664 1,474 2,190 16,286 14,096 2,190 2,643 965 69 896 2014

3.9 10.21 4,573 1,916 2,657 11,949 9,293 2,657 3,206 1,170 98 1,072 2015

4.0 7.02 5,156 2,223 2,932 9,069 6,136 2,932 3,539 1,292 108 1,184 2016

4.1 4.99 5,332 2,408 2,924 6,428 3,504 2,924 3,529 1,288 108 1,180 2017

3.9 3.7 6,001 2,531 3,470 5,690 2,221 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2018

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2019

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2020

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2021

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2022

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2023

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2024

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2025

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2026

3.9 2.3 6,001 2,531 3,470 3,470 3,470 4,188 1,529 108 1,421 2027

4.0 2.3 5,827 2,531 3,296 3,296 3,296 3,978 1,452 102 1,350 2028

4.1 2.3 5,663 2,531 3,131 3,131 3,131 3,779 1,380 97 1,282 2029

4.2 2.3 5,506 2,531 2,975 2,975 2,975 3,591 1,311 92 1,218 2030

4.3 2.3 5,357 2,531 2,826 2,826 2,826 3,411 1,245 88 1,157 2031

4.4 2.3 5,216 2,531 2,685 2,685 2,685 3,240 1,183 83 1,099 2032

4.5 2.3 5,082 2,531 2,551 2,551 2,551 3,078 1,124 79 1,044 2033

4.6 2.3 4,954 2,531 2,423 2,423 2,423 2,924 1,067 75 992 2034

4.8 2.3 4,833 2,531 2,302 2,302 2,302 2,778 1,014 72 943 2035

4.0 4.0 128,159 55,004 73,154 128,159 55,004 73,154 32,227 المجموع أو المتوسط الموزون: 2035-2011

اإلنتاج المتراكم، مليون برميل:
التكاليف      

مليون دوالر

اإلنتاج         

مليون برميل
7,166 في هذا الجدول

128,159 32,227 0% 7,166 Al-Ameedi 

62,472 10,930 10%

48,718 7,427 15% $69,051 في هذا الجدول

39,608 5,426 20% $69,329 Al-Ameedi

27,071 3,168 32%

17,260 1,812 50%

7,916 800 100%

4,882 505 150%

مالحظة: الفرق في التكاليف )278 

مليون دوالر( أضيف إلى سنة 2018.

9.7

كلفة البرميل المنتج 
)مجموع القيمة الحالية 

للتكاليف\مجموع القيمة الحالية 

لإلنتاج(، دوالر/برميل

المجموع 2017-2011:
 فقرة إضافية: حسابات أسلوب التدفق النقدي المخصوم لمتوسط كلفة البرميل للسنوات 2011-2035 باستخدام أرقام األعمدة )3( و)6( أعاله

6.6

7.3

8.5

9.5

9.9

التكاليف التشغيلية والرأسمالية، مليون

كلفة البرميل المنتج 
دوالر/برميل

التكاليف التشغيلية والرأسمالية النفقات التشغيلية والرأسمالية

مخصص 

االندثار

حسب 

المنهجية 

المكتملة

حسب 

المنهجية غير 

المكتملة لدائرة 

العقود

مجموع المنطقة الجنوبية )جنوب 
بغداد(

مليون برميل

اإلنتــــاج*

ألف 

برميل/يوم
واسط

بصرة، ذي قار، 

ميسان

 مليون دوالر

مجموع القيمة الحالية 2035-2011     
معدل 

الخصم
Total Present Value 2011-2035

4.0

5.7

* إنتاج السنوات 2011-2017 في هذا الجدول موزع حسب نسب اإلنتاج السنوي الواردة في ساليد 4 في )Al-Ameedi  )2018  مضروبة في اإلنتاج المتراكم لهذه السنوات  ا

الوارد فيه )7,166 مليون برميل( والذي ينتج عنه تطابق اإلنتاج المتراكم لهذه السنوات في هذا الجدول مع هذا المصدر وكذلك شبه انطباق لمجموع التكاليف خالل هذه السنوات. أما 

توزيع مجموع اإلنتاج السنوي المحتسب هذا، خالل السنوات 2011-2017، بين )البصرة، ذي قار، ميسان(، من ناحية، وواسط، من ناحية أخرى فلقد تم بموجب نسب كل منها في 

مجموع اإلنتاج السنوي الفعلي لهذه المحافظات في بيانات الموقع اإللكتروني لوزارة النفط وبيانات أخرى.
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 ( 3امللحق )

 الربميلكلفة متوسط  حلساب  أسلوب التدفق النقدي املخصومالنقدي و -أسلوب األساس

  أسلوب م  ااستخد   تم  في ما لوكلفة إنتاج برميل النفط    متوسط  مقدار  كان يمكن أن يكون ماذا  لنرى  
متوسط  لحساب  ،  2019و  2018  دائرة العقود   ضيعر  في  ،discounted cash flow  التدفق النقدي المخصوم

في توزيع التكاليف الرأسمالية على    cash-basis  يالنقد -األساس بدال  من  ،  2035- 2011للسنوات    هذه الكلفة
 فقط.  18/ 2017- 2011واالقتصار على السنوات  االسنوات التي أنفقت فيه

التكاليف المنفقة وكذلك كمية اإلنتاج لكل سنة من    "خصم" يتم  أسلوب التدفق النقدي المخصوم  وفي  
العقد   فترة  محدد،  2035- 2011سنوات  خصم  بمعدل   ،discount rate.    ت بما  ثم  المخصومة  األرقام  جمع 

مجموع  على    القيمة الحالية للتكاليف  مجموع  وبقسمة.  ، لكل منهماpresent value  القيمة الحاليةيسمى مجموع  
كمتوسط    ،عند معدل الخصم المستخدم،  القيمة الحالية لكلفة البرميلنحصل على    القيمة الحالية لكمية اإلنتاج

 .2035-2011للسنوات 
متوسط    لحساب  االحتسابي  المحاكاة  نموذج  استخدمنا  البرميلولقد  لكلفة  الحالية    للسنوات  القيمة 

  عرضتو (،  2( في الملحق )1-2والمبينة في أسفل الجدول )م، لمدى واسع من معدالت الخصم  2035- 2011
  فإن القيمة الحالية %  0أنه عندما يكون معدل الخصم    هذا الشكليالحظ من  . و ( أدناه1- 3م الشكل )  في  النتائج

  البرميل   متوسط كلفةذات    ودوالر/برميل وه   4  ساوي ي   2035- 2011للسنوات    كمتوسط   كلفة إنتاج البرميلل
ولكن عند زيادة معدل  .التدفق النقدي المخصوم تطبيق أسلوب المحتسب في نموذج المحاكاة االحتسابي بدون 

متوسط   يزداد  البرميلالخصم  يصل إلى  كلفة  ال  أنه  غير  رقم    8.5.  )وهو  العقو دوالر/برميل  دائرة  د  عرض 
بدون صافي رسم أتعاب المقاول( إال عند معدل فقط    2017/18- 2011للسنوات  لمتوسط كلفة البرميل    2019

إن استخدام معدل خصم بهذه القيمة العالية يشير إلى  (.  1- 3)م   كما يبدو من الشكل  %32  )عائد(  خصم
  .بوقت سريعالدافع الستعادة النفقات التشغيلية والرأسمالية )التكاليف(  

أنه لم يتم   2019و   2018عرضي دائرة العقود   من الواضح في لنكرر النتيجة األساسية لهذا الملحق:
النظر للعمر اإلنتاجي بكامله )حتى نهاية فترة العقود(.   يتطلب ي  ذ الالتدفق النقدي المخصوم    استخدام أسلوب 

فقط وبدون أي ذكر للقيمة الحالية أو التدفق النقدي   18/ 2017-2011ذلك ان حساباتهما اقتصرت على الفترة  
عرضي دائرة العقود  )كما في    في توزيع الكلفالنقدي  -أسلوب األساس   تطبيق  وبالرغم من ذلك، فأن  المخصوم.

البرميل  (2019و   2018 كلفة  حساب  ثم في  عنه  فقط،  2017/18- 2011للسنوات    ومن  باستخدام  ينتج   ،
- 2011لكامل فترة العقد    كلفة البرميل  نفس(،  2للملحق )  البسيط  حتسابيالمحاكاة االنموذج  تمرين  بيانات  
، عند %32معدل خصم )عائد(  افتراض  ب  التدفق النقدي المخصوم )القيمة الحالية(أسلوب  بموجب    2035

 استخدام ذات البيانات لذلك التمرين. 
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كلفة البرميل المنتج )عدا رسم التعاب( في حقول  حساب لأسلوب التدفق النقدي المخصوم  استخدام (  1-3الشكل )م

 2035-2011جوالت التراخيص النفطية االتحادية: متوسط الكلفة 

 
 .( في هذه الورقة2( في الملحق )1-2مالجدول ) أسفل  "الفقرة اإلضافية" في أرقامسم الشكل على أساس ر  المصدر: 

 :الحظاتم
ينبغي    2035-2011للفترة    كلفة البرميللحساب متوسط  )القيمة الحالية(    أسلوب التدفق النقدي المخصومعند استخدام   (1)

وهذا ما تستخدمه المنهجية   .سنوات العقد في السنوات التي تمت فيها  على  )ومن ضمنها الرأسمالية(  نفقات التكاليفتوزيع  

 .غير المكتملة

تم خصم التكاليف )التشغيلية والرأسمالية( و"خصم" كمية النفط المنتج، لكل معدل    أسلوب التدفق النقدي المخصومحسب   (2)

السنوات   مدى  على  منه  2035- 2011خصم،  كل  لتكوين  موجمع  و مجموع  ا  للتكاليف  الحالية  القيمة  مجموع  القيمة 

قسمة    خصم، حاصلدل  ، عند كل مع2035-2011. ويساوي متوسط الكلفة للسنوات  ، تباعا  الحالية لكمية النفط المنتج

 في الشكل. القيمة الحالية لكمية النفط المنتج، عند معدل الخصم المبين، كما مجموع القيمة الحالية للكلفة على مجموع 
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22 - 22                                  كلفة إنتاج برميل النفط في حقول جوالت التراخيص النفطية اإلتحادية في العراق 

  مصادر الورقة 
اإللكتروني  "، مذكرة منشورة على الموقع  2018/ 27/5  والتراخيص البتروليةمن دائرة العقود    ( "إيضاح 2018وزارة النفط )

 ،5/2018/ 27لوزارة النفط في 
.https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1966 

المعنونة "عقود التراخيص النفطية    ( "التراخيص النفطية باألرقام"، حول الندوة الحوارية2019موقع األخبار اإللكتروني )
 .والمعهد العراقي لإلصالح االقتصاديالنهرين  قدت بالتعاون بين جامعةندوة حوارية ع  ما لها وما عليها"، 

 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، تموز.االقتصاد العراقي: األزمات والتنميةأ( -2018مرزا، علي خضير )

 موقعال، معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في العراق": نفطية- "مسائل اقتصادية ب(-2018)مرزا، علي 
 تشرين الثاني.  3شبكة االقتصاديين العراقيين، ل اإللكتروني

، 2016- 2009تكاليف إنتاج برميل النفط الخام في شركة نفط البصرة  (  2018عبد الرضا، نبيل وسند، مصطفى ) 
 ، البصرة. شرنوال ةالبصرة للطباع  والتخطيط االستراتيجي، مؤسسة المحور للدراسات مؤسسة 

Al-Ameedi, Abdul Mahdy (2018) ‘Iraqi Licensing Rounds’, 27th February, Berlin.  
International Energy Agency, IEA (2012)  Iraq Energy Outlook, World Energy Outlook 

Special Report, 9 October. 

______ (2019) Iraq’s Energy Sector, A Roadmap to a Brighter Future, April. 

MoO (2009) (2009b) Technical Service Contract for the …. Field between Iraqi Ministry of 

Oil (ROC) and… 

Toner S, Andrée Wiltens DH, Berg J, Williams H, Klein S, Marshall S, Nerwich N, 

Copeland R. (2017) ‘Medical evacuation in the oil and gas industry: a retrospective 

review with implications for future evacuation and preventive strategies, Journal of 

Travel Medicine, May. 

Wall Street Journal, WSJ (2016) ‘Barrel Breakdown, Cost of producing a barrel of oil and 

gas, Average cash cost to produce a barrel of oil or gas equivalent in 2016', based on 

data from March 2016’. Last updated April 15, 2016 at 2:30 p.m. ET, 

http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/, downloaded, 19 July, 2019. 
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2020- 2003قضااي اقتصادية يف العراق   
   1األزمات احلاليةة و املُتَ بَع السياساتاهليكل اإلنتاجي، 

 د. علي مرزا 

 مقدمــة  أواًل:
األسعار    نخفاض وا،  2019  أكتوبر/منذ بداية تشرين األولاالحتجاجات  ب  المتمثلة  ة ألزمات الحاليه لَتَعرَّضقبل  

ثم بدأ فيذ الالنفطية    العوائد   ومن  العراق،  2020  فبراير/طباش  ي  ا في  مله  َتَعرَّض ،  زمتينأآثار  من    عانى 
  شمال/وسط  لمساحات من  اإلرهابية  داعشعصابات    لاحتل نتجت عن    األولىف  ، وال زالت تبعاتها ماثلة.2014

في من    يونيو/حزيران  العراق  تبعها  من  خريب وت  ةوخارجي   ةداخليسكانية    هجرةوما  األساسية   جوانب    البنى 
  واألمنية   والسياسية  مجتمعيةناهيك عن التبعات ال  ،عراقشمال ال/في وسط  نتاجية والبنى المؤسسيةول اإلواألص

والتي   ،أيلول من تلك السنة-في آب   ،والثانية مالية/اقتصادية تمثلت في ابتداء انهيار أسعار النفط.  واإلنسانية
السنتين    في  االحتياطيات الدولية  رصيد   يكبير ف   وانخفاض   العامة  ()االتحادية  الميزانية  في  قادت إلى عجز كبير

   ( أدناه.2( في الملحق )7الجدول )؛ 2016و  2015
السنوات   خلل  تحسنها  النفط  ،  2020أوائل    - 2017وبعد  أسعار  منذ    مجددا    باالنخفاض أخذت 

ة العربية ملكالمعدم اتفاق  العامل األول،عاملين. تفاعل ل كحصيلة ، ثم تسارع االنخفاض 2020فبراير /شباط
، وما تبعه من زيادة  +أوبكلدول    النفط  على االلتزام بسقوف إلنتاجفي بداية آذار/مارس،    ،وروسياالسعودية  

لتأثير  ا  الثاني،العامل  و   .أدناه(  سادسا  للتفاق في نيسان، انظر الفقرة    العودة)هذا قبل    .الشهرذلك  خلل  اإلنتاج  
  حاد في  من انخفاض ومن المتوقع أن يقود أليه ، وما قاد  COVID-19كورونا ڤايروسلوباء الركودي العالمي 

من   سعر نفط برنت متوسط  هارأن  فلقد  .Economist (2020) Watkins (2020). الطلب العالمي على النفط
حسب بيانات البنك الدولي   ،مارس/دوالر في آذار  33إلى    2020  يناير /دوالر/برميل في كانون الثاني  64

Pink Sheet.   لهذين الشهرين،  دوالر،    28إلى    برميل/دوالر  60من    متوسط سعر تصدير النفط العراقينهار  أو
 .  أدناه ( 2في الملحق )( 9الجدول )؛ تباعا  

، انخفاضا  في سعر النفط وفي الطلب العالمي عليه في  أوبكيواجه العراق، كغيره من دول    ،وبذلك
عجزا  كبيرا  في الميزانية    االنخفاض   . إذ من المتوقع أن يسبب عراقمما سيفاقم مشكلة التمويل في ال،  الوقت ذاته

االحتياطيات    حاد في  انخفاض   إلمكانية حصولإضافة    ،العامة، وما يتبعه من آثار اقتصادية واجتماعية عميقة
 ، أدناه.سادسا  الفقرة له في  َتَعرَّض الدولية، كما سن

 
 . 2020نيسان/أبريل  15ُنِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  1
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جنوب وسط/عمت بغداد و التي  حتجاجات،  اال  ازمةتبعات    في هذا الوقت، ال زال العراق يعاني من
  استمرارها   قاد   ولقد الحوكمة والعجز في تقديم الخدمات.    تواضعو   العراق، ضد المحاصصة والفساد والبطالة والفقر

حكومة ، ال زالت  2020  أوائل نيسان/أبريلوحتى  .  2019إلى استقالة الحكومة في األول من كانون األول  
   ى حكومة بديلة.االتفاق عل  مستمرة حتى يتمقيلة مست ال "تصريف األعمال"

 دخل ڤايروس كورونا البلد والذي يهدد بأزمة إضافية جدية. أيضا ،  ،في هذا الوقت 
بي  كشفت نهوفيما  االقتصادية  وستكشف  ا،  مع    واالجتماعية  التبعات  األزمات  هذه  الهيكل لتفاعل 

 النفطي. -غير؛ بالذات للناتج  يكل، هشاشة هذا الهاإلنتاجي/الريعي للقتصاد العراقي

 البطالة والفقرثانيًا: 
وباقي القضايا التي تتناولها هذه    في العراق   (االستثماري )بما فيه  لهشاشة الهيكل اإلنتاجي    َتَعرَّض قبل الولكن  
، كمظهرين من  ينخلل العقد والنصف الماضي  لبطالة والفقرتطور القد يكون من المناسب التطرق    ،الورقة

في   واللذان ساهما  ،األداء االقتصادي واالجتماعي/السياسي الريعي في العراقهذه الهشاشة وتواضع  اهر  مظ
على معالجة تبعات الفقر    الدول الريعية  لقد حرصت معظم.  قيام االحتجاجات واستمرار األزمة السياسية الراهنة

. وباإلضافة  ، الخوالرعاية االجتماعية  يميةت الصحية والتعلمالية وتوفير السكن والخدمامن خلل التحويلت ال
غير أن  من تبعات البطالة خاصة على فئة الشباب.    هذه الدول  خففت   المالية  للستخدام الحكومي والتحويلت 

االستخدام    توسيع  في  ذات السياسة  ومع اتباعه.  بمدى يذكر  تقليل نسبة السكان تحت خط الفقر  لم يستطعالعراق  
تباع  نتيجة ال  ،2014بعد  ولكن ، بحيث خفف ذلك من نمو البطالة،  2014- 2004ات  خلل السنو   الحكومي

سياسة تحديد االستخدام الحكومي، من ناحية، وانخفاض/ركود نمو النشاط الخاص وعدم امكانيته استيعاب 
من    يشية في محافظات الوسط األعلى،وتخلخل األوضاع المع  ،ثانية االعداد الداخلة لسوق العمل، من ناحية

تململ  البطالة وما يتبعها من  لم يستطع العراق حتى مجاراة الدول الريعية األخرى في تلفي تبعات  ناحية ثالثة،  
 . الجاريةحتجاجات االوالذي ظهر واضحا  في  وشبابي، اجتماعي وغضب 

ابتداو  المناسب  إعدادها    ء  من  بتعدد مصادر  تتسم  المتوفرة  )والفقر(  البطالة  أن مؤشرات  وعدم  بيان 
ممت ألغراض مختلفة. ولم تتبع، بالضرورة، منهجية  انتظام الصدور. وما هو متوفر منها يعود إلى مسوح ُص 
 واحدة في تقديرها مما يثير بعض من عدم اليقين حولها. 

 ة ــالبطال( 2-1)
اهرة في  االستخدام الحكومي، في السنوات المنصرمة، من اهم أسباب انخفاض البطالة الظلقد كان التوسع في  

إذ تبين البيانات المنشورة، على اختلف مصادر تقديرها ومنهجياتها،   (.2( في الملحق )6الجدول )؛  العراق
إلى    ،2004، حسب مسح األحوال المعيشية في العراق  2004% في  27  حوالي  أن معدل البطالة تناقص من 

في  15.3 والبطالة،    %2008  التشغيل  مسح  إلى  حسب  وصل  في  11.9حتى  المسح  حسب    %2012 
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وصل معدل البطالة   2018. وحسب الموجز االحصائي لسنة  2012  لسنةاالجتماعي المستمر  -االقتصادي
 (. أ-2019)لإلحصاء المركزي ؛ الجهاز 2017% في سنة 13.8ولكنه أرتفع إلى  2016% في  10.8 إلى

%  30  لى، انخفض إ2008% في سنة  44ي  ة حوالفلقد بلغ معدل البطال  بالنسبة لفئة "الشباب"أما  
الجدول  و   ، أدناه،(1الشكل )أنظر  .  2017% في  29أرتفع إلى  ، ولكنه  2016% في  23إلى  و ،  2008في  

 .(2في الملحق )( 1)
 2017-2004 معدل البطالة في العراق (1)الشكل 

  2012تفاوت معدل البطالة بين المحافظات 

 

2017- 2004معدل البطالة الوطني    

 

2012 ر والريفضبين الحلة  تفاوت معدل البطا  

 

 2012 بين اإلناث والذكور  تفاوت معدل البطالة

 

 في هذه الورقة. ( 2( في الملحق )1على أساس بيانات الجدول ) "2017- 2004معدل البطالة الوطني "شكل ُرسم  در:االمص
 الباب الثاني.  ، (ب-2019الجهاز المركزي لإلحصاء )في على أساس البيانات الواردة  األشكال األخرى ُرسمت 

 محافظات الوسط األعلى: نينوى، ديالى، صلح الدين، األنبار.)أ(  مالحظات:
 المثنى، ذي قار، ميسان، البصرة.بابل، كربلء، واسط، النجف، القادسية، محافظات الجنوب/الوسط: )ب( 
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على، من ناحية، بعد العمليات العسكرية في محافظات الوسط األأثناء و وفي ظل الظروف التي سادت  
 .س  بخ على    انقد ينطوي  2017و   2016ي  أن معدل  نستنتج  ،من ناحية أخرى   وتقييد االستخدام الحكومي،

  معدل البطالة في حساب  أهم محافظتين في الوسط األعلى وهما نينوى واألنبار  شمول  ويؤكد هذا البخس عدم  
ر أن ذلك يشمل  ب(، الباب الث- 2019؛ أنظر الجهاز المركزي لإلحصاء )2016في   أيضا .    2017اني. وُنَقدِ 

 . 2017في سنة  لفئة الشباب  بطالةللالجدول معدالت عالية و  الشكل  وبالرغم من ذلك يبين
تفاوت معدل البطالة حسب المحافظات وفي ما بين الحضر والريف وبين اإلناث والذكور فهناك  أما  

. ولقد ُاختيرت هذه السنة وذلك بغية  2012لسنة  ( أعله يتبين هذا التفاوت  1تفاوت واضح. وفي الشكل )
لية، لنفس السنة،  المقارنة مع مؤشرات تفاوت نسبة السكان تحت خط الفقر حسب المحافظات، في الفقرة التا

وهي آخر سنة لتوفر مؤشر تفاوت نسبة السكان تحت خط الفقر حسب المحافظات والجنس والحضر والريف. 
 (.3الملحق ) ( في5الشكل ) متوفرة في، 2016 ،معدل البطالة لسنة أحدث مع ملحظة أن مؤشرات تفاوت 

في بغداد عن المتوسط الوطني في    هو ارتفاع معدل البطالة 2012غير أن ما يثير االنتباه في سنة  
الوقت الذي سنلحظ، في الفقرة التالية، انخفاض نسبة السكان تحت خط الفقر فيها عن المتوسط الوطني في  

سنة. ويساهم في تفسير هذه الظاهرة عدم نمو النشاط اإلنتاجي/االقتصادي بما يكفي الستيعاب األعداد تلك ال
لقل األمن، في بغداد، بالرغم من الهدوء النسبي في العراق مقارنة بالسنوات  الداخلة لسوق العمل واستمرار تق

مقارنة بالمتوسط الوطني )للشخص( بما يتيح    السابقة، من ناحية، ولكن ارتفاع نفقات الميزانية العامة في بغداد 
 . 11ل  (، الفص2018حصة اعلى للشخص من هذه النفقات، من ناحية أخرى، في تلك السنة. أنظر مرزا )

 ر ــالفق( 2-2)
نفطي طويل األمد، بدوره نتيجة لغياب استراتيجية وسياسات للتنويع االقتصادي، -في غياب آفاق نمو غير 

توفير  على  في العمل    2003المتعاقبة بعد    دارات مع اعلن اإل  اق بمستوى ال يتناسب استمر الفقر في العر 
بالرغم من عدم وجود  و فقر.  لتخفيض عدد ونسبة من هم تحت خط ا  بما في ذلك  للمواطنين   الكريم  العيش

قاء  يشير إلى ب 2014- 2007هو متوفر منها للفترة  بيانات حديثة عن نسبة السكان تحت خط الفقر ولكن ما 
في الملحق  (  2الجدول )( أدناه، و 2ل )شكال  مس سكان العراق تحت خط الفقر كما هو واضح فيأكثر من خُ 

. وبالرغم  2014المشار إليهما آنفا  زادت من نسبة السكان تحت خط الفقر بعد سنة  األزمات  أن    وال شك.  (2)
حسب الجهاز مليون )  38  واليح  2018الذي بلغ في  العراق    سكانعدد  بالنسبة    هذهضرب  من ذلك، عند  

 هم تحت خط الفقر. منهم ا  مليين شخص 8 ن حواليأف( أ-2019المركزي لإلحصاء، 
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 ، % 2014-2007 تحت خط الفقر في العراق السكان ( نسبة 2)  الشكل
2012 نسبة حسب حجم األسرةال تفاوت    

 

2014-2007 النسبة الوطنية  

 

2012 تفاوت النسبة بين الحضر والريف  

 

2012  المحافظاتتفاوت النسبة بين    

 

الحضر تفاوت  حافظات و مومؤشرات تفاوت ال  (2)  ( في الملحق2بيانات الجدول )  على أساساألشكال    هذه  سمترُ   المصدر:
 . (2016في العراق )اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر الواردة في  2012والريف لسنة 

 . ’household‘ عنيالمجال تفي هذا  "األسرة" مالحظة:

(، يخفي تفاوتا  كبيرا  بين  2غير أن "متوسط العراق" لنسبة من هم تحت خط الفقر المبين في الشكل )
األسر حسب احجامها وبين الريف والمدن وبين المحافظات. ويمكن بيان هذه األنواع الثلثة من التفاوت لسنة  

 هذا الشكل:في ا مبين مك، وهي آخر سنة تتوفر فيها مثل هذه المؤشرات، 2012
، الذي يرتبط في الوقت ذاته، في المتوسط،  سرة تزداد نسبة من هم تحت خط الفقر بازدياد حجم األ ( أ)

واألحداث، الخ، على من يعملون(.   كبار السنبارتفاع معدل اإلعالة )أي اعتماد من ال يعملون من  
أشخاص يكون فيها السكان    3  التي اتسمت بحجم  سرفي الجدول أن األ  2012إذ يتبين من عمود  

اشخاص يكون فيها السكان تحت خط الفقر   5%، وتلك التي تتكون من  1خط الفقر أقل من    تحت 
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  األشخاص التي يبلغ فيها عدد    سر% في األ26، ليقفز من هم تحت خط الفقر إلى  سر% من هذه األ5
في    2فأكثر.  7 العراق  في  األسرة  حجم  متوسط  أن  ملحظة  أنظر  شخص؛    .76بلغ    2012مع 

 ( في هذه الورقة.2( في الملحق )2( في الجدول )3الملحظة )
% مقارنة  3.5بلغت في كردستان  2012حسب المحافظات فإن نسبة من هم تحت خط الفقر في و  ( ب )

 % في باقي العراق.  24% في بغداد و12مع 
%  31لحضر و % ل14  حوالي  2012نسبة من هم تحت خط الفقر في    ، بلغت الحضر والريفوبين  )ج(  

 للريف.

أن  نسبة السكان تحت خط الفقر حسب المحافظات يلحظ  و معدل البطالة    استطلع العلقة بينوعند  
إلى أن البطالة    ، بدوره، التغير في نسبة الفقر. وهذا يشير  حوالي ثلث إال    "يفسر"معدل البطالة ال  التغير في  

  .عوامل أخرى "تفسر" الثلثين اآلخرين من التغير  هناكن  ، ولكعوامل الفقربالرغم من كونها عامل  أساسيا  من  
العوام هذه  بين  ريعية  ،لومن  دولة  في  كفاية  ،خاصة  التحويلية  مدى  أهمها  ،الدخول  من  التحويلت    التي 

بما    الحكومية، من خلل الميزانية العامة لألفراد والمحافظات، وكذلك تلك التي بين األفراد/المؤسسات الخاصة
التعليم، طبيعة البطالة؛ قصيرة/متوسطة أم  ا  لعوامل   من الخارج. هذا إضافةويلت  فيها التح لثروة/االدخار، 

  وما يتبعه من   من ناحية أخرى، يعتبر توفير فرص العمل ولكن  .  الخالنزاع والعمليات المسلحة،  بعيدة المدى،  
الوسائل المستدامة لتخفيض نسبة    من أهم(  التأهيل/تخفيض البطالة ومعدلها )بالترافق مع ترقية التعليم والتدريب 

تقديراتنا أن تغير معدل البطالة )زيادة استطلعنا/بين  يالسكان تحت خط الفقر. فكما يتبين من الهامش أدناه  
  نقطة   2.4ونقصانا ( بنقطة واحدة يقود إلى تغير، بذات االتجاه، في نسبة السكان تحت خط الفقر بحوالي  

 3لمؤثرة األخرى، بالطبع(.)بافتراض ثبات العوامل ا
 

  %( غير أن نسبة السكان تحت خط الفقر ازدادت 75% إلى  79)من    2014و  2012اإلعالة بين  بالرغم من انخفاض معدل   2
ت للعمليات العسكرية في  َتَعرَّض. وربما يعود ذلك إلى عوامل تتعلق بفقدان الدخل في المناطق التي 2012عنها في   2014في 

 .داعش اإلرهابيةعصابات محافظات الوسط األعلى حتى قبل هجوم 
)حاصل قسمة عدد    p، تربط بين نسبة السكان تحت خط الفقر2012، لسنة رانحداعادلة م tscoefficien معلمات  تم تقدير  3

)حاصل قسمة عدد العاطلين على عدد قوة    المقابل   uومعدل البطالة  (  100السكان تحت خط الفقر على عدد السكان الكلي ×  
الثمانية عشر( ل100العمل ×   بياناتهما  ،لمحافظات  المركزي لإلحصافي    والتي وردت  الفنية و ب(  -2019ء )الجهاز  اللجنة 

الذي  ،  "2R  "معامل التحديدوفي هذا التقدير يتبين أن ما ُيطلق عليه    .(، تباعا  2016لسياسات التخفيف من الفقر في العراق )
 ، أي حوالي الثلث المشار له في المتن:0.32ُيَشخِ ص مقدار التغير في نسبة الفقر الذي يفسره تغير معدل البطالة، يساوي 

p = -5.8   +   2.4 u,     R2 = 0.32, 

t-v (-0.56)     (2.74).  
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  هشاشة الهيكل اإلنتاجي  ًا:لثثا
 ( الناتج المحلي اإلجمالي 3-1)

  اختلل و   العمليات المسلحة، وبالرغم من  د العوائد النفطيةزايوالتي اتسمت بت   2013- 2003خلل السنوات  
غير   نما  ،ناألم اإلجمالي  المحلي  ب-الناتج  أهم    4. ويا  سن  (%9)  حواليبلغت    ملموسةنسبة  النفطي  وكانت 
- رغي"/ةالنفطي -غير  نشطةوباقي األ وملكية دور السكن  "الحكومة العامة"    هي:  دة لهذا النموالمولِ   نشطةاأل

ين والضمان االجتماعي والقوات العامَ فلقد ساهمت الحكومة العامة )اإلدارة العامة والصحة والتعليم  .  "السلعية
ولقد   .هذه  النفطي-في توليد أكثر من نصف نسبة نمو الناتج غير المسلحة( وملكية دور السكن في ما بينهما  

نشاط   ناتج  وغير تجارة  ساهم  النفطي  العام  االستثمار  وكذلك  والمفرد  العامة  -الجملة  الميزانية  في  النفطي 
- وباقي األنشطة غير   (من خلل نشاط البناء والتشييد )  الخاص/العائلي بما فيه في تشييد المساكنواالستثمار  

- نسبة نمو الناتج غير   ما يزيد على ُخمسيبتوليد    ، في ما بينها  ،)عدا الزراعة والصناعة التحويلية(  نفطيةال
ية إال بنسبة قليلة ال تتعدى نسبة  . من ناحية أخرى، لم يساهم مجموع ناتجي الزراعة والصناعة التحويلالنفطي

يساهم في انخفاض مساهمة   نموهما المتدنية،وباإلضافة لنسب  ( أدناه.3الشكل )  )أ( في :نمو السكان. انظر
حصة  بلغت    فلقد   .فيه  نسبيا    هماينخفاض حصت ا النفطي  -في نمو الناتج غير ناتجي الزراعة والصناعة التحويلية  

الزراعي الجارية )و %  10حوالي    الناتج  باألسعار  القياس  الثابتة(16حوالي  عند  باألسعار  القياس  ،  % عند 
؛  % عند القياس باألسعار الثابتة(4.7% عند القياس باألسعار الجارية )و 4.4ويلية  وحصة ناتج الصناعة التح

العرض المتوفر  أزمة المياه، التي بدأت قبل ثلثة عقود، وتمثلت في شح    وال شك أن لتفاقم   (.4( و)3الجدولين )
ء الزراعي عف األداأثر في ضمن دول الجوار، من ناحية، والتبذير في استعماله داخليا ، من ناحية أخرى،  

 بما فيها إنتاج النفط الخام.  نشطةوحتى الصناعي، والذي سيمتد مستقبل لباقي األ
مرتبطة    ،سلعية-غير   خدمية، معظمها  أنشطةالنفطي  -نمو الناتج غير   مصادر   أهمكانت    وبالنتيجة

المتصل المَولَّد  الطلب  خلل  من  النفط  بإنتاج/تصدير  كبير  غي  ،بشكل  أو  مباشر  مباشربشكل  بنفقات    ،ر 
 ( مقوماته. weak sustainability؛ مما يشير إلى هشاشة )أي ضعف استدامة  العامة)االتحادية(  الميزانية  

وضعف استدامة توليد فرص متنامية للعمل؛ انظر  ضئيل نفطي- ولقد انعكست هذه الهشاشة في تصدير غير
 (.2018( ومرزا )9( و) 6الجدولين )

فلقد كان لتبعات انخفاض العوائد   ،2014، اللتان بدأتا في  زمتين المزدوجتينأما بعد حدوث/استمرار األ
عصابات داعش االرهابية، خاصة في المناطق الوسطى/الشمالية  النفطية والتخريب الذي ترتب على احتلل  

في انخفاض وبالذات في مجاالت البناء والتشييد والزراعة والصناعة التحويلية واالستخدام الحكومي، أثر بارز 
 

األنشطة االقتصادية عدا قطاع استخراج النفط مجموع القيم المضافة في جميع  النفطي،  -غير اإلجمالي  المحلي   الناتج يساوي    4
ي فهشمل في نشاط الصناعة التحويلية  تُ   ، الخ،تكرير النفط والبتروكيماويات وتصنيع الغاز  أنشطة  الخام والغاز. على هذا بما أن

 النفطي. -بذلك جزء  من الناتج المحلي اإلجمالي غير
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"قادت العمليات  النفطي. ففي ما يخص مجاالت وأثر التخريب في الزراعة فلقد  -الناتج المحلي اإلجمالي غير 
،  بشدة  االقتصادية في مناطق العمليات. ولقد تأثر النشاط الزراعي  نشطةسلحة ضد داعش إلى عرقلة األالم

. وباإلضافة للسيطرة على اإلنتاج صادرت حيث وقعت أفضل المناطق إنتاجا  للحبوب تحت سيطرة داعش ..
  من دخولهم.   مزارع  ألف  400حوالي    حرمت   طن من الحبوب ألرسالها إلى سوريا وبذلكعصابات داعش مليون  

، كما استخدمت IEDs،  نها استولت على معدات زراعية، واستخدمت أنابيب الري لصنع العبوات الناسفةأكما  
. أما في  UNESCO, et al (2019a. p. 66)؛ أنظر:  سيلة عقاب ..."أسلوب قطع الماء عن المزارعين كو 

بالغ  "االقتصادية األخرى فلقد    نشطةالصناعة التحويلية واأل تأثير سالب  على  كان لظهور عصابات داعش 
التحويلي  نشاط انخفو ة.  ـــالصناعة  النشـــلقد  بدرجـــض  االقتصادي  التي سيطرت ــاط  المناطق  كبيرة جدا  في  ة 

اإلنـــكم.  يهاعل أدى  العمليـــا  العسكريـــفاق على  تجفيـــات  إلى  التمويـــة  لألـــف  أنظةـــاالقتصادي  ةـــنشطل  ر:  ــــــ"؛ 
UNESCO, et al (2019b. p. 51).   

- نتيجة لذلك، وعوامل أخرى سلبية استمرت منذ ما قبل ظهور داعش، بلغت نسبة انخفاض الناتج غير
. وفي هذه السنوات كانت أهم مصادر هذا %( سنويا  3.2-)حوالـــي    2018- 2014النفطي خلل السنوات  

.  أخرى   نفطية - غير  أنشطةو التحويلية(  -االنخفاض انخفاض نواتج البناء والتشييد والزراعة )وبتأثير أقل الصناعة
الميزانية العامة    انخفاض النشاط االستثماري فيلركود/فلقد تسبب انخفاض نشاط البناء والتشييد، بدوره نتيجة  

.  النفطي-بما يقرب من ثلثين نسبة االنخفاض في الناتج غير   2013بعد سنة    ط الخاص/العائلي وفي النشا
ذكر تحويلية بمساهمة تُ لناتجي الزراعة والصناعة ا  فيه  الوقت الذي لم يساهم  ولكن مما يفت االنتباه أنه في

بأقل   ناتجيهما مجموع    النخفاض الملموس فيتسبب ا  ،2013-2003السنوات    خللالنفطي  -الناتج غير  بنمو
ويلحظ أن المساهمة  .  2018-2014خلل السنوات    النفطي -ثلث نسبة االنخفاض في الناتج غير قليل  من

حدثت بالرغم    ، خلل الفترة الثانية،النفطي-طين في انخفاض نسبة نمو الناتج غير الهاذين النش  الكبيرة نسبيا  
% عند 9وحوالي  % عند القياس باألسعار الجارية )10حوالي  ا  والتي بلغ مجموعهم  فيهمن تدني حصتيهما  

  ، في حين لم يتسبب انخفاض السكن بحوالي الُعشروتسبب انخفاض ناتج ملكية دور    5. القياس باألسعار الثابتة(
نسبة نمو الناتج    أخرى إيجابيا برفع  أنشطة . من ناحية أخرى، ساهمت  إال بنسبة ضئيلةناتج الحكومة العامة  

النفطي، خاصة نشاط النقل والمواصلت والخزن، مما خفف بشكل ملموس من وقع المساهمات السلبية -ير غ
هذا (.  4( و)3أنظر الجدولين )  6. نفطية أخرى - وأنشطة غير  التحويلية-الصناعة/والزراعةنواتج البناء والتشييد  ل

 
% خلل  6.6إلى    2013-2003% خلل السنوات  9.9من    النفطي- غيربينما انخفضت حصة النشاط الزراعي في الناتج    5

ة أشد   انخفضتفإنها    ،سعار الجاريةعند القياس باأل 2018-2014السنوات   %، على التوالي، عند  6.9% إلى  15.7ن  م  بِحدَّ
يعكسه المقياس باألسعار  يإلى االنخفاض الكبير في اإلنتاج الزراعي )الذ ة هذه الِحدَّ القياس باألسعار الثابتة. ويعود السبب في 

 (. 2( في الملحق )4( و)3، بين الفترتين. أنظر الجدولين )سعار الجاريةوعدم انخفاض القيمة بالتناسب عند القياس باأل  (الثابتة
وملكية دور السكن، الخ، في  تحويلية  ال-البناء والتشييد والزراعة/الصناعة   أنشطة  اتاألثر السلبي لمساهم  مجموع  يلحظ أن  6

%. ولكن هذا  100يزيد على    ،2018-2013النفطي، خلل السنوات  -الناتج غير  متوسط نسبة انخفاضعلى  (،  3الشكل )
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لم تقود إلى ارتفاع ملموس  الزيادة  ، ولكن هذه  2019-2017مع ملحظة أن عوائد النفط زادت خلل السنوات  
  ولقد َقيََّد هذا التأثير   .النفطي-الناتج غير   انخفاض /في نسبة نموضعف تأثيرها، نسبيا ،  ، ومن ثم  في النفقات 

اإلنفاق االستهلكي  نمو  في تحديد  ؛ خاصة  2019- 2016ببرنامج صندوق النقد الدولي  أيضا  االلتزام، عموما ،  
 ، أدناه.(6جدول )، والأدناه (3شكل )ال)ب( في  :انظر ومي.م ومن ثم االستخدام الحكالعا

 2018-2003  النفطي-الناتج غير  نمواالقتصادية في  نشطةال ( مساهمة 3)  لالشك 
% 

%  9مساهمة النشطة االقتصادية في تحقيق نسبة نمو )أ( 
2013-2003النفطي -سنويًا في الناتج غير  

     ة في تحقيق نسبة انخفاض طة االقتصاديمساهمة االنش)ب( 
 2018-2014النفطي -% سنويًا في الناتج غير4-

   
النشاط بين    :المصادر السنة األخيرة والسنة ما قبل  نسبة المساهمة محتسبة لكل نشاط اقتصادي كحاصل قسمة زيادة ناتج 

جدول  ال  ، كما وردت في100ين ×  هاتين السنتالنفطي بين  -مقسومة  على زيادة الناتج غيراألولى، في كل شكل،  
 ( في هذه الورقة. 2في الملحق )  (3)
 . %(100-( يساوي )ب%( وفي )100( يساوي )أمجموع المساهمات في ) مالحظة:

 

ات  ــوع المساهمــأن مجمفــة  ــنتيجالبرى. و ــأخ  أنشطةوالخزن و   واالتصاالتأثر إيجابي لنشاط النقل    هخففألثر السلبي  المجموع ل
غير النفطية فيها، في المتن،    نشطةالنفطي ومساهمة األ-%(.  نسب نمو/انخفاض الناتج غير100-)اوي  ــة يســة واإليجابيــالسلبي

القوميلناتج المحلي اإلج"امحتسبة على أساس بيانات   المركزي  الصادرة عن الجهاز    2018-2002للسنوات  "  مالي والدخل 
  2018"نهائية" )"فعلية" بتعابير الجهاز( في حين أن بيانات    2017-2002لإلحصاء/وزارة التخطيط، بغداد. مع العلم أن بيانات  

لة  "أولية" ولكن مثل هكذا تعديل قد يغير النتائج.    2018ألرقام  الحق  جوهري  إن أي تعديل    ( ومصادره.3، أنظر الجدول )ُمَعدَّ
لة من تقدير أولي أسبق. ثانيا ، أن هذه األرقام، مقارنة مع سنة   2018أوال ، ألن أرقام جوهري غير متوقع.  األولية هي أرقام ُمَعدَّ

الذي ضهر في  ، مقارنة مع الموسم السابق 2018/19تحسن في الناتج الزراعي، خاصة الحبوب، في الموسم ال ، تعكس2017
، مقارنة  2016ضمن اتجاه النخفاض حاد في الناتج الزراعي بدأ منذ سنة   يندرج من  2018وأخيرا  فإن رقم  .  تصريحات رسمية

 : ، حيث ورد ما يليUNESCO, et al (2019a, p. 12) (. وكذلك 3؛ أنظر الجدول ) 2015- 2013بالسنوات 

  ‘The agriculture sector was growing rapidly, nearly doubling in value between 2009 and 2013, before 
falling by 30% after 2014. [It] has faltered due to conflict, poor access  to water, deteriorating soil 
quality, challenging legislative environment; and low public and private  investment in new 
technologies for equipment, irrigation, farming, and fishing’ . 
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 االستثمار اإلجمالي:  المحلي تكوين رأس المال الثابت (3-2)
بجزء منه انعكاسا  لتباين نمو االستثمار )التكوين    النفطي،-لقد كان األداء المتباين بين الفترتين، في الناتج غير 

ومن  في    الرأسمالي( أخرى.  ناحية  من  الثانية،  الفترة  في  الرأسمالية،  األصول  وتدمير  ناحية،  من  الفترتين، 
المناسب اإلشارة إلى أن االستثمار يؤثر في مستوى ونمو اإلنتاج من خلل تأثيره في مستوى ونمو رصيد رأس  

رأس المال وما زاد عن ذلك  يمثل الطاقة اإلنتاجية في االقتصاد. فاالستثمار يعوض اندثار رصيد  المال الذي  
. وكما يتبين من الشكلين  الرصيد ندثار ينخفض  االولكن إذا تخلف عن تعويض  ،  يقود إلى نمو )زيادة( مستواه 

% سنويا  خلل  18  بحوالي(  1988)مقاسا  بأسعار  النفطي  -أدناه، نما االستثمار غير  ،(5جدول )( وال6( و)5)
نسبة    انخفاضي تبلغكان باتجاه    فإنه  2017- 2014. أما خلل الفترة الثانية  2013- 2002الفترة األولى  

  في مع ملحظة أن االندثار في رصيد رأس المال    .2007، مقاسا  هذه المرة بأسعار  %( سنويا  24- )  تغيره
نولوجي ولكنه امتد إلى تدمير األصول الرأسمالية نتيجة  والتك  يياد الفترة الثانية لم يقتصر على االندثار االعت 

للعمليات المسلحة ضد عصابات داعش. وبالرغم من غياب بيانات عن التدمير الناتج عن العمليات المسلحة، 
االتجاه    ض انخفازه  كَّ التي يمثلها رصيد رأس المال، رَ   الطاقات اإلنتاجية، ن أن التدمير في  ي ِ بَ فإن حقيقة حدوثه تُ 

غير ل  العام األولى. -لستثمارات  الفترة  مع  مقارنة  الثانية  الفترة  في  أن    7النفطية  هذه ركود/ذلك  انخفاض 
النفطي فكيف بالتدمير  -االستثمارات يستبعد إمكانية تعويض االندثارات االعتيادية/التكنولوجية، في النشاط غير

)ومن    لم يؤدي لنمو رصيد رأس المال  2014مار بعد  الستث أن ا   اتج عن العمليات المسلحة. نخلص مما تقدمالن
ن أ. بل يمكن القول في ضوء التدمير الذي حدث بعد هذه السنة  النفطي-ثم الطاقة اإلنتاجية( في النشاط غير 

مقارنة    2017-2014في فترة  ض  انخف  النفطي-في النشاط غير   رصيد رأس المال )ومعه الطاقة اإلنتاجية(
النفطي  -مما ساهم )من ناحية العرض( في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي غير  2013- 2003مع فترة  

  8خلل الفترة الثانية، المشار أليه أعله. 
 

في منشور الجهاز المركزي   2016رأس المال باألسعار الجارية والثابتة للسنوات حتى نهاية    )رصيد(  تتوفر تقديرات للمتراكم من  7
لى عدم توفر  إ . ولكن باإلضافة  2019  أكتوبر/تشرين األول  1ُمَنزَّل من الموقع اإللكتروني للجهاز في    (غير مؤرخ)  لإلحصاء

االندثار المفترض لحساب المتراكم )الرصيد( من رأس المال هو  نتفصيلية في هذا المنشور يتبين من الشرح الوارد فيه اجداول 
  السنوات  لل خ ضد عصابات داعش  لعمليات المسلحةلر مقدار االندثار الناتج عن التدمير نتيجة دَّ قَ االندثار االعتيادي. أي لم يُ 

2014-2016 . 
  % 8.2. وباستخدام معدل اندثار  1988بأسعار    ينارمليار د  160حوالي    2014في    العراقد( رأس المال في  بلغ متراكم )رصي  8

  13حوالي    ،2014، كما هو في نهاية  على رصيد رأس المال  بقاءلإل  2014في    من اندثار  2015في    بلغ ما ينبغي تعويضه
وفعل    %.8.2، والذي احتسب منه أيضا  معدل االندثار  (2016)  لإلحصاءالجهاز المركزي    . أنظر1988  بأسعار  ينارمليار د

مما يبين أن رصيد رأس المال تم تعويض اندثاره وزيد عليه )في    ،يساوي أكثر من ضعف هذا المقدار  2015كان االستثمار في  
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- النمو الموجب في االستثمار غيراالقتصادية في توليد    نشطةشارة إلى أن أهم األومن المناسب اال

هرباء/الماء اللذان ساهما في ما بينهما بحوالي  كانت الحكومة العامة والك  2013-2003خلل الفترة  النفطي  

النفطي. في ذلك الوقت لم يساهم نمو االستثمار في الزراعة والصناعة  -% من نسبة نمو االستثمار غير70

فلقد كانت    االستثمار السكنية  النفطي. أما مساهم-% في توليد نسبة نمو االستثمار غير5التحويلية بأكثر من  

ن  من  جدا .  االنتباهمتدنية  يثير  مما  أخرى،  مساهمة    احية  أن  هو  الفترة،  تلك  في    ي االستثمار اإلنفاق  خلل 

الكهرباء/الماء كانت عالية في الوقت الذي عانى االقتصاد والمجتمع عموما  من نقص في الطاقة الكهربائية 

 . (، أدناه4الشكل ))أ( في  ر:أنظ .مقابل الطلب المتنامي عليها 

حول هشاشة    ،في القطاعات غير السلعية ذات الملحظةالنفطي  -غير االستثمار    نموز  ك  رَ ويثير تَ 

 ، المشار أليها سابقا . النفطي-غير  )ضعف استدامة( الهيكل اإلنتاجي

%(  24-النفطي بنسبة ) لستثمار غير  االتجاه العام لالتي انخفض    2017- 2014أما خلل الفترة   

مة العامة والكهرباء/الماء كما يبدو  النخفاض هما، مرة ثانية، الحكو كان أهم نشاطين في تسبيب هذا ا،  سنويا  

% من االنخفاض في نسبة نمو االستثمار 83، حيث ساهما في ما بينهما بحوالي  (4شكل )ال)ب( في  من  

، بالرغم من تقلب الزراعة والصناعةمجموع  نشاطي السكن و   النفطي. غير أن ما يلفت االنتباه أن كل  من-غير 

 النفطي بحيث خففا قليل  من انخفاضه.- ساهما ايجابيا  في نمو االستثمار غير  ا،متثمار فيهاالس
 

  2017مليار دينار وفي    12.8  حوالي  رأس المال  بلغ تكوين  2016ما عدا التدمير الذي رافق احتلل داعش(. ولكن في عام  
؛ أرقام خلفية  ندثار التدميري فكيف باال  السنوي   وهذه بالكاد تعوض عن االندثار االعتيادي  1988بأسعار  مليار    15.8حوالي  

- 2014في السنوات    بنسبة ملموسة  النفطي في االستثمار الكلي-انخفاض حصة االستثمار غير  وفي ضوء حقيقة.  (5للجدول )
السنوات    2017 الجدول ) 2013- 2003مقارنة مع  النشاط غير  أن االستثمار  إلى   يمكن أن نخلص  (، 5،  بعد    النفطي-في 
في ضوء التدمير الذي حدث   ل )ومن ثم طاقة اإلنتاج( في هذا النشاط. ال بل يمكن القوللم يؤدي لنمو رصيد رأس الما  2013

- 2014انخفض في فترة  النفطي  -)ومعه الطاقة اإلنتاجية في االقتصاد( في النشاط غيرلمال  ن رصيد رأس اأبعد هذه السنة  
%  93النفطي في االستثمار الكلي حوالي  -ففي الوقت الذي كانت حصة االستثمار غير  . 2013-2003مقارنة مع فترة    2017

السنوات   إلى حوالي    2013-2003خلل  انخفضت  السنوات  68% و66فإنها  الجارية  ؛  2017- 2014% خلل  باألسعار 
تباعا ؛   )الوالثابتة،  الجه  . (5جدول  منشور  أن  المال  االحظ  لرأس  المتراكم  عن  األ  2014-2001ز  حسب  يقسمه    نشطة لم 

 النفطي. -بالمستطاع عرض رصيد رأس المال للنشاط غير ليساالقتصادية وإنما حسب نوع األصول. لذلك 
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  النفطي-غير   تكوين رأس المال الثابت المحلي اإلجمالي )االستثمار(  نموفي االقتصادية  النشطة( مساهمة 4)  لالشك 
2003 -2017 ،% 

مساهمة النشطة االقتصادية في تحقيق نسبة نمو  )أ( 
   2013- 2003النفطي -نويًا في االستثمار غير % س18

        مساهمة النشطة االقتصادية في تحقيق نسبة انخفاض)ب( 
 2017-2014النفطي -االستثمار غيرفي % سنويًا 24-

   
ما قبل السنة األخيرة والسنة  النشاط بين    استثمارنسبة المساهمة محتسبة لكل نشاط اقتصادي كحاصل قسمة زيادة    : المصادر

جدول  ، كما وردت في ال100النفطي بين هاتين السنتين ×  -غير  االستثمارمقسومة  على زيادة  شكل،  األولى، في كل  
 ( في هذه الورقة. 2في الملحق )  (5)
 %(. 100-)يساوي ( ب%( وفي )100( يساوي )أهمات في )مجموع المسا مالحظة:

 تحادية اال  لميزانيةوالتركيز على ا السياسات التنموية تواضع : رابعاً 
 ( تواضع السياسات التنموية4-1)

 ددة عفي وثائق مت  اقتصادية ظهرت   أفكارو   مبادئعلى  زالت    وال  توجهات اإلدارة االقتصادية  انطوت   2003منذ  
تحديد    بدون و   العملية التنمويةفي    القطاع الخاص /السوق   دورعلى    ممنهجواضح/غير  بشكل    بعضها  زك ِ رَ يُ 
التاريخية لمختلف  جربة  التمع   يتعارض بعضهاسادت توجهات  فلقد    .هذه العمليةلدور الدولة في    واقعي"اء/نَّ بَ "

وتحقيق  في توجيه    لسياسات عامة رصينة  كبيرةالهمية  األفي    حاليا ،  وصاعدة  ،حاليا/في السابق  ةرأسماليالدول،  
.  والحمايةاالستثمار واالسناد  ب لهما  سواء من خلل االشتراك المباشر أو غير المباشر أو ك  تنمية مثمرة،عملية  

من ناحية فعاليتها في العراق،    مدروسةالغير    عامة لمؤسسات دولية،ال  وصفات ال  بعض   تبنينتج عن    لذلك
  مجال   "إدارة"  علىدورها    ليقتصر   اإلدارة االقتصادية  تقليل فعالية   ،2003منذ    فعليا ،  ،التطبيقفي  ومجتزئة  

ريعي تمتلك فيه  اقتصاد  . وفي  العامة  )االتحادية(  من خلل الميزانية  ،بالذات   ، االستهلكي منهالكلي  الطلب 
  االهتمام هو    ،في ظل هذه المنطلقات   ،دارة االقتصاديةإلل  أهم توجهملموس أصبح    سنوي   مالي  فائض   الدولة

   .عموما  وتحسين المناخ االقتصادي  ويةالتنماالستثمارية/عملية الب  االهتمام بما يتقدم علىباالستهلك 
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من  و  التوجهات   تبعات كان  جادة  واضحةالستثمارية  االبرامج  ال  تواضع  هذه  تنموية  خطط    ( )في 
  ، . وبالنتيجةنفسها  تنفيذ ملموس للبرامج االستثمارية الواردة في الميزانية العامة  وتواضعمتوسطة/بعيدة المدى  

استثمارية،"خارطة طريق"  غياب في ظل   إنتاجية  وزمنيا  وإداريا  جدية ومفصلة قطاعي  ،  التنمية   في  ا   خطط 
استمر نقص الخدمات العامة )وأفضل مثال   لتحقيق التحول من اقتصاد ريعي إلى "اقتصاد متنوع"،  الوطنية

جوانب  وعدم كفاية وتدهور  ،عليهاعن مجاراة الطلب   الكهربائية وخدمات التعليم والصحة، الخ(   طاقةال  ا: عليه
المتنامية والمتزايدة الداخلة لسو العمل    لقوة العمل  االستخدام غير الحكومي  رص ف  تواضع ، و البنى األساسية  من

 . سنويا  
 االتحادية موية واالستثمار في الميزانيةن( السياسة الت4-2)

زنات ايوجد في المو   اسات التنموية وعدم االهتمام فعليا  بما يرد في الخطط الوطنية للتنمية ال يالس  تواضعنتيجة ل
الموازنات ال تشير إلى هذه الخطط. وباإلضافة لذلك    وجداول   أي صلة بهذه الخطط. فوثائق  (حاديةتاالالعامة )

 واضحة  ال تتوفر أداة (، 15، الفصل 2018، مرزا )نفسها  نتيجة لعدم وجود قائمة مشاريع في الخطط الوطنية
لو كان هناك مثل هذه   ما  في   اريعف قائمة مشتنفيذ تخصيصات استثمارية فيها تقابل تكاليبزنات  االمو   " زاملإل"

فيها وزارة   بما  المختلفة،  الوزارات  اقتراحات من  تعتمد على  الميزانية  الواردة في  المشاريع  لذلك فإن  القائمة. 
، بالرغم من وجود بعض من هذه األطر في وزارات متعددة، ولكن بدون إطار متوسط أو بعيد المدى  ،طيطتخال

نطوت الموازنات  ا  ،فطيةنعدا االستثمارات ال ما  بالنتيجة ففي  و   .رباء، الخائية والكهلموارد المكوزارات النفط وا
 على استثمارات تمليها الحاجات اآلنية. 

االستثمارية   النفقات  يخص  ما  فيالفعلية  وفي  القول،  يمكن  الميزانية  - 2007للفترة    المتوسط  في 
%  80أكثر من    ذَ فِ في الوقت الذي ن    (فَ رِ )أي ُص   ذ  فِ نُ   منها(  َص ِص )خُ   طَ طِ ما خُ   ن أقل من نصف فأ  ،2018

ذت باالنخفاض بعد خأ  2014حتى عام    ارتفاعها. كما ان االستثمارات بعد  النفقات التشغيليةتخصيصات  من  
ُيتأمل ان تتصاعد استثمارات إعادة االعمار في زيادة التخصيصات االستثمارية    ،ذلك في الوقت الذي كان 

 .(8جدول )ال. 2016نة  د سبع  نفذ منهاوزيادة المُ 

انتفاء وجود برنامج استثماري تنموي وربما وال حتى برنامج آني منظم   وتشير هذه الملحظات إلى 
البنية األساسية )غير النفطية(. فاألداة الوحيدة،    وإعادةي الخدمات العامة  فلتلفي النقص   تأهيل واستكمال 

احداث عاجزة عن    ،العامة  الميزانية  بإدارة  المتمثلة  لسياسة الماليةفي العراق، وهي ا  ليا ، لإلدارة االقتصاديةعف
  و/أو   إدراكعن    زةارة االقتصادية عاجإلد اؤشر إلى أن  يمما    يواالجتماعواقع االقتصادي  لتأثير منظم في ا

 الذي أصبح يتفاقم بمرور السنين.  الخطير  عح هذا الوضي تصح
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 الحكوميالميزانية وسياسة االقتراض  عجز/( فائض4-3)
يتضح غياب معالم لسياسة مالية، او اقتصادية، واضحة من  ":  ( ما يلي271، ص  2018مرزا )  ورد في

المخططة لنفقاتها، واستهداف إنفاق أعلى من اإليراد المتوقع. ولقد ظهر ذلك في استهداف  مبالغة الميزانيات  
العجز لكيفية معالجة هذا  بدون التخطيط جديا   الميزانيات،  الزيادة في  عجز في  انعكاس ذلك على  ، ومدى 

. هذه المبالغة  "زانيات االقتراض العام المحلي والخارجي، التي ينطوي عليها العجز المخطط، في وثائق هذه المي
العجز المتوقع قابلها تحقيق فائض في المنفذ فعليا  من الميزانية لجميع    المبالغة في  في إمكانية اإلنفاق ومن ثم

يتبين التشوش والخشية المبالغ    ،. من ناحية أخرى 2016و   2015في ما عدا    2019-2003سنوات الفترة  
في الفصل األخير    أسعار النفط  بعد انهيار،  وما بعدها  2009  سنة  فيما حدث    ،العجز  احتمال حدوث   بها من

منه في الوقت   وزارة المالية  اع مع البنك المركزي لتفعيل اقتراض ز دخلت رئاسة الوزراء في ن عندما    ،2008من  
  25حوالي  )مليار دوالر    21  بحواليرصيد من فائض متجمع بالعملت اجنبية    هذه الوزارةكان لدى    يالذ 

  وبالرغم من األسعار النفطية المنخفضة  أدناه.  (7جدول )وال  (399ص  ،  2018؛ أنظر مرزا )دينار(  ترليون 
جة للقتراض الداخلي. اح  تكن هناكلم    يث بح .  2010و  2009، خلل السنتين  الموازنة فائضا  حققت  في حينه  

ترليون دينار خلل تلك    4.7للقتراض الداخلي بمقدار    غير أن الخشية غير المبررة حينئذ دفعت الحكومة
الدولي للحصول على قروض تحوطية أثبتت الوقائع  للجوء إلى صندوق النقد  ا  ، وكذلك9(7جدول )السنتين، ال

ببرنامج صارم    االلتزاممن خلل    2015في سنة    ، بعد ذلك،وق ت للصند كما لجأ  10أنها لم تكن ضرورية. 
 االتفاق.   اتاحهاالقروض التي  من ستخدم جزء. وفعل  اُ 2019-2016للسنوات 

 
الفرق الموجب بين رصيد الَدْين في تلك    (، بأنه2( في الملحق ) 7، من الجدول )معينةاالقتراض في سنة    يمكن قراءة مقدار  9

أما نتيجة لتخفيض الديون كما تم بالنسبة للديون    ،السنة السابقة. أما الفرق السالب فيبين انخفاض رصيد الَدْينرصيده في  السنة و 
ذلك الجزء من خدمة الَدْين   تسديدأو يكون التخفيض نتيجة ل ،نادي لندن توتلك المصنفة تح نادي باريسالمصنفة تحت عنوان 

 . (7جدول ). مع العلم أن خدمة الَدْين  تتضمنها أعمدة النفقات في الصللألالذي يمثل تسديدا  
فأن   في إطار اللجوء للقتراض، وبالرغم من الوفرة النسبية للحتياطيات الدولية خاصة تلك التي تحت تصرف وزارة المالية،"   10

 Stand-By، دخلت في ثلث "ترتيبات تحوطية،  2010- 2005اإلدارة االقتصادية وتحسبا  من عجز محتمل، خلل السنوات  

Arrangements  الفترة التمديدات(  )مع  غطت  الدولي،  النقد  صندوق  مع  قروض  2013آذار  - 2005"،  على  وانطوت   ،
  475.4مليون دوالر )يعادل    727، حوالي  2005ل، في كانون أول  ". ولقد بلغ قرض الترتيب األو precautionary"احتياطية،  

. وبلغ قرض الترتيب الثالث، في  2005مساويا  لقرض  ، مبلغا  2007(. وبلغ قرض الترتيب الثاني، في كانون أول  SDRن مليو 
والثاني ولكنه استخدم  (. غير أن العراق لم يستخدم القرضين األول SDRمليار    2.38مليار دوالر )  3.7، حوالي 2010شباط  

من القرض  كان قد تم تسديد أغلب ما ُسِحب    2015( من الثالث. وبحلول أواخر  SDRمليار    1.07مليار دوالر )  1.56حوالي  
 (. 272، ص 2018مرزا ). أنظر: "الثالث
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كان من   ما إذاالتساؤل حول    2019-2004خلل السنوات  الملموس  تطور فائض الميزانية  ويثير  
فقبل حدوث األزمتين    11؟( 7جدول )ال  بالحجم المبين في   ة الداخلين العام خاصيْ زيادة الدَ   أو المبرر  ي ور الضر 

ترليون    158حوالي    2014-2003الحسابي لفوائض الميزانية للسنوات    راكمالمتبلغ    2014لعام    المزدوجتين
من أقل من   لدى الجهاز المصرفي  الودائع الحكوميةرصيد  ولقد انعكس ذلك بجانب منه في تصاعد  دينار.  

أيضا  بجانب آخر    انعكس. كما  2014في نهاية  دينار  ترليون    38إلى حوالي    2003  نهاية  ر فيترليون دينا
  78إلى حوالي    2003  نهاية  البنك المركزي من "ال شيء" تقريبا  في  فيفي زيادة إجمالي االحتياطيات الدولية  

لعجز  اضه خلل عامي اوبالرغم من انخف  .(7جدول )ال  12. 4201  نهاية  فيمليار دوالر(    67)ترليون دينار  
نهاية  بعد ذلك. فلقد بلغ في    المعتدل  زايد تالحسابي لفائض الميزانية استمر بال المتراكم  ن  ، فأ2015/2016

  وصول هذا الفائض، بجانب منه، في    انعكس  ولقد .  (مليار دوالر  133ترليون دينار )   162حوالي    2019  أيلول
مليار    68ترليون دينار )  80حوالي  إلى    واالحتياطات الدولية  دينار،  ترليون   55  إلى   الودائع الحكوميةرصيد  

أي من هذين  ، لم يستوعب،  2014ولكن كما كان عليه الحال في نهاية    13. 2019  أيلولدوالر(، في نهاية  
 (.2، وكذلك الملحق )(7جدول )ال انظر أسفل هذا الفائض الحسابي المتراكم.  ، بشكل كاملالرصيدين

التي من  و ، نتيجة لعدة عوامل،  الذكر، يشوبها عدم يقين، آنفة  تراكمحسابي المالفائض الأرقام    ولكن
. إن حجم  "مسددةالغير  "سلف  كال،  2019السنوات السابقة لسنة  "متأخرات" لم يجري صرفها في موازنات    بينها

مشروع    في  السلف غير المسددة  بالرغم من ذكرف  .المعالم  واضح، غير  2019- 2006هذه السلف خلل الفترة  
تحديدا   تذكر    لم  أرقام صرفها )اطفاءها(  فإن،  2019-2015  موازنات السنوات تكرار ذلك في  و   2014موازنة  

كما ان التضارب في التصريحات يفاقم عدم اليقين حول أرقام هذه    .أو في تقارير تنفيذها  هذه الموازنات في  
  14السلف وبالتبعية الفائض الحسابي المتراكم. 

 
 مليار دينار. 179فائضا  مقداره   أيضا ،، 2003ذة في سنة فَ نَ حققت الميزانية العامة المُ  11
صندوق تطوير العراق  في    ( حول تقسيم االحتياطيات الدولية في البنك المركزي عندما كانت عوائد تصدير النفط تودع1الملحق )  أنظر  12

Development Fund of Iraq, DFIنُِقلت موجودات العراق في صندوق تطوير العراق،    2014"في أيار   . ولكن:2014، حتى آيار
DFI في البنك المركزي. لذلك أصبحت جزء  من االحتياطيات الدولية، اعتبارا منذ ذلك    300/600لحكومة  بية ل، إلى حساب العملة األجن

، تحت إدارة وزارة المالية  300/600التاريخ. ويقع معظم االحتياطيات الدولية تحت إدارة البنك وجزء صغير، متناقص، منها، بما فيه حساب  
 (. 425، ص 2018، مرزا )"[(7) جدول]كما يبدو من العمود األخير في ال

لم يتغير كثيرا  في نهاية    إجمالي الموجودات األجنبية لدى البنك المركزي رصيد  للبنك المركزي أن    اإللكترونييبين الموقع    13
 مليار دوالر. 67.6ترليون دينار أي ما يعادل  79.9بلغ  إذ  2019

-2014، أن السلف غير المسددة للسنوات  2019  نوفمبر/ثانيتشرين ال  12ذكر رئيس الوزراء في اجتماع لمجلس الوزراء في    14
  2019من قانون موازنة    13ر. ولكن ورد في المادة  ترليون دينا  13، تبلغ  2019، والتي ينبغي تسديدها في موازنة  2018

هذه المادة، تعود    دارها في، والتي لم ُيحدد مق2019وكذلك تعليمات تنفيذها، أن السلف غير المسددة التي ينبغي تسديدها في  
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من خلل    من وزارة الماليةاستجابة   وعدم اليقين، حول أرقام الفائض المبين،    ساؤالت هذه التوتتطلب  
الفائض ستخدم فيها المجاالت التي اُ و  للنفقات، بما فيها السلف غير المسددة، واإليرادات  ةمفصل  ات بيان حساب

داخلي والخارجي تراض الفي االق  ت الزيادةكان  في ما إذاتساؤل    اإلجابة على  . كما ينبغيالحسابي المتراكم
   ؟إذا كان فعل  تحقق الفائض الحسابي المتراكم المبين أعله  ،ة  ضروريأو  ة  مبرر فيه  ت بالشكل الذي تم

 اآلنية استمرار سياسات الحلول  ًا: خامس
التواضع في قاد  السنتين األخيرتين،  التحسن األمني الملموس خلل  البنى    إعادة  بالرغم من  تأهيل وتطوير 

الخاص،   لنشاطل  غير محابية  ممارسات /استمرار تشريعات و ، من ناحية،  ، الخلتجارةاسية في النقل والطاقة وا األس
، من  للمنتجات الوطنية  حماية تعرفة فعالة  تواضع مستوى و   ثالثة، واستمرار الفساد، من ناحية   انية،ثمن ناحية 

 ات التالية: تبعال إلى تفاقم/ظهور ،العقدين الماضيينخلل  ، الخ،رابعةناحية 

الداخليلُ خَ تَ  ( أ) الخاص  النشاط  االِ   والخارجي  ف  ذلك  في  بما  التنموية  العملية  أسناد  القيام    حجامفي  عن 
في توليد فرص االستخدام لألعداد المتنامية الداخلة لسوق    الملموسةبالمشاريع المنتجة ذات اإلمكانيات  

بتواضعها في دعم  (  خطط التنمية الوطنيةيها  ا ف)بم وفي ظل استمرار اإلدارة االقتصادية    سنويا .  العمل
 )بالمعايير الدولية(  سيقود ذلك إلى تنامي البطالة في وضع يتسم بنمو سكاني عاليقاد و التنمية المستدامة  

 ه.يسانده تواضع السياسة السكانية المتضاربة بين تشجيع النمو السكاني أو الحد من 
، من قبل النشاطين  دة للستخداملمولِ ريع االستثمارية المنتجة وااالقبال على القيام بالمشا  ضعفلنتيجة   ( ب )

تقوم    وفيها  ."األجنبي "كمقاول" في ما سمي "الفرص االستثمارية  مستثمرالمجال لل  حَ تِ فُ   العام والخاص،
األجنبية   متفق عليهاالشركات  مشاريع  العامة  بتنفيذ  الوزارات/المؤسسات  فيها  مع  بما    ، إنشاءها  تمويل، 

للقيام بالمشاريع التي عجزت    ،العامةبضمانة الميزانية    بعضها  ،لهذه الوزارات/المؤسسات العامة  ض كقرو 
 

الفعلية كما تظهر في النشرة االحصائية  العامة . مع العلم أن نفقات الميزانية2018- 2014وليس فقط  2019لكامل الفترة قبل 
"حساب الدولة للموازنة اإلتحادية"، في الموقع اإللكتروني   Excel  ل ملفات( أو في جداو 2018السنوية للبنك المركزي )حتى  

، من غير  2018- 2014ضوء تحديده للفترة  . وفي  ، ال تبين ما ُسدد )ُأطفأ( من هذه السلف2019ية، حتى أيلول  رة الماللوزا
من ناحية   أم جميعها؟  2019التي ورد ذكرها في موازنة    السلف غير المسددةالواضح هل أن رئيس الوزراء يشير لقسم من  

رحيم    ، في مجلس النواب،، ذكر عضو اللجنة النيابية2014-2006رة  حجم السلف غير المسددة خلل الفت  بخصوصأخرى،  
  14شبكة موقع أخبار العراق،   ؛ أنظر:ترليون دينار 113تبلغ   2014و  2006ان السلف التي لم يجري تسويتها بين  ،الدراجي

لتحقق من هذا الرقم الكبير ومدى المبالغة فيه، وفي ما إذا  ومن الصعوبة ا .www.aliraqnews.com؛ 2015تشرين الثاني 
على أن ما ينبغي تسديده في   2019. ولكن في ضوء النص في موازنة  2018و   2015كان قد سدد قسم منه بين السنوات  

ن المستبعد ية أخرى، فأن م، من ناحية، والرقم الذي ذكره رئيس الوزراء، من ناح 2018يشمل كامل الفترة حتى نهاية    2019
 دقة الرقم الكبير الذي ذكره عضو اللجنة المالية. 
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تمويلها عن  ذلك.  الميزانية  ومشاريع    ويشمل  األساسية  البنى  وخدميةمشاريع  أصبح    بالنتيجة و   .إنتاجية 
زيادة مساهمة    ، بالضرورة،وسيلة لتمويل المشاريع العامة وليس  االستثمار األجنبي، بهذا الشكل، أساسا ،

 النشاط الخاص في العملية التنموية. 
ق  ي طر   عن  العامة-الميزانية/استثمارات "القطاع العام"جانب من  تمويل    ،، بالمحصلةهذا الوضع  تيحوي  (ج)

إلى احتمال ظهور بوادر   يقود   في االقتراض والتوسع  استمرار هذه التوجهات    ولكن  .االقتراض الخارجي
،  اقتصادية واجتماعية  جديةبتبعات    ،تتفاقم مستقبل ، نتيجة ارتباط االقتصاد بقروض خارجية  قد أزمة مالية  

 . ةالخارجي ن و عن اإليفاء بخدمة الدي ، من خلل الميزانية العامة،حين تعجز العوائد النفطية
دة االعتماد  إلى زياسيدفع    غير النفطية لتمويل إيرادات الميزانية العامة  نتاجيةضيق القاعدة اإلاستمرار  ن  إ  ( د )

  آفاق تباطؤ من ناحية أخرى، فأن . والتصديرية من خلل التوسع في طاقاته اإلنتاجية)والغاز( على النفط 
ره  مستقبل  يدفع بدو   ،ي األحفور من ضمن الوقود    العالم،النفط في    عمالنخفاض استا، ومن المحتمل  نمو

في األمد   العالمي  استخدامه  نخفاض الى عوائده قبل  بغية الحصول ع  )والغاز(  إنتاج النفططاقات و   لزيادة
 . الطويل

إلى عملية تنمية وتنويع اقتصادي مستدام يساهم    هذه التبعات/التوجهات استمرار  يقود  المستبعد أن  ومن    (ه)
أساسي، كما تقوم عليه الفلسفة االقتصادية للسوق/القطاع الخاص، بعد   دورفيها النشاط الخاص الداخلي ب

2003. 

 العراق  في عوائد النفطالنخفاض   ةالمتوقعالفاعلة  ةاالقتصاديآلثار ل : مؤشرات أولية  دساً اس
 الحالية النخفاض عوائد النفطخلفية الزمة ( 6-1)
 نخفاض الطلب ال  األثر المزدوج  تفاعلعود إلى  تالنفط    أسعار  االتي انحدرت أليه  ة المتدنيةالحالي  يات ن المستو إ

على  ،  2020  بداية آذاراألخرى، في    +أوبكروسيا ودول  بعد عدم اتفاق    ادة عرضهيز و   ،على النفطالعالمي  
،  روناو ك  ڤايروسوباء    مكافحة  إجراءاتإلى    ويعود انخفاض الطلب   لتأثير التوقعات.إضافة    ،تخفيض اإلنتاج

دول العالم منذ  التي أشتد تطبيقها في مختلف    ،، الخوالسفر الداخلي والخارجي والعمل  المتعلقة بتحديد التجول  
، بمختلف تخفيض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  إلى المدى    ةمتوسط  وستمتد تأثيراتها،  آذار/مارس  أوائل

أما تأثير التوقعات في انخفاض األسعار فهو ينبع من  ض الطلب على النفط. فيتخ  وما يستتبعه من قطاعاته،
. هذا إضافة لعوامل ركودية دة للحركة والعملدِ حَ المُ اءات  اإلجر الذي ستستمر فيه    يالمدى الزمن   حول  عدم اليقين

 اءات مكافحة الوباء.ر قبل بداية إجظهرت 
ح  الحالي    وبالرغم من أن المنظور  ولكن من المتوقع   ،ألمد غير قصير  العالمية  استمرار هذه االزمةُيَرجِ 

أن يميل سعر النفط    ة االعتيادية االقتصادي والحياة    االلتحاق بالعملوعودة    واحتواء تبعاته بعد بلوغ الوباء قمته  
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نيسان   9في  ( بما فيها المكسيك في اليوم التالي) +أوبكدول مجموعة  اتفاقخاصة بعد  ،الزيادةللستقرار أو 
  في ي،  -ب -بعشرة مليين برميل يوميا ، م   اإلنتاج بتخفيض    ويقضي االتفاق  .إنتاجهاتخفيض  ، على  2020

- ب -م  6، وبعد ذلك  2020من تموز حتى نهاية   ابتداء  ي  -ب -مليون م  8اض  أيار وحزيران ليصبح االنخف
الذي  ،  +أوبك  دول  ( لمجموع"خطوط األساس"مجموع  )   مجموع اإلنتاجولقد ُحِدَد    .2022حتى نهاية نيسان    ي

المأخوذة  أوبك  سكرتارية    أرقامحسب  )  لهذه الدول  2018أكتوبر  /إنتاج تشرين األولمجموع  ب  ،تخفيضه  ينبغي
. أنظر اإلعلن  ي-ب -م  11بحوالي    لكل منهما  حدد   لتانالروسيا والسعودية  (، في ما عدا  مصادر ثانوية  نم

أقل مما حدد   هو 2018أكتوبر    مستوى إنتاج السعودية فيمع العلم أن    .OPEC (2020a)وبك  الصحفي أل
ولكن    ،ة نسبة التخفيض اإلعلن الصحفي ألوبك صراح  يرد فيولم  .  OPEC (2019, p. 56)  ؛في االتفاق  لها

  FT (2020)؛  % من خط األساس العائد لها23  تخفيض   +أوبكذكرت ان على كل دولة في  تقارير صحفية  

El-Gamal, et al (2020),  برميل، والتي العشرة مليين  نسبة  يوميا (  تمثل  تخفيضها  مجموع  من    )المزمع 
 ي(.-ب -م   43.5) +أوبكلدول خطوط األساس 

ومن المحتمل أن    ةغير يقيني  عوامليعتمد على وانتعاش الطلب  ة على األسعارفاقياالتتأثير ن أ غير 
غير قصيري وقتا   دول  .  ستغرق  اتفاقية  تعتمد فعالية  الدول   +أوبكففي جانب األسعار  على مدى مساهمة 

ائض" العرض ر سكرتارية أوبك أن "فد ِ قَ تُ  . على سبيل المثال،ايضا   األخرى المنتجة للنفط في تخفيض إنتاجها
،  مما يقتضي،  OPEC (2020b)،  ي-ب -م   14.7إلى    سيصل  2020من  خلل الربع الثاني  على الطلب  

 ر مصادرد   ـق  وت    .ي-ب -م   4.7دار  ـــا بمقـــنتاجهاض  ـــتخفي  الدول األخرى من    فعاال ،  +أوبكحتى يكون تخفيض  

أو    فحتى يعود لمستوياته السابقة  ،جانب الطلب   في. و Johnson & Standish (2020)؛  بركأخرى فائضاً أ
منها األشهر    قريب  األقل  ،القادمةالستة  فإن  حزم    ، على  أن  صحيح  عالميا .  ركودا     األنفاق ستشهد 

اإلنفاق وما    منستديم مستوى مناسبا     من دول العالم  للكثير   والتحويلت/الدخول الموزعة في الميزانيات العامة
أسعار النفط لما تبقى من    تستمرمن المتوقع أن  ن  أف  ،طلب على النفطالمستوى مناسبا  من  إدامة  يتبعه من  

هذا إضافة إلى أن انتعاش الطلب سوف يستغرق فترة    مما بلغته في كانون الثاني.بكثير    بأقل  2020  سنة
   ا .انخفاض أسعار النفط حاليأزداد بدافع الذي  من النفط الخزين العالمي استنفاد جزء من امن ضمنهو  ،في  كَ تَ 

 العراق  فيالنخفاض عوائد النفط  ة المتوقعةة الفاعلاآلثار االقتصادي إسقاطاتافتراضات ( 6-2)
التبعات االقتصادية في ما يلي سنعرض نتائج تمرين بسيط هدفه بيان ما يمكن أن يواجهه العراق من أهم  

اق العام والعجز في الميزانية )االتحادية(  الفاعلة حتى نهاية هذه السنة، وبالذات ما يتعلق بالعوائد النفطية واإلنف
حتياطيات الدولية لدى البنك المركزي. وبالطبع فأن أي العامة واالستيرادات وأثر ذلك على رصيد إجمالي اال 

ينبغي أن يفترض عدة سين تصديره، من ناحية، ومدى    كميةاريوهات خاصة ألسعار تصدير النفط و اسقاط 
ية أخرى. ذلك أن افتراص بلة انخفاض اإليرادات في الميزانية االتحادية، من ناح التخفيض الممكن للنفقات لمقا
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عدة سيناريوهات يؤمن نظرة متوازنة في ضوء عدم اليقين الشديد المتوقع للمستقبل. غير اننا سنتبنى منظورا   
تصدير    ت من خلل افتراض سعر نفط منخفض وكذلك انخفاض في كميةواحدا  متشددا  في جانب اإليرادا

حول    2020في نيسان   + أوبكيتناسب مع اتفاقية دول   ، بما2020النفط عن مستوى كمية تصديره في آذار 
تخفيض اإلنتاج، مع ملحظة أن خط األساس )اإلنتاج( للعراق الذي ينبغي تخفيضه والذي يعود لشهر أكتوبر 

  OPEC (2019, p. 56)؛ أنظر2020آذار  -التفاقية، ال يختلف كثيرا  عن إنتاج شهري شباط ، حسب ا2018

%(  23نسبة انخفاض اإلنتاج )نخفض بنفس  تس  التصديركمية  سنفترض أن  (. و 2( في الملحق )9والجدول )
- ب -م    2.77رتفع إلىتحزيران ثم  في )نيسان( وأيار و ي  -ب -م  2.61ي في آذار إلى  -ب -م   3.39  منأي  

مية  (. مع ملحظة أن ك2020ى آذار % عن مستو 18.2)تخفيض بمستوى   2020في تموز حتى نهاية    ي
ومن ناحية السعر، فلقد بلغ متوسط سعر تصدير النفط العراقي حوالي    التصدير هذه ال تشمل تصدير كردستان.

لمؤشرات المتوفرة عن  . وفي ضوء عدم انخفاضه بعد ذلك كما تشير له ا2020دوالر/برميل لشهر آذار    28
( سنفترض  oilprice.comل األسبوع األول من نيسان )لنفط خلفي سوق ا  Basra lightسعر نفط البصرة

دوالر/برميل لما تبقى من السنة انعكاسا  التفاق    30استمرار هذا السعر في نيسان، ليرتفع قليل  بعد ذلك إلى  
(، 2( في الملحق ) 9أما الصادرات غير النفطية، فإنها، وكما يبدو من الجدول )لتخفيض اإلنتاج.    +أوبك
وذلك انعكاسا  لهشاشة الهيكل    ،2020صادرات ضئيلة لجميع السنوات الماضية، وستستمر كذلك لنهاية    كانت 

   أعله.ثالثا  النفطي المشار أليها في -اإلنتاجي غير 
دية، سنفترض اللجوء، ألسباب معظمها اجتماعية باإلضافة  وفي ما يخص النفقات في الميزانية االتحا

% فقط عما كان عليه  10الحفاظ على مستوى من االنفاق التشغيلي ينخفض بنسبة    إلدامة الطلب الفعال، إلى
، وأن يتم اللجوء إلى تخفيض اإلنفاق االستثماري إلى النصف. إن تخفيض االنفاق االستثماري  2019م  في عا

بالرغم من  في السابق عند َتَعرِ ض عوائد النفط للنخفاض    ت و ما اعتادت عليه مختلف اإلدارابنسبة كبيرة ه 
 وبعيدة المدى.  متوسطة/ تبعاته السلبية الكبيرة قصيرة

وبالرغم من عدم اليقين الشديد الذي تنطوي عليه اإلسقاطات في هذه الورقة، فإنها تفيد في بيان الحالة  
التي   ويحتو الحرجة جدا   القادمة.  للمرحلة  به  االهتمام  االقتصادية  اإلدارة  ينبغي على  وما  العراق  ي يواجهها 

) 9الجدول ) الملحق  اإلسقاطات. وسنستعر 2(، في  تفاصيل وحسابات  الورقة، على  نهاية  بعجالة ( في  ض 
 األبعاد التالية من خلله.

 الميزانية االتحادية وقع فيتالم زالعج( 6-3)
 نيةمتد ال  وء اإليرادات ض، في  في الفقرة السابقة  المفترضةبالنسب    ،التشغيلي واالستثماري اإلنفاق    مستوى سيقود  

يبلغ   منذ   وهذا عجز غير مسبوق   .2020في سنة    من إجمالي النفقات %  41حوالي  المتوقعة، إلى عجز 
رصيد االحتياطيات الدولية لدى البنك    جانب كبير منبدون استنفاد    من المستبعد إمكانية تمويلهو ،  2003
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ميل االقتصاد عبء قروض  أو تح  ثانية،األخلل باالستقرار االقتصادي، من ناحية    وأالمركزي، من ناحية،  
 .  خارجية إضافية، من ناحية ثالثة

، لعل من  على مجموعة من اإلجراءات   د مستعت  مثل هكذا عجزتمويل  إمكانية  ن  وعلى كل حال فأ
 : يلي  أهمها ما

لدى البنك المركزي والبنوك التجارية في الداخل   (وزارة الماليةالحكومة )  في حسابات   راكماستخدام المت   (1)
 في الخارج.  portfolio استثمارات الحافظةجزء من لك بيع وكذ 

. زيادته إليرادات الميزانيةمن خلل    العجز  تضييق االقتراض الخارجي في  يساهم  االقتراض الخارجي.    (2)
أنه واليوفر    كما  معدومة  التضخم  على  تبعاته  ستكون  وبذلك  أجنبية.  على    عملة  مباشرة  رصيد يوثر 

على الميزانية    متوسطة وبعيدة المدى  أن تبعاته. غير  ُمضاعف اإلنفاقمن خلل    الإ  االحتياطيات الدولية،
 .أعله  خامسا  في ، الذي أشير له الخارجي نيْ خدمة الدَ  عبء متراك تنبع من   حاديةاالت

السندات   االقتراض   (3) اصدار  خلل  والمصارف(  من  الجمهور  يقتنيها  تزيد  )التي  إيرادات هذه  .  القروض 
لإلنفاق الخاص. وبالطبع يساهم    crowding-out  در إزاحتهابقون تأثيراتها التضخمية محدودة  تكو   ،الميزانية

  وما تولده من طلبات أخرى بقدر تأثيرها في االستيرادات    الدوليةاالحتياطيات  رصيد  انفاقها في تخفيض  
 .الداخلي  الَدْينة  ضا  في خدميتظهر أ  ، على الميزانية،المدى  يدةوبع   ةتبعاتها متوسط  أن  اكم  ،على الدوالر

. هذه الوسيلة تضخمية بمقدار عدم وجود طاقات )من خلل السوق الثانوية(  قتراض من البنك المركزي اال (4)
بقدر تأثيرها في االستيرادات   االحتياطيات الدوليةرصيد  إنتاجية فائضة في االقتصاد كما أنها تقود لتخفيض  

 . رالدوالوما تولده من طلبات أخرى على 
  بأكثر من النسبة المفترضة   2019عن عام    تخفيض النفقات التشغيلية  إنتخفيض النفقات التشغيلية.    (5)

رواتب    يأهم عناصر النفقات التشغيلية هن  أ. غير  البشكل فع    العجز  ق وتخفيض يقود لتخفيض اإلنفا
تأخير صرف الرواتب   ىيقود إل  التخفيض يمكن أن  لذلك فأن.  والرعاية االجتماعية  والمتقاعدين   لعاملينا

البطالةو/أو   وبالنتيجةزيادة  المعيشي  ،  المستوى  الدولة   تخفيض  في  العاملين  من  واسعة   لقطاعات 
وعوائلهم )  ؛والمتقاعدين  الجدول  )  (6أنظر  الملحق  كبيرةو (.  2في  اجتماعية  تبعات  له  بينتها    ، ستكون 

ال الذي يؤثر على الحركة  الطلب الفع  تخفيض  باإلضافة إلى  هذا   .2019  ولاالحتجاجات منذ تشرين األ
 والسلعية.  الخدميةلقطاعات لاالقتصادية 

  المشاريع و المشتريات الحكومية    تكاليفبتضخيم    مكافحة التبذير خاصة ذلك المصاحب للفساد المتعلق  (6)
 . االستثمارية

االتحادية  زانية  . يفيد هذا األسلوب في تخفيض التزامات الميصرف الدينار مقارنة بالدوالرتخفيض سعر    (7)
نافذة البنك المركزي الدوالر في  باإلضافة إلى انه قد يقلل الطلب على  هذا  ن الداخلي.  يْ ه خدمة الدَ اتج

 خم. ضغير أنه قد يزيد من معدل الت بسبب تأثير عاملي الدخل والثروة.)ومعظمه طلب القطاع الخاص( 
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سنبين في    اتخاذ إجراءات متوازنة،التركيز على المخاطر التي يمكن أن تترتب على عدم  ولغرض  
لتمويل العجز فقط من   تم اللجوءاالحتياطيات الدولية إذا ما  رصيد  ممكن في  الالفقرة التالية مقدار االنخفاض  

ودائ  استخدام  المصرفي  عخلل  الجهاز  لدى  المالية(  )وزارة  ا  بالدينار  الحكومة  القتراض اوكذلك    خلالد في 
لتخفيض النفقات أو االقتراض الخارجي دون اللجوء    ،البنك المركزي   تراض مناالقو ات  د إصدار سنبي  لالداخ

ما    هو بيان  إن الهدف من هذا االفتراض   أو بيع استثمارات الحافظة في الخارج أو تخفيض سعر الصرف.
تصادي واالق  االستقرار النقدييؤثر سلبا  في    كبير  الدولية من تخفيض تياطيات  حاالرصيد  له    َتَعرَّض ي يمكن أن  

 .ملموسةبدرجة  ،والثقة بالدينار

 إجمالي االحتياطيات الدولية ميزان المدفوعات: تدهور  في ممكنالعجز ال( 6-4)
. وسينعكس ذلك، باإلضافة  االتحادية  الميزانيةفي    كبير  تبين االسقاطات توقع حصول عجزه،  لكما أشير له أع

على حدوث عجز كبير في ميزان    فذة البنك المركزي()من نا  الخاص على العملة األجنبيةالقطاع  إلى طلب  
انخفاض   وبالنتيجة  بلغرصيد  في    موازي المدفوعات  لقد  الدولية.  االحتياطيات  اجمالي   إجمالي  رصيد 

 ( أن هذا الرصيد 9. وتبين اسقاطات الجدول )2019ة  ي نهايفمليار دوالر    67.6  حوالياالحتياطيات الدولية  
أي  . 2020نهاية  مليار دوالر في  39.8إلى   المبينة في نهاية الفقرة السابقة،  ، في ظل االفتراضات سينخفض 

، ومن ثم تأثيره  إن استمرار الكساد العالمي  .% من االحتياطيات(41)  مليار دوالر  27.8ينخفض بحوالي  
العراقي يؤشر الحالة التي سيصل لها االقتصاد    ،في السنوات القادمة  الطلب العالمي على النفطالسلبي على  

 . 2020عن مستوى االسقاط في نهاية  رصيد االحتياطيات الدوليةإذا ما استمر االنخفاض في 

في   االنخفاض  هذا  عنها  ينتج  والتي  االسقاطات،  افتراضات  أن  المراقبين  بعض  يرى  رصيد وقد 
العالمي باالنحسار    االحتياطيات الدولية، مبالغ بها وأن األمر لن يصل إلى هذا الحد خاصة بعد أن يبدأ الكساد 

كورونا ومن ثم تخفيف اإلجراءات المشددة التي صاحبته، من ناحية، وبالتبعية    ايروس ڤتبعا  النحسار وباء  
والتحويلت/الدخول في الميزانيات  االنفاق    زيادة  جراءات إل رجوع الحياة االقتصادية نتيجة، من بين وسائل أخرى،  

خفيض إنتاج النفط،  على ت)وربما دول أخرى(    +أوبكة ثانية، واتفاق  ، من ناحيالعامة للكثير من دول العالم 
متوازنة،   إجراءات . غير أن من المناسب للعراق التفكير بالسيناريو المتشدد وتجنب نتائجه ب، الخمن ناحية ثالثة

 . عماد النشاط االقتصادي واالجتماعي في العراقخاصة وأن العوائد النفطية هي 
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 ومنشآت القطاع العام  العائلي/القطاع الخاصالتبعات على  (6-5)
  2020في    الصادرات و قيمة وكمية االستيرادات    وفي  نفقات الميزانية العامة  إن االنخفاض المفترض أعله في

في   متشعبة  2019عنها  تبعات  له  متعاكسة،ستكون  األحيان  بعض  وفي  الخاص   ،  القطاع    العائلي /على 

 :ما يلي من أهمها، لعل نفسهالعامة  اوالميزانية  ومنشآت القطاع العام

والبناء  التجارة الداخلية ونقل البضائع والمسافرين داخليا  وخارجيا   و   على القطاعات السلعيةالتأثير السلبي    (1)

الخ،والتشييد  بها  األخرى   األنشطة  وعلى  ،  و لكا  المتصلة  والفنادق   ةيالشخص  الخدمات و   التأمينمقاوالت 

ساهم ذلك بدوره بشكل مباشر  ي. و فيها  يقود إلى بطالة وفقدان الدخلمما    ،الخ والسياحة عموما ،  والمطاعم

 . في الداخل وتركيز حالة الكساد الكلي في تخفيض الطلب  ،وغير مباشر، من خلل مضاعف اإلنفاق

مما يتطلب زيادة النفقات   للعاطلين وعوائلهم  يتقود البطالة وفقدان الدخل إلى انخفاض المستوى المعيش  (2)

ذلك أرضية على ما يمكن تخفيضه من النفقات في   ويحدد ونفقات الرعاية االجتماعية.    طلينعاتحويلية للال

، بالمستوى المبين أعله،  2019عن نفقات    2020في    بحيث يصبح افتراض انخفاضها  الميزانية العامة

 .  (9في الجدول ) عما تبينه اإلسقاطات  . ويقود ذلك بدوره لزيادة العجز في الميزانيةصعب التنفيذ 

  . إن حالة الكساد المتوقعة في العالم تستبعد حصول ارتفاع في أسعار االستيرادات بل ربما انخفاضها   (3)

على انخفاض االحتياطيات    كبح  على األسعار في الداخل، من ناحية، وربما    ويفرض ذلك ضغط تخفيضي

تجهيز    ن النقص فيأف  احتمال حدوثه   عفُض   بالرغم من  تصل،في سياق م لكن  و .  ، من ناحية أخرى الدولية

أو نتيجة    فيها  النخفاض الطلب   استجابةنتيجة النخفاض اإلنتاج    ، بدورهدول المنشأ  منبعض االستيرادات  

مما المستوردة  والمستخدمات    النهائية  بعض السلعارتفاع أسعار  قد يقود إلى حاالت من    ،لصعوبات النقل

  .، عموما  ار المحليةواالسعيؤثر سلبا  في العرض واإلنتاج 

من   مقتدر بشكل مهني ومعالجتهاأخرى ينبغي تشخيصها  متفاعلة وال شك أن هناك تبعات سلبية

 البلد.على األداء االقتصادي العام والسلم االجتماعي في  قبل اإلدارة االقتصادية، بهدف استدناء تأثيرها
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 ( 1ق )  امللح 
 موازنة اجلهاز املصريف  االحتياطيات الدولية والودائع احلكومية يف 

لنفقاتها إلى زيادة الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي )في   العامة  يقود تخطي إيرادات الميزانية
رصيد إلى زيادة    ،القطاع العائلي والخارجي  أنشطةبالتفاعل مع    ،الداخل والخارج( بشكل مباشر. كما أنه يقود 

الحكومية  (. إن الزيادة في الودائع  2018  ا،في مرز   16  فصللفي ا  2  االحتياطيات الدولية )أنظر الملحق
ألن الودائع  "متقابلة". لذلك فإن الزيادتين ال يمكن جمعهما  هي زيادات  االحتياطيات الدوليةرصيد زيادة في وال

الجهاز المصرفي   balance sheetsهي موجودات في موازنة    واالحتياطيات الدوليةالحكومية هي مطلوبات  
  راق.في الع

تعرضها    ففي )كما  الموازنة  السنوية هذه  اإلحصائية  المركزي(ل  النشرات  أ  لبنك  رصيد  يلحظ  ن 
األجنبية الدولية(  رصيد  )  الموجودات  الودائع  االحتياطيات  رصيد  يقع  حين  في  الموجودات  جانب  في  يقع 

أ في  األجنبية  الموجودات  أن  ملحظة  )مع  يلي  وكما  المطلوبات،  جانب  في  تشمل  الحكومية  إجمالي  دناه 
 لبنوك األخرى(: وللبنك المركزي لاالحتياطيات الدولية 

 = (  الموجودات الجنبية + الموجودات الخرى + الديون على القطاعين العام والخاص)

 .(الودائع الحكومية + الودائع الخاصة + العملة خارج البنوك + مطلوبات أجنبية وأخرى + رأس المال واحتياطي)

في جانب الموجودات    (االحتياطيات الدوليةرصيد  )أي زيادة في رصيد الموجودات األجنبية    نألذلك ف
مبيعات    )سواء كانت   (، الذي ُيرَفد بمعظمه من اإليرادات النفطية للميزانية ، أي الجزء األعلى)يمين المعادلة

يقابله    بودائع بالعملة األجنبية(  الوزارة  أو احتفاظ  لنقد األجنبي إلى البنك المركزي مقابل الدينارمن اوزارة المالية  
(. ويعتمد حجم  ، الجزء ألسفلزيادة في رصيد الودائع الحكومية بالدينار، في جانب المطلوبات )يسار المعادلة

الزيادة في الودائع الحكومية على مدى وجود مصادر أخرى لتزويد العملة األجنبية، من ناحية، واستخدام الودائع  
أي أن التقابل ال يعني    ناحية ثانية، وتغير الحدود األخرى على يسار المعادلة، من ناحية ثالثة.  حكومية، منال

  التساوي.
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رصيد الودائع الحكومية   عن نفقاتها إلى السحب من  العامة  إيرادات الميزانية  تخلفيقود  في المقابل،  
ى العملة األجنبية قد يقود لنقص  طلب عل  نهاينتج عفي تمويل نفقات  ، من بين وسائل أخرى،  الستخدامها

 .  (االحتياطات الدوليةرصيد ) ةالموجودات األجنبي مقابل )ولكن ليس بالضرورة متساوي( في رصيد 

ملحظة  المناسب  من  االحتياطيات ا   أن  ولكن  من  جزء   األجنبية  بالعملة  المالية  وزارة  ودائع  عتبار 
قبل نقل موجوداته للبنك المركزي في   DFIطوير العراق  عندما كانت تودع عوائد النفط في صندوق ت الدولية،

التقابل2014أيار   حالة  تبين  تغير    "المتساوي"  ،  في  رصيد  بين  والتغير  االحتياطيات  الودائع رصيد  هذه 
في صندوق تطوير العراق  هذا بالطبع على افتراض أن ودائع وزارة المالية    .بشكل واضح ومباشر  ،الحكومية

، في  (7جدول )ال أرقام ن الودائع الحكومية على يمين موازنة الجهاز المصرفي أعله، وفيجزء  م تعتبر كانت 
 أيضا .  (،2الملحق )

 يلحظ ما يلي:  بالنتيجة
،  إن تغير االحتياطيات الدولية يقابله تغير في رصيد الودائع الحكومية ولكن ليس بالضرورة تغيرا  متساويا    )أ(

حين كانت ودائع وزارة المالية بالعملة األجنبية في صندوق تطوير   2014ار  الحالة التي سادت قبل أي  عدا
  الودائع.، وبمقدار تغير هذه العراق تعتبر جزء  من االحتياطيات الدولية

تنصرف   الميزانية  "استخدامات" )ب(  الودائع   إلى  العامة  إيرادات  نقصان(  )أو  وزيادة  العامة  النفقات  تمويل 
. إن التطرق للتغير في االحتياطيات ينطوي التطرق للتغير في االحتياطيات الدولية  دون ،  الحكومية وغيرها

هناك مصادر أخرى في تغير االحتياطيات غير  على ازدواج في حساب االستخدامات، من ناحية، وألن  
 رادات الميزانية )النفطية(، من ناحية أخرى. يا
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 (2امللحق )
 ول اجل                            دا

 2017-2004 ( معدل البطالة في العراق1الجدول )
2017 2016 2012 2008 2004   
سنة 24-15 الشباب، فئة 43.8 30.0 21.8 22.7 29.0  
 متوسط العراق 26.8 15.3 11.9 10.8 13.8

  . 2018ئي  ، والموجز اإلحصا2017و  2007/ 2006الجهاز المركزي لإلحصاء: المجموعتين اإلحصائية السنوية:    المصادر:
َرت بداللة العلقة بين نسبتي فئة الشباب ومتوسط العراق لسنة  2017مع ملحظة أن نسبة   . 2016لفئة الشباب ُقدِ 

   2014-2007 تحت خط الفقر في العراق السكان( نسبة 2الجدول )
ر تحت خط الفق األشخاصنسبة  حجم األسرة )عدد األفراد في   

  2007 2012 2014 األسرة(
0.1 2.6 1  
0.7 1.0 2  
0.7 1.9 3 

 3.7 3.9 4 

 4.9 7.7 5 

 10.5 11.8 6 

 7 فأكثر 30.8 26.9 

.522  متوسط العراق 22.9 18.9 
 المصادر:  

   .(2016اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر في العراق ): 2007-2012
التخطيط،2014 لوزير  تصريح  اإللكتروني  :  الموقع  في  ورد  اإلعلمية"كة  "شب  :كما  ،   النبأ 

https://n.annabaa.org/news1202 ،21   ،2015آب . 

   مالحظات:
، كما مبين في قائمة المصادر في نهاية هذه الورقة، يشير إلى قياس الفقر لسنة  اللجنة الفنيةبالرغم من أن عنوان تقرير   (1)

 فقط.  2012و 2007يه تتعلق بسنتي المؤشرات ف، غير  2013
  2007شخص/شهر في سنة  /رألف دينا  76.9في هذا الجدول    2012و  2007ي للسنتين  تساوي قيمة خط الفقر الوطن (2)

سعر صرف نافذة  وتعادل هذه القيم باستخدام    حسب ما ورد في المصدر المذكور أعله.  شخص/شهر/ألف دينار  105.5و
. ولكن ال تتوفر تقديرات لخط  2012شخص/يوم في /$3.02و 2007يوم في /شخص/$2.04 سمي"(البنك المركزي )"الر 

مقارنة متوسط نسبة السكان تحت خط الفقر  من  ، باألسعار الثابتة. ولكن  PPPالفقر الوطني بالقيمة الشرائية المعادلة،  
للعراق   الفقر  خط  تحت  السكان  نسبة  مع  الجدول  هذا  في    $ 5.5و  $3.2فقر    لخطي  2012و  2006  للسنتينللعراق 

تم   World Bankصفحة العراق في بيانات البنك الدولي،    ، وردت في)لكل من السنتين(  PPP  2011بأسعار  شخص/يوم  
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ينتج   الذي  ، احتسبنا الوزن 2014- 2007  من السنوات  فلكل سنة  تقدير تقريبي للقيمة بالقوة الشرائية المعادلة للخط الوطني.
$ مع متوسط العراق في هذا الجدول  5.5$ و2.2ي حسابات البنك الدولي لقيمتي خط الفقر  تساوي المتوسط الموزون ف  عنه

(. وباستخدام هذا الوزن قمنا باحتساب قيمة خط الفقر الوطني بوزن القيمتين 2012مع    2012/14و  2006مع    2007)
.  2014،  2012،  2007لسنوات  ل  $3.4قيما  قريبة جدا  من    ، لينتج عنهماتباعا  ،  2014- 207$، للسنوات  5.5$ و3.2

مُ  الدولي  البنك  بيانات  في  العراق  في  زَّ نَ صفحة  الموقع،    11/2019/ 25لة  من 
https://data.worldbank.org/country/iraq . 

متوسط حجم األسرة في العراق. بدال  من على    2012و  2007للسنتين  فقر  لم يحتوي مصدر نسبتي السكان تحت خط ال (3)
متوسط حجم األسرة   ذلك تبين تقارير المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة، الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء، أن

 تقاريرال  منمأخوذة  رقام  . األ2014شخص في    6.6و  2012شخص في    6.7و  2007في  شخص    6.9  بلغ  قفي العرا
   :، على التوالي التالية

 Iraq Household Socio-Economic Survey IHSES II 2007 P. 43 

 . 41ص   ،IHSES II  ،2012العراق، في  لألسرةالمسح االجتماعي واالقتصادي 
 . 11، ص. 2014 النصف السنوي  المستمر يواالقتصاداالجتماعي  المسح 
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 2018- 2002 والثابتة ( الناتج المحلي اإلجمالي بالسعار الجارية3) الجدول
 دينار  ارملي
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  الجهاز المركزي لإلحصاء: المصادر:
 . 2019كانون األول  ، 2018لسنة والدخل القومي السنوية للناتج المحلي االجمالي  وليةاألالتقديرات 
 . 2019تشرين الثاني ، 2017لسنة والدخل القومي السنوية للناتج المحلي االجمالي  الفعليةالتقديرات 

 . 2018، كانون األول  2016للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة  السنوية ةالتقديرات الفعلي
 . 2018كانون األول  ،، "سلسلة معدلة"2015و  2014لسنتي  اإلجماليللناتج المحلي  لسنويةالفعلية ا التقديرات
 . 2017الثاني  ن ، كانو 2014للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة  السنويةالفعلية  التقديرات

 . 2016، شباط 2013 القومي لسنةللناتج المحلي اإلجمالي والدخل  ةيالسنو التقديرات الفعلية 
 . 2015، شباط 2012المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة التقديرات الفعلية السنوية للناتج 

 .  2014نيسان ، 2011و  2010التقديرات الفعلية للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنتي 
 ، بدون تاريخ. 2009التقديرات الفعلية للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة 

 ، الحسابات القومية، الموقع اإللكتروني للجهاز.14الباب ،  2013/ 2012المجموعة اإلحصائية السنوية 
 اإللكتروني للجهاز.، الحسابات القومية، الموقع 14، الباب 2011/ 2010المجموعة اإلحصائية السنوية 
 ، الحسابات القومية، الموقع اإللكتروني للجهاز.14، الباب 2009/ 2008المجموعة اإلحصائية السنوية 

لتعدين والمقالع . وفي هذه المجموعات ورد تقسيم نشاط ا2012-2011و   2011/ 2010،  2009/ 2008من المجموعات اإلحصائية السنوية    مأخوذة  2008-2001لقيم المضافة للسنوات  ا   مالحظة:
التنمية االجتماعية والشخصية؛ فلقد ورد مفصل  بين الحكومة العامة والخدمات    بالنسبة لنشاطولكنه مدمجا  باألسعار الجارية. وكذا الحال    1988مفصل  بين النفط الخام وباقي التعدين بأسعار  

فصل مكونات كل من النشاطين مقاسة باألسعار الجارية وذلك بالتناسب مع أهميتها النسبية مقاسة باألسعار الثابتة مع  لولكنه مدمجا  باألسعار الجارية. ولقد لجأنا    1988الشخصية بأسعار  
أنه يفترض ثبات    )حيث  under-estimation  كل من باقي التعدين والخدمات الشخصية بتغير الرقم القياسي ألسعار المستهلك. ومع ما لهذا األجراء من احتمال بخس  قيمة  اعارتفافتراض  

  طريقة أخرى. دال توج األسعار( ولكن
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 2018- 2002 االقتصادية فيه النشطةمتوسط نسب نمو الناتج غير النفطي ومساهمة ( 4) الجدول

 
 . (3الجدول )محتسبة على أساس األرقام باألسعار الثابتة في  المصدر:

 :  اتمالحظ
األولى واألخيرة المبينة احتسبت بقسمة التغير بين السنتين    في العمودين قبل األخيرين في هذا الجدول،   ،النفطي"- في الناتج غيرالمساهمة في متوسط الزيادة السنوية  ")أ(  

   .100السنتين في كل فترة × هاتين النفطي بين -على التغير في الناتج غير، في كل فترة، لكل نشاط في عناوين العمودين،
 . A + t Ln tLn Y =  (g+1)  :مية لكل فترةثفي معادلة االتجاه العام شبه اللوغار  g و السنويةتقدير نسبة النم العام يشير إلى االتجاه )ب(

األنشطة االقتصادية

17-2014 13-2003 18-2013 13-2002 االتجاه العام
سنتي البداية 

والنهاية
االتجاه العام

سنتي البداية 

والنهاية

6.9 15.7 24.6 2.5 -13.5 -10.2 0.2 1.1 الزراعة والغابات والصيد

10.2 8.1 5.5 3.3 النفط الخام

0.4 0.4 1.8 0.6 -11.0 -11.4 23.6 20.5 األنواع األخرى من التعدين

2.5 4.7 5.5 0.6 -5.2 -5.9 5.4 0.8 الصناعة التحويلية

2.6 2.9 -0.8 4.8 0.3 1.1 17.8 12.4 الكهرباء والماء

13.5 7.1 63.6 14.9 -15.1 -13.9 21.2 15.3 البناء والتشييد

18.8 5.3 -33.7 0.3 6.3 6.0 0.5 0.3 النقل والمواصالت والخزن

17.9 11.0 7.5 14.1 -1.3 -1.3 12.9 10.7 تجارة الجملة والمفرد الخ.

2.5 2.4 4.1 5.0 0.2 -3.7 24.8 21.2 البنوك والتأمين

10.9 20.2 11.1 23.8 -4.6 -3.1 16.2 20.1 ملكية دور السكن

20.9 27.9 2.7 30.0 -0.2 -0.4 11.9 10.9 الحكومة العامة

3.2 2.4 13.6 3.4 -9.4 -10.8 9.6 12.7 الخدمات الشخصية

100 100 100 100 -3.4 -3.0 9.4 8.6 مجموع األنشطة عدا النفط

4.1 3.1 7.5 6.0 مجموع األنشطة 

28.3 20.1 8.6 7.5
 Imputed رسم خدمة البنوك المحتسب

Banks' Charges

4.0 3.0 7.5 6.0  GDP مجموع األنشطة ناقصاً الرسم

 نسبة النمو السنوية % نسبة النمو السنوية %

الحصة في الناتج 

غير-النفطي  %

المساهمة في متوسط 

الزيادة السنوية في 

الناتج غير-النفطي، %

2018-2013 2013-2002
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 2017- 2002 )االستثمار( اإلجمالي المحلي ( تكوين رأس المال الثابت5) الجدول
 مليار دينار 

 

 
 لإلحصاء: الجهاز المركزي    المصدر:

17-2014 13-2007 17-2013 13-2002 االتجاه العام
سنتي البداية 

والنهاية
االتجاه العام

سنتي البداية 

والنهاية
2017 2016 2015 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2002

1.8 1.7 -0.1 1.2 -20.0 -14.8 15.4 6.1 776 283 185 734 1,475 0.44 0.52 0.18 0.14 0.00 0.02 0.01 0.23 الزراعة والغابات والصيد

66.1 62.0 22.3 11.8 10,569 10,496 26,306 3,111 1,535 0.94 1.33 1.56 1.24 0.09 0.08 0.16 0.28 النفط الخام

0.5 0.4 2.0 1.3 -37.4 -49.2 38.1 46.6 19 367 13 178 279 0.24 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 األنواع األخرى من التعدين

6.6 4.8 -8.2 3.5 33.2 32.5 8.2 6.9 4,275 1,339 783 723 1,388 1.18 0.47 0.82 0.57 0.32 0.13 0.21 0.57 الصناعة التحويلية

12.6 31.5 32.0 31.3 -31.4 -31.0 29.8 26.3 3,936 2,486 1,603 5,570 17,367 5.99 6.39 4.12 4.06 1.41 0.55 1.75 0.46 الكهرباء والماء

15.8 7.7 14.1 10.3 -55.5 -53.3 61.3 45.9 249 1,478 4,452 10,912 5,233 1.84 2.29 0.83 0.65 0.25 0.10 0.01 0.03 النقل والمواصالت والخزن

2.1 2.0 4.9 1.6 -16.7 -15.3 7.4 4.6 485 207 1,210 341 944 0.73 0.40 0.14 0.15 0.04 0.00 0.10 0.45 البناء والتشييد

3.5 3.7 8.9 6.6 -19.5 -22.6 22.0 20.1 963 630 1,490 714 2,678 1.34 0.45 0.36 0.34 0.25 0.03 0.07 0.18 تجارة الجملة والمفرد الخ.

0.6 0.6 0.2 -0.1 13.0 2.8 -1.5 -3.3 159 282 149 104 142 0.05 0.06 0.07 0.06 0.09 0.05 0.06 0.07 البنوك والتأمين

16.9 3.5 -8.7 1.5 23.0 26.9 5.8 3.8 6,759 4,430 3,274 3,767 2,603 0.80 0.68 0.37 0.30 0.23 0.16 0.15 0.53 ملكية دور السكن

34.0 43.1 51.4 38.9 -46.3 -39.7 19.8 27.0 2,938 3,169 2,795 27,799 22,162 7.39 3.10 3.49 4.03 3.22 8.82 3.12 0.54 الحكومة العامة

5.4 1.0 3.4 3.9 -3.9 -7.6 51.9 76.7 876 946 3,267 747 1,201 0.68 0.08 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 الخدمات الشخصية

100 100 100 100 -26.6 -21.2 17.7 19.0 21,435 15,616 19,223 51,590 55,471 20.68 14.47 10.37 10.30 5.83 9.87 5.50 3.04 مجموع األنشطة عدا النفط

-17.3 -13.4 17.9 18.6 32,004 26,113 45,528 54,702 57,006 21.62 15.80 11.94 11.54 5.92 9.95 5.66 3.32 مجموع األنشطة 

الحصة في التكوين 

غير-النفطي  %

المساهمة في متوسط 

الزيادة السنوية في تكوين 

رأس المال غير-النفطي، %

نسبة النمو السنوية، %

2013-2017األنشطة االقتصادية 2013-2002
بأسعار 2007بأسعار 1988

17-2014 13-2007 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2002

1.6 1.8 733 329 213 541 794 1,420 596 389 13 54 18 الزراعة والغابات والصيد

11,823 11,589 28,854 4,580 2,729 2,874 4,110 2,978 234 143 190 النفط الخام

0.6 0.3 17 399 15 248 387 62 8 22 4 5 األنواع األخرى من التعدين

6.7 3.9 3,916 1,460 852 1,186 2,076 1,031 1,611 1,248 540 270 189 الصناعة التحويلية

11.9 22.6 3,850 2,708 1,754 4,867 10,146 11,447 7,297 6,531 2,200 1,284 1,422 الكهرباء والماء

13.0 2.8 265 1,650 4,942 7,520 1,764 806 424 1,397 395 251 8 النقل والمواصالت والخزن

2.2 8.0 481 234 1,310 428 4,327 6,665 2,642 369 106 7 105 البناء والتشييد

3.8 3.4 892 691 1,676 933 2,370 1,276 904 761 586 74 101 تجارة الجملة والمفرد الخ.

0.7 0.6 147 314 180 109 159 133 171 137 260 132 78 البنوك والتأمين

18.4 6.9 6,151 4,715 4,073 5,478 3,820 3,492 1,632 1,301 942 575 504 ملكية دور السكن

35.2 49.0 3,259 3,592 3,037 29,064 25,295 8,757 8,826 11,109 8,172 20,429 4,899 الحكومة العامة

5.8 0.8 797 1,023 3,744 886 1,171 178 14 11 18 16 15 الخدمات الشخصية

100 100 20,508 17,115 21,796 51,258 52,308 35,266 24,125 23,275 13,237 23,097 7,339 مجموع األنشطة عدا النفط

32,330 28,703 50,650 55,837 55,037 38,140 28,235 26,253 13,471 23,241 7,529 2,199 مجموع األنشطة 

الحصة في التكوين 

غير-النفطي  %
باألسعار الجارية

األنشطة االقتصادية
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 . 2016- 2014،  2013- 2012، 2012-2010، 2009-2008المجموعات اإلحصائية السنوية:  

 . 2010، كانون األول  2009إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق 

 . 2013، شباط 2010تقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة ال 

 .  2015، شباط 2012التقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة 

 . 2016، شباط 2013التقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة 

 . 2018، كانون األول 2016التقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة 

 )لم يحدد الشهر(.  2019ريخ بتا، 2017لسنة  الثابت في العراق إلجمالي تكوين رأس المال فعليةالتقديرات ال
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 2019- 2001  االتحادية يزانيةفي الم اً لوزارات والدوائر الممولة مركزيا العاملون في( 6) الجدول

   ألف

924 2001 

1,913 2006 

2,060 2007 

2,264 2008 

2,320 2009 

2,468 2010 

2,663 2011 

2,750 2012 

2,908 2013 

3,004 2014 

3,027 2015 

2,905 2016 

2,886 2017 

2,886 2018 

2,942 2019 

 المصادر: 
عدد العاملين في أجهزة الدولة حسب المهنة والحالة العلمية والجنس  :  2001

المركزي  ،  2001لسنة   اإلحصائية  الجهاز  المجموعة  لإلحصاء، 
  .2007- 2006 السنوية

قوانين  2019- 2006 العل2019- 2006اإلتحادية    الموازنة:  مع  ان  ،  م 
  عليه.  صادقأحيل لمجلس النواب ولم يُ  2014موازنة مشروع 
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 2019-2003  الحكومية واالحتياطيات الدولية( الميزانية االتحادية والَدْين الحكومي والودائع 7) الجدول
 ترليون دينار 

   

 ادر:ــــــالمص
 ( اإليرادات والنفقات المخططة )الموازنات العامة(:  1) 

 قر في مجلس النواب. يلم  2014موازنة مشروع  ، مع العلم أن 2016-2004  االتحاديةالعامة  ناتالمواز 
 . 2017أيلول   11 ، جريدة الوقائع العراقية2017( لسنة  44قانون تعديل قانون الموازنة االتحادية رقم ) 

 . 2018نيسان  2وقائع العراقية جريدة ال ،2018قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية  

المجموع

المتراكم 

لوزارة 

المالية

 تحت إدارة 

البنك 

المركزي

المجموع الخارجي الداخلي المجموع االستثمارية
الجارية 

)تشغيلية(
المجموع غير النفطية النفطية المجموع

االستثمار

ية

الجارية 

)تشغيلية(
المجموع

غير 

النفطية
النفطية

0.04 0.04 0.9 0.18 2.16 2.34 2003

10.1 10.1 4.2 183.3 177.2 6.1 0.9 32.1 33.0 0.4 32.6 -0.9 19.5 18.6 2004

17.8 17.8 7.9 167.2 160.6 6.6 14.1 26.4 40.5 1.1 39.4 -7.0 36.0 7.5 28.4 29.0 2005

38.8 12.6 26.2 14.0 136.8 131.2 5.6 10.2 38.8 49.1 2.2 46.9 -5.6 51.0 9.3 41.7 45.4 3.1 42.3 2006

54.2 15.8 38.4 19.4 130.5 125.3 5.2 15.6 39.0 3.4 35.6 54.6 5.0 49.6 -9.7 51.7 12.7 39.1 42.1 1.0 41.1 2007

84.0 25.1 59.0 29.7 116.5 112.0 4.5 20.8 59.4 6.3 53.1 80.3 9.2 71.0 -9.1 59.9 15.7 44.2 50.8 5.6 45.2 2008

63.8 11.6 52.2 23.6 114.1 105.7 8.4 2.6 52.6 5.8 46.7 55.2 6.9 48.4 -18.8 69.2 15.0 54.1 50.4 2.9 47.5 2009

68.6 9.4 59.3 21.0 86.8 77.6 9.2 5.2 64.4 12.1 52.3 69.5 8.4 61.1 -22.9 84.7 23.7 61.0 61.7 1.9 59.8 2010

90.4 19.3 71.1 27.5 88.5 81.0 7.4 30.4 69.6 9.9 59.7 100.0 2.9 97.1 -15.7 96.7 30.1 66.6 80.9 6.1 74.9 2011

102.3 21.0 81.3 38.0 88.4 81.9 6.5 29.1 90.4 14.1 76.2 119.5 9.8 109.6 -14.8 117.1 37.2 79.9 102.3 7.9 94.4 2012

97.7 7.6 90.1 36.5 87.5 83.3 4.3 7.0 106.9 26.4 80.5 113.8 9.8 104.0 -19.1 138.4 55.1 83.3 119.3 8.2 111.1 2013

77.8 0.8 77.0 38.4 89.9 80.4 9.5 21.8 83.6 24.9 58.6 105.4 8.4 97.0 -23.8 163.4 62.9 100.5 139.6 9.4 130.2 2014

63.4 63.4 36.7 117.9 85.7 32.1 -3.9 70.4 18.6 51.8 66.5 15.2 51.3 -25.4 125.2 41.2 78.2 99.8 15.4 78.6 2015

53.1 53.1 30.4 133.0 85.6 47.4 -12.7 67.1 15.9 51.2 54.3 9.7 44.7 -24.2 105.9 30.5 83.0 81.7 14.8 70.1 2016

57.9 57.9 31.2 136.1 88.4 47.7 1.8 75.5 16.5 59.0 77.3 12.3 65.1 -25.0 107.1 28.5 78.6 82.1 10.2 71.8 2017

76.0 76.0 51.0 130.5 88.7 41.8 25.7 80.9 14.0 66.9 106.6 10.4 96.1 -12.5 104.2 24.7 79.5 91.6 14.6 77.0 2018

-27.5 133.1 33.0 100.1 105.6 11.8 93.7 2019

80.2 80.2 55.3 125.4 85.0 40.4 6.8 66.4 9.4 57.1 73.2 5.8 67.5 2019 9/30 - 1/1

-13.0 13.0 13.0 السلف غير المسددة

80.2 80.2 55.3 125.4 85.0 40.4 162 1,036 1,199 117 1,081 -262 1,463 1,201

68 68 47 106 72 34 133 864 997 99 898 -220 1,225 1,005

الودائع 

الحكومية 

في البنوك 

التجارية 

والبنك 

المركزي

الَدْين الحكومي 

Government Debt

االحتياطيات الدولية 

اإلجمالية في البنك المركزي

             مليار دوالر

ترليون دينار

الميزانية اإلتحادية

المنفـذة )الفعلية( المخططة )المصادق عليها(

اإليراداتاإليرادات
الفائض

 أو 

العجز

النفقات
الفائض

 أو 

العجز

النفقات

رصيد نهاية أيلول 2019المجموع  2019-2004
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 . 2019شباط   11جريدة الوقائع العراقية  ،2019مالية  قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة ال
 أرباح وحدات القطاع العام". "من حصة الميزانية  يضا  اإيرادات النفط  تشمل "المخططة"  2010-2006موازنات  في :ملحظة

 والنفقات الفعلية:   ( اإليرادات 2)
- 2010أن بيانات    ، 2015- 2013ورد في نشرات السنوات    ، ولقد 2015،  2014،  2013،  2011،  2009،  2007: البنك المركزي، النشرات االحصائية السنوية  2004-2015

ورد في الموقع اإللكتروني للبنك المركزي    قات واإليرادات مع ماللنف  2015-2010من الحسابات الختامية للميزانية االتحادية. ولقد تم تعديل أرقام السنوات    مأخوذة  2014
 :  30/10/2019لة في  زَّ نَ والمُ  ، 2019حزيران -2004للسنوات  نفقات وإيرادات الميزانيةمجموع ل

https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=01/31/2004&dtTo=10/30/2019&tmId=184&dtformat=MMM,yyyy      

َل في مُ . ملف إكسيل 2016: موقع وزارة المالية: حسابات الدولة لغاية كانون أول 2016  قع البنك  مع ما ورد في مو  2015-2010. ولقد تم تعديل األرقام للسنوات 2017آذار  8ن زِ 
 : 30/10/2019المركزي إليرادات ونفقات الميزانية العامة والمنزلة من الموقع في  

َل.مُ . ملف إكسيل 2017: موقع وزارة المالية: حسابات الدولة لغاية كانون أول  2017   ن زِ 
مع العلم   2018ني للبنك المركزي يبين مجموع النفقات ومجموع اإليرادات لكامل سنة الموقع اإللكترو   . غير أن2018: موقع وزارة المالية: حسابات الدولة لغاية تشرين الثاني 2018 

 . بالتناسبمع تعديل تفاصيل اإليرادات والنفقات  2018أرقامه لألحد عشر أشهر األولى تنطبق مع وزارة المالية. لذللك تم تبني أرقام البنك المركزي لسنة أن 
لَ مُ . ملف إكسيل 2019  لغاية أيلولالدولة  المالية: حسابات : موقع وزارة 2019   . ن زِ 

   : مالحظات
. وهذه تساوي بالضبط مجموع قيمة 2018-2004مليار دوالر منها تعود للسنوات    841مليار دوالر فإن    898من ضمن مجموع اإليرادات النفطية الفعلية في هذا الجدول البالغة   ( أ)

ت ت لمجموع هذه السنوات كما تظهر في النشرات اإلحصائية السنوية للبنك المركزي. ولكن ما يلفت االنتباه هو مع انطباق مجموع السنواصادرات النفط الخام الواردة في ميزان المدفوعا
 هذه بين هذا الجدول وميزان المدفوعات غير أن قيمة السنوات المتقابلة تختلف في ما بينهما. 

بدون تحديد  "(  31/2018)"لغاية    2019، أنها تشمل السنوات السابقة لعام  13، المادة  2019ورد في ت موازنة    ،”مسددة  لف غير"سفقرة    الفعلية  2019من ضمن "نفقات" ميزانية    )ب(
ضوء تحديده    ترليون دينار. وفي  13تبلغ    2018و  2014، ذكر أن السلف غير المسددة بين  2019تشرين الثاني،    12مقدارها. ولكن في كلمة لرئيس الوزراء في مجلس الوزراء في  

 ها؟ أم جميع 2019، من غير الواضح هل أنه يشير لقسم من تلك التي ورد ذكرها في تعليمات موازنة 2018-2014للفترة 
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 : حكوميال الَدْين (  ج)
 . 2019 كانون األول 15نزلة في الَدْين الداخلي: الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، مُ 

 مجموع الَدْين: 
اإللكتروني  ، الموقع  IMF's World Economic Outlook Database, October 2019مقدر من قبل صندوق النقد الدولي كما ورد في    2018فعلي و  2004-2017

 . 2019تشرين الثاني  9نزلة في مُ  للصندوق.
 .  IMF (2019)؛ 2019: مقدر في ضوء ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسنة 2019

 ين عمود مجموع الَدين وعمود الَدين الداخلي.الَدْين خارجي: الفرق ب

 : Gross International Reserves( االحتياطيات اإلجمالية الدولية د )
 البنك المركزي:   تحت إدارة 

 . ، عدد خاص2003-1991بنك المركزي العراقي، لالمجموعة اإلحصائية ل :2003
   .2019 كانون األول  15 لة فيزَّ نَ : الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، مُ 2004-2019

 . ( أعله 1الذي يعود لوزارة المالية؛ أنظر الملحق ). ذلك الجزء من فوائض الميزانية بالعملة األجنبية  ( 396، ص. 2018زارة المالية: مرزا )المتراكم لو 

 :الودائع الحكومية لدى المصارف التجارية والبنك المركزي ( ه )
 : 2018نشرة  بما فيهاية للبنك المركزي  : النشرات اإلحصائية السنو 2003-2018
 . 2019 كانون األول  15الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، منزلة في : 2019أشهر 
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 2018-2004  التنفيذ االتحادية ونسبةالنفقات المخصصة والمنفذة في الموازنة ( 8) الجدول
 ترليون دينار 

   صصة النفقات المخ النفقات المنفذة  %  ،التنفيذنسبة 

 االستثمارية  المجموع
الجارية  

 )تشغيلية( 
  االستثمارية  المجموع

الجارية  

 )تشغيلية( 
 االستثمارية  المجموع

الجارية  

   )تشغيلية( 

165     32.1     19.5     2004 

73     26.4     36.0 7.5 28.4 2005 

76     38.8     51.0 9.3 41.7 2006 

75 27 91 39.0 3.4 35.6 51.7 12.7 39.1 2007 

99 40 120 59.4 6.3 53.1 59.9 15.7 44.2 2008 

76 39 86 52.6 5.8 46.7 69.2 15.0 54.1 2009 

76 51 86 64.4 12.1 52.3 84.7 23.7 61.0 2010 

72 33 90 69.6 9.9 59.7 96.7 30.1 66.6 2011 

77 38 95 90.4 14.1 76.2 117.1 37.2 79.9 2012 

77 48 97 106.9 26.4 80.5 138.4 55.1 83.3 2013 

51 40 58 83.6 24.9 58.6 163.4 62.9 100.5 2014 

56 45 66 70.4 18.6 51.8 125.2 41.2 78.2 2015 

63 52 62 67.1 15.9 51.2 105.9 30.5 83.0 2016 

70 58 75 75.5 16.5 59.0 107.1 28.5 78.6 2017 

78 57 84 80.9 14.0 66.9 104.2 24.7 79.5 2018 

 المتوسط السنوي                   

70 45 82 71.6 14.0 57.6 101.9 31.4 70.7 2018-2007 

78 41 94 68.9 11.2 57.7 88.2 27.1 61.2 2013-2007 

62 48 68 75.5 18.0 57.5 121.2 37.6 84.0 2018-2014 

 . (7جدول ): الالمصدر

 
 

 

604



 40-37                                                                                          2020-2003قضايا اقتصادية في العراق 

 2020لما تبقى من سنة  العراق فيفاعلة المتوقعة النخفاض عوائد النفط  إسقاطات اآلثار االقتصادية ال( 9) الجدول

 
 : الفعلية األرقام، المصادر

 . المائلة إسقاط األرقام غير المائلة فعلية في حين األرقام  2020خلل األشهر الثلثة األولى من  (1)
 النفط.  تصدير النفط الخام وعوائده، بيانات وزارة النفط: الموقع اإللكتروني لوزارة (2)
 . (7اإلتحادية: نفس مصادر الجدول ) الميزانية (3)
 انات ميزان المدفوعات:يب (4)

 . 2018، 2017، 2016، 2015، 2014، 2012، 2011النشرات اإلحصائية السنوية للبنك المركزي،  ، 2010-2018

مليار دوالر ترليون دينار مليار دوالر دوالر/برميل

1,166 77.3 7.8 -1.7 15.4 5.4 59.3 89.8 0.4 89.3 7.0 106.9 26.4 80.5 113.8 104.0 104.0 89.2 102 2.39 0.26 2.13 2013

1,166 66.0 -11.9 -20.1 18.8 3.8 53.2 84.0 0.4 83.5 21.8 83.6 24.9 58.6 105.4 97.0 98.1 84.1 92 2.52 0.06 2.45 2014

1,167 53.7 -14.1 -10.9 6.0 0.5 48.0 51.3 0.4 50.9 -3.9 70.4 18.6 51.8 66.5 51.3 57.2 49.0 45 3.01 0.16 2.85 2015

1,182 44.9 -8.3 -11.8 3.1 0.5 34.2 41.2 0.2 41.0 -12.7 67.1 15.9 51.2 54.3 44.7 51.5 43.6 36 3.30 0.02 3.28 2016

1,184 48.9 2.7 -6.6 9.7 0.7 37.9 57.6 0.4 57.1 1.8 75.5 16.5 59.0 77.3 65.1 70.5 59.6 49 3.31 0.02 3.29 2017

1,183 64.3 6.6 -24.1 8.8 1.2 45.7 86.4 0.6 85.8 25.7 80.9 14.0 66.9 106.6 96.1 99.1 83.8 66 3.50 0.01 3.49 2018

1,182 67.6 3.3 -14.1 5.8 1.8 54.1 79.1 0.5 78.6 6.3 92.8 14.2 78.6 99.7 91.8 92.9 78.6 61 3.53 0.12 3.41 2019

2020
1,182 68.7 1.1 -0.6 0.5 0.9 3.8 6.2 0.0 6.2 1.4 6.5 0.6 5.9 7.9 7.3 7.3 6.2 60 3.31 0.05 3.26 كانون الثاني

1,182 68.1 -0.6 -0.6 0.5 0.9 3.8 5.1 0.0 5.1 0.0 6.5 0.6 5.9 6.5 6.0 6.0 5.1 51 3.39 0.09 3.30 شباط

1,182 65.4 -2.7 -0.6 0.5 0.9 3.8 3.0 0.0 3.0 -2.6 6.5 0.6 5.9 3.8 3.5 3.5 3.0 28 3.39 0.12 3.27 آذار

1,182 62.1 -3.3 -0.6 0.2 0.9 3.8 2.2 0.0 2.2 -3.7 6.5 0.6 5.9 2.8 2.6 2.6 2.2 28 2.61 0.10 2.62 نيسان

1,182 59.1 -3.0 -0.6 0.1 0.9 3.8 2.4 0.0 2.3 -3.5 6.5 0.6 5.9 3.0 2.8 2.8 2.3 30 2.61 0.10 2.62 أيار

1,182 56.2 -2.9 -0.6 0.1 0.9 3.8 2.4 0.0 2.3 -3.5 6.5 0.6 5.9 3.0 2.8 2.8 2.3 30 2.61 0.10 2.62 حزيران

1,182 53.4 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 تموز

1,182 50.7 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 آب

1,182 48.0 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 أيلول

1,182 45.3 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 تشرين األول

1,182 42.5 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 تشرين الثاني

1,182 39.8 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 كانون األول

1,182 39.8 -27.8 -7.1 2.0 10.3 45.4 36.3 0.2 36.0 -31.6 77.8 7.1 70.7 46.3 42.6 42.6 36.0 35 2.88 0.09 2.78
مجموع/متوسط

2020 

فعلية

فعلية/

إسقاط

إسقاط

كمية التصدير، مليون برميل 
ً يوميا

اإليرادات

البصرة
كركوك 

وأخرى

المجموع 
)بدون 

كردستان(

متوسط 

سعر النفط

مجموع العوائد  

)بدون كردستان(

العوائد 

النفطية

مجموع 

العوائد

النفقات

التشغيلية

رصيد 

إجمالي 

االحتياطيات 

الدولية تحت 

إدارة البنك 

دنانير المركزي

للدوالر

الفوائد 

على الدين 

الخارجي 

وتعويضات

 حرب 

الكويت

سعر 

الصرف 
)النافذة(

غير 

النفطية
المجموع

االستيرادات 

)cif( 

الميزانية االتحادية،   ترليون دينار

الصادرات

ميزان المدفوعات،   مليار دوالر

صافي ميزان 

المدفوعات: 

التغير في 

رصيد 

االحتياطيات 
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درت االستيرادات الخاصة  ولقد قُ رت الصادرات األخرى بداللتها.  دِ وقُ   في الجدول،  النفطالصادرات النفطية تساوي الصادرات كما وردت في أعمدة بيانات وزارة  :  2020الثاني-كانون -  2019
  ، 2018و  2017  لسنتي  الواردة   ة . ولقد تم ذلك ألن بيانات الموقع تبين انطباق هذه التحويلت مع االستيرادات الخاص2019لسنة    بما يساوي مبيعات التحويلت من النافذة  2019لسنة  

 .يلكتروني للبنك المركزي العراقالموقع اإلثم قدرت االستيرادات الكلية بداللتها.  . 2018رة اإلحصائية السنوية شفي الن ،على التوالي 
 ،اإلحصائيي للبنك المركزي، الموقع  واالستيرادات الخاصة: محتسبة من البيانات الواردة في الموقع اإللكترون  مبيعات النقد ومبيعات التحويلت(مجموع  )  الفرق بين مبيعات نافذة البنك المركزي  (5)

  .من استيرادات خاصة في بيانات البنك المركزي في النشرات السنوية دوما ور 
احة في الحساب  بين صر أما تسديد "أصل الدين الخارجي" فإنه ال يُ وما بعدها تقدير الكاتب.  ،  2018من النشرات السنوية للبنك المركزي حتى    ،والتعويضات  ين الخارجيدعلى ال   الفوائد (6)

انات وخدمة المنح واالع"دمج في فقرة  أو وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية، وإنما يُ   المركزي   في نشرات البنك  صراحة  المالي لميزان المدفوعات في النشرة السنوية للبنك المركزي. كما أنه ال يبين
في   "المتبقي" ضمن عمود    ُيشملن تسديد أصل الدين الخارجي  على هذا فأ ني الدين الداخلي والخارجي.  عت   ي هذه الفقرة،، فة الدينخدم. وباإلضافة لشمولها المنح واإلعانات فإن  "الدين

 من الموقع االلكتروني للبنك المركزي، الموقع االحصائي.فمأخوذ إجمالي االحتياطات الدولية رصيد ( أدناه. أما 6نقطة ) الالجدول؛ أنظر 
والفرق   عدا الفائدة على الدين الخارجي والتعويضات)صافي الخدمات وصافي الدخل وصافي التحويالت  =، أي في الميزانالفقرات األخرى صافي هذا الجدول  "المتبقي" في عمودساوي ي (7)

  .ي السهو والحذفصاف  -)عدا تغير رصيد االحتياطيات الدولية(  ورأس المال صافي الحساب المالي -( بين مبيعات النافذة واستيرادات القطاع الخاص
للبنك المركزي والمبين في عمود "صافي ميزان المدفوعات" في هذا  االحتياطيات الدولية لكل سنة كما ورد في بيانات ميزان المدفوعات في النشرات السنوية  رصيد  يلحظ أن التغير في   (8)

اإللكتروني للبنك    هو الموقععلما  أن مصدر هذا العمود    ،المتعاقبة، والمبين في العمود قبل األخير في الجدول الجدول ال يساوي دائما  الفرق بين رصيد اجمالي االحتياطيات الدولية، للسنوات  
 حصائي.المركزي، الموقع اإل

 االفتراضات:  ،مالحظات على االسقاطات
. إذ سنفترض أن كمية التصدير ستنخفض بنفس نسبة 2020في نيسان    +أوبك، بما يتناسب مع اتفاقية دول  2020انخفاض في كمية تصدير النفط عن مستوى كمية تصديره في آذار   ( أ)

)تخفيض بمستوى   2020ي في تموز حتى نهاية  -ب-م    2.77أيار وحزيران ثم ترتفع إلى و   )نيسان(   ي في-ب-م  2.61ي في آذار إلى  -ب-م   3.39%( أي من  23انخفاض اإلنتاج )
  وهذه األرقام والحسابات المؤسسة عليها   دوالر/برميل في أيار وحتى نهاية السنة.  30بقى في نيسان كما في آذار ويرتفع إلى  أما سعر التصدير فإنه ي  .(2020% عن مستوى آذار  18.2

 المقابلة لهذه األشهر." تصدير النفط الخام وعوائده"األعمدة الستة األولى من الجدول المعنونة:  مبينة في
%  90حوالي    2020النفقات التشغيلية في  يكون حجماألدوية والمعدات الطبية الخ، بحيث    ، بالرغم من ارتفاع نفقاتتنخفض النفقات التشغيلية.  في الميزانية االتحادية  التشغيليةالنفقات   ( ب )

 %.50. أما النفقات االستثمارية فتنخفض بنسبة 2019 من نفقات
النفقات التشغيليةالهذه  %(. وتساوي  84)حوالي    2019بنسبة من استيرادات    2020ددت استيرادات  حُ   (ج) العامة 50)  واالستثمارية  %(90)  نسبة متوسط موزون لنسب  الميزانية    %( في 

 . 2019مقارنة بعام  2020المفترضة لعام 
ُقدِ رت  ولقد". ر النفط الخام وعوائدهتصدي  "األخير من أعمدة  دفي العمو كما وردت  2020  كانون األول-كانون الثانيفي أعمدة )بيانات ميزان المدفوعات( خلل األشهر النفطية الصادرات  ( د )

 كنسبة من الصادرات النفطية إسقاطا  من السنوات الماضية.  الصادرات األخرى 
غير في رصيد  الت  )المبين في عمود "صافي ميزان المدفوعات":االحتياطيات في الشهر السابق ناقصا  العجز    رصيد  يساوي   2020  أشهر  نشهر مإجمالي االحتياطيات الدولية لكل  رصيد    (ه)

 المعني.للشهر  الدولية(االحتياطيات 
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 (3امللحق )
 2016التفاوت يف معدل البطالة يف العراق  ( 5الشكل )

 التفاوت بين المحافظات 

 

والريف  حضرالتفاوت بين ال  

 

 التفاوت بين اإلناث والذكور 

 

 ب(، الباب الثاني.-2019كزي لإلحصاء )ُرسمت هذه األشكال على أساس البيانات الواردة في الجهاز المر  المصدر:
 فأن "المحافظات األخرى" ال تشمل بيانات نينوى وال األنبار.  2016بسبب ظروف العمليات المسلحة خلل : مالحظة
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 مصادر الورقة 
 .  ، حزيران 2014-2001لسنوات لسلسلة صافي التراكم الرأسمالي ( 2016الجهاز المركزي لإلحصاء )

ُمَنزَّل من الموقع اإللكتروني    ،، غير مؤرخ2016-1992سلسلة صافي التراكم الرأسمالي للسنوات  مؤرخ(    _______ )غير
 . 2019تشرين األول  1في  المركزي لإلحصاء للجهاز  

 . 2018الموجز االحصائي  -العراق( أ- 2019)_______ 
 .2017المجموعة اإلحصائية السنوية ب( - 2019) _______

 شباط.   25، "حكومة السيد محمد توفيق علوي  – مج الحكومي ا البرن"( 2020جريدة الصباح )
، الموقع اإللكتروني  2013النتائج العامة لقياس الفقر في العراق  (  2016اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر في العراق )

 للجهاز المركزي لإلحصاء. 
 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، آب. نمية""االقتصاد العراقي، األزمات والت ( 2018مرزا، علي خضير )
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  1يف الوالايت املتحدة ومكوانهتا  استهالك وإنتاج الطاقة 
 تبعات االكتفاء/االستقالل يف جمال الطاقة 

 د. علي مرزا 

 في ضوء تطورات ما بعد كتابة الورقة  ةـمالحظ
فقراتها  . ويتعلق معظم  2020  مارس/آذار   أوائل-فبراير/شباط  هذه الورقة في نهايةج ل  كتابة    زت  ْنج  لقد أ

اإلضافة . لذلك ب2019بتطورات استهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليات المتحدة حتى نهاية عام  
فإنها تتيح عرض صورة مناسبة لتطور مدى "اكتفاء/استقالل" الواليات    الوارد فيها  للوصف التاريخي والتحليل

عالقاتها مع دول العالم المنتجة للنفط/الغاز، بما فيها دول المتحدة في مجال الطاقة وتاثيره على تطور  
 ، وعلى األغلب ما بعده. 2019الشرق األوسط/الخليج العربي، خالل الفترة حتى عام  

   EIA إدارة معلومات الطاقة األمريكيةولقد كانت فقرات الورقة ثمانية، واحدة منها تتعلق باسقاطات  
الطاقة ومك إنتاج واستهالك  عام  لمسار  االسقاطاتلقد  .  2050وناتها حتى  هذه  منظور   ظهرت  ضمن 

Outlook  ايروس ڤمكافحة وباء  لقبل فرض اإلجراءات المشددة  ،  2020  كانون الثاني/يناير  29  صدر في 
من قيود على التجول والعمل والسفر الداخلي والخارجي، الخ، في مختلف انحاء    ،COVID-19كورونا  

تأخذه  العالم المحتمل لم  تاثيرها  لذلك فأن   .EIA  .المثال،    باالعتبار في االسقاطات تسببت  على سبيل 
،  لوباء عدم اليقين من طول الفترة المرحلية حتى ي ط ّور عالج ولقاح ضد ااإلجراءات المشددة، من ناحية، و 

في سعره    ز  انخفاض حاد في الطلب على النفط وانخفاض موامن بين عوامل أخرى، ب  من ناحية ثانية،
يستدعي إعادة النظر . إن احتمال استمرار هذه التبعات بشكل مستدام  2020خالل شهري آذار ونيسان  

 بشمول هذه االسقاطات في الورقة.  
بغية عرض منظور الطاقة خالل  ولكن بداًل من حذفها وجدت من المناسب وضعها في ملحق  

من ناحية أخرى، فأن أي تأثير جوهري   حدوث الوباء.قبل    EIAتتوقعه    كما كانتالعقود الثالثة القادمة  
ث تكون الصورة تفرضه تطورات الفترة المرحلية على المستقبل األبعد ال يمكن تقديره إال بعد انقضاءها، بحي

وفي هذا  .  لة في ضوءها أو البديلة، التي يمكن تبنيها، أكثر قبوالً د  ع  حينئذ أكثر وضوحًا واالسقاطات الم  
المجال فأني أعتقد أن التأثير المحتمل يمكن أن يصيب المسار األقرب ولكن ليس التوجهات العامة األبعد، 

 . األبعد في ما يتعلق بالمسار مفيداً  الطاقة األمريكية إدارة معلوماتلهذا السبب يبقى النظر ألسقاطات 
 

 . 2020نيسان/أبريل  26ن ِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،   1
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 أواًل: مقدمــة 
للنفط عندما تبين أن    خارجيةالواليات المتحدة بحاجة إلى مصادر    أن  واضحاً بدا  منذ بداية القرن العشرين  

حرصت وساندت الحكومة األمريكية    لذلك.  يةالمستقبل   حاجاتها  إلشباعاحتياطياتها النفطية قد ال تكون كافية  
الخليج  مناطق  لتنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي  شركاتها النفطية في امتيازات ا  دخول

  أصبح   وبذلكولى.  مية األلبعد الحرب العا عالمينفوذها الاصة بعد زيادة خ  ، ومناطق أخرى في العالم،العربي
الشرق األوسط كبيرة  وذ   العربي  الخليج/نفط  المتحدةاالستراتيجية    لمصالحل  أهمية  أحد    .للواليات  ذلك  وكان 

االقتصادية   العالقات  لتنامي  األساسية  المنطقة  والجيوسياسية وغيرهااألعمدة  للنفط في  المنتجة  الدول  ،  مع 
عمومًا،   ،هذه الدول  قيامبت  وّ ق  تطورت وت    ات العالقهذه  أن  وال شك  .  خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

الماضي  منذ  القرن  العالمية وخاصة    ،سبعينيات  المالية  السوق  النفطية" نحو  المالية  "الفوائض  تدوير  بإعادة 
  وتسديد مدفوعات تجارته األمريكية، في ما أصبح يعرف بالپترودوالر، وفي الوقت ذاته استمرار تسعير النفط  

  عند   1971ها في  الهزة التي تعرض ل  فترة من  الثقة بالدوالر بعد   إعادةفي    ذلك  ساهمبالدوالر األمريكي. ولقد  
برتن وودز   ية اتفاقاإلنهاء الفعلي لتطبيق  من    وما أعقبه امتناع الحكومة األمريكية من تحويل الدوالر للذهب  

Bretton Woods  ات ـــزي فيها وفي االحتياطيــدور المركــال  ان للدوالرــي كتال  ،ةــرف العالميــار الصــلترتيبات أسع
  Wikipedia (2020) ),Yergin (2009 .2 ة.ــــالدولي

مصالح    من اهم  اً أن النفط يمثل واحد   من  والكتابات بعض النقاشات    سياق هذه العالقات تشيروفي  
األوسط/الخليج الشرق  االقتصادية في  االستراتيجية  المتحدة  المتحدة   أن  بمالذلك  .  العربي  الواليات    الواليات 

ل غاز السجيو   tight oilالمحصور   وصلت، خالل السنوات القليلة الماضية، أساسًا بفضل زيادة إنتاج النفط 
 

أي التقييم حل الدوالر األمريكي محل الذهب كأساس لترتيبات أسعار الصرف العالمية،    1944في سنة  في اتفاقية برتن وودز    2
الذهب بالدوالر بدل  للعمالت األخرى  )الذي يتغير ضمن حدود ضيقة(  التزام الحكومة األمريكية بتحويل هذه الثابت  . وكان 

 ً ألنه سمح لدول العالم التخلي عن أساس الذهب   العمالت حسب طلب حكوماتها، من خالل الدوالر، إلى الذهب بديالً مناسبا

الواليات المتحدة، في   لذلك فإن امتناع(.  1967و  1944بين    ةدوالر لألونس   35واالرتباط بالدوالر الذي يمكن تحويله للذهب )
ن الواليات المتحدة تخلت عن  أفي الحقيقة ف. و أنهى فعليًا هذه االتفاقية  ، عن الموافقة على تحويل الدوالر إلى الذهب1971

، باستخدام مخزونها تحويل الدوالر إلى الذهب  بالموافقة على  بعد ذلك  ولكنها استمرت  ،1933في    gold standard  قاعدة الذهب
 .,Wikipedia (2020) US Secretary of the Treasury (1982, pp. 222, 223) .1971 حتى منه،
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shale gasتوفر مصادر    بما في ذلكالذاتي في الطاقة اآلن،    "االكتفاء"  "االستقالل" أو  ، إلى درجة عالية من
باإلضافة آلفاق تطور الطاقات المتجددة   ،في النفط الخام  أغلب العجز المتبقيسد  لجغرافيًا    أليها  أقرب بديلة  

  بالرغم من ، ربما تدريجيًا. و االستراتيجية  سيفقد أهميته  العربي   ن الشرق األوسط/الخليجأ ف،  في المستقبل المنظور
في الواليات المتحدة، ومكوناتها  الطاقة    واستيراد/تصدير  تتعرض لمختلف جوانب استهالك وإنتاج  أن هذه الورقة

ها تعرض بعض اتفي استنتاج  ولكنها  .عموماً   المصالح االستراتيجيةب  تحديدًا للعوامل المتعلقةتتعرض  إال انها ال  
أساسًا،العوامل االقتصادية  ت  التي    ،  زالت  بقاء جِّ ر  ال  ذ   ح  األوسط/الخليج  للمصالح  ملموسة  أهمية    و الشرق 

  .االستراتيجية للواليات المتحدة. وبالرغم من ذلك فهذا الموضوع خاضع للنقاش

ال "االكتفاء" منومن  أو  "االستقالل"  مثل  عبارات  ان  إلى  اإلشارة  ناتها  اسب  م ك وِّ أحد  أو  الطاقة    ، في 
صافي  نسبة    ، عمومًا،عامة غير محددة بدقة. ولكن في هذه الورقة سنستخدمهي عبارات    ،عالمياً ا المستخدمة  

ليشير ارتفاعها النخفاض درجة    ،إلى االستهالكأو االستيرادات  (  ناقصًا الصادرات   ستيرادات )اال  ستيرادات اال
وسنستخدم التعبيرين "االستقالل"  3.، كما سيتبين في الفقرة التاليةا الرتفاع الدرجةاالستقالل/االكتفاء وانخفاضه

 أو "االكتفاء" ليعني أحدهما اآلخر. 

  4المحصور /وغاز السجيل المحصور النفط :ثانياً 
 في مجال الطاقة "االكتفاء"/" ستقاللالا" عالئم (2-1)

ا  م فبين  .مستقرة خالل النصف األول من القرن العشرين  الواليات المتحدةفي  النفطية    ستيرادات الحاجة لال  لم تكن
لنفط الخام )المستخدم في التكرير( خالل السنوات ا  استهالك% فقط من  3النفط الخام    استيرادات ن صافي  كو  

  ة ـــسالبة  ـــــقيم  ار إلىــنهتل  1922-1920% خالل السنوات  18إلى حوالي    نسبته قفزت ن  إف  1915- 1910
 

 صافيإلى االستهالك كمؤشر للمصادر الخارجية، ونسبة    ستيرادات. األول هو نسبة االيمكن احتساب هذه النسبة بمقياسين 3
الثاني فهو -وتغير الخزين  )اإلنتاج  وتغير الخزين  اإلنتاج الصادرات( إلى االستهالك كمؤشر للمصادر الداخلية. أما المقياس 
الخزين إلى   وتغيرالصادرات( إلى االستهالك كمؤشر للمصادر الخارجية ونسبة اإلنتاج -  ستيرادات)اال ستيراداتاال صافينسبة 

، في  ستيراداتنية اإلحالل بين الصادرات واالاالستهالك، كمؤشر للمصادر الداخلية. ويفترض المقياس األول ضمنًا عدم إمكا
حين يفترض الثاني إمكانية كاملة لإلحالل. والواقع، هو أن إمكانية اإلحالل تقع بين الحالتين. مع العلم أن كال المقياسين يبين، 

 الخارجية. و من خالل مقارنة قيمة كل منهما عبر الزمن، تطور االعتماد على المصادر الداخلية  
 sandstone  ةــــرية الرمليــــة أو الحجــــالكلسيات  ــــفي التكوين  تواجــــدط المــــعلى النف  tight oilور  ــــط المحصــــة النفــــــق تسمي ـــطلت   4

or limestone formations  السجيل غاز  تسمية  وتطلق   .shale gas    الغاز طبقات    تواجد المعلى  السجيل  في  صخور 
على ذلك المصاحب إلنتاج النفط المحصور   tight gas. وتطلق تسمية الغاز المحصور  sedimentary shale rocks  الرسوبية

 . الحجرية الرمليةأو المتواجد في التكوينات الكلسية أو 

611



                                                                                                                                                                     41 4 -                                                                                    ت المتحدةاستهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليا

أواخر النصف األول من القرن العشرين،  حتى    إنهلذلك يمكن القول    .1944- 1933% خالل السنوات  1.3-
المستقب للحاجة  إدراكها  من  خارجية، ل بالرغم  لمصادر  المتحدة  ية  الواليات  تكن  كبير على    لم  بشكل  معتمدة 

طرد ضبشكل متبينت محدودية الموارد النفطية األمريكية    بعد الحرب العالمية الثانيةولكن    .النفطية  ستيرادات اال
  أكثر لى إحيث وصلت  ،النفطية في سد النقص في اإلنتاج المحلي ستيرادات االصافي أهمية  من خالل ازدياد 

النفطية    ستيرادات االفيها أهمية    ت من ثلث االستهالك في أواخر السبعينيات. وفي ما عدا فترة قصيرة انخفض
حتى    تصاعدت هذه األهمية  ، مدفوعة بجانب منها بارتفاع أسعار النفط،1986و  1979بين    في االستهالك

لنمو االستهالك كان أهم    وباإلضافة  .ادناه  (1؛ الشكل )2008- 2004خالل الفترة    الثلثينوصلت إلى حوالي  
 .في الواليات المتحدةالمحلي من النفط الخام  لإلنتاج المستمرسبب لهذا التصاعد االنخفاض 

صاعد تب  مدفوعاً بشكل درامي   إنتاج النفط المحصور  زايد وبخطى غير متوقعة ت  2010ولكن منذ سنة  
العالم  أسعار النفط في تخفيض كلفة    ذلك  ، من ناحية، والتطور التكنولوجي الكبير في استخراجه )وأثرفي 

لالنخفاض الكبير    كاستجابة مؤخرة  2016تباطأ في اإلنتاج في    في ما عدا. هذا  االستخراج(، من ناحية أخرى 
من    ،نتاجاإلتحسن تكنولوجيا  ستمرار  . ولكنه أعاد سرعة خطاه نتيجة ال2014مقارنة بسنة    طفي أسعار النف

نخفاض سريع  اهذه التطورات  وكانت حصيلة    ، من ناحية أخرى.2016األسعار في نهاية    ارتفاعوبداية    ،ناحية
إلى    2008-2004خالل    الثلثينمن    من النفط الخام في استهالكه  ستيرادات االفي األهمية النسبية لصافي  

الغاز   يخص في ما  أما    أدناه.  (1الملحق )في  (  7أنظر أيضًا الشكل )  .(1الشكل )؛  2019في    الربعحوالي  
  ، gas  shale/tightالمحصور/غاز السجيلتنامي إنتاج    بسبب الستهالك المحلي،  ل اإلنتاج    تخطيالطبيعي فأن  

رة  دِّ ص  م    ،وما بعدها  2017، بحلول سنة  الواليات المتحدة  لى أن تصبحإ  ىأد ،  ( 1الملحق )في    (8الشكل )
   .( أدناه3-5)( و4-1؛ الشكالن )(ستيرادات صافية للغاز الطبيعي )الصادرات ناقصًا اال

أن الواليات المتحدة، سواء ما يتعلق بالوقود السائل )ومن ضمنه النفط الخام(  وتشير هذه التطورات إلى  
في مجال  أو "االكتفاء"  "  ستقاللأو الطاقة ككل، وصلت إلى ما يعبر عنه إعالميا بحالة "اال  الطبيعي  الغازأو  

 ستيرادات مقاسًا بنسبة صافي اال  "االكتفاء"/"ستقالل( صور عامة حول تطور هذا "اال1ويعرض الشكل )  .الطاقة
 .  والغاز الطبيعي)الخام والسوائل(  ما يتعلق منها بالنفطكذلك عمومًا و   األولية الطاقةمن استهالك 

لهذه الجوانب بما فيها تطور استهالك وإنتاج وتجارة    ، في هذه الورقة،وسنتعرض في ما يلي من فقرات 
نات النفط والغاز   تبعاتها المحتملة خاصة للدول المنتجة  مع إشارة لاألخرى للطاقة، حاضرًا ومستقباًل،    والم ك وِّ

مؤشرات من عدم اليقين حول عوامل و ولكن قبل ذلك سنتعرض ل  .العربيللنفط/الغاز في الشرق األوسط/الخليج  
 النفط المحصور وغاز السجيل/المحصور.
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 عدم يقين  ومؤشرات عوامل  -المالءة المالية للمنتجين  (2-2)
يقين حول المالءة المالية لمنتجي صناعة  العدم  من  عوامل  إلى  العديد من التقارير في السنوات المنصرمة    أشار

  إدامة النفط المحصور وغاز السجيل/المحصور في الواليات المتحدة، وما يتبع ذلك من ضعف في إمكانية  
في هذا المجال إلى تقرير   سنتعرض مستوى اإلنتاج الحالي أو زيادته مستقباًل، من وجهة نظر هذه التقارير. و 

. ويعتمد هذا التقرير في تقييمه على عاملين. األول، هو بيانات وردت فيه، االتجاه ذاتهصدر حديثًا يصب في  
)وي ع رِّفه   free cash flowالتدفق النقدي الحر    طلق عليه التقريرحول عدة مؤشرات مالية، خاصة حجم ما ي  

ع طيلة العقد م  ج  ( الذي ت  من التكاليف الرأسمالية ناقصاً قيمة مبيعات النفط والغازتكاليف الحفر وغيرها  بأنه:  
  منتجي النفط ، من بين  cross-sectionمنتجًا في هذه الصناعة، مختارون مقطعيًا    34لعينة من    نصرمالم

لقد  ف.  shale-focused oil and gas producers  المحصور وغاز السجيل/المحصور في "أمريكا الشمالية"
مليار دوالر، ويغطي السنوات   189-لهؤالء المنتجين، حسب التقرير، مبلغًا سالبًا قدره    التدفق النقدي الحربلغ  

عقد    5. 2019- 2010 السعركان  وهذا  السعر.   للنفط  عدد سنواته مرتفعة  سنواته منخفضة  أكبر من عدد 
 IEEFA (2020), Cunninghamأنظـر:  .  للنفط التي تواجهها الصناعة اآلن  تدنية والثاني هو األسعار الم

لتنظيــم اإلنتــاج بيــن المنتجيــن في الواليات    دعوةدفع إلى ظهور  حاليًا    مع مالحظة أن تدني األسعار.  (2020)
قد    التي أشارت لها التقارير التي تعرضت للمالءة المالية،  ،عدم اليقينعوامل  إن  .  Sitton (2020)؛  المتحدة

من ضمن    رضت تحقيق الزيادات المستهدفة في إنتاج النفط والغاز مستقباًل، والتي ع  على إمكانية  سلبًا  ؤثر  ت
( 1في الملحق )(  1- 1)مفي الفقرة    إلدارة معلومات الطاقة األمريكية  2020منظور الطاقة السنوي  مؤشرات  

 التقرير المعروض هنا، وعلى نفس الغرار في التقارير المماثلة، غير أن مدى صدقية التقييم الوارد في  .  أدناه
تعتمد على دقة معلوماته حول الوضع المالي للمنتجين سواء في العينة المقطعية المعروضة فيه أو لباقي  

ومدى   ، في ضوء األسعار المتدنية حاليًا،ألسعار النفط مستقبالً المنتجين، من ناحية، وما هو المسار المتوقع 
من ناحية أخرى.  ،  (1في الملحق )(  1-1)مفي الفقرة    وع رض   مسار األسعارلالمنظور  اختالفه عما ورد في  

 باالعتبار. وفي كل األحوال فهذا عامل عدم يقين ينبغي أخذه 
 

قيمة   5 مجموع  )إيرادات(  بلغ  والغازإنتاج  قبل    النفط  ال  من  حوالي  2019- 2010للسنوات    ،34عينة  ترليون    1.02، 
في  الجاف  النفط المحصور وغاز السجيل/المحصور  إنتاج  قيمة  مجموع    ق ْمت  بتقدير. ولقد   IEEFA (2020, p. 5)ر؛دوال

(  8( و) 7الشكلين )   ، باستخدام بيانات كميات اإلنتاج في مصادر ترليون دوالر  1.63بحوالي    ،ذاتها  للسنوات  ،الواليات المتحدة
بيانات البنك الدولي ألسعار   في (  Henry Hub)  الجاف والغاز  WTI  وسيط غرب تكساسنفط  وأسعار    ،( أدناه1في الملحق )

نتجين من الواليات  م    ال تقتصر علىن العينة  أمع مالحظة    ،الحجم الكبير للعينة  ومن مقارنة الرقمين يتبين.  Pink Sheet،  السلع
 . أيضاً  كندامن إنما و فقط  المتحدة

613



                                                                                                                                                                     41 6 -                                                                                    ت المتحدةاستهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليا

ناتها األحفورية الطاقةاالكتفاء" في استهالك ""االستقالل"/( 1الشكل )  2019حتى  في الواليات المتحدة األولية وأهم ُمَكو ِّ

 ، %إلى االستهالك ستيراداتصافي االنسبة  

 األولية النسبة من استهالك الطاقة( 1-1)

 

 ( النسبة من استهالك النفط الخام 1-2)

 
 وسوائل أخرى( خام من استهالك الوقود السائل )نسبة ال (1-3)

 

 الجاف الغاز الطبيعي النسبة من استهالك (1-4)

 
 . (2ملحق ) في ال ،(1( وباقي األشكال على أساس الجدول )2)على أساس بيانات الجدول   (2-1) الشكل سمر   در:االمص

 ناقصًا الصادرات. ستيراداتاال يساوي  ستيراداتصافي اال :ةمالحظ

  2019-1949في الواليات المتحدة األولية  الطاقة استهالك : ثالثاً 
 الطاقة  ( تطور استهالك3-1)

ناتهابمختلف    األولية  استهالك الطاقة  تطور )فحم، نفط خام، سوائل الغاز والسوائل األخرى، الغاز الطبيعي    م ك وِّ
حتى    بعد الحرب العالمية الثانية   سريعة  بخطىفي الواليات المتحدة  الجاف، الطاقة النووية، الطاقات المتجددة(  

 ن و ــكودرلي  32ي  ــــحوال  1949  ةــــسنالك  ــوى االستهــــغ مستــبل  د ــــلقفا.  ــك تدريجيــــد ذلــأ بعــتباطي ات لــة الستينيــنهاي
مليون برميل    15.4) أي ما يعادل    س- ب -ح -، و سنوياً   BTU  Quadrillion  ( وحدة حرارية بريطانية1510)

 ؛2019/ 2018في    (ي-م- ب -م   53.2)  س-ب -ح -و   100.6  ليصل إلى حوالي  (ي-م- ب -، م ياممعادل يو 
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وتغير    استهالك الطاقة األوليةنمو  ولقد مر هذا التطور بمراحل متعددة من ناحية سرعة    ( أدناه.2الشكل )
نحصص   وتغير الهيكل اإلنتاجي  . وباإلضافة للتطور التكنولوجي  االستعمالكفاءة  و مجاالت  المختلفة و   ااته م ك وِّ

ن  سِّ حً لعب ت  المحلي اإلجمالي،    لالقتصاد األمريكي نحو زيادة حصة القطاعات األقل استخدامًا للطاقة في الناتج
مقياس كثافة استخدام  ما يسمى  بمقلوب    كفاءة االستعمال وتقاس    ل دورًا أساسيًا في أبطاء النمو.اكفاءة االستعم

المرونة  مقياس  )أي بديل المقلوب(  وبديله    ،energy intensity  ،OPEC (2019, pp, 68,69)الطاقة،  
والذي يمثل   .Income Elasticity of Demand for Energy،  على( الطاقةالدخلية الستهالك )أو الطلب  

فخالل الفترة    العالقة بين التغير النسبي الستهالك الطاقة والتغير النسبي للدخل )الناتج المحلي اإلجمالي(.
.  ، نوعما)الدخل(  نمو الناتج المحلي اإلجمالينسبة  مع  نمو استهالك الطاقة  ت نسبة  تقارب،  1969- 1949

باألسع )مقاسًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  فيه  بلغ  الذي  الوقت  الثابتة(  اففي  نما  %  4.0  حوالير  سنويًا 
  حاصل قسمة نسبة نمو استهالك الطاقة على نسبة نمو الناتج ويساوي  .  سنوياً %  3.3استهالك الطاقة بنسبة  

 6. 6919- 1949خالل السنوات    0.8  حوالي  التي بلغت و ،  الطاقةهالك  الدخلية الستمرونة  الاإلجمالي    المحلي
ألضعاف العالقة بين  نمو الدخل أو    إضافية  ولكن منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي تفاعلت عوامل متعددة

. ولعل أهم هذه العوامل زيادة ، من ناحية أخرى استهالك الطاقةنمو  و   ، من ناحية،الناتج المحلي اإلجمالي
معدات نتاج  ا  من خالل  الطاقة  عمالالكفاءة في است  زيادة   أليه من ممارسات   ت أسعار النفط الخام وما دفع 

البنايات والمساكنالحراري  وزيادة العزل    ،من ناحية  ،تقتصد في االستهالك  وادوات ومكائن من ناحية    ،في 
على    fuel   fossil )الفحم، النفط، الغاز(  االحفوري   الوقود لتنامي القلق حول تأثير استهالك    أخرى. هذا إضافة

لذلك أنخفضت .  بالضعفالك الطاقة  هاستنمو  المناخ. لهذا أخذ األرتباط بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي و 
  2000- 1979خالل الفترة    0.4إلى   1979- 1969خالل الفترة    0.6من    خلية الستهالك الطاقةد المرونة ال

أي أن زيادة   ، في الواليات المتحدة.2012- 2000خالل الفترة  )قريبة من الصفر(    قيمة سالبة لتصل إلى  
. الحظ، على  رافقه انخفاض في استهالك الطاقة،  2012-2000السنوات  خالل    ،اإلنتاج المحلي اإلجمالي

  فأنه   2000في سنة  س  - ب -ح -و كودرليون    98.7حوالي    استهالك الطاقة  مجموعل المثال، بينما بلغ  بيس
السنوات   قدره  2012-2001خالل  متوسط   إلى  سنة    .س-ب -ح - وكوادرليون    97.8  انخفض  بعد  ولكن 

حيث ارتفعت المرونة  ب  استهالك الطاقةنمو  و   عاد االرتباط الموجب بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي   2012
لذلك بينما كان استهالك الطاقة    .2018- 2013خالل السنوات    0.3إلى  صفر في الفترة السابقة  الحوالي  من  

 
لناتج المحلي  اجرى تقدير المرونات في هذه الورقة عن طريق أسلوب االنحدار الخطي بين لوغارثمات متغيري استهالك الطاقة و  6

كل   رت كنسب نمو اتجاهية، بدورها بواسطة االنحدار الخطي للوغارثماتدِ اإلجمالي. وبما أن نسب النمو المبينة في المتن ق  
بين مع السنين كمتغير مستقل، فإن حاصل القسمة ينتج عنه قيمة مرونة قريبة جدًا من تلك المقدرة بواسطة االنحدار    متغير

 ( في المتن.2أنظر مالحظات الشكل ) المتغيرين. لوغارثمات
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خالل   س- ب -ح -و كودرليون    98.4  قدره  ارتفع إلى متوسط  فإنه    2012في    س- ب -ح -و كودرليون    94.3
 السجيل/المحصور   كان لزيادة إنتاج غاز وربما    .(2ملحق ) في ال  (3أنظر الجدول )  .2018- 2013الفترة  

( أثر في زيادة  خاصة الغاز  ،المنخفضة )مقارنة باألسعار العالمية  ماالمحصور خالل هذه الفترة وأسعارهوالنفط  
من خالل  ، على البيئةالضار ن تأثير استهالك الغاز أف ،باإلضافة لسعره المنخفض و الطاقة عمومًا.  كاستهال

من خالل اطالق ثاني أوكسيد الوقود األحفوري  من تأثير األنواع األخرى من  هو أقل    ،الميثاناطالق غاز  
  استهالك الطاقة نمو  بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي و   غير أن من المتوقع عودة ضعف العالقة  .الكربون 

 (.1)؛ أنظر الملحق الوقود  عمالكفاءة استوتحفيز بزيادة جهود 
  2019-1949  في الواليات المتحدةالناتج المحلي اإلجمالي وعالقته ب  األولية   ( استهالك الطاقة2الشكل )

 والناتج المحلي اإلجمالي  ستهالك الطاقةا( 2-1)

 

 خلية الستهالك الطاقة د( المرونة ال2-2)

 

   .(2ملحق )في ال( 3)الجدول  على أساس بيانات  نالشكال سمر   :المصدر
  :اتمالحظ

  .1510يساوي   ن يو لكودر س. و -ب- ح-، ووحدة حرارية بريطانية سنوياً  كودرليون :   Quadrillion BTU (أ)
  استهالك الطاقة يمثل    C، حيث أن  EC=AGDP  االنحدار للمعادلة  أسلوب  بواسطة  ( 2-2)المبينة في الشكل    ، E،  رت المروناتدِّ ق   (ب)

رة  يالحظ أن جميع المروناتو   .حد ثابت  Aو  2012بأسعار  )الدخل(  الناتج المحلي اإلجمالي    GDPو ، ذات أهمية إحصائية عالية  الم ق د 
- 2000في ما عدا مرونة الفترة  لكل منها،  ،  2Rمعامل التحديد،  ارتفاع  ، كما يؤشره  بشكل جوهري عن الصفر  ، احصائيًا،أي تختلف

 الصفر. عن  ، إحصائيًا،ال تختلف 12-2000خالل الفترة   منخفض جدًا مما يشير إلى أن المرونة التحديد، حيث أن معامل 12

ن( 3-2)  الك الطاقة هات استمَُكو ِّ
النسبية لتطورت   ن وتغيرت األهميات  الطاقة في االستهالك واإلنتاج في الواليات المتحدة،   أشكالات أو  م ك وِّ

. فباإلضافة الستمرار  ، ومن المتوقع أن يتقدم بعضها ويتأخر آخر في المستقبلاألخيرة   السبعةخالل العقود  
الغاز الطبيعي سواء كان بشكل جاف   استعمالتطور   ،الفحماستمرار ولكن انخفاض استعمال النفط و  استعمال

أو    األخرى   ، كما زادت تشكيلة السوائل األخرى سواء كانت الهيدروكربونيةNGLsأو السوائل المستخرجة منه،  
  خالل تباطأ    غير أنه  ،منذ ستينيات القرن الماضيتطور استهالك الطاقة النووية    ،المتجددة. من ناحية أخرى 
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تتراوح    ،. ولكن العتبارات عديدةالخشية من احتماالت حوادث التسرب االشعاعي، اساسًا بسبب  مالمنصر   عقد ال
بانخفاض  من   تتعلق  امدادات  عوامل جيوسياسية  الطبيعيأمان  التغير    وكلفها  النفط والغاز  القلق حول  إلى 

، من ناحية، وبرغبة  حكوميتطور انتاج واستهالك الطاقات المتجددة. ولقد كان ذلك بإعانة وتشجيع    ،المناخي
المستهلكين، من ناحية ثانية، وتطور التكنولوجيا، من ناحية ثالثة، بما تغلب على ارتفاع كلفة المصادر المتجددة  

ومن المناسب ذكره أن  بشكل ملموس مؤخرًا.  انخفاض كلفة المصادر المتجددةمقارنة بالمصادر األخرى، قبل 
في الوقود السائل(   شمل عادةت  يد الكهرباء مع وجود منتجات سائلة  في تولوهي ت ستخدم  الطاقات المتجددة ) 

من عمق األرض   النابعةتلك  و والبايولوجية    شروق الشمسح و االريهبوب  المائية و   من المساقط  مصادرهاكون  تت
تهالك الطاقة في سشيئًا يذكر من ا  ؤلفالشمسية والريح والجوفية لم تمع مالحظة ان الطاقات  .  (الجوفية)

 . بعد ذلك زادت اهميتهاوأنما  1949
ن نمو استهالك    تفاوت خالل هذه الفترة الطويلة نسبيًا هو    ما يمكن استقراءه  إن سب حالطاقة    ات م ك وِّ

الفرعية   حصصهاالفترات  تفاوت  الكلي  وبالنتيجة  االستهالك  الفترة  في  فخالل  نمو    1949-1980.  اعتمد 
. وبينما بدأت حصتي الفحم والنفط  الطبيعي  وخاصة النفط والغاز  قة أساسًاعلى الوقود األحفوري االطاستهالك  

 المفردة نصف الحصة  الطبيعي  والغاز  (  لكل منهما  من استهالك الطاقة%  37)عند حوالي    1949متقاربة في  
الفحم باالنخفاض بحيث وصلت حصة النفط  حصة  بالتزايد و   الطبيعي   النفط والغازأخذت حصتا    لكل منهما،

بع في حين  ر ال  يلاحو   الطبيعي  وحصة الغاز  1980-1977حوالي نصف استهالك الطاقة خالل السنوات  إلى  
الخ   إلى أقل من  الفحم  ال  (4الجدول )و أدناه    (2-3الشكل )  مس؛انخفضت حصة  . في هذه (2ملحق )في 

كما  مع شيء من الطاقة الجوفية.    مساقط المائية والبيولوجيةلاقتصرت الطاقات المتجدد تقريبًا على ا  ،األثناء
- 1949الفترة    استقرار حصة الوقود األحفوري خالللذلك مع    لستينيات.الم تظهر الطاقة النووية إال في بداية  

ن   ص حص  تغير  تفاوت   بالرغم من،  1980 الفترة    ،اتهم ك وِّ فإن انخفاض حصة الطاقات المتجددة خالل هذه 
   عوضه ارتفاع حصة الطاقة النووية.

انخفضت قلياًل حصة الوقود  الطبيعي  ونتيجة الرتفاع أسعار النفط والغاز    2000- 1980وخالل الفترة  
الفحم    من ضمن الوقود األحفوري زادت حصةلكن  النووية والمتجددة. و   ات األحفوري وأرتفعت حصص الطاق

في    ،2000-1980خالل    %22إلى حوالي    1980- 1949خالل  في استهالك الطاقة    %18من حوالي  
  ، . من ناحية أخرى %24إلى  %25والغاز من % 40إلى  %46حصة النفط من  الوقت الذي انخفضت فيه 

والدعوة    الخليج/مشكلة امان االمدادات النفطية من الشرق األوسط  كتزايد   لمحصلة مجموعة من العوامل    ونتيجة
تطوير وسائل الوقود و عمال  يادة كفاءة استز وقود بديل وكذلك الدعوة ل استخدام  للبحث عن أماكن نفطية بديلة و 

،  أهمية الطاقات الشمسية والريح  بروز، بدأ خالل هذه الفترة  الحفاظ على البيئة  دعوات بروز  و   يات العزل في البنا
 المائية.   عن جزء من انخفاض حصة الطاقة المولدة من المساقط بالتعويض  تطورها المعتدلأدى والذي 
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استمرت ذات االتجاهات في انخفاض حصة النفط مدفوعة بارتفاع    2012- 2000وخالل السنوات  
عليه  ما كانت ل، على حصته  خفاض أسعاره النسبيةالنمع محافظة الفحم، نتيجة   عماله والكفاءة في استأسعاره  

غاز    وزيادة أهمية إنتاج  على حصته، نتيجة لظهور الطبيعي  حافظ الغاز  الوقت    هذا  في.  2000- 1980في  
وبداية انخفاض أسعاره المحلية عن العالمية. وخالل هذه الفترة زادت حصة الطاقة النووية    السجيل/المحصور

  أن ويعود السبب في ذلك إلى أنه بالرغم من    بدرجة ملموسة.الطاقات المتجددة  حصة  لم تزد  في الوقت الذي  
.  انخفضت المائية ة الجوفية ركدت والطاقة الطاقة ن حصك، ولزادت والشمسية  والبيولوجية  حصة طاقات الريح 

قود تفاعلت اتجاهات متعاكسة لتكون حصيلتها استمرار انخفاض حصة الو   2018/19- 2012وخالل الفترة  
ولكن   النووية  الطاقة  حصة  وثبات  إن  تاالحفوري  والشمسية.  الريح  خاصة  المتجددة  الطاقات  حصة  صاعد 

االحفوري   الوقود  حصة  حوالي  انخفاض  من  حصته  انخفضت  بحيث  الفحم  في  أساسًا  خالل   %22تركز 
  % 24  من  فلقد أرتفعت حصتهالطبيعي  . أما الغاز  2019- 2012خالل    %16إلى حوالي    2000- 1980

 %. 36إلى % 40في حين انخفضت حصة النفط من  %29إلى 
نوبالنتيجة يمكن القول أن حصص   عنها في   (19/ 2018الحاضر )ات الطاقة تغيرت في الوقت  م ك وِّ

  1949% من استهالك الطاقة في الواليات المتحدة في  91  حوالي  . فبينما كانت حصة الوقود االحفوري 1949
. 10.7إلى %   9.3وتغيرت حصة الطاقات المتجددة من %  .19/ 2018% في  81  حوالي  فإنها أصبحت 

لذلك فإن معظم االنخفاض في حصة الوقود األحفوري عوض عنها تغير حصة الطاقة النووية من صفر%  
  .2018/19في  % 8.4إلى  1949في 

أنه بالرغم من تغير مصادر تجهيز النفط وعدم اليقين  وهي  ،  اإلشارة إلى ما يشبه المفارقةبدير  ومن الج
والقلق حول تأثير  وتغير العالقة بين نمو استهالك الطاقة ونمو الدخل، من ناحية ثانية،  حولها، من ناحية،  

في استهالك الطاقة في  أن حصة النفط )الخام والسوائل(ف ،ثالثةالوقود األحفوري عمومًا في البيئة، من ناحية 
في حين تضاعفت حصة    %،37، عند حوالي  1949  مقارنة مع   19/ 2018في    تتغيرلم    الواليات المتحدة

من  %  69إلى  %  53من  الطبيعي  النفط والغاز    حصة  مجموع  وفي ما بينهما تطور  تقريبًا.الطبيعي    الغاز
من أهم عناصر استهالك    ال زاال  الطبيعي  ويبين ذلك أن النفط والغاز( أدناه.  2-3؛ الشكل )استهالك الطاقة

الرأي العام في الواليات المتحدة  قطاع مهم من  الطاقة في الواليات المتحدة. أما ما تهدف أليه السياسات العامة و 
  حين يستمر التحول   تحقيقهيؤمل    هذا الهدفاستخدام الطاقات المتجددة فإن  و في ضرورة الحفاظ على البيئة  

.  ، الذي ينبغي أن يكون أسرع مما حصل في السابق، وبشكل جوهري من الوقود االحفوري إلى الطاقات المتجددة
أنه   أساسية على  يكما  بدرجة  الكهرباءعتمد  لتوليد  األساسية  البنية  تأهيل وتوسيع  والسرعة في  من    ،القابلية 

ونقلها وتوزيعها وكذلك تطوير وسائل خزنها الستعمال الخزين وقت غياب الشمس او تباطأ    ،المصادر المتجددة
  ، Eergy Outlooksالطاقة ،  . ولعل سيناريوهات تحقيق ذلك في ما هو متوفر في مناظير  هبوب الرياح
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عد من قبل إدارة معلومات الطاقة  الم  EIA (2020) ،  2020منظور الطاقة  مثل    ،تعدةعدة من قبل جهات مالم  
 IEA (2018, 2019), OPECادناه، ومناظير أخرى مثل:    (1والمعروضة إسقاطاته في الملحق ) األمريكية،  

(2019) , BP (2019)  السيناريوهات ذات االحتمال سيناريوهات اإلشارةسمى  ت    لم، والتي ليس  أنها  ، أي 
 . قريب نسبياً ي إطار زمني ف إنجاز هذا الهدفتبين صعوبة  ،، في ضوء الظروف الحاليةاألعلى للتحقق

 2019-1949استهالك وإنتاج الطاقة األولية في الواليات المتحدة (  3)  الشكل
 سنويا   ب- ح-كودرليون و 

  استهالك وإنتاج الطاقة األولية( 3-1)

 
ناستهالك الطاقة األولية حسب ( 3-2)  اتهاُمَكو ِّنحسب األولية ( إنتاج الطاقة 3-3)  اتها ُمَكو ِّ

  
(  2-3الشكل )و   ،(5(  ومجموع اإلنتاج من الجدول )4على أساس بيانات مجموع االستهالك من الجدول )   (1-3)  الشكل  سمر    در:االمص 

 . (2ملحق )( في ال5على أساس بيانات الجدول )  (3-3) والشكل ،  (4على أساس بيانات الجدول )
نات الطاقة األولية   الكهرباء  بما ان  مالحظة: ل د باستخدام م ك وِّ (  3-3( و) 2- 3المبينة في الشكلين )   هي شكل وسيط من أشكال الطاقة ت و 

 في هذين الشكلين. فهي ال تظهر 
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 اإلنتاج المحلي واالستيراد -في الواليات المتحدة األولية مصادر اشباع استهالك الطاقة : رابعاً 
ن( 4-1)  الطاقة ات إنتاجمَُكو ِّ

ن ن من وِّ ك  إن مقارنة استهالك وإنتاج كل م   يعطي صورة أوضح لمدى االكتفاء أو العجز  األولية ات الطاقةم ك وِّ
استهالك  (  2-3مقارنة الشكل )  فأن  ،. على سبيل المثالقة األوليةاستهالك وإنتاج مجموع الطا  مقارنةمما تعطيه  

ناتها ناتها  إنتاج (  3- 3، والشكل )الطاقة حسب م ك وِّ في اإلنتاج المحلي مقارنة    اً فائضتبين  ،  الطاقة حسب م ك وِّ
ومن مقارنة    .في الوقود السائلوعجزًا    ،الطبيعي  والغازفي الفحم    ،2018و  2017السنتين  في    باالستهالك
نات الوقود السائل كان هناك عجزا في النفط الخام وفائضًا  3- 1( و) 2- 1الشكلين ) ( يتبين أنه حتى في م ك وِّ

  مقارنة مجموع استهالك الطاقة تبينها  الصورة التي    قارن ذلك مع  .  2018و   2017في السوائل األخرى في  
األولية مع استهالكها  مجموع الطاقة    عجزًا كليًا في إنتاجالتي تبين    ،(1- 3بمجموع إنتاجها في الشكل )  األولية

أحالاًل تامًا بين    ، ضمنًا،( يفترض 1-3الشكل )كون  غير دقيقة في  . وهذه صورة  2018و   2017السنتين  في  
ن إمكانية األحالل  ن افتراض عدم  أف  ،ى من ناحية أخر ولكن  .  وهو افتراض غير صحيح  الطاقة المختلفة  ات م ك وِّ

 أيضًا غير صحيح. والحقيقة فإن إمكانية اإلحالل تقع بين الحالتين. ، ات والصادر  ستيرادات بين اال
نل  أو الفائض/العجز  التعرض لدرجة االكتفاء  إن   ،خاصة الوقود السائل  ،الطاقة، كل على انفراد   ات م ك وِّ

الخام النفط  أهمية ال  ،وبالذات  اله  األوسطستطالع  الشرق  النفطية في  الدول  على  المحتملة    الخليج /لتبعات 
   .في الفقرة التالية سنتعرض لهوالذي والمناطق األخرى، ، العربي

 تغير نمط استهالك/إنتاج الطاقة األمريكي والتبعات على تجارة الطاقة مع مناطق العالم ( 4-2)
أهم   السائللعل  الوقود  إلى  األوبك/الخليج ينصرف  دول  الطاقة مع  تجارة  يؤثر في  بالدرجة  /ما  الخام  النفط 

والغاز الطبيعي بدرجة أقل. وال وجود لتجارة الفحم مع هذه الدول. أما تأثير استهالك/انتاج الطاقات   ،األولى
في الواليات    السائل والغاز الطبيعيالوقود    إنتاجاستهالك/  درجة إحاللها محلالمتجددة وغيرها فينصرف إلى  

 والذي يؤثر بدوره على التجارة مع دول األوبك/الخليج.   المتحدة
 الوقود السائل

الطبيعي   الغاز  سوائل  الخام،  النفط  السائل:  الوقود  كاألث NGLsيشمل  أخرى  هايدروكربونية  سوائل  لين  ي، 
   7.، الخكالهيدروجين والميثانول، سوائل من مصادر متجددة والپروپولين

 
 : EIA (2019a)ما يلي؛  d FuelsLiquiيشمل الوقود السائل  7

(1) Crude Oil.    
(2) Hydrocarbon Gas Liquids:    

(2-1) Natural gas liquids, NGLs (ethane, propane, normal butane, isobutane, natural gasoline). 
(2-2) Refinery olefins (ethylene, propylene, normal butylene, isobutylene).  

(3) Other Liquids:  
(3-1) Hydrogen/Oxygenates/Renewables/Other Hydrocarbons (hydrogen, oxygenates, renewable fuels incl. 

ethanol, other hydrocarbons).  
(3-2) Unfinished oils. 
(3-3) Motor gasoline blend. comp. (reformulated, conventional)   
(3-4) Aviation gasoline blend. comp.  
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السائل  صافي  نسبة  بعد وصول   الوقود  المحلي  استيرادات  االستهالك  خالل    %60إلى حوالي  في 
- 1؛ الشكل )2019% فقط في  2.5السريع بحيث وصلت إلى    باالنخفاض أخذت  ،  2008- 2004السنوات  

نتيجة للتطور الملحوظ إلنتاج النفط المحصور، من ناحية، وزيادة استخالص السوائل ( أعاله. وكان ذلك  3
،  تزايد إنتاج غاز السجيل/المحصور(، من   NGLs)بما فيها سوائل الغاز الطبيعي  الهيدروكربونية والمتجددة

ال زال صافي  %  25قارن هذه النسبة مع    . ثانية، وزيادة تعقيد وحدات التكرير/المزج، من ناحية ثالثةمن ناحية  
- 1)  كما يتبين من الشكل  2019في    )في التكرير(  المحلي للنفط الخام  االستهالكيساهم بها في    ستيرادات اال
 . ويعود هذا الفرق إلى غلبة صادرات المنتجات النفطية والسوائل األخرى على واردتها .أعاله (2

وهنا من المناسب اإلشارة إلى مصدر محلي مهم للوقود السائل تطور بشكل كبير خالل العقود السبعة 
وهو ما يطلق عليه    ،ةفي الواليات المتحد   وزيادة كفاءتها  وحدات التكرير/المزجوذلك نتيجة لزيادة تعقيد    ،األخيرة

التكرير  " األمريكي"processing gainsمكتسبات  الطاقة  معلومات  إدارة  تعريف  فحسب  هذه    ة.  تساوي 
"تخطي حجم منتجات وحدات التكرير/المزج لحجم مستخدماتها خالل فترة زمنية. وتنتج هذه  مقدار  المكتسبات 

  ه لمجموعها أخفض من     specific gravity  يكون الوزن النوعيالمكتسبات من تكرير النفط الخام إلى منتجات  
فإنها    50/ 1949وفي الوقت الذي كانت فيه هذه المكتسبات منعدمة، تقريبًا، في سنة    8.”ستخدم للنفط الخام الم  

ي -ب -م   1.1وإلى    2000ي في سنة  -ب -م   0.95د إلى  ــلتتصاع  1970  سنة  ي في-ب -م   0.36بلغت  
 . EIA (2019a, p. 59)شهر(؛  11)متوسط  2019  سنة في

الستيراد النفط الخام وستستمر كذلك في المستقبل. أنظر الشكل  ولكن ال زالت الواليات المتحدة بحاجة  
 النفط الخام   استيرادات في الوقت الذي انخفضت فيه حصة  على سبيل المثال،  ، أدناه.  (1والملحق )(  2- 5)

% في  25إلى    2008في    للنفط الخامالواليات المتحدة    استيرادات % من  61من دول األوبك بشكل حاد من  
كندا زادت من    حصةن  أف ،  %15% إلى  25الخليج العربي من  دول  من    ستيرادات االحصة  و   ،2019سنة  

 ستيرادات وعند مقارنة اال  .(2019% في تشرين األول  60)  2019في    %55إلى    2008في  %  20حوالي  
ذاته االتجاه  يالحظ  الخام(  للنفط  األخرى  السوائل  )بإضافة  عمومًا  السائل  الوقود  األربعة  من  خالل    عقود ، 

 
8Definitions, Sources and Explanatory Notes,                    Energy Information Administration, EIA’s site,    

.https://www.eia.gov/dnav/pet/TblDefs/pet_pnp_refp2_tbldef2.asp           

 طاقة المستخدمات   مجموعوليس في الطاقة. ذلك أن    )براميل(  هي في الحجم   مكتسبات التكريرأن  على  ومن المناسب التأكيد  
الناتجة عن  طاقة المنتجات  مجموع  ساوي  يينبغي أن    (BTU)على سبيل المثال    ر عنها بوحدات حرارية بّ ع  م  ام وغيره(  )نفط خ

مجموع . بالطبع فعليًا فإن  "الطاقة ال تستحدث وال تفنى"في أن    thermodynamicsفي    قانون األولال، حسب  هذه المستخدمات
جزء من المستخدمات   عمالطاقة المستخدمات بقدر استمجموع  من    قليالً كون أقل  يطاقة المنتجات معبر عنها بوحدات حرارية،  

   .التكرير/المزجأثناء عملية  المزج والخسارة االعتياديةر/كوقود داخل وحدات التكري
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كانت الذي  الواليات المتحدة الكلية في الوقت    استيرادات في تصاعد حصة كندا مستوًى ونسبًة من    الماضية،
( أدناه  4)  ما عدا العراق. أنظر الشكل  باتجاه انخفاضي، في  ،فيه حصة دول األوبك، ومن ضمنها دول الخليج

 9.(2ملحق )( في ال6) والجدول

األساس هنا هي انه أصبح بمقدور الواليات المتحدة إنتاج معظم ما تحتاجه من الوقود   نتيجةال  نإ
السائل. وقد نتج عن ذلك زيادة قابليتها في تغيير مناشئ اشباع حاجتها من النفط الخام وما تبقى من حاجتها  

أصبح أقل من السابق كما    وبالنتيجة فإن اعتماد الواليات المتحدة على المصادر الخارجية من السوائل األخرى.  
 وبهذا زادت مرونة الواليات المتحدة في التعامل مع مصادر التجهيز.  .أن هذه المصادر تغيرت أهميتها النسبية

 وكندا وحصة األوبك والخليج السوائل( النفط الخام وباقي الوقود السائل )الواليات المتحدة من  استيرادات( 4)  الشكل
 MBD مليون برميل يومياً ، 2019-1960 فيها

 
 . (2ملحق )( في ال6الشكل مرسوم على أساس بيانات سنوية واردة في مصادر الجدول )المصدر: 

 
- م   3.71زادت إلى    2008ي في  -ب-م   1.96من كندا حوالي    ستيراداتحسب إدارة معلومات الطاقة األمريكية بلغت اال  9

  ملحق   (US_Imprts_from_Canada.xlxs)جدول اكسيل    .2019ي في تشرين األول  -ب-م   3.76وإلى    2018ي في  -ب
كانون    25  لة فيز  ن  )م    Canada Energy Regulator  بيانات الموقع اإللكترونيحسب    . ولكنEIA (2019a)مع تقرير  

ي  -ب-م  3.45%، أو  96منها  ي،  -ب-م   3.60حوالي    2018( بلغت صادرات النفط الخام الكندية في سنة  2020ثاني،  ال
-م   3.71ت للواليات المتحدة. وقد يعود سبب انخفاض هذا الرقم عن ذلك الذي أوردته إدارة معلومات الطاقة األمريكية )ادر اص
الواليات   استيراداتالمستخلص من الرمل النفطي في حين أن قياس    bitumenإلى أن قياس صادرات كندا هو للقار  ،  ي(-ب

ل من هذا القار.  synthetic crude oilالمتحدة من كندا هو للنفط الخام االصطناعي  و  وبما أن النفط الخام االصطناعي   الم ح 
لرقم الكندي. وهذا األمر هو امن    أكبرالرقم األمريكي هو    فأن حجمه أكبر. لذلك فأن  تحويلههو أخف من القار المستخدم في  

 . المتنالتي تم التعرض أليها في  processing gainsر على غرار مكتسبات التكريربما 
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 الغاز الطبيعي 
التي يبينها إنتاج واستهالك الوقود السائل من حيث   الصورة ذاتهايبين انتاج واستهالك الغاز الطبيعي )الجاف(  

نتيجة  ف.  ثم بعد ذلك اختفاءه في أواخر الفترة  ، خالل معظم الفترة،سد الطلب المحلي  عناتساع عجز اإلنتاج 
 . 2017أخذ العجز باالنخفاض حتى أختفى في   ،هذا القرن  أوائلمنذ  ،لتصاعد إنتاج غاز السجيل/المحصور

سواء عبر األنابيب للمكسيك وكندا أو من خالل    ( أدناه،3- 5، كما يتبين من الشكل )وتصاعد التصدير منه
فلقد .  وقبل ذلك كان التصدير مقتصرًا على دول الجوارونقله عبر البحار إلى القارات األخرى.    LNG  تسييله

حوالي  ر  د  ص   المتحدة  الواليات  الغا99ت  من  الكلية  صادراتها  من  خالل  %  وكندا  المكسيك  إلى  الطبيعي  ز 
، بسبب  2019% في  67، لتنخفض النسبة بعد ذلك بسرعة، نسبيًا، حتى وصلت إلى  2015- 2012السنوات  

ال زالت الواليات   ، مقارنة باالستهالك،بالرغم من فائض اإلنتاجلكن و  .تزايد الفائض والتصدير إلى دول اخرى 
- 2012المتحدة تستورد الغاز الطبيعي. ويكاد جميع استيرادها من الغاز ينحصر في كندا. فخالل السنوات  

إن استيراد الغاز الطبيعي    .% من استيراداتها الكلية من الغاز الطبيعي من كندا97.5استوردت حوالي    2019
نات أخرى من الطاقةكما هو لم ك  ،  من وتصديره إلى كندا في الوقت ذاته ، باإلضافة الختالف  إنما يعود   ،وِّ

نات،لالخواص الفنية   ومما    .في البلدين  كلفة النقل بين مناطق اإلنتاج واالستهالك  اعتبارات تخفيض إلى    لم ك وِّ
ل هِّ  رات لسياسات واستثما المستمر  تنسيقهما  وكذلك    بين البلدينئل النقل  ااالتفاقات التجارية وتوفر وسذلك    ي س 

أساسًا من مقاطعة ألبرتا في غرب كندا الطبيعي  فبسبب غزارة إنتاج الغاز  .  Stanley (2018)الطاقة عمومًا؛  
في الوقت الذي يعيش أغلب سكان كندا في الشرق والوسط، من ناحية، في حين ال يكفي إنتاج الغاز من  

الوسطى/الغربية إلشباع حاجتها من   األمريكية  كلفة  الواليات  تخفيض  دواعي  فإن  ناحية أخرى،  الغاز، من 
وفي ذات    الغاز من كندا  الواليات األمريكية الوسطى/الغربيةتستورد  تقتضي أن    ، في كال البلدين،تجهيز الغاز

ر  الوقت   دِّ إلى المقاطعات الوسطى/الشرقية في    مناطق إنتاج الغاز في الواليات الشمالية/الشرقية األمريكية ت ص 
اإللكتروني في    Natural Gas Facts  أنظر:  10. داــكن ،   Natural Resources Canada:الموقع 

facts/20067-gas-facts/natural-analysis/energy-data-analysis/energy-data/data-https://www.nrcan.gc.ca/science . 

كن  يلم    الغاز الطبيعي منهااستيراد    فإنودول أخرى في الشرق األوسط،  الخليج،    /األوبك  أما مع دول 
% من استيرادات 5  حوالي  األوبكوصله االستيراد من دول    أعلى مستوىً   فلقد كان.  بكميات ملموسةأصاًل  

 
الطاقة    2017في سنة   10 الطبيعي  )بلغت قيمة منتجات  النفطية والغاز  الخام والمنتجات  باإلضافة    (والفحــم  والكهرباء النفط 

المتحدة  لليورانيوم الواليات  إلى  التي صدرتها كندا  المقابل  75.6،  )عدا    المنتجاتهذه  بلغت قيمة    ،مليار دوالر أمريكي. في 
على هذا بلغ مجموع قيمة   أمريكي.  ليار دوالرم  19.6التي صدرتها الواليات المتحدة إلى كندا    ،باإلضافة لإليثانول  اليورانيوم(

% وحصـة صادرات الواليات المتحدة منها  79.4، حصـة صادرات كندا منها  امريكي  مليار دوالر  95.2  تجارة الطاقة بين البدين
 . Stanley (2018, p. 5) . أنظر:2017%، في  20.6
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% خالل  1ومن دول الخليج أقل من  ،  1987- 1973خالل السنوات    الطبيعي  الواليات المتحدة من الغاز
( في 6؛ الجدول )2018/19خالل  ضمحالل تقريبًا  نحو اال   ، قبل أن يتجه كالهما2017-2009لسنوات  ا
، 2011- 2006ر الغاز إلى الواليات المتحدة خالل السنوات دِّ ص  ال بل أن دولة كمصر كانت ت  . (2ملحق )ال

  .EIA (2019a, p. 100)؛ 2018- 2016خالل السنوات  استوردت منها الغاز، كما فعلت الكويت، 

 الفحم
الطاقة استهالك  مصادر  من  أساس  مصدر  بكونه  الفحم  المتحدة  استمر  الواليات  إحالل  في  بسبب  ولكن   .

نات  ار  ض، من ناحية، والتأثير الومجاالت أخرى   الكهرباءوتوليد  في االستخدامات الصناعية  للطاقة  أخرى    م ك وِّ
( أعاله. لذلك  2- 3على البيئة، من ناحية أخرى، انخفضت حصته في استهالك الطاقة كما يتبين من الشكل )

ادراته خالل الخمسين  ص الفائض من اإلنتاج الذي ترتب على تباطؤ نمو االستهالك دفع إلى زيادة  يالحظ أن
وسيستمر هذا األمر في المستقبل نتيجة لتوقع انخفاض  .  أدناه  (5- 5)  سنة المنصرمة كما يتبين من الشكل

  ناه.د أ (1الملحق )كما سيتبين في  ،في استهالك الطاقةحصة الفحم وانخفاض مستواه 

 الطاقات المتجددة والطاقة النووية
)بالذات ، وإن أي نقص فيها  ستهالك المحليتقريبًا لال  موجهة بشكل عام يمكن اعتبار الطاقات المتجددة والنووية  

أو  الفحم    وأ غاز الطبيعي  اللد من استخدام  ي و  ي  ذ ض عن طريق الكهرباء الو  ع  ي  ي تولده(  ذ ال  ءنقص الكهربا
النفطية الخالمنتجات  خالل  و   ،،  من  الجوارأيضًا  دول  من  والمكسيك.  ،االستيراد  أنه   11كندا  مالحظة    مع 

ي   مما  اجتماعيًا  مرغوب  غير  أصبح  النووية  الطاقة  في  التوسع  فإن  اإلشعاع  من  األمان  من  حِّ العتبارات  د 
 .تطورها، بل بالعكس من غير المخطط إحالل محطات جديدة محل ما سيتقاعد منها 

نات الطاقة األوليةد باستخدام  ل  و  الطاقة ت    أشكال  شكل وسيط منهي    الكهرباءإن   ها  تفأن تجار   . لذلكم ك وِّ
من الطاقات المتجددة والنووية فقط.   د ل  و  ت  التي    تتوفر بيانات عن تلكال    ولكن  .تعكس هذه المنتجات جميعاً 

على الصادرات أليها في جميع السنوات   ت أن استيرادات الكهرباء من كندا والمكسيك زاد  (6- 5) ويبين الشكل
الفترة   أهميته،،  2019-1949خالل  التجارة ف  ومع  حجم  الكهرباء  أن  نسبة    في  من    نسبياً   منخفضةيمثل 

فقط من    %1  حواليالصادرات(    –   ستيرادات الصافية )اال   ستيرادات لغت نسبة االحيث ب  ،األمريكي  االستهالك
 وبالطبع سيستمر التبادل مستقباًل بين البلدان الثالثة في هذا المجال. .19/ 2018االستهالك في 

 
على منتجات سائلة مثل  هذه الطاقات أيضاً وليد الكهرباء، ولكن تنطوي ستخدم في ت  بالرغم من أن معظم الطاقات المتجددة ي   11

 . السائل، الخ والهيدروجينالميثانول 
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ناتهاو  الواليات المتحدة في الطاقة ( تجارة  5)  الشكل    2019ى حت  ُمَكو ِّ
 ( مجموع الطاقة األولية5-1)

 Quadrllion BTU، سنوياً   ب-ح-كودرليون و 

 

 ( النفط الخام 5-2)
 MBD ي - ب-، ميومياً  مليون برميل 

 
 الجاف  ( الغاز الطبيعي5-3)
 TCFY، سنوياً   ترليون قدم مكعب 

 

 الوقود السائل بما فيه النفط الخام ( 5-4)
 MBD ،ي -ب-م 

 . 

 الفحم ( 5-5)
 MSTY، سنوياً  مليون طن قصير  

 
 كغم. 907.2يساوي الطن القصير حوالي  :مالحظة

 الكهرباء ( 5-6)
 BKWHس،  -و-ك-مليار كيلو وات ساعة، م 

 
 

 . (2ملحق )في ال  ،(7( وباقي األشكال على أساس الجدول )8)على أساس بيانات الجدول    (2- 5) الشكل  سمر   در:االمص
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   ومصادر إضافيةفي الواليات المتحدة  احتياطيات الطاقة : خامساً 
 األمريكية( االحتياطيات 5-1(

مناسبًا في األمد إضافيًا إن كفاية اإلنتاج في اشباع االستهالك المحلي خالل السنوات األخيرة قد يكون مؤشرًا 
  ـــة مثبت  ــــات ر احتياطيــــــي توفـــاء ينبغــــــذا االكتفهـــــ   ةـــستدامن الـــة. ولك ــال الطاقــاء" في مجـــــ"االكتف  القصير لبيــان

Proved Reserves  ر  د من الطاقة إلسناد االستهالك لفترة طويلة إلى أن يتم تغيير نمط االستهالك بمصا  يةكاف
 . sustainableأو "مستدام"   أخرى من الطاقة يتوفر لها "احتياطي" كبير

تحديد   يمكن  األحفوري  ا  احتياطيات وبينما  ف  fossil fuelلوقود  والفحم(  والغاز  المصادر أ)النفط  ن 
التكنولوجيا والكلفة بتوليدها    ت لو سمحت اعتباراو .  بسهولة  المتجددة األخرى والنووية ال يمكن تحديد احتياطياتها

ولكن بسبب أن استهالك الطاقة، بالرغم من تطور تكنولوجيا  .  مة"امعظمها هي احتياطيات "مستد   فإن احتياطيات 
األخيرة، ال زال يعتمد بغالبيته، اآلن وفي المستقبل المنظور،  وانخفاض كلفة الطاقات المتجددة في السنوات  

على الوقود األحفوري يكون من المناسب استعراض نسبة االحتياطيات األمريكية المثبتة من الوقود األحفوري 
تغطية   من  خاللها  المثبتة  االحتياطيات  تكفي  التي  السنوات  عدد  أي  المحلي،  واالستهالك  اإلنتاج  من 

   . االستهالك "الحالي"اإلنتاج/
  crude oil & condensatesمن النفط الخام والمكثفات    المثبت   بلغ االحتياطي  2018في نهاية  

احتياطي  . وعند نسبة  EIA (2019b)؛  2008مليار برميل في نهاية    20.6مقارنة مع    مليار برميل  47.1
ي في  -ب -م   11لمتحدة من النفط الخام والمكثفات الذي بلغ حوالي امتوسط إنتاج الواليات  إلى 2018نهاية 

. أما إذا قورن بما استهلكته الواليات  (2008سنة في   11)مقارنة مع    سنة   12فإنه يكفي ألقل من   السنة  هذه
فإن  ،  2018في سنة  ي  -ب -م   17)أي ما استخدم في التكرير( والذي بلغ حوالي    2018سنة  المتحدة في  

 .  (2008سنة في    4)مقارنة مع   سنوات  8قل من ألهذا االحتياطي يكفي  
ترليون قدم مكعب في    248من    االحتياطيات المثبتة للغاز الطبيعيتضاعف حجم    وعلى نفس الغرار،

وعند نسبة هذا االحتياطي لمتوسط إنتاج  .EIA (2019b)  ؛2018ترليون قدم مكعب في    505إلى    2008

فإنه يكفي   2018في سنة ترليون قدم مكعب   30.6الذي بلغ حوالي  الجاف الغاز الطبيعيلمتحدة من االواليات 

أما نسبة لالستهالك فلقد أزداد عدد السنوات    .2008سنة في    12هذا مقارنة مع حوالي  .  سنة  16.5حوالي  ل
  12. 2018سنة، في   17، إلى 2008سنة في  11من 

 
  ورد ،  EIA (2019b)  د من قبل إدارة معلومات الطاقةع  الم  ،  )والنفط والفحم(  الطبيعي حجم االحتياطيات المثبتة من الغاز    تقرير في    12

دمنا في المتن إنتاج الغاز خغير اننا است  .ترليون قدم مكعب   34.1بحوالي    2018في    الطبيعي   إنتاج الواليات المتحدة من الغاز
. وربما يعود الفرق إلى أن  EIA (2019a)، معلومات الطاقة ترليون قدم مكعب الذي ورد في تقرير آخر إلدارة  30.6لغ االجاف والب

األكبر يحتوي على سوائل الغاز المصاحبة إلنتاج الغاز الطبيعي في حين ان الرقم األصغر هو غاز جاف بعد استخالص  الرقم  
ناتها، عمومًا،  هو أن أرقامه  ، في المتن،المصدر الثاني رقم  . وسبب تفضيل  السوائل  في هذه الورقة. ستخدمت بكثافة  ا    عن الطاقة وم ك وِّ
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مليار طن قصير بعد    15.2لفحم في الواليات المتحدة  ل  االحتياطي المثبت بلغ    2018في نهاية سنة  و 
. ونسبة إلنتاج واستهالك الفحم في الواليات المتحدة بلغ عمر  2017مليار طن قصير في    16.1أن كان  

ي ـــــــــف  ي،ــــلى التوال، عسنة  22،  20انخفض قلياًل إلى    2017في    ،على التوالي،  ةــــسن  22و   21االحتياطي  
 . EIA (2019b) ؛2018

  ، ثبت هو أكبر من االحتياطي الم  Resource in Placeوبسبب أن ما يطلق عليه المورد في األرض  
االستكشاف تكنولوجيا    بتقدميمكن زيادتها    ثبتة فأن االحتياطيات الم  ،وكما يتبين من حالتي النفط والغاز الطبيعي

المثبتة    ن االحتياطيات أف  ،أذا بقيت على حالهااالستخراج مقارنة باألسعار. ولكن    وانخفاض كلفة   والتطوير
 ،من ناحية، واألسعار  ،والكلفة السائدةبالتكنولوجيا    ، المشار أليها أعاله،والفحمالطبيعي  النفط والغاز    من  الحالية

لذلك إذا ما طالت فترة التحول المتوقع/المتأمل   .لتحقيق االكتفاء الحالي لفترة طويلة كفي تال  من ناحية أخرى، 
استهالك    ذو أهمية كبيرة فيوفي المستقبل المنظور    اآلنالوقود األحفوري    سيستمرنحو الطاقات المتجددة  

خاصة    ،در الخارجيةالمصا  ستستمر اهمية  المثبتة الحالية  الطاقة األمريكي. وفي ضوء محدودية احتياطياته
حسب   ،والنصف القادمةخالل العقدين  مستقرة تقريبًا    plateauذروة  وصول انتاج النفط المحصور إلى    عند 

في الملحق  (  7أنظر الشكل )  .EIA (2020)  دارة معلومات الطاقة األمريكية:إل،  2020  منظور الطاقة السنوي 
  أدناه.( 1)

 المنظور في    تفترض   أدناه يبدو أن إدارة معلومات الطاقة األمريكية  (1الملحق )كما سيالحظ في  لكن  و 
، على  2050االستهالك المستقبلي حتى سنة  اإلنتاج/بحيث يمكن أسناد  المثبتة  االحتياطيات    زيادةإمكانية  

 13األقل.
 احتياطيات قريبة( 5-2)

في كندا مصدرًا مهما لالستهالك األمريكي بحيث   sand oil  الكبيرة للنفط الرملي  االحتياطيات   يمكن أن تكون 
في تجهيز ما   ،وغيرها من المناطق العربي الخليج /الشرق األوسطدول تعوض عن مصادر قلقة جيوسياسيًا ك

النفط الخام من كندا بالرغم    استيرادات . ففي خالل العقد الماضي زادت  النفطمن    مريكي يعجز عنه اإلنتاج األ
  .رابعاً و  ثالثاً في الفقرتين عمومًا، كما أشير أليه   األمريكية من النفط الخام ستيرادات من انخفاض اال

 
االحتياطي  13 زيادة  آفاق  المثبتةإن  والغازل  ات  المحصور    لنفط  النفط  احتياطيات  على  على  يعتمد  السجيل/المحصور،  وغاز 

غير معروفين بدرجة احتمالية عالية. ويبرر هذا االعتماد ما حدث في السنوات العشر   هماا وحجممال زال مجاله اللذان و التوالي،  
 إدارة أن تقرير    من ناحية أخرى، يالحظ.  من تضاعف االحتياطي المثبت لكالهما والذي تمت االشارة له في المتنالمنصرمة  

  غاز السجيل/المحصور احتياطيات  يبين  ،  EIA (2019b)،  احتياطيات النفط والغاز في الواليات المتحدةألمريكية    الطاقةمعلومات  
في  (  2. ففي الجدول ) وإنما لمناطق مختارة منه  كل مناطقهليبين احتياطيات النفط المحصور  ال  ولكنه  ،  لعموم الواليات المتحدة

ومجموع إنتاجها لهذه السنة  مليار برميل    22.9يبلغ    2018يتبين أن مجموع االحتياطيات لهذه المناطق في نهاية  هذا المصدر،  
  إنتاج النفط المحصور جميع مناطق  ارة بمجموع إنتاج  تي. قارن هذا اإلنتاج لهذه المناطق المخ-ب -م  5.22مليار برميل أو    1.9

  أدناه. (1الملحق )( في  7. أنظر الشكل )ي-ب- م 6.6 بما مقداره 2018لسنة 
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  166.7في كندا    2018في نهاية    established reserves  ةالمثبت   الخام  النفط  ات احتياطي  ت لقد بلغ
ستخلص من  ن ما ي  أالحقيقة ففي  و   14نفط رملي في مقاطعة ألبرتا. برميل  مليار    162.5منها    ،مليار برميل

الثقيلة ثم يتم معالجة هذه المادة بتحويلها إلى نفط خام   bitumenهو مادة القار    oil sandالرمل النفطي  
بلغت صادرات كندا للواليات   Canada Energy Regulatorوحسب موقع  .   synthetic  crude oilاصطناعي

للنفط    هذه الصادرات % من  78من جميع صادراتها وأن    %96حوالي    2018المتحدة من النفط الخام في  
الخام كانت نفط ثقيل )أي مستخلص من الرمل النفطي(. ويبدو من تصاعد نسبة استيرادات الواليات المتحدة 

فت نفسها الستيعاب كميات أكبر من النفط  ي  المصافي األمريكية ك  بعض  إلى أن    نصرممن كندا خالل العقد الم
االعتماد على نفط الشرق    تعويض   تساهم في  مما يرشح كندا لتكون في طليعة المصادر التيالخام الكندي  

والمناطق األخرى في حالة تباطؤ اإلنتاج األمريكي مجددًا في المستقبل كما سيشار له  العربي  األوسط/الخليج  
)في   ،  Oil Resources | Natural Resources Canadaأنظر:    . (1الملحق 

5resources/1808-oil/oil-distribution/crude-sources-www.nrcan.gc.ca/energy/energyhttps://، ( 2018)وStanley . 

 المحتملة  والتبعات العربي  األوبك/الخليج استمرار انخفاض استيراد نفط/غاز: سادساً 
، كما  درجة أكبر من االكتفاء بالنفطبلوغها  ر للغاز و دِّ ص  ثم م    ل الواليات المتحدة من مستورد إلى مكتف  وِّ ح  إن ت  

يظهر حاليًا سواء من ناحية تقليل االعتماد  بعض بوادرها    ستكون له تبعات أخذ   ،( أدناه1في الملحق )تبين  ي
 التنافس في أسواق التصدير.  يةحمن ناأو 

 التالية:  التبعات تكون له يمكن أن  العربي الخليج/األوبكنفط  استمرار انخفاض اعتمادها على إن 
رة األخرى   العربي  دول األوبك/الخليج  تنافسزيادة  )أ(   دِّ  األسواق الخارجية، في    مع بعضها ومع الدول الم ص 

 خاصة اآلسيوية. 

 .  الواليات المتحدة إلى تقليل تواجدها في المنطقة عيدف د االعتماد ق)ب( إن تقليل 

 وفي مجال التنافس في أسواق النفط والغاز تظهر التبعات التالية: 
)أ( أصبح النفط األمريكي، في زيادة درجة اشباعه لحاجة الواليات المتحدة، وظهوره في أسواق التصدير، عاماًل  

  فترات   األسعار التي دل عليها استقرارها خالل السنوات القليلة الماضية بالرغم من  ارتفاعفي الحد من  
 في األسعار. وهذا بدوره يضعف من قابلية األوبك في التأثير    والليبي، الخ.  يانقطاع النفط اإليراني والفنزويل

 
14 facts/20064-oil-facts/crude-analysis/energy-data-analysis/energy-data/data-https://www.nrcan.gc.ca/science ، 

‘Established reserves: reserves known to exist and recoverable under current technological and 

economic conditions.’ 
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ًا  ممكن  اً منافس  الواليات المتحدة  ، أصبحت ناقالتهبزيادة اسطول    LNGمن خالل تصدير الغاز المسال  )ب(  
وشمال أفريقيا وروسيا، الخ.  العربي  الدول المنتجة في الشرق األوسط/الخليج    رة للغاز، ومنها دِّ ص  للدول الم  

، كما  على سبيل المثال، أخذت دول في الشرق األوسط تستورد الغاز األمريكي كمصر، وحتى الكويت 
ة التي منحها نقل الغاز بالناقالت في منافسة مصادر بعيدة كانت تعتمد  االمكاني   يبين، مما  أشير أليه آنفاً 

في أوربا    ،ويظهر األمر ذاته في التنافس مع روسيا  15النقل باألنابيب في اشباع حاجة األسواق "القريبة".
 Micallef.16 (2018)؛ السوفيتيالغربية ودول أوربا الشرقية التي انسلخت من االتحاد 

 استنتاجات خالصة و  : سابعاً 
جميع ما تحتاجه من الغاز الطبيعي مع وجود فائض  إنتاج    ، حاليًا،الواليات المتحدة  ستطاعةاأصبح ب(  1)

فائض   ظهورمعظم ما تحتاجه من الوقود السائل مع  كما أنها تنتج . بما يتخطى االستيراد  متزايد للتصدير
على المصادر الخارجية للوقود السائل أصبح أقل من السابق كما أن هذه ها  ن اعتماد فأ   وبذلكللتصدير.  

بشكل ضاهر. ومن ضمن    هذه الدولاألوبك، حيث انخفض استيرادها من  دول  المصادر تغيرت بعيدًا عن  
قابليتها في تغيير مناشئ    وبالنتيجة زادت .  العربي  الخليج /األوبك، انخفض استيرادها من نفط الشرق األوسط

   حاجتها من النفط الخام وما تبقى من حاجتها من السوائل األخرى. اشباع

، مع تغير  الطاقة مع العالم الخارجيمنتجات ولكن بالرغم من زيادة درجة اكتفاءها، ستستمر أهمية تجارة ( 2)
التبادل، لمناطق  النسبية  االستيراد   األهميات  استمرار  العجز،من خالل  بسبب  التصدير  ،  بسبب   وزيادة 

المتشابهة  الفائض  للمنتجات  الفنية  الخواص  الختالف  الخارجية باإلضافة  لألسواق  الحاجة  تثار  كما   . 
لتخفيض كلفة التجهيز للواليات األمريكية الممتدة لمسافات شاسعة. على سبيل المثال، استمرار استيراد 

ر ــيه تصد ــت ذاتـــي الوقــدا وفـــــن كنــ، الخ، موالفحم  هرباءوالكالنفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي  
 ا. ـأليه منتجات مماثلة

 Annual Energy  2020منظور الطاقة السنوي  تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة األمريكية في    (3)

Outlook   في سيناريو اإلشارة 2050الذي تمتد اسقاطاته إلى سنة ،reference case  ًا  استمرار إلى أنه
- 2020فأنه باإلضافة إلى أن مجموع إنتاج الطاقة األولية سيتخطى استهالكها خالل الفترة    2019لسنة  

 
سواء من الواليات المتحدة أو غيرها من الدول، سيزيد    LNGهذا اضافة إلى أن توسع السوق التي يخدمها الغاز المسال   15

التسعير المرتبط بالنفط والمنتجات النفطية من على حساب الطبيعي  للغاز    spot pricing  التسعير الفوري مجال  إمكانية توسع  
 خالل العقود. 

ارتفاع تكاليف   16 الغاز  ل  الجديدة  نابيباألإن  السوق  تق  يكون عاماًل في  يمكن أن  الروسينقل  إلى  الغاز الروسي  ارب سعر 
   .Micallef (2018) الغاز؛بناقالت  أليها االوربية مع الغاز األمريكي المنقول
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نات الطاقة  فإن    2050 ن من م ك وِّ خالل هذه السنوات في ما   سيتخطى استهالكهاألولية  إنتاج كل م ك وِّ
 . الكهرباءفي  معتدل مناطقي  عدا النفط الخام وربما عجز

في ما يتعلق بالغاز   المستقبلية لإلنتاج واالستهالكوتحقيق الزيادات المستويات الحالية  إدامةإمكانية إن  (4)
، بمنظور الوقت الحاضر. ةمثبت  ةكبير   ات الطبيعي والنفط الخام، في الواليات المتحدة، ال يسانده احتياطي

سنة وعند    12بإنتاج تلك السنة فأنه يكفي ألقل من    2018فعند مقارنة احتياطي النفط الخام في نهاية  
فأن األرقام المقابلة  الطبيعي  سنوات. وبالنسبة للغاز    8مقارنته باستهالك تلك السنة فإنه يكفي ألقل من  

منظور سنة، على التوالي. ولكن يبدو أن إدارة معلومات الطاقة األمريكية في تقرير    17و   16.5هي  
االحتياطيات المثبتة بحيث يمكن أسناد اإلنتاج/االستهالك    زيادة تفترض إمكانية    2020الطاقة السنوي  

 ، على األقل.2050حتى سنة  لتقرير،، المبين في االمستقبلي

خالل العشر سنوات الماضية زادت الواليات المتحدة استيرادها من النفط الخام من كندا بحيث في نهاية    (5)
الواليات المتحدة من النفط الخام. إن    استيرادات من  %  60ندا  ك بلغت حصة  )تشرن األول/أكتوبر(    2019
للنفط الخام للواليات المتحدة  مهمًا  رًا  دِّ ص  يم كِّن كندا من أن تكون م    الكندي من النفط الرمليالنفط    ياحتياط 

 لفترة طويلة قادمة.

الخام من دول األوبك وبالذات دول (  6) للنفط  المتحدة سوف لن تكون بحاجة  الواليات  ذلك أن  يعني  هل 
ًا  تكون أقل اعتماد س هاأن  سيناريو اإلشارة،، 2020منظور الطاقة  ما يمكن استنتاجه من تقرير الخليج؟ إن 

إن من  التدريجي ف  باالنخفاض فيها  خالل الثالثين سنة القادمة. أما ما بعدها عندما يبدأ إنتاج النفط الخام  
أن  ج  ر  الم   نفط    تقليلفي    ثالثة عواملتفاعل  ت ح  األول هو إحالل  العربي  الخليجاألوبك/االعتماد على   .

النفطية.   المنتجات  تستخدم  عديدة  مجاالت  محل  المتجددة  في  الثاني،  الطاقات  الكفاءة  زيادة  استمرار 
النفط من مصادر بديلة لنفط الخليج/الشرق األوسط/شمال أفريقيا. وفي تجهيز  الثالث،  الوقود.    عمالاست

 دا. ــــمقدمة هذه المصادر كن

األوسط(  7) الشرق  تعتبر  لن  المتحدة  الواليات  أن  ذلك  يعني  هل  مصالحها    العربي  الخليج/ولكن  ضمن 
قليل أهمية  ت   إلى سيقود  هناك أراء عديدة حول هذا األمر ومنها من يرى ان ذلك فعالً   ؟المهمة االستراتيجية  

تدفع إلى استمرار الواليات  قد  هناك عوامل    أنغير    .بالنسبة للواليات المتحدةالعربي    الخليج/رق األوسطشال
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وكما    االستراتيجية المهمة،في اعتبار الشرق األوسط ضمن مصالحها    ،، من الناحية االقتصاديةةالمتحد 
 يلي: 

استمرار)أ(   المالية"  تأمين  الفوائض  تدوير  وخاصة    "إعادة  العالمية  المالية  المراكز  نحو  النفط  لمنتجي 
بالدوالر. ذلك أنه بما أن نفط الخلج سيستمر  )والغاز( والدفع  تسعير النفط الخام  األمريكية، واستمرار  

عالقاتها مع    فذلك يدفع الواليات المتحدة أكثر لتقوية العالمي، خاصة اآلسيوي، لالستهالكفي أهميته 
.  بالدوالروالدفع  تسعير النفط  "التدوير" و استمرار    اسنادها في  لتأمين  العربي  الشرق األوسط/الخليجدول  

يساهم في استمرار استخدام الدوالر من قبل الواليات المتحدة في تمويل دينها العام    ذلكإن استمرار  
أنه يساهم في استمرار السوق المالية الداخلي والخارجي كما في السابق، ضمن حدود بالطبع. كما  

 األمريكية في قيادتها للمعامالت المالية في العالم وفي تمويل التجارة الدولية. 
، ويغطي ذلك دول االتحاد األوربي واليابان وأستراليا،  ء في أوربا وآسياافلللحت النفط  اتأمين أمداد )ب(  

كالصين والهند وغيرها    على الدول األخرى   التساوم والضغطقوة  يساهم في  فأنه    ،الخ. من ناحية أخرى 
 من الدول الصاعدة التي تعتمد على مصادر نفطية وغازية خارجية. 

تقود عوامل عدم اليقين من تطور استهالك الطاقة في الواليات المتحدة ومصادر تجهيزها، داخليًا  )ج(  
وخارجيًا، بما في ذلك عوامل ومؤشرات عدم اليقين المتعلقة بالنفط المحصور، التي أشير لها في الفقرة  

إلثانياً  مستقباًل،  إنتاجه  إدامة/زيادة  إمكانية  على  الممكن  السلبي  وأثرها  الشرق ،  نفط  اعتبار  ى 
   ..األوسط/الخليج مصدر احتياطي استراتيجي لتجهيز الطاقة إلى الواليات المتحدة
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 (1امللحق )
   2050-2019مستقبل استهالك وإنتاج الطاقة يف الوالايت املتحدة 

 سيناريو اإلشارة، إدارة معلومات الطاقة األمريكيةمنظور حسب 

 العامة ( التوجهات 1-1)م
تقرير   السنوي  في  الطاقة  إدارة  Annual Energy Outlook  ،EIA (2020)  2020منظور  تستعرض   ،

. وبما أن اآلفاق  2050معلومات الطاقة األمريكية آفاق استهالك وإنتاج الطاقة في الواليات المتحدة حتى عام  
لثالثي  المحلي    نتمتد  الناتج  نمو  حول  االفتراضات  باختالف  تختلف  سيناريوهات  عدة  تستعرض  فهي  سنة 

نات الطاقة األخرى  المتعلقة    والسياسات وتطور تكنولوجيا وتكاليف إنتاجها    اإلجمالي وأسعار النفط والغاز وم ك وِّ
أننا  17الخ.   ومستوى انبعاث الغازات المضرة بالبيئة،  والمؤثرة في الطاقة سنستعرض في ادناه سيناريو    غير 

  الذي تتمحور حوله اإلسقاطات. Reference Caseاإلشارة  

 التالية: التوقعات /يبين سيناريو اإلشارة التوجهات 

نتيجة لزيادة الكفاءة في المجاالت التالية: األجهزة المنزلية، العزل في األبنية السكنية والتجارية، استخدام   (1)
، استهالك الوقود، الخ، التي تعوض )أي والقطاعات األخرى   الرأسمالية في القطاع الصناعيالمعدات  

ر والنشاط الصناعي وعدد األميال المقطوعة في النقل، الخ،  زيادة الكفاءة(، جزئيًا، أثر النمو في عدد األ س 
% سنويًا  0.3بنسبة  ، في سيناريو اإلشارة،  primary energyفسينمو استهالك مجموع الطاقة األولية  

فقط خالل فترة االسقاط في الوقت الذي ي توقع أن تبلغ فيه نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي )الدخل( 
( أدناه. وكما يالحظ فإن هذه التوجهات هي امتداد لضعف  2- 6( و)1- 6% سنويًا. أنظر الشكلين )1.9

 يه سابقًا.  العالقة بين نمو الدخل ونمو استهالك الطاقة الذي أشير أل
 

من ضمنها    ،side cases  جانبية  سيناريوهات  8،  2020منظور الطاقة السنوي  تقرير  ، يتضمن  باإلضافة لسيناريو اإلشارة  17
عالية وكلفة منخفضة( يستطلعان   )كلفة طاقات متجددة  التوليد من  أثر  سيناريوهين  تكنولوجيا  كلفة  اليقين حول مستقبل  عدم 

   .اليات المتحدةالطاقة في الو  مشهدالطاقات المتجددة على 
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حسب منظور الطاقة السنوي   ،2050-1990 استهالك وإنتاج الطاقة األولية في الواليات المتحدة(  6الشكل )
2020 ،EIAب سنويا  - ح-كودرليون و ،  ، سيناريو اإلشارة 

 الطاقة األوليةاستهالك وإنتاج ( 6-1)

 
ناستهالك الطاقة األولية حسب  (6-2)  ناتها( 3-6) اتها ُمَكو ِّ  إنتاج الطاقة األولية حسب ُمَكو ِّ

  
 . (2ملحق )في ال( 9)بيانات سنوية وردت في مصادر الجدول على أساس  ت االشكال الثالثةم سِ ر   المصدر:

 إسقاط.  2050-2020فعلية وبيانات   2019- 1990بيانات  )أ(  ات: مالحظ
منظور الطاقة السنوي تقرير  ( أدناه، هو من ضمن سيناريوهات  9)  –  (7سيناريو اإلشارة في هذا الشكل، واألشكال ))ب(  

2020 Annual Energy Outlook،(2020)  EIA .الصادر عن إدارة معلومات الطاقة األمريكية 

نات الطاقة استهالكه خالل فترة اإل2) ن من م ك وِّ سقاط، كما يتبين من مقارنة الشكل  ( سيتخطى إنتاج كل م ك وِّ
ناتها( 2- 6) ناتها ( إنتاج3-6، والشكل )استهالك الطاقة حسب م ك وِّ . غير أن مجموعة  الطاقة حسب م ك وِّ

على    تنطوي ،  التي تشمل النفط الخام، والمبينة في الشكلين  Crude Oil & Other Liquidsالوقود السائل  
االستهالك من النفط الخام في الوقت الذي يتخطى فائض إنتاج السوائل األخرى هذا  عجز اإلنتاج إلشباع  

. كما قد يستمر عجز  العجز بحيث يقود إلى فائض عند جمع عجز النفط الخام مع فائض السوائل األخرى 
(  6. مع مالحظة ان الكهرباء غير مبينة في الشكل )في إنتاج الكهرباء عن مقابلة استهالكها  مناطقي

نات الطاقة األولية المبينة فيه، أي أنها طاقة وسيطة وليست أولية. ل د باستخدام م ك وِّ  أعاله ألنها ت و 
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المتحدة في  استمرار  (  3)  إنتاجالواليات  اإلشارة ستستمر  ا  زيادة  ففي سيناريو  الطبيعي.  والغاز  الخام  لنفط 
- ب -مليون برميل يوميًا، م   12.3إنتاج النفط الخام )والمكثفات( من  زيادات في  الواليات المتحدة بتحقيق  

ي ثم ينخفض  -ب -م 14.5ليصل إلى أعلى مستوى له، في بداية الثالثينيات، عند حوالي   2019 في ي
زياد مستمرة في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف ويتوقع سيناريو اإلشارة    .2050ي في  -ب -م  12تدريجيًا إلى  
حوالي   ت   33.8من  سنويًا،  مكعب  قدم  في    س-م - ق-ت   45.0  إلى  2019في    س،-م -ق -ترليون 

كما تمت اإلشارة    ،اآلن  المثبتةبدو عليه محدودية االحتياطيات  ت وبالرغم مما    ، وربما يزداد بعد ذلك.2050
  وغاز   tight oil  لنفط المحصورلهذه االحتياطيات لن التطوير المستمر  فأ،  أعاله  خامساً الفقرة    في  أليه

( 7أنظر الشكلين )  .بالمستويات المبينة   إنتاج هذين الوقودين  زيادةسيساند  ، مستقباًل،  shale gas  السجيل
    ( أدناه.8و)

في استهالك الطاقة األولية من حوالي  تزداد حصة الطاقات المتجددة    ي توقع أنمن ناحية االستهالك،  (  4)
الطاقات    تكاليفسيقود انخفاض  ومن ناحية اإلنتاج،    .2050% في  17إلى حوالي    2019% في  10

الشمسية وخاصة  الريح  ،المتجددة  توليد    ،وايضًا  في  اهميتها  إذ الكهرباءلزيادة  اإلشارة    .  سيناريو  يتوقع 
. وستساهم  2050في  %  38إلى    2019في  %  19قات المتجددة في توليد الكهرباء من  تضاعف حصة الطا

  2019في  %  14الطاقة الشمسية بأكبر قدر في هذا النمو، بحيث تزداد حصتها في الطاقات المتجددة من  
 . 2050في  % 46إلى 

%  37)تنخفض قلياًل من  تقريبًا    2019كما في    2050( ستبقى أهمية الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في  5)
ستنخفض، بشكل    من الفحم والطاقة النووية  األهمية النسبية لمجموع التوليد وبالرغم من أن  %(.  36إلى  

من    ملموس، في  41تدريجيًا  في  25إلى    %2019  وعدم  %2050  منها  قسم  طاقات  لتقاعد  نتيجة   ،
 . EIA (2020, p. 62) مة.فإن الطاقات المتبقية األكثر جدوى منها ستستمر في الخد  تعويضها،

  2019كما في    2050( مع بقاء األهمية النسبية للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء على حالها تقريبًا في  6)
فإن أهميته في االستخدامات األخرى ستزداد، بحيث يقود ذلك إلى زيادة أهميته النسبية في استهالك الطاقة  

 %. 39% إلى 34. وفي إنتاجها من 2050% في 34إلى   2019% في  32األولية عمومًا من حوالي  
حصة  (  7) السنويةستنخفض  الغازولين  للسيارات    المبيعات  تستخدم  المرن  التي  الوقود    flex-fuelو/أو 

، من المبيعات 2050% في  81إلى    2019% في  94% إيثانول( من  85)الغازولين ممزوجًا بحوالي  
ريو اإلشارة. ويعود ذلك إلى النمو األسرع في مبيعات السيارات الكهربائية  الكلية للسيارات، في سيناالسنوية  

البطاري ذات  الكهربائية  السيارات  مبيعات  أن  العلم  بأــــــستنم  BEVة  ـوالهجينة، مع  الجميـــم  ســرعو   ؛ عـــــن 
EIA (2020, p. 106).   
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 سيناريو اإلشارة ، 2050-1990 ( أنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة7الشكل )
 MBD، مليون برميل يومياً 

 
 سيناريو اإلشارة، 2050-2000( أنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الواليات المتحدة 8الشكل )

 Trillion CF ترليون قدم مكعب/سنوياً،

 
 . ( 2ملحق )في ال( 10بيانات سنوية وردت في مصادر الجدول )على أساس  (8( و)7) نسم الشكالر  در: االمص

 إسقاط. 2050-2020بيانات فعلية وبيانات  2019)أ( حتى  مالحظات:
ال Tight Oil)ب( في  :  المتواجد  الرمليةنفط  الحجرية  أو  الكلسية   sandstone or  التكوينات 

limestone formations.  Shale/Tight Gas:    صخور السجيل الرسوبية الغاز المحصور في  
sedimentary shales المصاحب للنفط المحصور وذلك . 
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في    أن مشهد الطاقة سيتغير خاصة في زيادة أهمية الغاز الطبيعي وكذلك الطاقات المتجددةف  بالمحصلة،(  8)
باحتالل مكان   2050سيستمر الوقود األحفوري في سنة   من ناحية أخرى،. استهالك وإنتاج الطاقة األولية

فإن حصة الوقود    (3-6و)  (2- 6)ين  . فكما يتبين من الشكلاألولية  الطاقة  وإنتاج   الصدارة في استهالك
من  %  81تساوي حوالي  كانت  ( لن تنخفض كثيرًا. فبينما  والفحم  النفط والغاز الطبيعيمجموع  األحفوري )

 .2050في % 77فإن سيناريو اإلشارة يتوقع الحصة أن تكون حوالي  2019في  استهالك الطاقة األولية
 %. 77% إلى  79أما بالنسبة لإلنتاج فستنخفض النسبة من 

نات الطاقة9) خالل فترة اإلسقاط. ي فترض سيناريو اإلشارة أن أسعار النفط الخام العالمية والمحلية    ( أسعار م ك وِّ
خ تدريجيًا،  باالرتفاع،  بدوالرات  تستمر  قياسها  فعند  االسقاط.  فترة  من  2019الل  سترتفع    66و   56، 

  101وبرنت، على التوالي، حتى تصل إلى    WTIلخامي وسيط غرب تكساس    2019دوالر/برميل في  
( فيرتفع  Henry Hub. أما سعر الغاز الطبيعي )في  2050دوالر/برميل، على التوالي، في سنة    105و

الم  44بنسبة   الفحم  ينخفض بنسبة  % وسعر  ه ز محليًا  بنسبة  2ج  ينخفض  الكهرباء  %، في  5% وسعر 
. وبالدوالرات األسمية سترتفع أسعار خامي  2019، كلها مقاسة اصاًل بدوالرات  2019مقارنة بسنة    2050

 . 2050دوالر/برميل، على التوالي، في سنة   214و  206وسيط غرب تكساس وبرنت إلى 

نتيجة لتقاعد    2CO  ثاني أوكسيد الكربون ل  االنبعاث السنوي ينخفض  ي توقع أن    2030  السنة  حتى حوالي(  10)
المحطات الكهربائية التي تستخدم الفحم وكذلك نتيجة لتغير األهمية النسبية ألنواع الوقود المستخدمة في  

خرى، التي  في استهالك الطاقة في القطاعات األ   فإن الزيادة  ،2050وحتى    2030وبعد    .الكهرباءتوليد  
زيادة   إلى  تقود  والصناعة،  النقل  عليها  في  يغلب  الذي  االنبعاث معتدلة  من    السنوي،  أقل  مستوى  يبقى 

 . 2019االنبعاث في 

 آفاق تجارة الطاقة  (2-1)م
إنتاجها، من ناحية، وزيادة    ،في الواليات المتحدة  األولية  النمو البطيء الستهالك الطاقة   يتضح مما تقدم أن 

رًا صافيًا للفترة الممتدة إلى  كِّ م  ، يتيح للواليات المتحدة فائضًا في الطاقة ي  خرى من ناحية  د  نها من أن تكون م ص 
( أعاله.  1- 6ذا الفائض سيتجه لالنخفاض في نهاية فترة االسقاط؛ الشكل )مع مالحظة أن ه  .2050سنة  

والمنتجات النفطية وسوائل الغاز وغيرها من  ويعتمد الفائض التصديري، بدرجة أساس، على الغاز الطبيعي  
 ( أدناه. وفي هذا المجال ترد المالحظات التالية:9السوائل والفحم، أنظر الشكل )

( سيزداد الفائض المتوقع في تجارة الغاز الطبيعي، أي صافي التصدير )التصدير ناقصًا االستيراد( عبر  1)
 خالل العشرينيات   عبر البحار إلى دول أخرى،  LNGاألنابيب لدول الجوار وتصدير الغاز بشكل مسال  
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قد ال يستمر طوياًل،    فائض غير أن هذا ال (.4- 9قبل أن يستقر ويستمر إلى نهاية فترة االسقاط؛ الشكل ) 
، إذا لم يطرأ تغيير جوهري في استهالك أنواع الطاقة بمستوى أكبر مما تم توقعه في تقرير  2050بعد  

 .، سيناريو اإلشارة2020منظور الطاقة السنوي 
الصادرات( ولكن  في مجال النفط الخام ستبقى الواليات المتحدة مستوردًا صافيًا )االستيرادات أكبر من  (  2)

ينخفض صافي االستيراد حتى منتصف فترة االسقاط ليعود بعدها لالرتفاع السريع نسبيًا في النصف الثاني.  
ولكنه   2035ي في سنة  -ب -م   3.5إلى  2019ي في سنة  -ب -م  4.1فسينخفض صافي االستيراد من 

   (، أدناه.2- 9؛ الشكل )2050ي في -ب - م  6.0يعود لالرتفاع إلى  
، العجز تجارة المنتجات النفطية وسوائل الغاز والسوائل األخرى   ي توقع أن يتخطى فائض   ناحية أخرى،( من  3)

ستزداد صادرات الواليات المتحدة من    . على هذا األساسخالل فترة االسقاطالمتوقع في تجارة النفط الخام  
( السائل  الخام  مجموع  الوقود  وسوائل  و النفط  النفطية  األخرى المنتجات  والسوائل  استيراداتها  الغاز  ( على 

إذ  ليصل الفرق أقصاه في منتصف فترة االسقاط، ليعود التقارب بعد ذلك ويتضاءل الفرق في نهاية الفترة.  
- ب -م  3.6  يصل إلىحتى    2019يزداد صافي التصدير من حوالي الصفر في  يتوقع سيناريو اإلشارة أن  

 . ( أدناه3-9؛ الشكل )2050ى يصل إلى حوالي الصفر في قبل أن ينخفض تدريجيًا حت 2035في  ي

( بالرغم من توقع تخطي إنتاج مجموع الطاقة األولية الستهالكها في جميع سنوات فترة االسقاط سيستمر  4)
إن استمرار فباإلضافة للعجز والفائض في مكونات الطاقة، ف( أدناه.  1-9تصدير واستيراد الطاقة؛ الشكل )

استيراد الغاز   . على سبيل المثال،اقتصاديةو   فنية  يراد في الوقت ذاته ينبع من اعتبارات التصدير واالست
،  إلى المناطق الشرقية في كندا  الطبيعي والنفطوالنفط من المناطق الغربية من كندا وتصدير الغاز  الطبيعي  

رى، العتبارات استراتيجية  من ناحية أخ  إضافة لمنتجات طاقة أخرى يتبادلها البلدان، كما أشير أليه آنفًا.
واقتصادية ستشبع الواليات المتحدة قسمًا مهمًا من حاجتها من النفط الخام من كندا وما تبقى يمكن أن  

توقع أن تكون  واألوبك في    العربي  اما من دول الخليج   تستورده من دول أخرى في أمريكا الالتينية وغيرها.
 استيراداتها محدودة نسبيًا. 

( من المالحظ أنه نتيجة لرغبة كندا تنويع أسواقها وعدم االقتصار على السوق األمريكية، من ناحية، وما  5)
ح تشددًا مستقبليًا  جِّ ر  ثار من تشدد الواليات المتحدة في مفاوضاتها حول إعادة النظر باتفاقية نافتا مما ي  

احية أخرى، فإن كندا تحاول التوجه نحو أسواق اضافية لتصدير النفط الخام خاصة السوق مماثاًل، من ن
  اآلسيوية.
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ناتها األحفورية، الواليات المتحدة 9الشكل )   سيناريو اإلشارة، 2050-1990( آفاق تجارة الطاقة األولية وأهم ُمَكو ِّ
 األولية  ( الطاقة9-1) 
 ب سنوياً -ح-و كودرليون  

 

 ( النفط الخام9-2)
  ي-ب-، مبرميل يومياً  مليون  

 
 الوقود السائل بما فيه النفط الخام ( 9-3)

 ي-ب-م 
 الجاف  الطبيعي( الغاز 9-4)

 ترليون قدم مكعب سنوياً  

  
 . (2ملحق )( في ال 11)بيانات سنوية وردت في مصادر الجدول على أساس  هذه األشكال تمسِ ر   المصادر:
 إسقاط.  2050-2020بيانات فعلية وبيانات  2019-1990 مالحظة:
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 (2امللحق )
ــــداول ــــــــ اجلــ  

في الواليات   وأهم ُمَكو ِّناتها األحفوريةمن استهالك الطاقة األولية  ستيرادات( نسبة صافي اال1الجدول )
2019-1949ة المتحد  

 المصادر: 
،  Energy Information Administration  تقريري إدارة معلومات الطاقة األمريكيةمع  مرفقة    Excelملفات   (1)

EIA (2019a, 2020) . 

 أدناه.  (7)في الجدول  ستيراداتمأخوذة من حاصل طرح الصادرات من اال ستيراداتصافي اال (2)
 
 

نسبة صافي 

االستيرادات 

إلى 

االستهالك 

%

صافي 

االستيرادات
االستهالك

نسبة صافي 

االستيرادات 

إلى 

االستهالك 

%

صافي 

االستيرادات
االستهالك

نسبة صافي 

االستيرادات 
إلى 

االستهالك %

صافي 

االستيرادات
االستهالك

نسبة صافي 

االستيرادات 

إلى 

االستهالك 

%

صافي 

االستيرادات
االستهالك

نسبة صافي 

االستيرادات 

إلى 

االستهالك 

%

صافي 

االستيرادات
االستهالك

نسبة صافي 

االستيرادات 

إلى 

االستهالك 

%

صافي 

االستيرادات
االستهالك

5.2 894 17,281 27.3 4,286 15,726 9.9 7.58 76.33 1985 -0.4 -20 4,971 5.5 318 5,763 -0.4 -0.14 31.97 1949

4.2 689 16,221 33.4 5,439 16,281 13.2 10.13 76.60 1986 -0.4 -26 5,767 8.4 545 6,458 1.3 0.45 34.60 1950

5.5 939 17,211 35.5 5,914 16,665 14.7 11.59 79.01 1987 -0.4 -24 6,810 6.0 422 7,016 -2.0 -0.73 36.95 1951

6.8 1,220 18,030 38.1 6,587 17,283 15.6 12.93 82.66 1988 -0.3 -20 7,294 7.2 520 7,270 -0.6 -0.22 36.73 1952

6.7 1,275 19,119 41.6 7,202 17,325 16.6 14.11 84.74 1989 -0.2 -19 7,639 8.3 633 7,600 1.2 0.45 37.64 1953

7.5 1,447 19,174 42.2 7,161 16,988 16.7 14.06 84.43 1990 -0.3 -22 8,049 9.0 696 7,756 1.8 0.65 36.61 1954

8.4 1,644 19,562 39.6 6,626 16,714 15.6 13.19 84.38 1991 -0.2 -20 8,694 10.4 880 8,455 1.3 0.50 40.18 1955

9.5 1,921 20,228 40.7 6,938 17,033 16.8 14.44 85.72 1992 -0.3 -26 9,289 11.5 1,006 8,775 0.6 0.26 41.72 1956

10.6 2,210 20,790 44.2 7,618 17,237 19.5 16.99 87.27 1993 0.0 -4 9,846 11.4 1,007 8,809 0.2 0.09 41.75 1957

11.6 2,462 21,247 45.5 8,054 17,718 20.5 18.27 88.98 1994 0.9 97 10,303 15.6 1,425 9,118 4.4 1.83 41.61 1958

12.1 2,687 22,207 44.5 7,886 17,725 19.4 17.68 90.93 1995 1.0 116 11,321 16.5 1,569 9,527 5.9 2.54 43.42 1959

12.3 2,784 22,609 46.4 8,498 18,309 20.2 19.02 93.93 1996 1.2 144 11,967 16.5 1,613 9,797 6.0 2.71 45.04 1960

12.5 2,837 22,737 49.2 9,158 18,620 21.8 20.63 94.51 1997 1.7 208 12,489 17.5 1,743 9,976 6.7 3.06 45.69 1961

13.5 2,993 22,246 51.6 9,764 18,917 23.4 22.24 94.92 1998 2.9 386 13,267 18.4 1,913 10,400 7.4 3.52 47.78 1962

15.3 3,422 22,405 50.8 9,912 19,519 24.3 23.48 96.54 1999 2.8 389 13,970 17.8 1,915 10,743 6.6 3.25 49.59 1963

15.2 3,538 23,333 52.9 10,419 19,701 25.2 24.90 98.70 2000 2.9 424 14,814 18.7 2,057 11,023 7.0 3.63 51.76 1964

16.2 3,604 22,239 55.5 10,900 19,649 27.4 26.32 96.06 2001 2.8 430 15,280 19.8 2,281 11,512 7.5 4.06 53.95 1965

15.2 3,499 23,027 53.4 10,546 19,761 26.4 25.72 97.54 2002 2.8 455 16,452 19.7 2,375 12,084 7.6 4.32 56.95 1966

14.7 3,264 22,277 56.1 11,238 20,034 27.6 26.99 97.83 2003 2.8 483 17,388 17.8 2,230 12,560 6.9 4.04 58.89 1967

15.2 3,404 22,403 58.4 12,097 20,731 29.1 29.14 100.00 2004 3.0 558 18,632 19.5 2,609 13,393 7.9 4.91 62.40 1968

16.4 3,612 22,014 60.3 12,549 20,802 30.2 30.20 100.10 2005 3.4 676 20,056 20.7 2,933 14,137 8.5 5.55 65.60 1969

16.0 3,462 21,699 59.9 12,390 20,687 30.1 29.92 99.39 2006 3.6 751 21,139 21.5 3,161 14,697 8.4 5.71 67.82 1970

16.4 3,785 23,104 58.2 12,036 20,680 29.1 29.34 100.89 2007 3.9 854 21,793 24.3 3,701 15,212 10.7 7.38 69.26 1971

13.0 3,021 23,277 57.0 11,114 19,498 26.3 26.02 98.75 2008 4.3 941 22,101 27.6 4,519 16,367 12.8 9.27 72.66 1972

11.7 2,679 22,910 51.5 9,667 18,771 24.2 22.77 93.94 2009 4.3 956 22,049 34.8 6,025 17,308 16.6 12.58 75.65 1973

10.8 2,604 24,087 49.2 9,441 19,180 22.2 21.69 97.52 2010 4.2 882 21,223 35.4 5,892 16,653 16.4 12.10 73.93 1974

8.0 1,963 24,477 44.7 8,450 18,887 19.0 18.38 96.85 2011 4.5 880 19,538 35.8 5,846 16,322 16.3 11.71 71.93 1975

5.9 1,519 25,538 40.0 7,393 18,487 16.7 15.80 94.38 2012 4.5 899 19,946 40.6 7,090 17,461 19.2 14.59 75.94 1976

5.0 1,311 26,155 32.9 6,237 18,967 13.2 12.84 97.12 2013 4.9 955 19,521 46.5 8,565 18,431 23.0 17.90 77.92 1977

4.4 1,181 26,593 26.5 5,065 19,100 11.2 10.97 98.28 2014 4.7 913 19,627 42.5 8,002 18,847 21.5 17.19 79.91 1978

3.4 935 27,244 24.1 4,711 19,534 11.2 10.89 97.38 2015 5.9 1,198 20,241 43.1 7,985 18,513 20.5 16.60 80.81 1979

2.4 671 27,444 24.4 4,795 19,687 11.6 11.26 97.33 2016 4.7 936 19,877 37.3 6,365 17,056 15.5 12.10 78.02 1980

-0.4 -121 27,146 18.9 3,768 19,958 7.7 7.51 97.71 2017 4.4 845 19,404 33.6 5,401 16,058 12.4 9.41 76.06 1981

-2.4 -719 30,075 11.4 2,341 20,504 3.6 3.62 101.19 2018 4.9 882 18,001 28.1 4,298 15,296 9.9 7.25 73.05 1982

-5.5 -1,676 30,396 2.6 540 20,428 -0.1 -0.11 100.00 2019 5.1 864 16,835 28.3 4,312 15,231 11.1 8.06 72.92 1983

4.4 788 17,951 30.0 4,715 15,726 11.3 8.68 76.57 1984

الغاز الطبيعي الجاف، مليار 
TCFY ،

ً
قدم مكعب، سنويا

 الوقود السائل )النفط الخام 
وسوائل الغاز والسوائل األخرى( الف 

TBD،
ً
برميل يوميا

 الطاقة األولية، كودرليون وحدة 
Quadrillion BTU ،حرارية بريطانية

 الطاقة األولية، كودرليون وحدة 
 Quadrillion ،حرارية بريطانية

BTU

 الوقود السائل )النفط الخام 
وسوائل الغاز والسوائل األخرى( الف 

TBD،
ً
برميل يوميا

الغاز الطبيعي الجاف، مليار 
TCFY ،

ً
قدم مكعب، سنويا
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 2019- 1920في الواليات المتحدة  من استهالك النفط الخام ستيراداتنسبة صافي اال (2لجدول )ا
 TBDي، -ب-ألف برميل يومياً، أ

 
 .EIA (2019a, 2020) :تقريري إدارة معلومات الطاقة األمريكيةمع مرفقة  Excelملفات  (1) :المصادر

 : EIAلة من الموقع اإللكتروني إلدارة معلومات الطاقة. ز  ن  التالي لبيانات إضافية م  الرابط ( 2) 
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_sum_snd_d_nus_mbblpd_a_cur.htm 

 . أدناه (8في الجدول ) ستيراداتمأخوذة من حاصل طرح الصادرات من اال ستيراداتصافي اال (3)
 . (Discrepancy) فقرة تعديل    -( = التغير في الخزين + نفط خام مستخدم كوقود في انتاج المكثفات والنقل باألنابيب  3فقرة "أخرى" في عمود )   مالحظة:

نسبة صافي 

االستيرادات 

إلى 

االستهالك، 

%

استهالك النفط 

الخام 

والمكثفات

أخرى

صافي 

االستيرادات 

)االستيرادات - 

الصادرات(

إنتاج النفط 

الخام 

والمكثفات 

 lease(

condensa

)tes

نسبة صافي 

االستيرادات 

إلى 

االستهالك، 

%

استهالك النفط 

الخام 

والمكثفات

أخرى

صافي 

االستيرادات 

)االستيرادات - 

الصادرات(

إنتاج النفط 

الخام 

والمكثفات 

 lease(

condensa

)tes

(3 ) - (2) + (1) = (3) (2) (1) (3 ) - (2) + (1) = (3) (2) (1)

12.0 10,947 0 1,310 9,637 1970 18.0 1,476 0 266 1,210 1920

15.1 11,143 0 1,680 9,463 1971 19.8 1,613 0 319 1,294 1921

19.0 11,656 0 2,215 9,441 1972 17.4 1,848 0 321 1,527 1922

26.0 12,464 -14 3,242 9,208 1973 8.1 2,184 0 177 2,007 1923

28.6 12,161 87 3,474 8,774 1974 7.7 2,114 0 163 1,951 1924

32.9 12,474 0 4,099 8,375 1975 7.2 1,832 0 132 1,700 1925

39.3 13,449 -38 5,279 8,132 1976 5.5 2,235 0 123 2,112 1926

44.9 14,634 176 6,565 8,245 1977 4.5 2,586 0 117 2,469 1927

42.0 14,770 135 6,198 8,707 1978 6.3 2,629 0 166 2,463 1928

42.8 14,677 159 6,284 8,552 1979 5.0 2,904 0 144 2,760 1929

36.8 13,509 64 4,976 8,597 1980 4.1 2,565 0 105 2,460 1930

33.4 12,475 265 4,168 8,572 1981 2.5 2,391 0 59 2,332 1931

27.6 11,777 124 3,252 8,649 1982 2.1 2,192 0 47 2,145 1932

27.1 11,687 166 3,165 8,688 1983 -0.5 2,468 0 -13 2,481 1933

26.9 12,046 78 3,245 8,879 1984 -0.6 2,472 0 -16 2,488 1934

25.0 12,003 -35 2,997 8,971 1985 -2.0 2,670 0 -53 2,723 1935

31.6 12,716 -12 4,024 8,680 1986 -1.7 2,952 0 -49 3,001 1936

35.2 12,855 17 4,523 8,349 1987 -3.2 3,391 0 -109 3,500 1937

37.4 13,247 -155 4,952 8,140 1988 -4.4 3,184 0 -140 3,324 1938

42.5 13,400 -86 5,701 7,613 1989 -3.2 3,358 0 -106 3,464 1939

43.1 13,409 -269 5,785 7,355 1990 0.3 4,119 0 12 4,107 1940

42.6 13,302 -219 5,666 7,417 1991 1.2 3,895 0 48 3,847 1941

44.7 13,411 -246 5,994 7,171 1992 -1.6 3,737 0 -59 3,796 1942

49.1 13,613 -77 6,689 6,847 1993 -1.9 4,050 0 -75 4,125 1943

50.2 13,865 -239 6,964 6,662 1994 0.6 4,612 0 28 4,584 1944

51.1 13,974 -279 7,135 6,560 1995 2.4 4,809 0 114 4,695 1945

52.1 14,196 -333 7,398 6,465 1996 2.5 4,873 0 124 4,749 1946

55.4 14,661 -92 8,117 6,452 1997 2.7 5,228 0 140 5,088 1947

57.7 14,889 -41 8,596 6,252 1998 4.2 5,764 0 244 5,520 1948

58.2 14,803 -309 8,613 5,881 1999 6.1 5,376 0 330 5,046 1949

59.9 15,068 -225 9,021 5,822 2000 6.8 5,799 0 392 5,407 1950

61.5 15,127 -18 9,308 5,801 2001 6.3 6,571 0 413 6,158 1951

61.1 14,946 -71 9,131 5,744 2002 7.4 6,756 0 500 6,256 1952

63.1 15,303 -1 9,653 5,649 2003 8.4 7,051 0 593 6,458 1953

65.0 15,475 27 10,061 5,441 2004 8.9 6,961 0 619 6,342 1954

66.3 15,221 57 10,094 5,184 2005 9.9 7,557 0 750 6,807 1955

66.2 15,242 -63 10,093 5,086 2006 10.7 8,007 0 856 7,151 1956

66.0 15,156 -78 10,004 5,074 2007 11.0 8,055 0 885 7,170 1957

66.6 14,648 106 9,754 5,000 2008 12.3 7,651 0 941 6,710 1958

62.6 14,336 -10 8,969 5,357 2009 12.0 8,012 0 958 7,054 1959

62.3 14,723 -68 9,171 5,484 2010 12.5 8,042 0 1,007 7,035 1960

60.0 14,806 -251 8,888 5,667 2011 12.6 8,219 0 1,036 7,183 1961

56.4 14,999 -21 8,460 6,518 2012 13.3 8,453 0 1,121 7,332 1962

49.6 15,312 -223 7,596 7,493 2013 13.0 8,668 0 1,126 7,542 1963

44.1 15,848 -68 6,993 8,787 2014 13.6 8,808 0 1,194 7,614 1964

42.6 16,189 148 6,898 9,439 2015 13.7 9,039 0 1,235 7,804 1965

44.8 16,186 -88 7,259 8,839 2016 12.8 9,516 0 1,221 8,295 1966

41.1 16,590 -427 6,811 9,352 2017 10.7 9,865 0 1,055 8,810 1967

33.7 16,968 -258 5,720 10,990 2018 12.4 10,382 0 1,286 9,096 1968

24.7 16,637 -486 4,105 12,045 2019 13.2 10,643 0 1,405 9,238 1969

640
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 2019-1949الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة و  األولية ( استهالك الطاقة3الجدول )

 
 . EIA (2019a)  :تقرير إدارة معلومات الطاقة األمريكيةمع مرفقة   Tables Excel (1.1), (1.6)  تملفا المصدر:

استهالك الطاقة 

األولية

الناتج المحلي 

اإلجمالي بأسعار 

          2012

 Chained(

)Prices 2012

استهالك الطاقة 

األولية

الناتج المحلي 

اإلجمالي بأسعار 

          2012

 Chained(

)Prices 2012

كودرليون و-ح-ب 

سنوياً
مليار دوالر

كودرليون و-ح-ب 

سنوياً
مليار دوالر

76.6 7,633 1984 32.0 2,107 1949

76.3 7,951 1985 34.6 2,290 1950

76.6 8,226 1986 37.0 2,474 1951

79.0 8,511 1987 36.7 2,575 1952

82.7 8,867 1988 37.6 2,696 1953

84.7 9,192 1989 36.6 2,680 1954

84.4 9,366 1990 40.2 2,871 1955

84.4 9,355 1991 41.7 2,932 1956

85.7 9,685 1992 41.8 2,994 1957

87.3 9,952 1993 41.6 2,972 1958

89.0 10,352 1994 43.4 3,178 1959

90.9 10,630 1995 45.0 3,260 1960

93.9 11,031 1996 45.7 3,344 1961

94.5 11,522 1997 47.8 3,548 1962

94.9 12,038 1998 49.6 3,703 1963

96.5 12,611 1999 51.8 3,916 1964

98.7 13,131 2000 54.0 4,171 1965

96.1 13,262 2001 56.9 4,446 1966

97.5 13,493 2002 58.9 4,568 1967

97.8 13,879 2003 62.4 4,792 1968

100.0 14,406 2004 65.6 4,942 1969

100.1 14,913 2005 67.8 4,951 1970

99.4 15,338 2006 69.3 5,114 1971

100.9 15,626 2007 72.7 5,383 1972

98.8 15,605 2008 75.7 5,687 1973

93.9 15,209 2009 73.9 5,657 1974

97.5 15,599 2010 71.9 5,645 1975

96.9 15,841 2011 75.9 5,949 1976

94.4 16,197 2012 77.9 6,224 1977

97.1 16,495 2013 79.9 6,569 1978

98.3 16,900 2014 80.8 6,777 1979

97.4 17,387 2015 78.0 6,759 1980

97.3 17,659 2016 76.1 6,931 1981

97.7 18,051 2017 73.0 6,806 1982

101.2 18,566 2018 72.9 7,118 1983
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                                                                                                                                                                      41 34 -                                                                                    ت المتحدةاستهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليا

 2019-1949 اتهاُمَكو ِّن( استهالك الطاقة األولية في الواليات المتحدة حسب 4الجدول )

 س -ب -ح- وكودرليون   

 
 المصادر:

 . EIA (2019a)المرفقة مع  Excelمن ملفات   بيانات: 1949-2018
 . EIA (2020)المرفقة مع  Excelمن ملفات  بيانات : 2019

نات بيانات  مالحظة:    بالتناسب.( ' Balancing Itemمعدلة بتوزيع فقرة صغيرة )' في هذا الجدول الطاقة  م ك وِّ

 

 
 

النفط الخام 

والسوائل  )عدا 

الوقود 

البيولوجي(

الغاز الطبيعي 

الجاف )عدا 

المستخدم 

كوقود في 

الحقول(

الفحم

النفط الخام 

والسوائل  )عدا 

الوقود 

البيولوجي(

الغاز الطبيعي 

الجاف )عدا 

المستخدم 

كوقود في 

الحقول(

الفحم

76.33 6.10 4 30.92 17.73 17.51 1985 31.97 2.97 0 11.87 5.14 11.98 1949

76.60 6.12 4 32.19 16.61 17.28 1986 34.60 2.98 0 13.30 5.97 12.35 1950

79.01 5.63 5 32.89 17.68 18.05 1987 36.95 2.96 0 14.40 7.05 12.55 1951

82.66 5.46 6 34.24 18.48 18.88 1988 36.73 2.94 0 14.93 7.55 11.30 1952

84.74 6.24 6 34.19 19.62 19.09 1989 37.64 2.83 0 15.53 7.91 11.37 1953

84.43 6.04 6 33.51 19.61 19.18 1990 36.61 2.75 0 15.81 8.33 9.71 1954

84.38 6.07 6 32.82 20.05 19.01 1991 40.18 2.78 0 17.23 9.00 11.17 1955

85.72 5.83 6 33.52 20.74 19.15 1992 41.72 2.85 0 17.91 9.61 11.35 1956

87.27 6.09 6 33.64 21.26 19.86 1993 41.75 2.85 0 17.90 10.19 10.82 1957

88.98 6.00 7 34.54 21.78 19.96 1994 41.61 2.92 0 18.49 10.66 9.53 1958

90.93 6.57 7 34.42 22.72 20.13 1995 43.42 2.90 0 19.28 11.72 9.52 1959

93.93 7.02 7 35.65 23.12 21.04 1996 45.04 2.93 0 19.88 12.39 9.84 1960

94.51 7.02 7 36.13 23.26 21.48 1997 45.69 2.95 0 20.17 12.93 9.62 1961

94.92 6.50 7 36.78 22.87 21.69 1998 47.78 3.12 0 21.00 13.73 9.91 1962

96.54 6.52 8 37.80 22.95 21.66 1999 49.59 3.10 0 21.64 14.40 10.41 1963

98.70 6.11 8 38.23 23.87 22.62 2000 51.76 3.23 0 22.24 15.29 10.96 1964

96.06 5.16 8 38.13 22.80 21.94 2001 53.95 3.40 0 23.18 15.76 11.58 1965

97.54 5.73 8 38.17 23.54 21.94 2002 56.95 3.43 0 24.33 16.99 12.14 1966

97.83 5.95 8 38.74 22.85 22.34 2003 58.89 3.69 0 25.27 17.94 11.91 1967

100.00 6.08 8 40.22 22.97 22.51 2004 62.40 3.77 0 26.96 19.20 12.33 1968

100.10 6.24 8 40.27 22.60 22.83 2005 65.60 4.10 0 28.31 20.67 12.37 1969

99.39 6.64 8 39.78 22.27 22.48 2006 67.82 4.07 0 29.48 21.78 12.25 1970

100.89 6.53 8 39.42 23.69 22.78 2007 69.26 4.26 0 30.53 22.46 11.59 1971

98.75 7.18 8 36.83 23.88 22.42 2008 72.66 4.38 1 32.92 22.70 12.08 1972

93.94 7.62 8 34.81 23.44 19.71 2009 75.65 4.41 1 34.82 22.52 12.98 1973

97.52 8.27 8 35.35 24.60 20.85 2010 73.93 4.74 1 33.47 21.76 12.68 1974

96.85 9.22 8 34.68 24.99 19.69 2011 71.93 4.69 2 32.72 19.96 12.67 1975

94.38 8.86 8 33.90 26.13 17.41 2012 75.94 4.73 2 35.16 20.35 13.59 1976

97.12 9.47 8 34.46 26.85 18.07 2013 77.92 4.21 3 37.12 19.95 13.94 1977

98.28 9.76 8 34.71 27.43 18.03 2014 79.91 5.01 3 38.02 20.05 13.80 1978

97.38 9.74 8 35.45 28.25 15.58 2015 80.81 5.13 3 37.14 20.70 15.07 1979

97.33 10.39 8 35.78 28.46 14.26 2016 78.02 5.43 3 34.17 20.24 15.43 1980

97.71 11.20 8 36.11 28.10 13.86 2017 76.06 5.42 3 31.92 19.77 15.93 1981

101.19 11.43 8 36.93 31.12 13.27 2018 73.05 5.99 3 30.21 18.38 15.34 1982

100.00 10.12 8 38.04 32.15 11.25 2019 72.92 6.51 3 30.04 17.25 15.92 1983

76.57 6.45 4 31.04 18.42 17.10 1984

Fossil ،الوقود األحفوريFossil ،الوقود األحفوري

الطاقة النووية
الطاقات 

المتجددة

مجموع 

استهالك 

الطاقة 

األولية

الطاقة النووية
الطاقات 

المتجددة

مجموع 

استهالك 

الطاقة 

األولية
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                                                                                                                                                                      41 35 -                                                                                    ت المتحدةاستهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليا

 2019-1949اتها ُمَكو ِّنالطاقة األولية في الواليات المتحدة حسب  إنتاج( 5الجدول )
 س -ب -ح- و  كودرليون 

 
  (. 4نفس مصادر الجدول ) المصادر:

سوائل الغاز 

الطبيعي 

NGPLs

النفط الخام

الغاز 

الطبيعي 

الجاف

الفحم

سوائل الغاز 

الطبيعي 

NGPLs

النفط الخام

الغاز 

الطبيعي 

الجاف

الفحم

67.7 6.1 4.1 2.2 19.0 17.0 19.3 1985 31.7 3.0 0.0 0.7 10.7 5.4 12.0 1949

67.0 6.1 4.4 2.1 18.4 16.5 19.5 1986 35.5 3.0 0.0 0.8 11.4 6.2 14.1 1950

67.5 5.6 4.8 2.2 17.7 17.1 20.1 1987 38.8 3.0 0.0 0.9 13.0 7.4 14.4 1951

68.9 5.5 5.6 2.2 17.3 17.6 20.7 1988 37.9 2.9 0.0 1.0 13.3 8.0 12.7 1952

69.3 6.2 5.6 2.1 16.1 17.8 21.4 1989 38.2 2.8 0.0 1.1 13.7 8.3 12.3 1953

70.7 6.0 6.1 2.1 15.6 18.3 22.5 1990 36.5 2.8 0.0 1.1 13.4 8.7 10.5 1954

70.3 6.1 6.4 2.3 15.7 18.2 21.6 1991 40.1 2.8 0.0 1.2 14.4 9.3 12.4 1955

69.9 5.8 6.5 2.3 15.2 18.4 21.7 1992 42.6 2.9 0.0 1.3 15.2 10.0 13.3 1956

68.3 6.1 6.4 2.4 14.5 18.6 20.3 1993 43.0 2.8 0.0 1.3 15.2 10.6 13.1 1957

70.7 6.0 6.7 2.3 14.1 19.3 22.2 1994 40.1 2.9 0.0 1.3 14.2 10.9 10.8 1958

71.1 6.6 7.1 2.4 13.9 19.1 22.1 1995 42.0 2.9 0.0 1.4 14.9 12.0 10.8 1959

72.4 7.0 7.1 2.5 13.7 19.3 22.8 1996 42.8 2.9 0.0 1.5 14.9 12.7 10.8 1960

72.4 7.0 6.6 2.4 13.7 19.4 23.3 1997 43.3 3.0 0.0 1.6 15.2 13.1 10.4 1961

72.8 6.5 7.1 2.4 13.2 19.6 24.0 1998 44.9 3.1 0.0 1.6 15.5 13.7 10.9 1962

71.7 6.5 7.6 2.5 12.5 19.3 23.3 1999 47.2 3.1 0.0 1.7 16.0 14.5 11.8 1963

71.3 6.1 7.9 2.6 12.4 19.7 22.7 2000 49.1 3.2 0.0 1.8 16.2 15.3 12.5 1964

71.7 5.2 8.0 2.5 12.3 20.2 23.5 2001 50.7 3.4 0.0 1.9 16.5 15.8 13.1 1965

70.7 5.7 8.1 2.5 12.2 19.4 22.7 2002 53.5 3.4 0.1 2.0 17.6 17.0 13.5 1966

69.9 5.9 8.0 2.3 12.0 19.6 22.1 2003 56.4 3.7 0.1 2.2 18.7 17.9 13.8 1967

70.2 6.1 8.2 2.4 11.6 19.1 22.9 2004 58.2 3.8 0.1 2.3 19.3 19.1 13.6 1968

69.4 6.2 8.2 2.3 11.0 18.6 23.2 2005 60.5 4.1 0.2 2.4 19.6 20.4 13.9 1969

70.7 6.6 8.2 2.3 10.8 19.0 23.8 2006 63.5 4.1 0.2 2.5 20.4 21.7 14.6 1970

71.3 6.5 8.5 2.3 10.7 19.8 23.5 2007 62.7 4.3 0.4 2.5 20.0 22.3 13.2 1971

73.1 7.2 8.4 2.4 10.6 20.7 23.9 2008 63.9 4.4 0.6 2.6 20.0 22.2 14.1 1972

72.6 7.6 8.4 2.5 11.3 21.1 21.6 2009 63.5 4.4 0.9 2.6 19.5 22.2 14.0 1973

74.9 8.3 8.4 2.7 11.6 21.8 22.0 2010 62.3 4.7 1.3 2.4 18.6 21.2 14.1 1974

78.1 9.3 8.3 2.9 12.0 23.4 22.2 2011 61.3 4.7 1.9 2.4 17.7 19.6 15.0 1975

79.2 8.9 8.1 3.2 13.8 24.6 20.7 2012 61.5 4.7 2.1 2.3 17.3 19.5 15.7 1976

81.8 9.4 8.2 3.5 15.9 24.9 20.0 2013 62.0 4.2 2.7 2.3 17.5 19.6 15.8 1977

87.7 9.8 8.3 4.0 18.6 26.7 20.3 2014 63.1 5.0 3.0 2.2 18.4 19.5 14.9 1978

88.3 9.7 8.3 4.5 19.7 28.1 17.9 2015 65.9 5.1 2.8 2.3 18.1 20.1 17.5 1979

84.3 10.4 8.4 4.7 18.5 27.6 14.7 2016 67.1 5.4 2.7 2.2 18.2 19.9 18.6 1980

88.2 11.3 8.4 5.0 19.5 28.3 15.6 2017 66.9 5.4 3.0 2.3 18.1 19.7 18.4 1981

95.7 11.6 8.4 5.7 22.9 31.7 15.4 2018 66.5 6.0 3.1 2.1 18.3 18.3 18.6 1982

102.1 12.9 8.4 6.6 25.6 35.0 13.6 2019 64.1 6.5 3.2 2.1 18.4 16.6 17.2 1983

68.8 6.4 3.6 2.2 18.8 18.0 19.7 1984

Fossil ،الوقود األحفوري

الطاقة 

النووية

الطاقات 

المتجددة

مجموع 

إنتاج الطاقة 

األولية

مجموع 

إنتاج الطاقة 

األولية

الطاقات 

المتجددة

الطاقة 

النووية

Fossil ،الوقود األحفوري
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                                                                                                                                                                      41 36 -                                                                                    ت المتحدةاستهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليا

 

   2019- 1960ا الواليات المتحدة من النفط )الخام والسوائل األخرى( والغاز الطبيعي وحصة دول األوبك والخليج والعراق وكندا فيه استيرادات( 6الجدول )

 

 يلي:وكما ، EIA (2019a) إدارة معلومات الطاقة األمريكية مرفقة مع تقرير Excelمحتسبة من بيانات وردت في ملفات   المصادر:
 :وباقي الوقود السائل النفط الخام  

.Table_3.3c_Petroleum_Trade_Imports_From_OPEC_Countries  :العراق، أوبك، الخليج 
.Table_3.3d_Petroleum_Trade_Imports_From_Non-OPEC_Countries دا: ــــكن 

 الغاز الطبيعي:   
.Table_4.2_Natural_Gas_Trade_by_Country دا: ــأوبك، الخليج، كن  

 
 

 
 

 

% مل-ق-م-س % مل-ق-م-س % مل-ق-م-س مل-ق-م-س % أ-ب-ي % أ-ب-ي % أ-ب-ي % أ-ب-ي أ-ب-ي

86.2 315 366 11.8 262 61.0 1,320 14.9 320 0.7 14 2,176 1966-1960

95.3 750 0.1 1 786 20.4 716 43.1 1,472 7.8 275 0.2 7 3,438 1972-1967

92.2 925 5.4 54 1,003 10.3 696 61.5 4,458 21.8 1,596 0.4 32 7,141 1981-1973

91.3 820 4.6 41 898 12.1 681 40.7 2,297 11.4 657 0.7 39 5,595 1987-1982

96.2 2,499 2.5 64 0.2 6 2,597 14.1 1,322 48.1 4,431 21.0 1,949 2.8 277 9,284 2001-1988

86.9 3,642 2.5 103 0.3 12 4,191 17.3 2,238 42.4 5,501 18.1 2,335 4.2 542 12,963 2008-2002

93.4 2,950 0.9 28 0.7 21 3,159 31.1 3,202 37.0 3,908 17.4 1,813 4.0 419 10,474 2017-2009

97.8 2,750 0.1 1 0.0 0 2,812 45.5 4,360 23.9 2,312 13.4 1,299 4.5 434 9,598 2019-2018

من األوبك من الخليج
مجموع 

االستيرادات

مجموع 

االستيرادات
من كندامن كندامن األوبكمن الخليجمن العراق

استيرادات الغاز الطبيعي الجاف،  مليار  قدم مكعب سنويا ، مل-ق-م-س استيرادات الوقود السائل )النفط الخام  والسوائل األخرى(،  ألف برميل يوميا، أ-ب-ي
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                                                                                                                                                                      41 37 -                                                                                    ت المتحدةاستهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليا

  1949-2019 ا، الواليات المتحدة،ُمَكو ِّناتهو ( تجارة الطاقة 7الجدول )

 
 يلي: ، وكما EIA (2019a 2020) :تقريريها المرفقة مع Excel ملفاتو ، EIA، الموقع اإللكتروني إلدارة معلومات الطاقة األمريكيةالمصادر: 

.https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/ :مجموع الطاقة األولية 

.EIA (2019a), Excel Table 3.3b, Petroleum Trade, EIA (2020) Excel Table aeotab 1  :الوقود السائل 

.EIA (2019a) Excel Table_4.3_Natural_Gas_Consumption_by_Sector :الغاز الطبيعي 

.EIA (2019a) Excel Table_6.1_Coal_Overview.xlxs, EIA (2020) Excel Table aeotab 15, Coal  :الفحم 

.EIA (2019a) Excel Table_7.1_Electricity_Overview                                                                                                             :الكهرباء  

الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات

5 46 92,680 1,952 55 950 781 5,067 4.20 11.78 1985 0 2 32,785 315 20 0 327 645 1.59 1.45 1949

5 41 85,518 2,212 61 750 785 6,224 4.02 14.15 1986 0 2 29,360 365 26 0 305 850 1.47 1.91 1950

6 52 79,607 1,747 54 993 764 6,678 3.81 15.40 1987 0 2 62,678 319 24 0 422 844 2.62 1.89 1951

7 39 95,023 2,134 74 1,294 815 7,402 4.37 17.30 1988 0 3 52,235 291 27 8 432 952 2.37 2.15 1952

15 26 100,815 2,851 107 1,382 859 8,061 4.66 18.77 1989 0 2 36,484 258 28 9 402 1,034 1.87 2.31 1953

16 18 105,804 2,699 86 1,532 857 8,018 4.75 18.82 1990 0 3 33,892 205 29 7 355 1,052 1.70 2.35 1954

2 22 108,969 3,390 129 1,773 1,001 7,627 5.14 18.33 1991 1 5 54,429 337 31 11 368 1,248 2.29 2.79 1955

3 28 102,516 3,803 216 2,138 950 7,888 4.94 19.37 1992 1 5 73,797 356 36 10 430 1,436 2.95 3.21 1956

4 31 74,519 8,181 140 2,350 1,003 8,620 4.23 21.22 1993 1 5 80,778 368 42 38 568 1,574 3.44 3.53 1957

2 47 71,359 8,870 162 2,624 942 8,996 4.04 22.31 1994 1 4 52,573 311 39 136 276 1,700 2.05 3.88 1958

4 43 88,547 9,473 154 2,841 949 8,835 4.50 22.18 1995 1 4 39,041 378 18 134 211 1,780 1.53 4.08 1959

3 43 90,473 8,115 153 2,937 981 9,478 4.61 23.63 1996 1 5 37,981 262 11 156 202 1,815 1.48 4.19 1960

9 43 83,545 7,487 157 2,994 1,003 10,162 4.49 25.12 1997 1 3 36,405 165 11 219 174 1,917 1.38 4.44 1961

14 40 78,048 8,724 159 3,152 945 10,708 4.24 26.47 1998 2 2 40,215 240 16 402 168 2,082 1.47 4.99 1962

14 43 58,476 9,089 163 3,586 940 10,852 3.67 27.15 1999 2 2 50,435 272 17 406 208 2,123 1.84 5.09 1963

15 49 58,489 12,513 244 3,782 1,040 11,459 3.96 28.87 2000 4 6 49,544 293 20 443 202 2,259 1.81 5.45 1964

16 39 48,666 19,787 373 3,977 971 11,871 3.73 30.05 2001 4 4 51,032 184 26 456 187 2,468 1.83 5.89 1965

16 37 39,601 16,875 516 4,015 984 11,530 3.61 29.33 2002 3 4 50,068 178 25 480 198 2,573 1.83 6.15 1966

24 30 43,014 25,044 680 3,944 1,027 12,264 4.01 31.01 2003 4 4 50,123 227 82 564 307 2,537 2.12 6.16 1967

23 34 47,998 27,280 854 4,259 1,048 13,145 4.35 33.49 2004 4 4 51,155 224 94 652 231 2,840 2.00 6.91 1968

19 44 49,942 30,460 729 4,341 1,165 13,714 4.46 34.66 2005 4 5 56,861 109 51 727 233 3,166 2.13 7.68 1969

24 43 49,647 36,246 724 4,186 1,317 13,707 4.73 34.65 2006 4 6 71,733 36 70 821 259 3,419 2.63 8.34 1970

20 51 59,163 36,347 822 4,608 1,433 13,468 5.34 34.68 2007 4 7 57,304 111 80 935 224 3,926 2.15 9.53 1971

24 57 81,519 34,208 963 3,984 1,802 12,915 6.95 32.97 2008 3 10 56,740 47 78 1,019 222 4,741 2.12 11.39 1972

18 52 59,097 22,639 1,072 3,751 2,024 11,691 6.92 29.69 2009 3 17 53,587 127 77 1,033 231 6,256 2.03 14.61 1973

19 45 81,716 19,353 1,137 3,741 2,353 11,793 8.18 29.87 2010 3 15 60,661 2,080 77 959 221 6,112 2.20 14.30 1974

15 52 107,259 13,088 1,506 3,469 2,986 11,436 10.37 28.75 2011 5 11 66,309 940 73 953 209 6,056 2.32 14.03 1975

12 59 125,746 9,159 1,619 3,138 3,205 10,598 11.27 27.07 2012 2 11 60,021 1,203 65 964 223 7,313 2.17 16.76 1976

11 69 117,659 8,906 1,572 2,883 3,621 9,859 11.79 24.62 2013 3 20 54,312 1,647 56 1,011 243 8,807 2.05 19.95 1977

13 67 97,257 11,350 1,514 2,695 4,176 9,241 12.27 23.24 2014 1 21 40,714 2,953 53 966 362 8,363 1.92 19.11 1978

9 76 73,958 11,318 1,784 2,718 4,738 9,449 12.90 23.79 2015 2 23 66,042 2,059 56 1,253 471 8,456 2.86 19.46 1979

6 73 60,271 9,850 2,335 3,006 5,261 10,055 14.12 25.38 2016 4 25 91,742 1,194 49 985 544 6,909 3.69 15.80 1980

9 66 96,953 7,777 3,154 3,033 6,376 10,144 17.95 25.46 2017 3 36 112,541 1,043 59 904 595 5,996 4.31 13.72 1981

14 58 115,632 5,954 3,607 2,889 7,601 9,943 21.21 24.83 2018 4 33 106,277 742 52 933 815 5,113 4.61 11.86 1982

22 60 92,083 6,023 4,411 2,735 8,637 9,177 23.57 23.46 2019 3 39 77,772 1,271 55 918 739 5,051 3.69 11.75 1983

3 42 81,483 1,286 55 843 722 5,437 3.79 12.47 1984

مجموع الطاقة األولية، 
كودرليون و-ح-ب سنويا  

Quadrillion BTU

 الكهربــــــاء، مليار كيلو 
وات ساعة، م-ك-و-س،  

BKWH

 الفحم، مليون طن قصير 
MST ، ، سنويا

 الغاز الطبيعي الجاف، 
ترليون قدم مكعب سنويا ،  

TCFY

 الوقود السائل )النفط 
الخام وسوائل الغاز والسوائل 

األخرى(، ألف برميل يوميا ،  

Thousand BD أ-ب-ي   

 الكهربــــــاء، مليار كيلو 
وات ساعة، م-ك-و-س،  

BKWH

 الفحم، مليون طن قصير 
MST ، ، سنويا

 الغاز الطبيعي الجاف، 
ترليون قدم مكعب سنويا ،  

TCFY

 الوقود السائل )النفط 
الخام وسوائل الغاز والسوائل 

األخرى(، ألف برميل يوميا ،  

Thousand BD أ-ب-ي   

مجموع الطاقة األولية، 
كودرليون و-ح-ب سنويا  

Quadrillion BTU
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                                                                                                                                                                      41 38 -                                                                                    ت المتحدةاستهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليا

 2019- 1920 ، الواليات المتحدة،( تجارة النفط الخام8الجدول )
 Thousand BDي،  -ب-، أيومياً  ألف برميل 

 
 إدارة معلومات الطاقة األمريكية: المصدر:

 . EIA (2019a 2020) تقريريها:مرفقة مع  Excelملفات  (1)

   ط التالي:ابفط الخام من خالل الر نمعلومات إضافية عن ال (2)
http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_sum_snd_d_nus_mbblpd_a_cur.htm. 

الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات

155 5,107 1988 37 656 1954 24 290 1920

142 5,843 1989 32 782 1955 24 343 1921

109 5,894 1990 78 934 1956 28 349 1922

116 5,782 1991 138 1,023 1957 48 225 1923

89 6,083 1992 12 953 1958 50 213 1924

98 6,787 1993 7 965 1959 37 169 1925

99 7,063 1994 8 1,015 1960 42 165 1926

95 7,230 1995 9 1,045 1961 43 160 1927

110 7,508 1996 5 1,126 1962 52 218 1928

108 8,225 1997 5 1,131 1963 72 216 1929

110 8,706 1998 4 1,198 1964 65 170 1930

118 8,731 1999 3 1,238 1965 70 129 1931

50 9,071 2000 4 1,225 1966 75 122 1932

20 9,328 2001 73 1,128 1967 100 87 1933

9 9,140 2002 5 1,291 1968 113 97 1934

12 9,665 2003 4 1,409 1969 141 88 1935

27 10,088 2004 14 1,324 1970 137 88 1936

32 10,126 2005 1 1,681 1971 184 75 1937

25 10,118 2006 1 2,216 1972 212 72 1938

27 10,031 2007 2 3,244 1973 197 91 1939

29 9,783 2008 3 3,477 1974 105 117 1940

44 9,013 2009 6 4,105 1975 91 139 1941

42 9,213 2010 8 5,287 1976 93 34 1942

47 8,935 2011 50 6,615 1977 113 38 1943

67 8,527 2012 158 6,356 1978 94 122 1944

134 7,730 2013 235 6,519 1979 90 204 1945

351 7,344 2014 287 5,263 1980 112 236 1946

465 7,363 2015 228 4,396 1981 127 267 1947

591 7,850 2016 236 3,488 1982 109 353 1948

1,158 7,969 2017 164 3,329 1983 91 421 1949

2,048 7,768 2018 181 3,426 1984 95 487 1950

2,852 6,957 2019 204 3,201 1985 78 491 1951

154 4,178 1986 73 573 1952

151 4,674 1987 55 648 1953
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 سيناريو اإلشارة، EIA  2020 السنوي  الطاقةمنظور ،  2050- 1990اتها في الواليات المتحدة  ُمَكو ِّن( إنتاج واستهالك الطاقة األولية حسب  9جدول )ال
 Quadrillion BTUس، -ب -ح- كودرليون و

 

 : 2050-1990لكل سنة من سنوات الفترة   ا،هترد بياناتها، فيما بين التي  قريري إدارة معلومات الطاقة األمريكية،تمن مخلص الجدول هذا  در:االمص
1990-2018 :EIA (2019a). 

2019-2050 :EIA (2020) .  

2050 2040 2030 2020 2019 2010 2000 1990

118.2 117.0 113.3 104.0 102.1 74.9 71.3 70.7 اإلنتاج

24.8 28.9 29.5 27.5 25.6 11.6 12.4 15.6
 Lease( النفط الخام والمكثفات

.)Condensates

8.2 8.6 8.8 7.2 6.6 2.7 2.6 2.1 Natural Gas Plant Liquids ،سوائل الغاز

46.6 43.9 40.7 36.0 35.0 21.8 19.7 18.3 الغاز الطبيعي الجاف

10.7 10.7 11.3 12.3 13.6 22.0 22.7 22.5 الفحم

6.7 6.7 7.1 8.3 8.4 8.4 7.9 6.1 الطاقة النووية )اليورانيوم(

2.3 2.3 2.4 2.6 2.6 2.5 2.8 3.0
 Conventional ،الطاقة المائية التقليدية

Hydroelectric Power

5.5 5.3 5.1 4.7 4.8 4.6 3.0 2.7 Biomass ،البيولوجية

12.6 9.9 7.8 4.5 4.0 1.2 0.3 0.3 طاقات متجددة أخرى

0.8 0.7 0.7 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 أخرى

109.9 102.7 99.2 99.6 100.0 97.5 98.7 84.4 االستهالك

38.7 36.7 37.0 38.3 38.0 35.3 38.2 33.5
النفط الخام والمنتجات وسوائل أخرى 

)Petroleum and Other Liquids(

37.8 35.3 32.9 32.2 32.1 24.6 23.8 19.6 الغاز الطبيعي الجاف

7.9 8.0 8.5 10.3 11.2 20.8 22.6 19.2 الفحم

6.7 6.7 7.1 8.3 8.4 8.4 7.9 6.1 الطاقة النووية )اليورانيوم(

2.3 2.3 2.4 2.6 2.6 2.5 2.8 3.0
 Conventional ،الطاقة المائية التقليدية

Hydroelectric Power

3.6 3.4 3.3 3.1 3.2 4.5 3.0 2.7 Biomass ،البيولوجية

12.6 9.9 7.8 4.5 4.0 1.2 0.3 0.3 طاقات متجددة أخرى

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 أخرى

إسقاطفعلية
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 سيناريو اإلشارة، 2050-1990  في الواليات المتحدة الجاف ( إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي10الجدول )

 
 (. 9الجدول ) رهذا الجدول ملخص من نفس مصادالمصادر: 

 سيناريو اإلشارة، 2050- 1990 ،لواليات المتحدةوأهم ٌمَكو ِّناتها األحفورية، ا  تجارة الطاقة األوليةآفاق  ( 11الجدول  )

 
 (. 9)الجدول  رمصادهذا الجدول ملخص من نفس المصادر: 

 
 
 
 
 
 

المجموع
غاز 

السجيل/المحصور
الغاز التقليدي المجموع النفط المحصور النفط التقليدي

7.4 0.0 7.4 1990

19.2 7.4 11.8 5.8 0.4 5.4 2000

21.3 12.0 9.3 5.5 0.8 4.6 2010

33.8 28.4 5.5 12.3 8.0 4.3 2019

34.8 29.7 5.1 13.2 8.9 4.3 2020

39.5 35.0 4.6 14.3 9.7 4.6 2030

42.4 38.2 4.2 13.9 9.9 4.0 2040

45.0 41.1 3.9 12.0 8.7 3.2 2050

فعلي

إسقاط

ترليون قدم مكعب سنوياًالنفط الخام، مليون برميل  يومياً، م-ب-ي الغاز الطبيعي الجاف، 

الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات االستيرادات

0.09 1.53 0.9 8.0 0.1 5.9 4.8 18.8 1990
0.24 3.78 1.0 11.5 0.1 9.1 4.0 28.9 2000
1.14 3.74 2.4 11.8 0.0 9.2 8.2 29.9 2010
4.56 2.84 8.6 9.2 2.8 7.0 23.6 23.5 2019
5.43 2.76 10.0 9.4 2.9 7.2 26.9 23.9 2020
9.89 2.17 11.6 8.1 3.0 6.5 34.8 20.4 2030

10.09 2.06 11.7 8.6 2.8 6.8 35.1 21.1 2040

10.12 1.98 9.9 9.9 1.6 7.6 31.5 23.5 2050

فعلي

إسقاط

النفط الخاممجموع الطاقة األولية
الوقود السائل )بما فيه 

النفط الخام(
الغاز الطبيعي الجاف

ترليون قدم مكعب سنويا  كودرليون و-ح-ب سنويا  مليون برميل يوميا ، م-ب-ي مليون برميل يوميا ، م-ب-ي
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   1استفسارات اقتصادية ونفطية حول  نقاش

 د. علي مرزا 

االقتصادي    من  تلقيت  يونسالخبير  فاروق  في  السيد    استفسارات   خمس  ،2020نيسان    28، 
بسوق النفط في الواليات    المتعلقين  ستفسارينأواًل اال  سأناقش  ،لغرض النقاش. وفي ما يلي  نفطية/اقتصادية

التي تتعلق    األخرى   ت لالستفسارا  سأتعرض بعد ذلك    .الذي ظهر فيه ألول مرة سعر سالب للنفط الخام   المتحدة
   .بالعراق

، مرزا  في ورقتي األخيرة، ادناه،  2و  1باالستفسارين  للظروف التي تتعلق  وبالرغم من أني لم اتطرق  
لنقاشهما    ، إال أن الورقة تبين خلفية مناسبةحول استهالك وإنتاج الطاقة في الواليات المتحدة  ،ب(-2020)

 .الرجوع إليها  المفيد أدناه ومن 

نيسان الجاري الى ما دون   20نفط غرب تكساس يوم    ]سعر[  تشير المعلومات الى هبوط  : 1  ستفساراال
الصفر للبرميل الواحد ما هو تعليقكم وما هي برأيكم اسباب هذا االنخفاض وما تأثير تفشي وباء كورونا  

 في حصول هذا االنخفاض؟ 

 : 1 نقاشال
في سوق نيويورك   ارــأي  شهرتسليم    futures  عقود مستقبالت في تعامالت  ،  2020نيسان    20  اإلثنينفي يوم  

NYMEX،  خام وسيط غرب تكساس    وصل سعرWTI    أنظر    ؛دوالر/برميل  37.63-سالب قدره    متوسطإلى
  ( أدناه.1الشكل )( في 1- 1)

)وليس العكس( مبلغ   لمتعامل آخر/المشتري   يدفع   عالبائ المتعامل/أنه يعني أن    ؟ماذا يعني سعر سالب 
 النفط من البائع.   براميل ستالمالنقدي 

، في سوق  )أي إلى قيمة سالبة(  بالشكل الذي حدث به  WTI  لخام  أيار    تسليم شهر  إن انخفاض سعر
 .  fundamentals  أساسيةتعاقدية مع تأثير متغيرات / مسألة فنيةنتيجة لتفاعل   كان ،NYMEX نيويورك

  WTI  عقود مستقبالت خامسوق نيويورك لتعامل في  م  يلتزم كل    ؟الفنية/التعاقدية  ما هي هذه المسألة
  في  عليهاراميل النفط المتعاقد األمريكية، بأوكالهوما   والية في Cushing في مدينة ،عند استحقاقها أن يستلم

 
 . 2020أيار/مايو   12ن ِشرت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  1
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، إال أذا كان قد قام بترتيبات أخرى قبل  (قبل بداية شهر االستحقاق،  -، +أيام  عشرة  )حوالي موعد االستحقاق  
أي    ،ن "بإغالق"و معظم المتعاملومن ضمن هذه الترتيبات، في الظروف االعتيادية، يقوم  موعد االستحقاق.  

عقودهم نقدية  المستقبلية  تسوية،  تسويات  خالل  من  االستحقاق  موعد  بديلة    ،قبل  عقود  بيع   أو  شراء  أي 
offsetting فقط من عقود 1 . مع العلم، في الظروف االعتيادية، فأن حواليراميل النفطاستالم ب  ا، ليتجنبو %

 .EIA إدارة معلومات الطاقة األمريكية ، حسب ية فيهاليتم استالم براميل فع مستقبالت الخام
ظروف   التي تفاعلت مع المسألة الفنية/التعاقدية لتقود، في  fundamentalsاألساسية    متغيرات أما ال
، إلى عرض نفط خام مجانًا زائدًا دفع عالوة "للمشتري" والتي بلغ متوسطها  2020نيسان    20يوم  غير اعتيادية  

 : (، فاهمها ما يلي37.63-دوالر/برميل )أي سعر سالب،  37.63
قبل    المستقبليةن يشترون عقودهم  ري ن آخيلعثور على متعاملا  الم ْسَتحقة عقودهم  نلي عدم قدرة المتعام •

، أو انخفاضه بحدة، نتيجة لإلجراءات نتيجة لتوقع عدم وجود طلب عليهاكان . وهذا  موعد استحقاقها
 .COVD-19المقيِ دة الشديدة التي صاحبت مكافحة وباء كورونا  

 ندرة طاقة الخزن للنفط الخام المتاحة للمتعاملين، والكلفة العالية لما قد يتاح منها.  •
فقد يكون البائع منتجًا    .إمكانية السعر السالب ال تقتصر على التعامل في سوق مستقبالت غير أن  

ج  نتِ حينما يتوقع الم  ففي ظل طاقة خزن محدودة وعالية الكلفة،    .هذه السوق للنفط وليس بالضرورة متعاماًل في  
 ك أن التوقف يقود إلىذل  .يفضل خاللها عدم توقف اإلنتاج  فانه  غير طويلةأن انخفاض الطلب هو لفترة  

. بعد التوقف  اإلنتاج  عمليةالتي تتطلبها  الكلفة العالية المستقبلية  في    بليغة في اآلبار النفطية تنعكسأضرار  
السعر حالة  ويبدو أن  .  دون الكلفة أو مجانًا أو بسعر سالب بسعر    ، إذا أضطر،لذلك فهو ينتج النفط ويعرضه

  في آذار ، tight oilإلنتاج النفط المحصور  inland  الواليات المتحدة الداخليةبعض مناطق  في    ت حدث  السالب 
2020.2 Fattouh & Imsirovic (2020, p. 7) . 

نيسان، لينهــار إلــى   17دوالر/برميل في الجمعة    18.27بلغ    WTIسعر خام  ومن الجدير ذكره أن  
نيسان )اليوم السابق لموعد استحقاق عقود مستقبالت شهر أيار( ثم قفز إلى  20دوالر في االثنين   37.63-

 .أيار 1الجمعة  دوالر/برميل في 19.8 نيسان واستمر في الزيادة حتى وصل 21دوالر في الثالثاء   10
  ، مما قد يؤديفي األسابيع القادمة  بارزة  ستبقى مشكلة  Cushing  مدينة  طاقة الخزن فين مدى توفر  إ

أو أي من األسعار الفورية  ،  WTIلخام    ، وما بعده،حزيرانعقود مستقبالت شهر  في    سعر النفطإلى تقلبات في  
  محدودة.واجه طاقة خزن يي ذ للنفط األمريكي ال

 
 أنظر: ؛دوالر/برميل 0.19-بسعر سالب قدره  2020في أواسط آذار   Wyoming Asphalt Sour بيع خامتم  2

 BNN Bloomberg (2020). 
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 العالم ( أسعار النفط الخام في 1الشكل )

 2020نيسان/أيار  -آذار   يومية:( 1-1)

 
 2020نيسان/أيار  - 2019كانون الثاني   شهرية: (1-2)

 
 على أساس بيانات األسعار من المصادر التالية: ن ر سم الشكال  المصادر:

 : الموقع اإللكتروني لمنظمة أوبك. اليومي والشهري   وبكأسعر سلة   (1)
 : WTIأسعار خامي برنت و    (2)

 .  Pink Sheetبيانات البنك الدولي  :  الشهرية

 . price-https://markets.businessinsider.com/commodities/oilاألغالق من:    أسعار  اليومية:
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النفط في    2  ستفساراال براميل  تكدس  الى  ادت  النفط  السلبية في سوق  التطورات  ان  الى  البعض  يشير 
المصافي والمستودعات االمريكية هل يعني ذلك بان الطلب على النفط سيبقى ضعيفا إذا لم تنتهي ازمة كورونا  

 تشكل مشكلة التخزين معضلة كبيرة في الوقت الحاضر؟ وهل 
 : 2 نقاشال

بالطبع فأن النقص   ، أعاله.1نقاش االستفسار   فإن بعض جوانبه تم تغطيتها فيفي ما يخص هذا االستفسار 
نتيجة    أصالً   تفاقمت   هذه المشكلةمع العلم أن  في طاقة الخزن المتاحة هي مشكلة كبيرة في الوقت الحاضر.  

هذا    تسبب   ث بحيواألقبال على شراء النفط الرخيص وتخزينه  ،  2020شباط    في،  نخفاض أسعار النفطابداية  
فحسب البنك  .  ككل  العالمفي  سواء في الواليات المتحدة أو    المتاحةطاقة الخزن    درجة استنفاد زيادة    في   األقبال

نات في الواليات المتحدة خالل األسبوعين األولين من نيسان  ان وتيرة ملء الخز أالدولي، على سبيل المثال، ف
للخزانات مأًل إضافيا    تتوقع وكالة الطاقة الدوليةوحسب نفس المصدر،  كانت أسرع من أي وقت مضى.    2020

 .  World Bank (2020)؛ 2020  بمقدار الثلث في العالم ككل بنهاية حزيران
األسا المشكلة  نيسان  ،سولكن  نتيجة    ، قبله  وما  لما حدث في  الطلب  انخفاض  إلجراءات  ا هي في 

وعدم اليقين من الفترة التي ستنقضي حتى يتم إيجاد لقاح وعالج    ،من ناحية  ،روناو ك  وباء  مكافحةالمشددة ل
إلى انخفاض تشغيل مصافي النفط وزيادة الحاجة لخزن النفط    ، بدوره،، مما قاد لهذا الوباء، من ناحية أخرى 

 لما سيحدث ن السعر السالب بالرغم من أنه كان حادثة وقتية غير انه إشارة  أفلذلك    والمستورد.  محلياً   المنتج
من تخفيض في اإلنتاج    نقص الطلب على النفط وما يتبع ذلك  ما يترتب عليه منعدم اليقين و إذا استمر  

 واالستثمار في الواليات المتحدة وفي العالم.
 التي أشرت أليها أعاله. ب(-2020مرزا )جعة ورقتي اأيضًا، مر  من المناسب 

ترليون     56 تشير بعض الدراسات الى ان المبلغ الذي سيتم صرفه على الرواتب سيرتفع الى    :3  االستفسار
هذا المبلغ دون المساس برواتب الموظفين باعتبارها )خط    فكيف برأيكم تدبير   2020دينار في موازنة عام  

 .احمر(

 : 3النقاش 
ترليون    56  " التي أشرت أليها في االستفسار والتي تقترح الرقمالدراسات "هذه  عنوان  كان من المناسب ذكر  

 الذي تتوقعه   2020في    عوائد النفط  مجموع  ر من  بأك. وهذا الرقم  مليار دوالر  47  "للرواتب" والذي يعادلدينار  
   مليار دوالر.   40، بمقدار  4/ 25في    الفضائية  في مقابلة على قناة الشرقية  ،وزير النفط  والذي ذكرهوزارة النفط  
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مليار دوالر سيعتمد تحققه على ظروف غير يقينية تتعلق بالمسار    40إن توقع وزارة النفط لعوائد نفطية  
األربعة  . ففي خالل األشهر  2020الذي ستتخذه األسعار والكمية التي سيتمكن العراق من تصديرها حتى نهاية  

مليار دوالر في    5.1مليار دوالر في كانون الثاني إلى  6.2الماضية انخفضت عوائد تصدير النفط بحدة من  
مليار دوالر( لنفس كمية    15.6مليار دوالر في نيسان )مجموع    1.4مليار دوالر في آذار وإلى    3.0شباط إلى  

ومما يثير االنتباه أنه   ، خالل األربعة أشهر هذه.مليون برميل يومياً   3.4ومقدارها حوالي    ، تقريباً   ،التصدير
دوالر/برميل فقط لشهري    3.5بينما كان سعر نفط برنت يزيد على متوسط سعر تصدير النفط العراقي بحوالي  

؛  دوالر/برميل في نيسان   9.5دوالر/برميل في آذار ليقفز إلى    4.8فإنه أصبح    2020كانون الثاني وشباط  
وتتكرر ذات المالحظة عند قياس الفرق بين سعر  .  Pink Sheetراقية وبيانات البنك الدولي  موقع وارة النفط الع

بحوالي   ل  ـــيقر برنت  ــان سعــ. فبينما كعاله(، أ 1الشكل )  ( في2- 1)   ، كما يتبين منخام برنت وسعر سلة أوبك
على سعر   دــيزيفأنه أصبح    2020آذار-خالل كانون الثانيسلة أوبك  دوالر واحد/برميل( عن سعر  -ط )ــمتوس

ويشير ذلك إلى ضراوة المنافسة بين م صدري النفط    2020.3دوالر برميل في نيسان    5.7بحوالي    سلة أوبك
بحيث تدفعهم، ومنهم العراق، لمنح خصومات عالية على السعر لغرض تصريف النفط. وهذا بدوره يشير إلى  

 ما يمكن توقعه حتى تنتهي ظروف وباء كورونا.  

على األقل، في ضوء  لهذا فأن عدم اليقين من مستوى عوائد تصدير النفط المستقبلية، خالل هذه السنة  
حد أدنى من النفقات في الميزانية االتحادية البد من الحفاظ عليها، يمثل معضلة صعبة مما يتطلب تظافر  

 الجهود إليجاد تسوية مناسبة لها.

الطرق    ، بجانب منها،التي ناقشت أ(  -2020في هذا المجال، قد يكون مفيدًا مراجعة ورقتي مرزا )
 . 2020في  "لمتوقعا"العجز  لتمويل الممكنة

]الفصل    ي تبعات النمو السكان  51صفحة    ]األزمات والتنمية[جاء في كتابكم االقتصاد العراقي    :4  ستفساراال
تنصرف تبعات النمو السكاني الى تأثيرات عميقة اقتصادية واجتماعية وسياسية ولعل في مقدمة    "  الثالث[

التأثيرات االقتصادية حجم قوة العمل او عرض العمل اي عدد االشخاص الذين يعملون وأولئك الذين يبحثون  
 . المناسبة لمعالجتهاالحلول ارجو التفضل بألقاء الضوء على طبيعة هذه المشكلة وكيفية وضع  ".عن عمل

 
منه إلى سعر برنت    أقرب إلىأنه بينما كان سعر سلة أوبك    ( في المتن،1)  الشكلفي    (2-1)  كما يتبين من  ،يالحظ أيضاً  3

في نيسان  منه إلى سعر برنت    WTIأصبح أقرب إلى سعر    ، فأنه2020ذار  آ  -  2019خالل الفترة كانون الثاني  ،  WTIسعر   
   .2020األول من أيار  وعاألسبو 
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 : 4 نقاشال
توسع عرض العمل من  ليه  إوما يقود    ،حول النمو السكاني  باإلضافة لما ورد في الفصل الثالث من الكتاب 

من    19كما تالحظ في الفصل  ف،  فقر، الخو بطالة    ، وما يتبع ذلك منفي ظل ظروف العراق  ونقص فرصه
سياسات  بعض  . و الطويلالمتوسط/في األمد    تحقيق التنويع االقتصاديح معالجات تقوم على  ا اقتر ، تم  الكتاب 

، بما في العالم  نواالقتصاديي العديد من االقتصاديين العراقيين  أيضًا    هاكما بحث  هذا الفصلفي    ت حثالتنويع ب  
  ،وفي ما خال مناهج عامة  ،. ولكن لحد اآلنمستدامة لالستخدام  ص في إتاحة فر   إمكانياته )أي التنويع(  في ذلك

على    االقتصادي  تحقيق التنويعجميعها تلقى مسؤولية  في وثائق رسمية،    ل،ص  فَ بشكل غير محدد وال م    وردت 
التنمية الوطنية" أنما  ". كما أن ما ذكر منها في خطط  التوجهتساند هذا  تجربة تاريخية حقيقية  "السوق" بدون  

وال  واضحمناهج مرسومة بشكل وال  وال قائمة مشاريع استثمارية محددة فعالة برامجبدون  أيضًا بعموميات ورد 
استمر الهيكل اإلنتاجي   . لذلكمن الكتاب  15و  14  ذلك في الفصلين ت  نْ يَ كما بَ الخ، ، وتنفيذية متابعات زمنية

، واستمر االعتماد  النفطية- في النشاطات السلعية غيرومستدامة  هشًا غير قادر على توليد فرص عمل ملموسة  
 على االستخدام في الجهاز الحكومي.

تواضع    ساهم في  غير كفوءة في أداء مهامها   مؤسسات محاصصة الوزارات إلى  العديد من  ل  و ِ حَ إن تَ 
االقتصاديةأداء   قاد ،  اإلدارة  تنفيذ   كما  في  الكبير  التأخير  النخفاض  المعلنةوالبرامج  المناهج    إلى  إضافة   ،

تساهم مع وزارة التخطيط/مجلس  القضية األساسية في ضرورة وجود وزارات فعالة  وبالنتيجة تم تجنب    .فعاليتها
 . تنموية للتنويع االقتصادي/وطنيةوبرامج وخطط برامج اقتراح واالشراف واألسناد لفي التخطيط 

جانب  بو   ، عمومًا،منخفض اإلنتاجية  الجهاز الحكومياالستخدام في    نأ  معضلة تتمثل فيبالطبع هناك  
وهذا .  الة للمواطنينع  فَ   النفطي أكثر منه تقديم خدمات   ريعوسيلة لتوزيع اليمثل  )أي االستخدام(    ملموس منه

بإجراءات تقود لمزيد من ال يمكن حلها في األمد القصير    عضلةهذه الم  ولكن  فيه.   عة عاليةن  قَ لبطالة م    قاد 
 حتجاجات.ال او االجتماعي  تململال ، باإلضافة للفساد،يزيد مما البطالة و/أو الفقر، 

يتضح غياب معالم لسياسات مالية واقتصادية  "  [16]الفصل    جاء في كتابكم انف الذكر  :5  ستفساراال
ما هي من وجهة   "] ...[  مبالغة الميزانيات لنفقاتها واستهداف إنفاق اعلى من االبراد المتوقع]من[ واضحة 

نظركم االسباب الكامنة وراء هذه السياسة وهل ان ذلك نتيجة للشعور العام بوفرة الموارد النفطية ارجو ابداء  
 ؟ وحتى االن 2003مالحظاتكم حول السياسة المالية التي اتبعت بعد عام 
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 : 5 نقاشال
  تحادية للموازنات اإلخالفًا    االستفسار السابق. ألكرر:من هذا االستفسار في نقاش  مهم  لقد َتَطَرقت لجانب  

قاد إلى فائض )وليس عجز(    ةالفعلي   حجم النفقات واإليرادات ن  أ ف  التي ر ِسمت جميعها بعجز مخطط،  المخططة
. وهذا يدلل  2016و  2015سنتي  في ما عدا 2019- 2003لكافة السنوات  المنفذةاالتحادية  في الميزانيات 

تواضع السياسات المالية المتعلقة باإلنفاق العام عمومًا، من ناحية، وتواضع السياسات التنموية  على  بوضوح  
هذه مسألة  .  ، والنابعين من ضعف اإلدارة االقتصادية والتخطيطالمتعلقة باإلنفاق االستثماري، من ناحية أخرى 

 استمرارها.  في تفسير خرى أصحاب االختصاصات األ أن يساهم  من الضروري  ليست اقتصادية فقط، لذلك

الفصل   لمراجعة  نفقات   11وباإلضافة  تخصيصات  بتوزيع  منه،  بجانب  يتعلق،  الذي  الكتاب  من 
مالحظة أني بينت رأي في السياسة المالية في كتابي في الفصل    أيضاً   من المناسب الميزانية على المحافظات،  

اقتبست منه   16 أنت  المفي االستفسار أعاله.    الذي  التي  أ(-2020مرزا )مراجعة ورقتي    فيد وكذلك من   ،
  هذا الموضوع.لتتطرق، من بين مواضيع أخرى، 

 ادرــــــالمص
BNN Bloomberg (2020) ‘Negative Oil Prices? They Are Already Here’, April 2. 

Fattouh, B., Imsirovic, A. (2020) Shocks and Differentials: How are oil markets 

coping? The Oxford Institute for Energy Studies, April. 

World Bank, WB (2020) Commodity Markets Outlook April 2020, May 1. 

الم َتَبعة  الهيكل اإلنتاجي، السياسات    -  2020- 2003قضايا اقتصادية في العراق    "أ(  -2020)  ، عليمرزا
 نيسان.  15، شبكة االقتصاديين العراقيين، واألزمات الحالية"

تبعات االكتفاء/االستقالل    -  "استهالك وإنتاج الطاقة ومكوناتها في الواليات المتحدةب(  -2020)  ______
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 26-1                                                                          تأثير وباء كورونا في سوق النفط العالمية

 العاملية سوق النفط  يفوابء كوروان  أتثري
 1املنطقة العربية  يف املنتجةالدول  على التبعات املتوقعةو 

 د. علي مرزا 

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

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

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

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

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

 . عالج للوباء وو/أ وصل خاللها إلى لقاح تالتي سيتم ال مدةالمدى على البعيدة متوسطة و 
على    العالمي  في إضعاف الطلب   الوباءتبعات    تتسبب   آثارها قصيرة/متوسطة المدى قد   وإلى جانب 
في ذات   ،فاعلة أصالً استمرار تأثير عوامل أخرى  عن    فضالً ،  في النقل  وال سيما ،  البعيد النفط، في المدى  

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

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

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

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

   .، عموماً في العالم االستراتيجيةربما تراجع أهميتها االقتصادية و المساهمة في إلى 
 

رت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين،  م نقحةنسخة  1  . 2020آب/أغسطس   20لورقة ن ش 



 26-2                                                                          تأثير وباء كورونا في سوق النفط العالمية

 العالمية   اآلثار االقتصادية ثانيًا: 
   ( الكساد المتوقع2-1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   3 ، 2  .النامية والفقيرةمتوسطة الدخل/العظمى منهم في الدول 

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

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

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

 
أن وباء كورونا يمكن أن يتسبب، في األمد القصير،  إلى    دراسةشير  ت كأساس،    2018انطالقًا من عدد فقراء العالم في عام   2

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

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

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

 عات التحويلية لتعويض جزء من دخل الذين فقدوا أعمالهم نتيجة الوباء.المدفو 
معدل  %. ويتضمن ذلك تدهور  5.2بنسبة    2020كما مبين في المتن يتوقع البنك الدولي تدهور الناتج المحلي العالمي في     3

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

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

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

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

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

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

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

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

   الوضع النفطي العالمي في ظل الوباء اً: لثثا

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

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

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

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

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

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

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

 خفيض بتنظيم/تاالستمرار    على  ،2020آذار    5في    +أوبكدول    في اجتماع  ،االتفاقعدم    ،عدةبين عوامل  
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وسوائل الغاز  الخام  )النفط    أن إنتاج العالم من  EIA  إدارة معلومات الطاقة األمريكيةبين بيانات  ت    إذ   4. اإلنتاج
مليون برميل يوميًا،    100عند حوالي    بين شباط ونيسان،  اً تقريبثابتًا  بقي    (والسوائل األخرى ومكتسبات التكرير

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

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

)2020b .5    بين    االنخفاض في إنتاج الدول األخرى   ، تقريبًا،إنتاج دول أوبك عوضت مجموع  أي ان الزيادة في
قاد إجراءات وباء كورونا،    الذي أضعفه أكثر تطبيق  على النفط   طلب ضعيف  رافق معلت باو .  هذين الشهرين

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

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

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

حصل اتفاق بين دول أوبك ومجموعة من دول منتجة اخرى للنفط، في مقدمتها روسيا، من  2016مبر في كانون األول/ديس  4
عرف  لما أصبح ي    ،Declaration of Cooperation OPEC and non-OPEC  ،"OPEC (2016, 2017)  "اعالن للتعاون خالل  

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

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

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

عن استراتيجية زيادة حصتها في السوق، وسعت لتنظيم اإلنتاج مجددا ليس فقط في ما بينها وإنما أيضًا مع المتعاونين   2016
منظمة   بلغ عدد اعضاء  ،2020ن بداية  اعتبارًا م  ذكر أنهأن ي    (، الفصل الثامن. ومن المناسب2018. مرزا )+أوبكالجدد ضمن  

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

   بروناي، كازخستان، ماليزيا، المكسيك، ع مان، السودان، جنوب السودان.
إدارة معلومات بموجب بيانات  . و Sandish & Johnson (2020)لقد كان عدم االتفاق، أساسًا، بين روسيا والسعودية؛ أنظر:    5

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

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

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

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

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

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

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

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

 الدول النفطية/المنطقة العربية المتوقعة على  اآلثار رابعًا: 

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

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

 .  ارتفاع األسعار في إدارة واستغالل الفوائض عند  بينها

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

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

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

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

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

 الميزانيات العامة بفائض او بدون عجز كبير.  

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

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

في صناديق سيادية أو غيرها    ذكرت    خارات مماثلةنفس الوقت لم تمتلك أو لم تستطع دول اخرى تجميع اد 
 كالعراق.

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

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

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

رة، وإنما على حدود التمويل   د   المقبول؛ أي بدون عجز كبير في ميزانياتها. فقد أنخفض سعر سلة للدول الم ص 
%(؛ الشكل 73في نيسان )نسبة انخفاض    دوالر  18ى  ، إل2020دوالر/برميل في كانون الثاني    65أوبك من  

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

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

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

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

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

  10دوالر في نيسان و  8.7دوالر في آذار و   4.8أصبح يقل عنه    2020شباط  -دوالر/برميل في كانون الثاني
، طيةالدول النف  بعض   تمر بهاالتي    الصعبة  المالية واالجتماعية/السياسية  ويبين ذلك الحالة  6دوالر في أيار.
مع مالحظة أن الخصومات بعد شهر أيار/مايو،    لبيع خاماتها.  خصمًا عالياً لمنح  مما يدفعها    خاصة العراق، 

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

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

 
ألسعار سبع البسيط    . وكان يساوي المتوسط1987في بداية  ،  OPEC Reference Basket (ORB)    ،أوبك  سلةاست خدم سعر    6

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

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

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

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

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

 
 :البيانات التاليةسم الشكل على أساس  ر   المصادر:

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

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

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

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

لفترة تقصر او تطول اعتمادًا على تحسن مؤم   العربي ذات  استردادها  الخليج  دول  أما  العوائد.  ل مقبل في 
 ذلكارات. ولكن بالرغم من  ة الكبيرة أو الكافية فانه سيكون باستطاعتها تمويل هذه االستثمالسيادي   الصناديق
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فأن عوامل عدم اليقين من مسار الطلب المستقبلي العالمي على النفط وما يتبعه من عدم يقين حول العوائد 
ة أخرى، سيجعلها تتأنى في اإلنفاق  النفطية، من ناحية، وللحفاظ على حد أدنى من ثرواتها المالية، من ناحي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 المنتجة للنفط والغاز الدول العربية  (3-2)

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

 والبحرين واليمن وسوريا.   والسودان   مصر  وهي  ،اً نسبي اج صغير،سم بإنتالتي تتشمل الدول العربية  لم ت   مالحظة:

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

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

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

  7. بالسوق االسيويةمية السوق الفورية فيها مقارنة تفاع أه ، مع ار وأسعار فورية

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

التي/ادخاراتها كتلك  صنادي  احتياطياتها،  سيادية في  في  ق  الخارج( مادية  أصول    أو  في  ثابتة    )استثمارات 
صناديق  لك  تفالتي تم  8.النفطية-واحتياطياتها الدولية لدى البنك المركزي وعوائدها الضريبية وصادراتها غير 

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

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

 
دوالر/مليون وحدة    9.9في اليابان بل أنه أرتفع قلياًل من    LNGعلى سبيل المثال، لم ينخفض سعر الغاز الطبيعي المسال   7

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

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

وأسهم في شركات    ،أجنبية  حكوماتمن االستثمارات الخارجية المالية )سندات    portfolios  افظحمثل الصناديق السيادية م  ت   8
الحكومات هذه الصناديق هي تحت تصرف  أرصدة  . و . مع العلم ان هذه الصناديق تولد دخالً ( ، الخمالية أخرى   عالمية، وأوراق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  خلق التي يؤدي زيادة الطلب الممول قسم منه ب  لعاطلةنتاجية ااإل  ات بسبب تواجد الطاقخالل أزمة كورونا،  
في الحساب الجاري لميزان    جزئيًا أو كليًا،ز،  سد العج  ويقود ذلك لزيادة الصادرات ومن ثم  9النقود تشغيلها. 

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

 
المثال  9 الحكومة  بنك كندا، ذكر محافظ  2020  ،حزيران  22في    ،على سبيل  البنك يشتري سندات  أن  ، الكندية  )المركزي( 

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

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

June, 2020 ،https://www.youtube.com/watch?v=zN_AAvmljFA . 
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  أو تتسم بمحدودية شديدة  ولكن هذه الطاقة    ،امفيه  لعاطلةبمقدار الطاقة اإلنتاجية ا  اإلنتاج من السلع والخدمات 
)بشكل   لزيادة االستيرادات   عادةاإلنفاق  زيادة  لذلك تقود  .  معدومة بالنسبة لمعظم السلع والعديد من الخدمات 

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

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

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

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

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

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

 .2019سب عدد األشهر على أساس تعويض صادرات )أ( بالنسبة للصناديق السيادية احت  
نظر الجدول  أ  يل. للتفص2019أو    2018سب عدد األشهر على أساس تعويض استيرادات  لالحتياطيات الدولية احت  )ب( بالنسبة  

(6 .) 
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 جيوسياسيةنفطية و عالمية  خامسًا: تبعات

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

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

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

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

زيادة كفاءة  كذلك  و   ،والقطارات   الكهربائية  في توليد الكهرباء ومن ثم كوقود للسيارات   استخدام الطاقات المتجددة
ال    ، ومن ثم تأثيره على الطلب،ستبدالحجم ومدى االغير أن    .في تقليل الطلب على النفط  ،استعمال الوقود 
، وقد ال يتحقق بالحجم  طويلة  مدةزوال الوباء أو استمراره    بعد   ف مناسبةي   ك  ت    مدةإال بعد مرور  يمكن معرفته  

  ضغط لمن الواضح انه سيضيف ضغطًا آخرًا  فإن    ستبدالمهما كان حجم ومجال اال. ولكن  ي فترض اآلنالذي  
 .( 2020، 2019أنظر كخلفية: مرزا )  .على الطلب على النفطاألخرى  بدائل الطاقة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   والعمل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مظاهر جيوسياسية/اقتصادية تتمثل في التغير في القواعد والتحالفات    تقويةتساهم تبعات الوباء في  قد    (7)
ها، في تصدع نظام القطب  العالمية التي أخذت بإعادة التكوين خالل العقدين الماضيين والتي تساهم، بدور 

ن في اعقاب انهيار االتحاد السوفيتي، ومن ثم بروز أقطاب أخرى كبرى صاعدة خاصة   الواحد الذي ت ك و 
 صين وأيضًا الهند ودول أخرى. ال

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

تلك التي تصيب الدول النفطية  ل، نسبيًا،  موازيةي ستصيب هذه الدول  اآلثار السلبية التونتوقع أن تكون  
 نفسها. 
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 مليار دوالر ، ألخرى( من الدول العربية المنتجة)النفط الخام والسوائل ا قيمة صادرات الوقود السائل(  1الجدول )

2021 
2020 

2019 2018 
  
  
  

مجموع  
 السنة

كانون  -تموز
 األول 

- الثانينون كا
 حزيران

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

 المملكة العربية السعودية  231.6 202.4 58.4 63.6 122.0 149.0

 الكويت 64.6 52.4 18.4 19.4 37.8 44.6

 العربية المتحدة ماراتاأل 57.9 49.6 24.4 26.7 51.0 62.8

 قطر  26.8 24.9 7.0 6.7 13.8 16.2

 ُعمان 21.3 20.2 5.9 6.2 12.1 14.8

 ليبيا  25.4 24.2 2.0 0.5 2.5 1.2

 الجزائر  26.1 22.7 7.4 7.1 14.5 16.3

 مجموع دول الخليج والعراق 485.9 428.1 134.8 143.8 278.6 335.5

 المنتجة للنفط مجموع الدول العربية  537.4 474.9 144.2 151.3 295.5 353.0

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

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

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

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

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

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

 ( أدناه. 3الجدول )

 

 

 

677

https://oil.gov.iq/


 26-20                                                                          تأثير وباء كورونا في سوق النفط العالمية

 مليار دوالر ، من الدول العربية المنتجة  الجاف قيمة صادرات الغاز الطبيعي(  2) الجدول
2021 2020 2019 2018   
 فعلي فعلي فعلي/إسقاط إسقاط
 مارات العربية المتحدةاأل 2.4 2.0 2.1 2.6

 قطر  48.1 42.9 29.0 33.1

 ُعمان 4.5 4.3 2.5 3.1

 ليبيا  1.2 1.1 0.1 0.1

 الجزائر  14.4 12.3 7.9 8.8

 مجموع دول الخليج  55.0 49.2 33.6 38.8

 مجموع الدول العربية المنتجة للغاز  70.6 62.6 41.6 47.7

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

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

من الموقع    ةم ن ز ل  حفي الشهري: إحصاءات التجارة الخارجية السلعية""البيان الص  pdf: ملفات  2020نيسان  -2019
 .www.mdps.gov.qa، 2020 حزيران، 14اإللكتروني لجهاز التخطيط واالحصاء القطري في 
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 ي- ب-أ  ألف برميل/يوم، ،األخرى( من الدول العربية المنتجة )النفط الخام والسوائلكمية صادرات الوقود السائل (  3) الجدول

2021 

2020 

2019 2018 
متوسط  

 السنة

كانون  -تموز
 األول 

- نون الثانيكا
 حزيران

 فعلي فعلي فعلي إسقاط  إسقاط

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

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

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

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

 قطر  1,030 1,062 986 863 924 921

 ُعمان 833 875 865 803 834 857

 ليبيا  1,024 1,057 201 64 132 68

 الجزائر  1,103 1,090 997 868 932 925

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

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

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

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

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

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

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

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

  :2020أيار وحزيران 
  سبة التخفيض ن الفترة 

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

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

1/1/2021  -  30/4/2022 13.8% .  
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ر النفط الخام( أسعار  4) الجدول  دوالر/برميل  ، الُمَصدَّ

2021 
2020 

2019 2018 
  
  
  
  

متوسط 
 السنة

كانون  -تموز
 األول 

- نون الثانيكا
 حزيران

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

 المملكة العربية السعودية  70.6 65.0 40.5 43.9 42.6 47.7

 الكويت 68.9 64.3 39.7 43.1 41.8 46.5

 العربية المتحدة ماراتاأل 72.2 64.7 40.5 44.0 42.7 48.8

 قطر  71.2 64.2 39.0 42.4 41.1 48.1

 ُعمان 70.1 63.2 38.4 41.6 40.4 47.3

 ليبيا  69.8 63.8 38.7 42.1 40.8 47.1

 الجزائر  71.4 64.5 40.8 44.3 43.0 48.2

 سعر سلة أوبك 69.8 64.0 39.1 43.1 41.6 47.2

 سعر برنت  71.1 64.0 41.0 44.7 43.0 48.0

 در: االمص
 :سعر متوسط سلة أوبك (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

متوسط    فالسعر هو، عدا العراق  سلة أوبكلالخامات المكونة   أسعار خامات الدول المبينة في الجدول هي أسعار  مالحظة:
 سلة أوبك(.أسعار كل الخامات العراقية المصدرة )وليس فقط  خام البصرة الخفيف، أحد مكونات 
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 2019  ،والغاز، وصادراتها من النفط والغازنفط أصول الصناديق السيادية في الدول العربية المنتجة لل( 5) الجدول

عدد أشهر  

 التمويل

   مليار دوالر 
 أصول الصناديق السيادية صادرات النفط والغاز   

 العربية المتحدة ماراتاأل 1,299 52 302

 المملكة العربية السعودية  697 202 41

 الكويت 524 52 120

 قطر  320 68 57

 ليبيا  66 25 31

 ُعمان 24 24 12

 الجزائر  8 35 3

 العراق 1 79 0.1

 المجموع/المتوسط 2,938 538 66

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

    . (2و)  (1) ين قيمة صادرات النفط والغاز: الجدول( 2)

 :  اتمالحظ
لك رسميًا صندوقًا تن العراق يمأ   المعروفيظهر رصيد لصندوق سيادي للعراق، ولكن من غير    في هذا الجدول(  أ)

 استثمارات مالية   portfolio، في الحقيقة، حافظةغير أن العراق يمتكتقوم مقامه.  هيئة  /سياديًا أو مؤسسة
التي   المطلوبات(  –صافي استثمار الحافظة )الموجودات  خارجية "صغيرة" نسبيًا. ودلياًل على ذلك فأن فقرة  

ر،  أنظ  ، في النشرة السنوية للبنك المركزي العراقي، تشير إلى هذه الحافظة.ت العراقي ترد في ميزان المدفوعا
 . 100، ص 2018النشرة اإلحصائية السنوية على سبيل المثال،  

ذ  منه رصيد العراق  أعاله  (1في )  المبين  ن المصدرلذلك فأ(  ب) ت ب ر  الظاهر في هذا الجدول، الذي أ خ  هذه  ، ي ع 
 صندوق سيادي. لى أنها، عالمالية للعراقالحافظة  

من المناسب مالحظة أن الدول العربية المبينة في الجدول ال تطلق على المؤسسات التي تدير استثماراتها وهنا  (  )ج
، تعبير "صناديق سيادية". حيث أن معظمها يطلق عليها تعابير  portfolios، أي الحافظات  الخارجية  المالية

 الخ.  "هيئات" استثمار، مثل "مؤسسات" أو 

 . 12×   النفط والغازعلى قيمة صادرات    السيادي  التمويل يساوي حاصل قسمة قيمة أصول الصندوق أشهر  عدد  )د(  
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 2019/ 2018  ،االحتياطيات الدولية في الدول العربية المنتجة للنفط والغاز، واستيراداتها من السلع والخدمات(  6) الجدول

عدد أشهر  

 التمويل

   مليار دوالر 
تيرادات السلع اس  

 والخدمات 
  االحتياطيات الدولية
 )لدى البنك المركزي( 

 المملكة العربية السعودية  502 207 29

 األمارات العربية المتحدة 111 282 5

 ليبيا  79 19 50

 العراق 67 71 11

 الجزائر  63 60 13

 الكويت 40 61 8

 قطر  40 67 7

 ُعمان 16 48 4

 وسطالمجموع/المت 919 814 14

 المصادر: 
 الموقع اإللكتروني لصندوق النقد الدولي:   واالحتياطيات الدولية: استيرادات السلع والخدمات )عدا األمارات(

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

.https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B&sId=1537997141415         :أو 
 . https://data.worldbank.org/country الموقع اإللكتروني للبنك الدولي:ن السلع والخدمات: استيرادات األمارات م

 : اتمالحظ
 .2020  شباط/فبراير - الثاني/ينايركانون  ، بقية الدول:  2019نهاية   : العراق:(  االحتياطيات الدوليةأ)
بيانات الصندوق الستيرادات   وتظهر  .2018والجزائر وع مان فهي في    وليبيا  مارات ، عدا األ2019السلع والخدمات في  (  استيرادات  ب )

 .2019  سنة   للحصول على استيرادات   4/3ربت بالرقم  . لذلك ض  2019لعراق والكويت لثالثة فصول من ا
عشر فقرات فرعية وكما يلي:    ، حسب صندوق النقد الدولي،عاتفي الحساب الجاري لميزان المدفو   servicesتتضمن فقرة الخدمات  )ج(  

براءات االختراع  رسوم  النقل والشحن، التأمين، السفر، الخدمات اإللكترونية )كمبيوتر، إنترنت، الخ(، خدمات اإلنشاء، الخدمات المالية،  
   لحكومة. انظر:، خدمات اوترفيهيةدمات األعمال األخرى، خدمات شخصية وثقافية ورسوم الترخيص، خ

IMF (2009) Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition, P. 150. 

، في حين  خدمات النقل والشحن والتأمين فقط  والخدمات،الستيرادات السلع    العراقي  بيانات ميزان المدفوعات  راق تشملعما يتعلق بال  وفي
ويقود ذلك الختالف درجة الشمول بين هذه   من الخدمات.  أخرى فقرات فرعية    خرى، في الجدول، باإلضافة لذلك،تشمل الدول األقد  

الفقرات    إجماليتشمل    هذا الجدولللدول المبينة في  ي  ت صندوق النقد الدولابيان   في  وردتاستيرادات الخدمات كما    وبما أنالدول.  
  لهذه الدول  لشمولوبغية توحيد امن ناحية ثانية،  ،  لهذه الدول  لالتفصي في غياب مثل هذا  و   ، من ناحية،بدون تفصيلها  الفرعية العشر

  تيرادات السلع والخدمات للمبالغة في أرقام اس  قود ذلكبالطبع ي .  استيراداتهافي    بكامله  هذا اإلجماليتم شمول  من ناحية ثالثة،    ،جميعاً 
في  ميزان    وردتكما  قفإن استيرادات السلع والخدمات للعرا ،على سبيل المثال. طنيةبأرقامها الو ، مقارنة لهذه الدول، بدرجة أو بأخرى 

مليار دوالر. انظر   71مليار دوالر في الوقت الذي تظهر في هذا الجدول بحوالي    58حوالي    تساوي   2019المدفوعات العراقي لسنة  
ل من الموقع  ز  ن  م    اكسيل، ملف  حسب منهجية الطبعة السادسة  2019ميزان المدفوعات العراقي السنوي  (  2020المركزي العراقي )  كالبن 

 . https://cbi.iq/news/view/725: 2020أيلول  15اإللكتروني للبنك المركزي العراقي في 

 .12×   السلع والخدمات استيرادات  على   االحتياطيات الدوليةالتمويل يساوي حاصل قسمة    أشهرعدد  (  د)
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 يف العراق  "اهليكلي االقتصادي  اإلصالح"و مليزانيةمتويل ا
 *الورقة البيضاء وتقرير البنك الدويل

 د. علي مرزا 

 مقدمــة  أواًل:
ركود    2019  أواخرمنذ   العالم  اقتصادي  ظهرت مؤشرات  انخفاض في  النفط    شمل  على  وانخفاض  الطلب 

  وباء كورونا   بسبب ، في أعقاب إجراءات االغالق في العالم  2020. ولقد تسارع االنخفاض بعد شباط  اسعاره
Covid-1910في    أوبك+(. نتيجة لذلك، من ناحية، والتزام العراق باتفاق  ب -2020أ،  -2020مرزا )  ؛ -

  تصدير النفط   ، لتخفيض إنتاج النفط ومن ثم صادراته، من ناحية ثانية، انخفضت عوائد 2020نيسان    12
نصف   حوالي . على سبيل المثال، بلغت العوائد خالل األحد عشر شهر األولى2020بشكل حاد في  العراقي

لذلك فأن أهم ما يواجه العراق االن كمسألة عاجلة هو كيفية تمويل    2019.1مستواها مقارنة بالفترة المماثلة من  
 . 2021/ 2020االتحادية خالل  الميزانيةالعجز في ميزان المدفوعات وفي 

التي    التي عمت وسط وجنوب العراق  الواسعة  هذه األزمة في أعقاب االحتجاجات الشعبية  ت حل  ولقد  
تواضع فرص االستخدام وانتشار الفساد وممارسات المحاصصة،   احتجاجًا على،  2019تشرين األول    بدأت في

  األربعة واألشهر    2019األخيرة من    الثالثة  خالل األشهر  اإلدارة السابقةنتيجة لهذه االحتجاجات لجأت  و   الخ.
في الجهاز الحكومي )اإلدارة    التوسع في االستخدام  تنصرف إلىإلى اتخاذ إجراءات متعددة    2020األولى من  

اإلجراءات   لهذهكان  العامة والقوات المسلحة، الخ( ونفقات الرعاية االجتماعية واإلسكان واالقراض، الخ. ولقد  
بحيث زادت   2020  في  والمساهمة في استمراره  2019في أواخر    تأثير ملموس في زيادة العجز في الميزانية

 2. 20120أيار  7ت في ل  ك  الجديدة التي ش   اإلدارةأعباء التمويل على 
 

رت في الموقع اإللكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين، لورقة  نقحة* نسخة م    . 2020كانون األول/ديسمبر  15ن ش 
دَّر  بلغت قيمة النفط الخام   1 مليار دوالر    37.7انخفضت إلى  2019مليار دوالر لألحد عشر شهر األولى من    71.9  الم ص 

 . https://oil.gov.iq؛ ؛ الموقع اإللكتروني لوزارة النفط2020لالحد عشر شهر األولى من  
ترليون    6.8حوالي  بأيلول  -الميزانية خالل كانون الثاني  في  فائض  حدوث  2019لسنة    النفقات واإليرادات الفعليةبيانات    تشير  2

ككل عجز مقداره   2019ترليون دينار. وكانت المحصلة للسنة    10.9-  بحوالي  كانون األول  –خالل تشرين األول    دينار وعجز
كانون األول  -األولترليون دينار. وباإلضافة للتسويات المعتادة في آخر السنة، فال شك ان جزء ملموس من عجز تشرين    4.1-

البيانات    السابقة في اعقاب االحتجاجات.  دارةيمثل النفقات اإلضافية التي ترتبت على اجراءات التشغيل واإلنفاق التي اتخذتها اإل
في موقع وزارة المالية    2020  تشرين األول  ولغاية  2019كانون األول    لغاية  شورةنالم  "حسابات الدولة الشهرية"محتسبة من  

 الورقة. هذه ( في 1( في الملحق )4) الجدول أيضاً  . أنظراكسيلت بملفا
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التوسع في النفقات الجارية  و ،  اضع اإلدارة االقتصاديةو ، وبعد سنوات من تالخطير  هذا المنعطفوفي   
 الوفرة المالية ، خالل سنوات  مدخرات تجميع    والفشل فيفي جباية اإليرادات غير النفطية،    والتقطع  والفوضى

صندوق سيادي على غرار العديد من  في  تفيد في وقت الشدة، على سبيل المثال    ،2014-2010  النفطية
االحتياطيات الدولية )أساسًا  على عوائد تصدير النفط وعلى  ،حصرًا تقريباً  الدول النفطية، أصبح العراق يعتمد 

   ء في تمويل ميزان المدفوعات أو الميزانية االتحادية.سوا ،نك المركزي الب لدى (العمالت األجنبية  ات احتياطي

 الهيكلية واإلصالحات  التمويل اآلني ثانيا:
 ، لهيكلي لإلصالح ا"توجهًا  ،  2020أيار  7في    لةكَّ ش  الم  الجديدة    دارةتبنت اإل  ،من هذا المنعطف الخطيرنطالقًا  ا

م ل ت   تصادي"،، لتحقيق التنويع االقاالقتصادي والمؤسسي ،  امة في الورقة البيضاء لوزارة الماليةعخطوطه ال  ش 
راذان  لال  ، تقرير البنك الدولي عن العراقفي    مع وجود ما يماثله وزارة  ؛  2020في تشرين األول وأيلول،    ن ش 

 :وهنا تثار المالحظات التالية .  تباعاً  ،World Bank (2020)( وأ-2020المالية )
لميزانية اإلتحادية  في اسد العجز المتوقع  " لنيال"التمويل  تنصرف إلى  ن لإلدارة الجديدة  إن  أهم اسبقية ال   (1)

 . 2021و  2020في  ،وميزان المدفوعات 

من مدى زمني يتيح لها تطبيق  الجديدة    دارةلم يبق لإل  ،2021وحتى إجراء االنتخابات النيابية في حزيران    (2)
رحت في مجلس النواب للعديد من اإلجراءات التي اقت    معارضةفي ظل    ال سيما  ،الهيكلية  اإلصالحات 

انت هيكلية    فكيف بإصالحات ،  2020في    الميزانية  عجز  لتمويل امد  ،  2003رحت منذ  ارها واقت  ظطال 
 .وتطال السياسات والمؤسسات والتشريعات 

البيضاء    (3) الورقة  الدولي  و إن  البنك  برامج    اليس  هماتقرير  ذات  لب وخطوات  خطط  زمنية    لتطبيق مديات 
أكثر منهما    "خرائط طريق"فهما  ؛  تنطوي على عدد من "اإلصالحات"  وإنما توجهات عامة  لتقييماوالمتابعة و 

 ةبرامج وخطوات ومديات زمني ، في هاتين الوثيقتين،ليس هناك ويعني ذلك، في الحقيقة،. خطط تفصيلية
الذي يمثل الحاجات    ،بين المدى القريب   المتداخلة و/أو المتتابعة  "االتصال واالستمرارية"  واضحة لتحقيق 

العجز  النية   ات بشكل منهجي وبمتابع  هيكليةالتطبيق اإلصالحات  ل  المتوسط والبعيد   مدينواأل  ،لتمويل 
، التي ورد ذكرها في الورقة البيضاء وتقرير البنك  هناك العديد من اإلصالحات   ،زمنية وتقييمية. صحيح

"متصلة" ويمكن تطبيقها من خالل التشريعات والقوانين واالجراءات.   يةتفصيل  اً تتطلب خطط   التي ال  الدولي،
خطط   غياب  في  ي  تفصيلية  لكن  ال  التنفيذ،  حول  معلنة  وخطوات  زمنية  متىوبرامج  تطبيق   عرف    يتم 

  سنة   النصف األول من: هل في  المقترحة في الورقة البيضاء وتقرير البنك الدولي  هيكليةاإلصالحات ال
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التمويل "المستدام"  " الن إلى الني/الطارئ وكيف يمكن االنتقال من التمويل "  ؟االنتخابات ، أم بعد 2021
 التتابع؟  وبالتداخل أ ، سواء مستقبالً  اإلصالح متوسط/بعيد المدىو 

أن (4) شك  عن    ال  إلى  االعالن  الالتوصل  من  كوروناضد    ات لقاح عدد  استعمالها    وباء  والبدء  وترخيص 
تطعيم سكان العالم    ووضوح آفاق   (2020)في تشرين األول/كانون األول  دول  في عدد من الباستخدامها  

سيقود إلى عودة الحياة االقتصادية لما يقرب من    ،2021نهاية  قبل  وقع أن يتم تحييد الوباءت  بحيث ي   بها،
مما   دهوعوائزيادة الطلب على النفط وتحسن أسعاره  إلى  الوضع االعتيادي في العالم والعراق. وسيقود ذلك  

 .الهيكليةتيح المجال لتطبيق اإلصالحات وي حالة الطوارئ في التمويل  سيخفف

السياسي الذي يمكن أن تحصل  المؤسسي/سيعتمد على مدى االسناد    هذ االصالحات تطبيق  غير أن    (5)
يدًا ، وربما كان في قرارها التعجيل في االنتخابات أنها ال تتوقع تأي الحاضرة في هذا المجال  اإلدارة  عليه
 . حالياً  كبيراً 

  لوَّ م  ي  المدى القريب الذي    "لتوصيل"وفي غياب خطة أو خطط وبرامج    الظروف واألسباب،لهذه  نتيجة    (6)
 ،خالله اإلصالحات الهيكليةالذي تطبق    ،البعيد المتوسط/  والمدىانية/ميزان المدفوعات  ز عجز المي  خالله
كما   ،بشيء من "االنعزال" ، من ناحية أخرى،هيكليةواإلصالحات ال ، من ناحية،نيالتمويل التناول   يتسم

 ناه. د في أ سيتضح

 2020/2021 عجز الميزانيةتمويل ًا: لثثا
بدأ بعرض  أادناه، من المناسب أن    ،ساً ساد - اً رابعقبل التعرض للورقة البيضاء وتقرير البنك الدولي في الفقرات  

ذلك أن استعراض أهم    بلها كخلفية للتحليل.وبعض السنوات ق  2020وصف ألهم المؤشرات التي تعود لسنة  
وتمويل العجز في الميزانية االتحادية وفي ميزان المدفوعات، المتغيرات الفاعلة وال سيما تلك التي تساهم في حجم  

من  . ولعل  التواصل بين األمدين القريب والمتوسط/البعيد   أبعاد مشكلة، يساهم في تقدير  2020/2021خالل
  رواتباً أجورًا و أ به، بعد عرض اإلجراءات المقترحة للتمويل، هو عدد العاملين الذين يستلمون  بد ن   أن  أهم ما يمكن
. ذلك أن تضخم هذه األعداد وما تنطوي عليه من بطالة مقنعة وازدواج في الرواتب،  والمتقاعدين من الميزانية

المتقاعدين،   في ما يخص ية،  العاملين، وشمول أعداد واسعة ممن ليس لهم خدمة تقاعدية فعل   في ما يخص 
البعيد. من ناحية  المتوسط/القريب و   مديناألمن أهم التحديات التي تواجهها اإلدارة االقتصادية في    اً يمثل واحد 

أخرى، سأتعرض فقط لما يؤثر مباشرة في الميزانية/ميزان المدفوعات في هذه الفقرة. أما مسائل الهيكل اإلنتاجي  
 .أ(-2020مرزا ) ،في ورقتي تناولتهالقد والبطالة والفقر، الخ، ف
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 العجز لتمويل  ( اإلجراءات المقترحة3-1)
خ صت باإلضافة لالقتراض،   غير  تفيد في زيادة إيرادات الميزانية    اإلجراءات والمصادر اإلضافية التالية التي   ش 

 تساهم هذه اإلجراءات ة،  باإلضافة لتقليل عجز الميزاني و تخفيض نفقاتها.  إجراءات ومجاالت تفيد في و النفطية  
 :(في تقليل العجز المتوقع في ميزان المدفوعات )تناقص االحتياطيات الدولية

إعالن توجهات واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد والمحاصصة على مختلف األصعدة واثبات الجدية    (1)
تريات والعقود والمشاريع وفي جانب متصل، مراقبة وتدقيق إجراءات وخطوات ومتابعة المش  .في هذا المجال
 .حكوميةاالستثمارية ال

والتدقيق في أسباب الزيادة المفرطة في    ،حصر عدد المتقاعدين في الجهاز الحكومي والمنشآت العامة  (2)
 .التمويللعبء وإيجاد حل  )أنظر الفقرة التالية(، 2014العدد منذ 

 وإيجاد حل لعبء التمويل. لمزدوجةوذوي الرواتب ا )الوهميين( تشخيص الموظفين الفضائيينو  حصر  (3)
إزالة سيطرة السلطات غير االتحادية  في سبيل حصول وزارة المالية على كامل العوائد الجمركية ينبغي    (4)

. ومن الجدير أن  الحدودية غير الرسمية  منافذ والجماعات المختلفة على المنافذ الحدودية الرسمية وإزالة ال
ر بحوالي دَّ ق  العوائد الجمركية السنوية لهذه المنافذ ت    أن  2020لثاني  شرين اح في تيذكر أن وزير المالية صرَّ 

، 3- 3، انظر الفقرة  ي ، حسب تقدير 2020% من عوائد تصدير النفط لعام  20)حوالي  مليار دوالر    8
 3فقط. منها % 10وزارة المالية  في حين تستلم (أدناه

تعود   تخداماس  (5) التي  الودائع الحكومية  يتيسر من  باسم فروعها أو  ما  المالية أو مسجلة  الوحدات    لوزارة 
 .لحد الن استخدامها/تشخيصهاالعائدة لها والتي لم يتم  

  وزيادة معدل الضريبة   ومكافحة سرقة التيار الكهربائي  التشدد في جباية بدل الخدمات خاصة الكهرباء  (6)
 الخ.التدخين والمشروبات الكحولية، و التصاالت على استخدام االنترنت وا

تخفيض اعداد الحماية والسيارات والسكن وغيرها والمخصصات المتعلقة بها وبرواتب اصحاب الدرجات   (7)
 .ملموسبشكل العليا ومن في حكمهم 

 
3 ‘Allawi said only a tenth of the $8bn due annually to the Iraqi treasury arrived from border customs, …. 

He said border customs “are riddled with corruption to the point where minor clerks’ jobs in some outposts 

change there for $50,000 to $100,000 and sometimes it goes up to multiples of that”’, The Guardian (2020) 

‘'Iraqi deputy PM says economy in crisis and riddled with corruption’, November 24. 
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بحيث تكون أعلى مخصصات ال    ،بشكل تصاعدي  ،تخفيض المخصصات كنسبة من الراتب للموظف  (8)
 .%150- 100تزيد عن 

 4 الخ. (9)

ك لت  دة، الالجدي  دارةاإل  كان توجهلقد   رت  ــكإجراءات محددة، كالتي ذ    تفعيليتمثل في  أيار،    7في  تي ش 
هذا  أن    دوـــيبن  ـــلكو   .ةـــة االتحاديــــل في الميزانيــــز العاجــــل العجــفي تموي  مــ، تساهعلى المدى القريب   ه،الأع

النــــمج  فــي  ةــــــعارضمواجه    التوجه بحيــــلس  لــــ واب  فعليذ ــــفين م  ــــ ث  العاجلــــاإلجن  ــــأي م  ًا، ــــ،  بشكل    ةــــراءات 
حتى    ،ةــــل الميزانيــورد فيه أن تموي  ، 2020ن األول  ــــتشري  30ادر في  ــــص  ةــــوزارة الماليــــان لــــبي  وس. ففيــــ ملم
  على ة،  ــر النفطيــرادات غيــط واإليــد النفــة لعوائــباإلضافد  ــيعتم،  2021الل  ـــدو خــــوفي ما يب  2020ة  ــــنهاي
  التي،  حاجتهارت وزارة المالية  ر وفي ذات البيان ك  5راض من البنك المركزي )من خالل السوق الثانوية(.ـــاالقت

ذكرتها  أشارت  أنها  البيان  بمقدار    لالقتراض   سابقًا،  في  المركزي  البنك  من  ترليون    41من  تبقى  لما  دينار 
2020.6  

 
، ان العراق يحاول بيع "نفط مستقبلي" للحصول على تمويل إضافي ال  يتيحه  نقاًل عن وكالة رويترزورد في وسائل االعالم،   4

اإلطالق  وزارة النفط العراقية يوم االثنين إن العراق يسعى إلبرام أول صفقة على  قالت " :لإلنتاج اوبك+له التزامه بقرارات تحديد 
وتسعى   .للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا

يتم رده بشحنات   2025كانون األول    /ديسمبر  حتى  2021كانون الثاني    /البالد إلى دفع مسبق لخمس سنوات بدءا من يناير
رويترز عليها  واطلعت  عمالئها  إلى  )سومو(  الحكومية  النفط  تسويق  شركة  أرسلتها  رسالة  بحسب  البصرة،  خام  . "من 

2090184-news/article-https://sa.investing.com/news/commodities .  من    ومثل نوع  فهي  فعاًل،  تمت  إن  الصفقات،  هذه 
دفع بالنفط مستقباًل بأسعار منخفضة. وهنا يثار التساؤل هل من المناسب اللجوء إلى هذه الطريقة في االقتراض  لخارجي يالقرض ا

 ؟منخفضة، نسبياً سعار فائدة أفي الوقت الذي يتسم االقتراض الدولي حاليا ب
ما يلي:    ب(،-2020، وزارة المالية )اليةالمأي ليس هناك خيار سوى االقتراض من البنك المركزي. فلقد ورد في بيان وزارة    5

 قصيرةسوى اللجوء إلى قروض    اريخأي    المالية  ، ال ترى وزارة2020"بالنسبة إلى الفترة القصيرة جًدا، من الن وحتى نهاية عام  
  الخيارات   جميع.  []أي االقتراض من البنك المركزي   بعد ذلك من البنك المركزي  خصمها  سبتم، والتي  الحكوميةاألجل من البنوك  

.  القصير  ممكنة على المدى  غبر، ببساطة  الكهرباءمن قطاع    الجبايات من الگمارك أو الضرائب او    اإليرادات  زيادة األخرى، مثل  
اإلجراءات لن تعوض،    ذهه، فإن مثل  نفطية  الغبراالخرى    راداتياإل  وتفعيل توليد  ترشيدعالوة على ذلك، على الرغم من ضرورة  

اإلجراءات األخرى المتعلقة بإدارة    جميع  اقتصادنا. تتطلب  هيكل  ، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلىصيرالقعلى المدى  
 . " إيرادات توليد في اإلنفاق أو تخفيضاتقبل أن ت ترجم إلى  تسريعيةكشوف رواتب القطاع العام موافقة 

  10ي مشروع الموازنة االتحادية الذي قدم لمجلس النواب في  الداخلي الذي ورد ف  العام  هذا الرقم هو أكبر من رقم االقتراض  6
ح ب في   ترليون دينار من البنك   30ترليون دينار منها    32.4. حيث ورد فيه اقتراض داخلي بمقدار  2020أيلول  21أيلول وس 

  (. 7- 5ص ، 2020األمانة العامة لمجلس الوزراء ) المركزي )عن طريق السوق الثانوية(. أنظر: 
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،  صدر  من ناحية، والضغط الشعبي الستالم الرواتب المتأخرة، من ناحية ثانية،  ة لهذا البيانجاباستو 
لغ، حسب القانون، حوالي اوالب  2020للثالثة أشهر األخيرة من عام  قانون تمويل العجز    في تشرين الثاني،

ن طريق االقتراض ترليون دينار ع  12وزارة المالية تمويل  القانون    ل هذا. ويخو  ، كما ورد فيهترليون دينار  15.6
   (.2020) العراقي مجلس النواب الداخلي والخارجي؛ 

  2020  أيارالطاقم الوزاري في  تكوين  وبهذا يالحظ أن اإلدارة الحالية بعد المال التي ظهرت في بداية  
  ،ساً ساد -اً رابعت  الفقرا، كما سيظهر في   في القيام بإصالحات هيكلية تحرر االقتصاد من اعتماده على النفط

،  2021منتصف  /2020، في األقل في األمد القصير،  وجدت أن الهيكل المؤسسي الحالي ال يسمح  أدناه،
على أمل أن يتم القيام باإلصالحات    يبدو،، في ما كل ذلك .على االقتراض من البنك المركزي بغير االعتماد 
لفخ  ا  رحلة التخلص منيسهم في  ،  2021ف  انتخابات منتص  بعد مؤسسي،    تشكيل  من خالل  في "المستقبل"

 . االقتصادي/االجتماعي الريعي المؤسسي

 العاملون في الجهاز الحكومي والمتقاعدون  ( 3-2)

 ن في الجهاز الحكوميوالعامل
)في اإلدارة العامة والتعليم والصحة والقوات المسلحة والضمان الموظفين  العاملين/عدد    حوليثار التساؤل   

ااالجتماعي تمويلالذين  العامة(    منشآت ال  دون   لخ،،  مباشرة من خالل    2020و   2019في    رواتبهم  جرى 
 سواء   العدد لكل منهماقين حول  ي عدم الويعود السبب لهذا التساؤل إلى  .  المتقاعدينعدد  و   الميزانية االتحادية

العاملين في   عدد   كان من الممكن معرفة  2019حتى بداية  ف  في البيانات المتاحة أو تصريحات المسؤولين.
السنوية  "زنات االمو "قوانين    يظهر في  من ماالجهاز الحكومي     بالرغم من . و 2019السابقة على    االتحادية 

غير أن  (، أدناه، 1من الشكل )  يتبينمليون كما   2.94بحوالي   2019زنة امو قانون  في    ، أيضًا،ظهور العدد 
إلى استحداث عدد كبير من الدرجات   ى،جراءات أخر ، من بين إ اإلدارةدفعت    2019احتجاجات تشرين األول  

  ابقاء ومع  .  2020  خاللبالتالي  و ،  2019نهاية  الوظيفية، بحيث أصبح من الصعوبة معرفة العدد الفعلي في  
درجة عدم   (1)يبين الشكل  بالرغم من تغيره في نهاية السنة،    2019ليشير إلى العدد في    2019رقم موازنة  

- 2020ب و-2020أ و- 2020  :مبينة في الشكل  مكن اقتراح ثالثة أرقامي، حيث  2020  اليقين في العدد لسنة 
التوالي،وهي  ،ج على  األخير  مليون.    3.95  مليون،   3.54،  مليون   3.16  ،  الرقم  أن  حقيقة  ضوء  وفي 
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وبالرغم من ذلك فإن  .  فربما هو أقرب للصحة  2020مستخلص من تصريح لوزير المالية في تشرين األول  
بلغت  األهمية النسبية لالستخدام الحكومي  من ناحية أخرى،    7. تصريحات يجعل هذا األمر غير يقينيلاتضارب  

%  38%. وترتفع هذه النسبة إلى  32حوالي    2019- 2017في االقتصاد خالل الفترة    الكلي  الستخداممن ا
، إذ خالل سابقاً   رانت أكبالنسب كمع العلم أن هذه  )الشركات العامة(.    المنشآت  العامةعند إضافة مستخدمي  

ويعود   .(1( في الملحق )1تابع الجدول )أنظر:    %، على التوالي؛43% و 36بلغت    2014- 2012الفترة  
لتزام ببرنامج صندوق  النتيجة ا  2018-2016  سبب االنخفاض إلى تحديد االستخدام الحكومي خالل الفترة

 (العامة  منشآت ال)و ال االستخدام الحكومي  لك ال ز غم من ذ وبالر   أ(.-2018؛ مرزا )2019- 2016النقد الدولي  
 من أهم مصادر االستخدام في العراق.

 مليون  ،االتحادية ميزانيةعدد العاملين في الجهاز الحكومي الممولين من ال( 1الشكل )

 
م  هذا الشكل على أساس بيانات الجدول ) :المصادر  . (1في الملحق ) ( 1وتابع الجدول ) ( 1ر س 

الشركات /المنشآت العامة)ولكن ليس    اإلدارة العامة والتعليم والصحة والقوات المسلحة، الخ   مل الجهاز الحكومي:شي  مالحظة:
 .فيهم في كردستانبما  (الحكومية

 
: )أ(، )ب(، )ج(،  2020أرقام االستخدام في الجهاز الحكومي لسنة  ( لكيفية حساب  1( في الملحق )1ر مصادر الجدول )أنظ 7

 هذه السنة. الموظفين في تضارب التصريحات حول عدد العاملين/(، والتي تبين أيضًا، في الوقت ذاته، 1الواردة في الشكل )
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 عدد المتقاعدين  
 ويساهم في ذلك  .فما بعد  2014المتقاعدين ويصل حدًا كبيرًا جدًا خالل السنوات  حول عدد اليقين  ميزداد عد 

التقاعد الو بين الجهاز المركزي لإلحصاء    تنسيق ال  ضعفدو من  ما يب   بين   ختالففي شرح اال  وطنية هيئة 
لعدد    الجهاز المركزي   هذا بالرغم من أن جداول.  لهذه األرقاموفي عدم وجود مالحظات توضيحية    ارقامهما

في المجموعات اإلحصائية  ار لها  )"دائرة التقاعد" كما يش   هيئة التقاعد الوطنيةتشير إلى أن مصدرها    المتقاعدين
من    يقفز  ، المنشورة في موقعها اإللكتروني،الهيئةبيانات  عدد المتقاعدين في  بل أن    ال(.  12الباب    ،السنوية

هذه  بدون أن تبين أو تشير الهيئة إلى سبب    2014في سنة  مليون    4.6إلى    2011في سنة    مليون   1.7
أرقام  باإلشارة "لدائرة التقاعد" بدون وجود قفزة في  المركزي لإلحصاء  از  في هذا الوقت تستمر أرقام الجه.  القفزة

حسب الجهاز    المدنيين  متقاعدينعدد ال  (، أدناه،2ويبين الشكل ).  لتتماشى مع القفزة في أرقام الهيئة  الجهاز
عدد   أنحظ  يال  وكمثال على عدم التنسيق.  هيئة التقاعد الوطنيةحسب  مجموع المتقاعدين  و   حصاءزي لإلكالمر 

  2010للسنتين    هيئة التقاعد   في بيانات عدد المتقاعدين  مجموع  يساوي    في بيانات الجهازالمتقاعدين المدنيين  
 . 2017-2014بالنسبة لبيانات ليختلف األمر بعد ذلك  2011و

 ( عدد المتقاعدين، مليون 2الشكل ) 

 
 . (1في الملحق )  (2على أساس بيانات الجدول )  الشكل سمر   المصدر:
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  االحتياطيات الدوليةو ميزان المدفوعات و الميزانية  ( عجز3-3)
يساوي مجموع  هذا التغير  يرتبط التغير في االحتياطيات الدولية بحالة ميزان المدفوعات من خالل حقيقة أن  

في   الحساب المالي )بدون فقرة التغير في االحتياطيات(/صافي الحساب الجاري وصافي حساب رأس المال
اانالميز  الدولية بصافي  التغير في االحتياطيات  يرتبط  ناحية أخرى،  باقي  . من  لميزانية االتحادية )وصافي 

( في الفصل السادس  2العام والقطاع الخاص/العائلي( كما بينت ذلك في الملحق )الحكومي/ميزانيات القطاع  
الوثيقة    . ويظهرأ(-2018)  مرزا  :عشر من كتابي العالقة  المدفوعات والميزانية يب والمتفاعلة  ذلك    ن ميزان 

االحتياطيات    ذكر أن، من المناسب أن ي  منهمابكل    الدولية  ت التغير في االحتياطيا  ة. وقبل بيان عالقاالتحادية
نهاية    67.6حوالي  بلغت  الدولية   في  دوالر  أخذت و .  2019مليار  النفط  تصدير  عوائد  كفاية  لعدم  نتيجة 

نتيجة  لكن  و .  2020حزيران  مليار دوالر في نهاية    65.6حوالي  إلى    لتصل  المعتدل  باالنخفاض التدريجي 
  األول، تشرين  - حزيران   خاللترليون دينار    14الذي بلغ حوالي    ،التركيز على االقتراض من البنك المركزي 

أدناه )هذا بالطبع إضافة لمدفوعات أخرى تتضمن خدمة الدين الخارجي والتعويضات ومدفوعات   (5)  الشكل
تشرين   في نهاية  مليار دوالر  57.6لتصل إلى ،  أكبر بتسارع  ،انخفضت االحتياطيات   (، الخالنفطية  الشركات 

ترليون دينار لما تبقى  12ستمرار االقتراض الداخلي بحوالي  نتيجة ال،  2020ولو اسقطنا ذلك لنهاية  8.األول
  حوالي   إلى  اصولهربما و يعني  فهذا  ،  من االحتياطيات   في السحب نسبيًا  مع افتراض سرعة أكبر    ،20209من  
  2019)بين نهاية  مليار دوالر    14.6-أي سيبلغ "السحب" منها حوالي    السنة.في نهاية  دوالر،    مليار  53

  منتصف حتى  باالنخفاض  وفي اعتقادي سيستمر بعد ذلك  ( أدنها.  5و)  (3)أنظر الشكلين  .  (2020ونهاية  
 . في األقل ،2021

 دولية طيات الاالحتياو عجز ميزان المدفوعات 
، فإن  2019عنها في    2020في    ، عمومًا،باقي المدفوعات و   استيرادات السلع والخدمات بالرغم من انخفاض  

نخفاض  االو ،  ، من ناحية( ، الخاستمرار مدفوعات أخرى جارية واستثمارية )كخدمة الدين الخارجي والتعويضات 
سيقود إلى عجز ملموس من ناحية أخرى،  ية،  حاد في  صادرات النفط الخام وضآلة الصادرات غير النفطال

عجز    ، إن لم يكن جميع،ل  ج    أنالخارجية فوالمساعدات  وض  في ميزان المدفوعات. وفي ضوء محدودية القر 
( ملخص بأهم المتغيرات  3ويبين الشكل )  السحب من االحتياطيات الدولية.من خالل  إال    تمويله ال يمكن    الميزان 

 . 2020سنة والسحب من االحتياطيات الدولية في  في الميزان  تطابق العجز فيها ، بمافي ميزان المدفوعات 
 

تشرين    19محمود داغر الخميس  د.  كشف الخبير المالي  ، ما يلي: "hdadtoday.newshttps://bag  ،"بغداد اليوم"موقع  ورد في    8
. من  ..."مليار دوالر من احتياطي البنك المركزي العراقي موزعة في الداخل والبنوك العالمية  55العراق لديه االن  .... أن    2020الثاني  

ستخدمه في اا التاريخ، أن رصيد إجمالي الموجودات األجنبية لديه )الذي  ناحية أخرى، نشر البنك المركزي في موقعه اإللكتروني، بعد هذ
مليار دوالر( في نهاية تشرين األول  57.6ترليون دينار )  68هذه الورقة كمعادل لالحتياطيات الدولية، لعدم توفر مؤشر أفضل( بلغ حوالي  

بحكم عمله في البنك   وأ ر ج  ح أنه .يعود الفرق إلى اختالف التعريف  دفق. وباإلضافة الختالف التواريخ، ( في المتن، أدناه 5الشكل )؛ 2020
 (.1( الملحق )5المالحظة في الجدول ) أيضاً  . أنظرالدولية حتياطياتلالاألكثر دقة  هود. داغر  الرقم المنقول عن فأن ،وخبرته المركزي 

 ه آنفًا.والمشار ألي ، 2020حسب قانون تمويل العجز الصادر في تشرين الثاني  9
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 ، مليار دوالر فائض/عجز ميزان المدفوعات والتغير في االحتياطيات الدولية (3)الشكل 

 
 مقربة.  في الشكل . األرقام (1في الملحق ) (3)رسم الشكل على أساس بيانات الجدول المصادر: 

 . الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية=    )فوب(  الكلية  راتالصاد)أ(   :اتمالحظ
 .BOPحكومي + صافي باقي المدفوعات في  استيراد  = استيراد القطاع الخاص +    BOPفي    صافي المدفوعات  )ب(  

 السلع والخدمات.  ن يشمال  الحكومي واستيراد القطاع الخاص  )ج( االستيراد

 .BOP في   تصافي المدفوعاعمود    –  الكلية )فوب(  الصادرات   عمود = دولية  لتغير في االحتياطيات العمود ا  (د)

الشكل، هذا  أن    وفي  وغير  يالحظ  النفطية  الصادرات  يمثل  سنة،  لكل  اليسار  على  األول،  العمود 
ذلك، المدفوعات"  النفطية. ويلي  السلع   "عمود صافي  الخاص من  القطاع  أقسام: استيراد  إلى ثالثة  المقسم 

، ، كما يظهر في ميزان المدفوعات(transfer  كزي، التحويلفذة البنك المر ساوي مبيعات ناي  ذيوالوالخدمات )
في ميزان المدفوعات   حذفالو بما فيها السهو    المدفوعات الجارية والرأسمالية  صافي باقيو   ،الحكوميستيراد  الوا

BOP .10  جم العمودان  هذان  يمثل  في  يوبذلك  والمدفوعات  المقبوضات  فقرات  في   الميزانع  التغير    )عدا 
يالحظ  على سبيل المثال،  .  ات التغير في االحتياطيعمود  الفرق بين العمودين    ويساوي   دولية(.االحتياطيات ال

االستيرادات   إشباع  تتخطى حاجات   )والصادرات األخرى(عوائد تصدير النفط  كانت    2019من الشكل أنه في  
  عمود يمثلها    التيمليار دوالر و   8.7لي  بحوامما نتج عنه زيادة في االحتياطيات الدولية    والمدفوعات األخرى 

 
" وال  transfer،  مبيعات نافذة البنك المركزي من "التحويل  ، ظهر في ميزان المدفوعاتيكما    ، راد القطاع الخاصاستي  يساوي   10
من تقسيم    دال نزيالمبيعات )تحويل ونقد( وذلك حتى    عمجمو ( شملنا  3)  . ولكن في الشكل "cash،  شمل مبيعاتها من "النقدي

 أخرى.من ناحية يًا، العمود، من ناحية، وألن مبيعات النقد صغيرة نسب 
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فإن استيراد   ، بالرغم من انخفاضه، قليالً و   ،2020وفي سنة  .  (3)  في الشكل  الدولية  االحتياطيات   التغير في 
 11. لهذه السنة قيمة صادرات النفط الخامتخطى ي هحد و مبيعات النافذة( )من السلع  والخدمات القطاع الخاص 

الميزان سيبلغ عجزًا مقداره  ت والمدفوعات في  بين المقبوضا، فأن الفرق  ارــرى باالعتبــات األخــذ المدفوعوبأخ
من  14.6- حوالي   بالسحب  العجز  هذا  وسيمول  دوالر.  الدوليــاالحتياطي  مليار  عمود ةــات  يبينه  كما   ،

  .(5الشكل )في  2020االحتياطيات لسنة  
ما تموله  ( انخفاض  1في الملحق    5و   4يالحظ )من الجدولين    2020و   2019وبمقارنة السنتين  

إلى    2019شهر في    14من استيراد السلع والخدمات )القطاع الخاص والحكومي( من    االحتياطيات الدولية
. وال شك أن عدم انخفاض عدد األشهر بشكل أكبر بالرغم من االنخفاض الكبير في  2020شهر في    13

 . 2019مقارنة مع   2020االحتياطيات يعود إلى انخفاض االستيرادات في 
ظهر في ميزان المدفوعات على يي  ذ القطاع الخاص ال  اقتصار استيراد اسب اإلشارة إلى أن  المنومن  

مبيعات النافذة )التحويل( ال يأخذ باالعتبار استيراد هذا القطاع الممول من مصادر أخرى غير مبيعات النافذة. 
وعات  في ميزان المدف  ف"والحذ   "السهواالستيراد. ولكن حقيقة استمرار فقرة    اوليس لدينا مؤشر حول حجم هذ 

( مليار دوالر 39.9-و)  2019( مليار دوالر في  2.6  -بإشارة سالبة بقيمة مطلقة كبيرة جدًا، تراوحت بين )
، قد يؤشر شمول هذه  2019-2007  السنوات   ( مليار دوالر سنويًا خالل11.6  -وبلغ متوسطها )   2014في  

ن مصادر غير مبيعات النافذة. من ناحية  م  ل  لهذا القطاع مو    اً د استيرا  ، من بين مدفوعات عديدة أخرى،الفقرة
في ميزان    السهو والحذفأخرى، فأن بعض من مبيعات النافذة )التحويل( قد ال يتحقق فعاًل كاستيراد. أرقام  

 .2019- 2008للبنك المركزي للسنوات  النشرات اإلحصائية السنويةالمدفوعات مأخوذة من 

 تياطيات الدوليةعجز الميزانية واالح
 واإليرادات   2020  تشرين األولحتى    )"المنفذة"(  للنفقات واإليرادات   ضوء ما يتيسر من تفاصيل بيانات فعلية في  

  تشرين األول لنهاية السنة، من ناحية، واالقتراض الداخلي حتى نهاية    وإسقاطها  الثانيتشرين  النفطية حتى  
العجز المتوقع في الميزانية االتحادية    إسقاط/بتقدير  ت ية أخرى، قموبرنامج االقتراض حتى نهاية السنة، من ناح 

، أدناه، أن نسبة العجز إلى (4). تبعًا لذلك يتبين من الشكل (1في الملحق ) (4)الجدول   ككل؛ 2020سنة ل
في الشكل وبمبلغ   المنفذ   % كما مبين في أسفل عمود العجز32ستصل إلى حوالي    2020النفقات في سنة  

   داخل العمود. قربًا()م   دينار، كما يتبين ترليون  25.4- حوالي  مقداره
 

فيه  تمليار دوالر في الوقت الذي بلغ 39.9)تحويل ونقد(  النافذةبلغت مبيعات  2020خالل األحد عشر شهر األولى من   11
   ،نك المركزي لبل  الموقع اإللكترونيلنافذة من  اأرقام مبيعات    مليار دوالر خالل الفترة ذاتها.  37.7م  الخا النفط    قيمة صادرات

https://www.cbi.iq/currency_auction  .  صادرات  اما فمن  قيمة  الخام  اإللكترو النفط  النفطالموقع  لوزارة   ، ني 
www.oil.gov.iq . 
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  2020-2018 لُمَنفَّذةاالتحادية المخططة وا ميزانيةالفائض/العجز في ال  وقيمة( نسبة 4الشكل )

 
 مقربة.  في الشكل(. األرقام 1( في الملحق )3ر سم الشكل على أساس بيانات الجدول ) :المصادر
 قيمةي الشكل، يمثل نسبة الفائض/العجز إلى النفقات )%(. أما الرقم داخل كل عمود فيمثل  كل عمود، ف  الرقم خارج  :مالحظة

 (. .ID Tr)الفائض/العجز مقاس بترليون دينار 

االقتراض الداخلي  رصيد  حجم    إذ يتوقع زيادةويتم تمويل هذا العجز من خالل االقتراض الداخلي.  
نها   25.9بحوالي   بين  دينار  البنك    2020ونهاية    2019ية  ترليون  من  وجميعه  العجز(  من  قريب  )وهو 
من  رصيده  ص  ترليون دينار وينق  26.3االقتراض من البنك المركزي بحوالي  رصيد    ، حيث سيزداد المركزي 

( في  5( أدناه، والجدول )5أنظر الشكل )  خالل الفترة ذاتها؛ترليون دينار    0.4-ي  ـالجمهور والمصارف بحوال
، حيث بلغ  2019و   2018في    مقابلهمع    2020المتوقع في    المنفذ قارن نسبة ومقدار العجز  .  (1)  الملحق

في   في    2019نسبة صغيرة  ملموسًا  فائضًا  الموازنات  2018وحقق  عادة  على  فهو  المخطط  العجز  أما   .
 (. 4االتحادية تخطط دائماً  للعجز كما يتضح في الشكل )

  ه بيانعلى االحتياطيات الدولية يمكن    ،من البنك المركزي   قتراض باال  ،إن تأثير تمويل عجز الميزانية
السلع والخدمات للجهاز    ومتعاقدي توريد مستلمي األجور والرواتب الحكومية    انفاقإن    من خالل اللية التالية.

  على السلع   ،القطاع الخاص/العائلي وغيره  انفاقباقي  و االقتراض بتمويله،  هذا  الذي ساهم  ،  الحكومي، الخ
 سيترجم إلى،  أو المحلية التي تستخدم مستخدمات مستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر  المستوردة  والخدمات 
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على المركزي   طلب  البنك  من  للطلب و   .الدوالر  الدوالر  باإلضافة  الخارجي    عنالناتج    على  الدين  خدمة 
المركزي  عوائد البنك  ل  ،رالدوالعلى    الطلب   تخطى  إلىسيؤدي  ذلك    فإن كل  الخ،  والتعويضات وباقي المدفوعات،

إلى تناقص االحتياطيات الدولية. ففي الوقت  ، مما يقود  من انخفاض العوائد النفطية(أساسًا  )الناتج بدوره    منه
  64حوالي  إلى    2019ترليون دينار في نهاية    38من حوالي    العام الداخلي  االقتراض رصيد  الذي يتزايد فيه  

  25.9تقريب ل   وه ا، وهذ 2020خالل  ترليون دينار   26)أي اقتراض حوالي  2020نهاية    يدينار فترليون 
في نهاية    مليار دوالر  67.6حوالي    من  تناقص ياالحتياطيات الدولية سرصيد  فإن  ترليون دينار المذكورة اعاله(  

  مليار   14.6-حوالي  ب  االحتياطيات سينخفض رصيد  . أي  2020في نهاية    مليار دوالر  53حوالي  لى  إ  2019
 ( أدناه.5؛ الشكل )دوالر

 أرصدة  االقتراض العام الداخلي واالحتياطيات الدولية ( 5لشكل )ا
 ( األيمن االحتياطيات )االحداثي  ،  االقتراض )االحداثي األيسر(

 
 . الشكل مقربةاألرقام في  . (1)الملحق في ( 5رسم الشكل على أساس بيانات الجدول )المصادر: 
 المبين. االحتياطيات في نهاية التاريخ و  تراضقاال  الرصيد لكل من مالحظة:

العالقة بين ميزان المدفوعات والميزانية االتحادية من خالل دور التغير في    ةوهنا من المناسب مالحظ 
الدوليةحتياطياالرصيد   التغير   14.6- )انخفاض    ات  هذا  يمثل  المدفوعات  ميزان  ففي حالة  دوالر(.    مليار 
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. أما في حالة  ، كما أ شير أليه آنفاً الميزانفي  العجز  جميع  سد  للة  وسي  2020هاية  المتوقع في ن  )االنخفاض(
ق فإن هذا االنخفاض في االحتياطي سيمثل أهم وسيلة لسد العجز في الميزانية. ويعود الفر االتحادية  الميزانية  

  يساوي ال    2020في سنة    ض هو أن االقترا  ،الميزانية إلى عاملين. األول  حالة في دور االحتياطيات الدولية في  
يساوي   ال  هو أن التغير في االحتياطيات الدولية  ،. والثانيبالرغم من أنه قريب جدًا منهكل العجز في الميزانية  

العام زائدًا ميزانية  الحكومي/صافي باقي ميزانيات القطاع  فقط، وإنما باإلضافة لذلك صافي الميزانية االتحادية
فإن    بسبب هذين العاملين    . لذلك16الفصل    ( في2الملحق )  أ(-2018زا )ر منظر  القطاع الخاص/العائلي. أ

من الممكن أن يزيد    ولكنتمامًا  في الميزانية االتحادية  العجز    ساوي ال ي  االحتياطيات الدوليةفي    نخفاض اال
 عليه أو يقل عنه. 

نفطية واالحتياطيات الدولية،  وباإلضافة لتبعاته التضخمية المستقبلية، في ظل تناقص حاد في العوائد ال
تراكم  بسبب    مستقبالً   يةلطبع( يرتب تزايد العجز في الميزانية االتحاد فإن االقتراض الداخلي عمومًا )والخارجي با

ليس منخفضًا بالمعايير  خدمة الدين. ويكتسب هذا األمر أهمية في ضوء حقيقة أن سعر الفائدة في العراق  
  % وفي بعضها سالبًا، 1أقل من     OECDفي دول  ةك المركزيو سعر فائدة البنفيه    . ففي الوقت الذي بلغالدولية

السياسة   المثال، فإن سعر  أواخر    policy rateعلى سبيل  بلغ، في  العراقي  المركزي  %  4،  2020للبنك 
اسة  مع العلم أن سعر السي   بنك المركزي العراقي(.إللكتروني للموقع اال% )7% وللثانوي  6ولالئتمان األولي  

ذ  يقارب  العراق  وروسيا في  والمكسيك  الصين  في  rates.com/en/interest-obalhttps://www.gl-أنظر:   ؛لك 

banks.aspx-banks/central-rates/central . 

 وسعر الصرف التضخم( 3-4)
في   العراق  في  التضخم  باعتدالهاتسم  الماضي  انخفاض   ،العقد  المطلقة  مع  سنوات    ،قيمته  الثالث  خالل 

التضخم في أسعار المستهلك معداًل  بلغ    2018في سنة  ف.  سنوياً %  1إلى أقل من    في المتوسط،  صرمة،المن
  قلياًل، في المتوسط،  . ال بل أن األسعار انخفضت سنوياً   %0.5  وفي أسعار األغذيةسنويًا  %  0.4  مقدارهضئياًل  

بلغ    2019  في ولقد استمر هذا %.  % واألغذية صفر  0.2-تضخم أسعار المستهلك حوالي  معدل  حيث 
. 2019ثلة من  امقارنة مع الفترة المم  2020  تشرين األول  –خالل الفترة كانون الثاني    االتجاه، في المتوسط،

أي يمكن القول أن متوسط أسعار المستهلك   .أدناه  (6لشكل )ا، كما يتبين من  أسعار األغذية انخفضت   ال بل أن
 . 2020تشرين األول  -2018ومن ضمنها األغذية كانت مستقرة خالل 
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 ، % 2020-2018 في العراق معدل التضخم السنوي )أسعار المستهلك(( 6الشكل )

 
 (. 1( في الملحق )6سم الشكل على أساس بيانات الجدول )ر   المصدر:

وسطه  مع مت  2020يساوي نسبة التغير بين متوسط الرقم القياسي للعشرة أشهر األولى من    2020معدل التضخم لسنة    مالحظة:
 (. y-on-y)  2019للفترة المماثلة من عام  

التضخم في العالم اتسم  معدل  األول هو أن  العامل  إلى عاملين أساسيين.  التضخم  معدل    تدنيويعود  
ة  ذ )سعر ناف  للدينار مرتبط بالدوالررسمي    . وفي ظل سعر صرفة، في المتوسطمتدني باستقراره عند مستويات  
سعر صرف الدوالر تجاه العمالت األخرى،  في  تغييرات جوهرية  م حصول  ، مع عد البنك المركزي األساس(

  . منخفض جدًا للعراق  "مستورد "تضخم  معدل  إضافة لتسعير العديد من منتجات العالم بالدوالر، فلقد قاد ذلك إلى  
أما العامل الثاني فينصرف إلى غياب نقص داخلي محسوس في عرض السلع والخدمات، عمومًا، مما لم 

ومن المناسب   .أ(-2018)  مرزا  ؛2007- 2002ما حدث في السنوات    تضخم محلي يشابهمعدل  إلى    يؤدي
  المدفوعات الخارجية ستخدم في العراق لتحويل  ي  هو الذي  مالحظة أن سعر صرف النافذة األساس )الرسمي(  

يل المثال، بلغ  ى سب. علمن الدينار إلى الدوالر   التي تتم من خالل البنك المركزي   )ومنها لغرض االستيراد(
. ولقد استخدم هذا السعر في  2020و  2019دنانير للدوالر في عامي    1,182النافذة األساس    صرف  سعر

ت  وباقي مدفوعا  القطاع الخاص/العائلي  د . أما استيراالخارجية  المدفوعات الحكوميةاالستيراد الحكومي وباقي  
دنانير    1,190سعر صرف  ( فيستخدم فيها  اعالقط  لهذا   )مبيعات النافذة، من خالل المصارف  هذا القطاع

 %(.  1للدوالر )السعر األساس زائدًا عمولة اقل من 
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من خالل سعر صرف السوق، فبالرغم من عدم وجود تقديرات لها فيعتقد    المعامالت   وفي ما يخص 
ت مبيعات نافذة تؤثر جوهريًا في معدل التضخم "المستورد"، طالما استمر   وأسعارأنها ال تنطوي على مبالغ  

يبقى سعر صرف السوق مؤشرًا لمدى عدم التوازن بين عرض    وبالرغم من ذلك.  بمستوى مناسب   لمركزي البنك ا
عليه  للدوالرالنافذة   حدود  والطلب  ضمن  بقي  السوق،  وسعر  الرسمي  السعر  بين  الفرق  أن  مالحظة  مع   .

- 2008خالل الفترة  نسبة للسعر الرسمي(  )%  8% و1منخفضة نسبيا خالل السنوات السابقة. حيث تراوح بين  
 . أدناه (7كما يالحظ من الشكل )  ،2020% في 4وحوالي   2019% في 1 إلى ، مع  وصوله2020

 ، دنانير للدوالر 2020-2008 رف في العراق( أسعار الص7الشكل )

 
 (. 1( في الملحق )7رسم الشكل على أساس بيانات الجدول ) المصدر:
 . 2020 تشرين الثاني-متوسطيهما خالل الفترة كانون الثاني انالسوق يساويو  الصرف الرسمي ي : سعر 2020 مالحظة:

استمرار   إن  يتبين  هذا  المركزي لإلحصاء(  من  الجهاز  بيانات  تبينه  )كما  التضخم  في تدني معدل 
مستوى  كما في السنتين المنصرمتين، ساهم في تحققه استمرار سياسة البنك المركزي في الحفاظ على  2020

لمقابلة    ، أن تطلب األمر،االحتياطيات الدولية  استخداممن خالل    ،مستقر لسعر صرف الدينار تجاه الدوالر
  معدل   تصاعد   في لب على الدوالر بسعر قريب جدًا من سعر صرف النافذة. غير ان الخشية األساسية  الط

يضطر البنك    ندهبحيث ع  ،حرج  إلى حد أدنى   االحتياطيات الدوليةالتضخم ستتحقق عندما ينخفض مستوى  
 قييد سيقود، بدوره، إلى ت   . وهذاتقييد التحويل الخارجي او تخفيض سعر صرف الدينار او كالهماإلى  المركزي  

  المتدني قريبة من مستواها  التضخم في حالة بقاء عوائد تصدير النفط  معدل  ومن ثم ارتفاع    االستيرادات عرض  
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في التلقيح ضد فايروس كورونا في العالم، في    ، بظهور وترخيص والبدايةبالرغم من انتعاش المال. و الحالي
ويعيد ،  2021ال سيما خالل    ، هذا تخوف جديأسعاره وعوائد تصديره، فزيادة الطلب على النفط ومن ثم زيادة  
خالل   الجامح  التضخم  فترة  ذاته  ،1995- 1991لألذهان  بالحدة  ليس  بمستويات    اربما  بشكل تولكن  ؤثر 

، ومن ثم على  ومتوسطة الدخل  لفئات المحتاجة على ا، خاصة  وزيادة عبئها  كلفة المعيشة  في ارتفاع  سملمو 
 .أ(-2018) مرزا :. انظراالجتماعيين السلم واالستقرار

 "خرائط طريق" للمدى المتوسط/البعيد  : رابعاً 
ر ت ، آنفاً كما أشير أليه  ،  لإلصالح الهيكلي في العراق يد وثيقتين تمثالن "خطط طريق" للمدى المتوسط/البع ن ش 

  . 2020، وتقرير البنك الدولي عن العراق في أيلول  2020الورقة البيضاء لوزارة المالية في تشرين األول    وهما
وهناك تشابه ملموس في بعض المواضيع المطروحة فيهما. كما يبدو أن الورقة البيضاء استندت في العديد  

وتوصياتها/اجراءاته تحليالتها  الب من  تقرير  في  ما ورد  المقترحة على  الدوليا  اإلشارات    ،نك  من  يتبين  كما 
محتوياتهما، التي بالرغم من اختالف مسميات العناوين والترتيب، فإن العديد  وبمالحظة    12. المتكررة فيها للتقرير

 :ال يقتصر عليها(منها يكشف الصلة بين الورقة والتقرير، ال سيما ما يتعلق بالمحاور الثالثة التالية )ولكن 
 .اإلجراءات )اإلصالحات( المقترحةعدد كبير من  ( أ)
 .ضرورة تحقيق التنويع االقتصادي، وتركيزه على الزراعة والصناعات المتصلة بالزراعة وبالطاقة ( ب )

 التعويل على القطاع الخاص في تحقيق التنويع االقتصادي.)ج( 

 .تباعاً ، أدناه، سادساً وخامساً  وسنتناول هاتين الوثيقتين في الفقرتين 

 لوزارة المالية العراقية   الورقة البيضاء : خامساً 
" الورقة  فيها   ، أساسًا،"خطة طريق" تغطيتمثل هذه  الكثير مما ورد  الماد المتوسطة والبعيدة. وال شك أن 

  ، طال انتظار تطبيقها.ةينطوي على خطوات مطلوبة وذات ضرورة اقتصادية واجتماعي

 . العامة للورقة كما وردت فيهاوالتوجهات واإلصالحات  األهداف  ببيان    ،ب أن ابدأ، أوالً يكون من المناسقد  و 
، يتبين أن  9في هامش في ص  ف.  "القطاع العام"  البيضاء  ما تطلق عليه الورقة  ولكن قبل ذلك ينبغي توضيح

العامة والتعليم والصحة  المقصود بتعبير "القطاع العام"، المستخدم فيها، هو "الجهاز الحكومي"، أي: اإلدارة  
االستخدام    هذا  13.العامة"  )الشركات(  المنشآت   والقوات المسلحة والضمان االجتماعي، الخ، ولكنه ال يشمل "

 
". وهذه  2020هذا كما يلي: "البنك الدولي، مذكرة اقتصادية للعراق، أيلول    الدولي   تشير الورقة البيضاء إلى تقرير البنك   12

 . ’A Country Economic Memorandum, …, Iraq‘ ، ترجمة لجزء من العنوان الفرعي للتقريراالشارة هي 

 مليون.  0.6حوالي  يساوي  "الشركات العامة"مجموع عدد العاملين في أن الورقة البيضاء، في نفس الهامش،   ورد في 13

701



 35-18                                                                 تمويل الميزانية و"اإلصالح االقتصادي الهيكلي" في العراق

لتعبير "القطاع العام"، في الورقة، قد يثير سوء فهم بالنسبة لبعض االقتصاديين العراقيين إذ أن تعبير القطاع  
وبالرغم    )المنشآت العامة(.  ي تستخدمه الورقةذ العامة" ال  شركات "ال  تعبير  إلىيشير  للعديد منهم    بالنسبةالعام  

عدم وجود فرق   يتضمن ذلك"للشركات العامة" وكونها عبئًا على الميزانية، بحيث    األداء المتدني بينت    أنهامن  
يشير للجهاز الحكومي  في األداء، بين الجهاز الحكومي وهذه الشركات، إال أن استخدامها لتعبير القطاع العام ل

   فقط قد يربك النقاش.

 جذريةاصالحات توجهات و  –  األهداف العامة( 5-1)
إعادة تعريف دور الدولة في االقتصاد والمجتمع، من خالل تغيير مساره  أنها تستهدف  الورقة البيضاءورد في 
 :تدريجياً 

 ، من خالل ما يلي: من دور السيطرة إلى دور التنظيم  (1)
  ،انون والنظام ضمان فرض الق ( أ)
  ،ايجاد البنية التحتية العامة ( ب )
 .والرعاية الصحية والحماية االجتماعية للفئات الهشةضمان توفير التعليم   (ج)

 .ادخال التحسينات الجذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة  (2)
د حيوي ديناميكي  إحياء االقتصاد الحالي المتهالك، والمعتمد بصورة اساسية على الدولة، وخلق اقتصا  (3)

 .تنافسي، بمعالجة بعض المعوقات الهيكلية
 .لة النظام المالي والمصرفيإعادة هيك  (4)
االنتقال من المستوى الحالي المتدني اإلنتاجية والمتدني الدخل، إلى مستوى عالي، عبر معالجة العوامل   (5)

 : التي أدت إلى تدني إنتاجية العمل في البالد، بسب 
 غير المنتج،  هيمنة القطاع العام   ( أ)
 تراجع قطاع السلع القابلة للتداول،   ( ب )
 .عر الصرف غير التنافسي للدينار العراقيالثار السلبية لس (ج)

 حماية الفئات الهشة في المجتمع اثناء وبعد مدة تطبيق اإلصالحات.( 6)

قة،  ، التي طال انتظارها، والتي وردت في الور قترحةومن وجهة نظري فإن العديد من اإلصالحات الم  
وأثبتت نجاعتها في تحقيق    وأخرى بعيدة  مجاورةبقت في دول  تستحق التطبيق العاجل خاصة وأن معظمها ط  

   للنمو وخدمة المستهلكين والمنتجين. ساند مناخ اقتصادي واجتماعي م 

ها في  بعض  سأناقشغير ان هناك نقاط خالفية حول بعض "اإلصالحات" المقترحة أو في تفاصيلها  
 ما يلي. 
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 في الورقة البيضاء  نقاط خالفية( 5-2)
، مشاركة  ي فهم منهوالذي قد    "خلية الطوارئ لإلصالح المالي"صدرت عن    أنها  البيضاء فيفي الورقة    ورد   (1)

التمعن في أسلوب الورقة  من    ولكن   .والمؤسسات األخرى   اقي الوزارات في نقاشها و/أو إعدادها من قبل ب 
في .  والمؤسسات من قبل الوزارات    أو بمشاركة محدودةعن  عد بمعزل أ    لهاج  أن    ومصادرها وبياناتها يتبين 

كانت تناقش من قبل   الخطط  هذه  مسودات فإن    ،السابقة في العراق ظر إلى خطط التنمية  الن  عند   ،المقابل
، بدرجة  إلى وزارة التخطيط التي تقوم بتعديل توجهاتهاها  وترسل مالحظات  وجهات أخرى   مختلف الوزارات 

في السابق غير أن    اإلداري واالقتصادي  األداء  ان الحكم علىكتبعًا لهذه المالحظات. ومهما   ،أو بأخرى 
أكثر  بحيث تكون التوجهات    ودوائرها  وجود نقاش للخطط والتوجهات يخلق رأيًا عامًا داخل وزارات الدولة

والدوائر الوزارات    بعض   صحيح، أن تبعًا للخطط.    أكثر تحديداً المختفة  والدوائر  وأدوار الوزارات    وضوحاً 
على الوالء أكثر من اعتمادها    ، في بعض جوانبها،اقطاعيات تعتمد   أقرب إلى  في الوقت الحاضر أصبحت 

هذه    بمشاركة محدودة من قبل داء والمهنية مما قد يعطي بعض التبرير لتوجه أعداد الورقة البيضاء  على األ
وزارة المالية والتي ليس في  ، بهذا الشكل،ةرقنع إعداد الو يبرر بشكل مق غير أن ذلك ال  .والدوائر الوزارات 

عدت بالتعاون مع البنك الدولي. ومع  من الواضح أن الورقة أ  كما أن  في العملية التنموية.  واسعة  لها تجربة  
، من ناحية، وله تجربة في اعداد تقارير  أن للبنك الدولي تجربة وخبرة دولية على درجة عالية من المهنية

من  عن   مشاركة العراق،  وإنما  عامة  تنموية  توجهات  فقط  ليست  التنمية  خطط  أن  غير  أخرى،  ناحية 
لبنك الدولي أيديولوجية معينة في التطور والتنمية  ل  أناقتصادية اجتماعية سياسية وإدارية. إضافة لذلك ف

  لنامية المختلفة ارب الدول اما بينته تج  وهذا  . مع التوجهات الوطنية  ، في جميع ابعادها،ال تتفق بالضرورةقد  
لها صدقية مهنية ال يبرر تخليه عن إعداد   بمؤسسات دولية. فكون العراق ينبغي أن يستعين  مع البنك

 . ، وتجارب مناسبة لدول نامية وصاعدة أخرى برامج التنمية بما يعكس أولياته وتجاربه

القتصاد بحيث تفاقمت طبيعته  مة لعاالتنطلق الورقة البيضاء صراحة وضمنًا من حقيقة تواضع اإلدارة    (2)
المنشآت  الريعية ودرجة اعتماده على النفط. إضافة لذلك وباالرتباط بتواضع اإلدارة االقتصادية لم تستطع 

المشاريع  ويشمل ذلك  ،  تقليل البطالة المقنعة فيها)الشركات العامة( تحسين كفاءتها شديدة التدني، أو    العامة
بالرغم من عدم وجود تحليل موثق وشامل لمسبباتها.    ،وهذه مالحظة صحيحةة.  دميالخو التجارية  و الصناعية  

، العديد من أسباب  World Bank (2020)، عن العراق رجع تقرير البنك الدوليي   ،مع العلم، من ناحيته
ي  هذا التواضع والتدني، من خالل تحليل اقتصادي سياسي، إلى طبيعة أداء وعمل المؤسسية "الريعية" الت 

من استمرار النزاع السياسي/االجتماعي والمحاصصة والفساد، مما لم تتطرق أليه الورقة   2003منذ    سادت 
القطاع    .البيضاء تنشيط  تستدعي  العام،  والتدني  التواضع  هذا  تبعات  أن  البيضاء  الورقة  تستنتج  لذلك 
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بر ما يمكن من ليك أكالخاص في مختلف المجاالت، بما في ذلك، ولكن ال يقتصر عليه، اإلعداد لتم
، وذلك بغية تحقيق التنويع والنهوض االقتصادي الذي عجزت اإلدارة )الشركات العامة(  العامة  المنشآت 

االقتصادية العامة والقطاع العام تحقيقه. ولقد قاد هذا االستنتاج، في الورقة البيضاء، إلى إجراءات/توصيات  
 :محل القطاع العام. وهنا تثار المالحظات التالية متعددة حول أحالل القطاع الخاص كاًل أو جزءً 

في الوقت الذي فعاًل اثبتت فيه اإلدارة االقتصادية العامة تواضعها والقطاع العام عجزه عن االنطالق    ( أ)
في طريق التنويع االقتصادي فهل يستطيع القطاع الخاص في العراق انجاز هذه المهمة؟ هل جرت 

في  إمكانية أو احتمال مقدرته في    2003سابقًا أو في األقل منذ    اص دراسة عن قابلية القطاع الخ
 تحقيق متطلبات التنويع االقتصادي المنشود؟

إن الشواهد االنطباعية في العراق تشير إلى أن الهيكل المؤسسي القائم أدى إلى قطاع خاص يرتبط،  ( ب )
باإلضافة الرتباط نسبة مهمة    ،بشكل مباشر أم غير مباشر  ،بدرجة ملموسة، بنفقات الميزانية العامة

غالبية  من الوحدات الخاصة "الكبيرة" نسبيًا بالفئات المستفيدة والفساد العام. وتشير نفس الشواهد إلى أن  
ال يبين توجه تنموي فعَّال بقدر توجهه لتحقيق الربح السريع    ، عمومًا،هذا القطاع في ممارساته وحوافزه

 واستغالل الفرص.  
لم تستطيع المصارف الخاصة في احداث قفزة نوعية في تطوير العمل المصرفي    ،الالمثعلى سبيل   (ج)

واستقطاب المدخرات المحلية لتوجيهها للتنمية. وانصرف العديد منها في استخدام تحويالت نافذة البنك 
ا  وبعضها في االسترباح من خالل تمرير مستندات استيراد ليس له  ،المركزي في تمويل االستيرادات 

نتج عنه  الحديثة  ان القطاع الخاص في بنائه للمحطات الكهربائية    وتتوفر شواهد منالخ.    قية،صد 
، الصغيرة  من المعروف أن مالكي وحدات توليد الكهرباء المحليةكما أن  وحدات تشكو من نواقص فنية.  

دول المجاورة  تفوق بكثير األسعار في ال  المجهز للمستهلكينيفرضون أسعار عالية جدًا على الكهرباء  
الخ من هذه األمثلة.   ،IEA (2019)  ،2019تقرير وكالة الطاقة الدولية عن العراق في    والعالم، حسب 

قة إمكانيات هذا القطاع  ولكن هذه الشواهد االنطباعية ال تغني عن دراسة متأنية ومنظمة الستكشاف حقي
 ومدى توجهه التنموي.

ضمنه الوحدات الكبيرة، يعود للقوانين    للقطاع الخاص، ومن  من األداء المتدني  اً وإذا كان جزًء مهم  ( د )
المعرقلة والممارسات السلبية التي يتبعها الجهاز اإلداري العام والفساد فيه، وهو فعاًل واقع الحال، يمكن 

الف الخ،  القول أن مكافحة  المحاصصة،  العامة والقضاء على  قابلية اإلدارة االقتصادية  ساد وتحسين 
 .إلى مناخ استثماري واقتصادي مالئم لتطور كاًل من القطاعين الخاص والعام ستقود كلها
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اإلجراءات المقترحة في الورقة البيضاء حول  بعض  الواضحة وهي أنه بداًل من  وهذا يقود للنتيجة   (ه)
الكبير جدًا للقطاع الخاص محل العام من المناسب أن يكون التوجه هو تعاون القطاعين العام  االحالل  

 14تقود إلى أفضل النتائج في سبيل التنويع االقتصادي. ق اص بطر والخ
كما في تقرير البنك الدولي، تعتمد الورقة البيضاء على الزراعة والصناعات المتصلة بالزراعة وبالطاقة  (  3)

فإن اهمال الصناعات األخرى غير م فسر أو    ،لتنويع االقتصادي. ومع أهمية هذه الصناعات ألحداث ا
ليه الورقة البيضاء )وتطور قطاعات أخرى  الورقة. ومن ناحية الزراعة، فأن تطورها الذي تعول عم برر في  

على المياه، من  بما فيها النفط( يستدعي التعرض لمشكلة توفر المياه، من ناحية، وإلدارة أفضل للطلب  
 ناحية اخرى. وهذا غير م عالج في الورقة.

ليس هناك خطوات أو مبادئ عامة الفساد في الورقة البيضاء،    بالرغم من النص على ضرورة مكافحة(  4) 
، في الوقت الذي يكون فيه الوضوح والتفصيل مؤشرًا لمدى  فيها  واضحة وتفصيلية حول مكافحة الفساد 

 .المدمرة لفة مكافحة هذه االجدية في 

عقود (  5) مراجعة  )أي  النفطية  العالمية"  الشركات  مع  التعاقدية  "السياسات  بمراجعة  تتعلق  توصية  وردت 
فقط النص على ما يحقق "مصلحة البلد" والذي  التراخيص النفطية الحالية( بعبارات عامة غير محددة.  

لقي رسم أتعاب ثابت مر المقاول في عقود التراخيص بتيتقبل اجتهادات واسعة. على سبيل المثال، هل يست
أم ي شرك في األرباح كما في الجولة الخامسة، وأي من هاذين الترتيبين    4-1للبرميل كما في الجوالت  

 15؟ كما لم يرد في الورقة ذكر إقامة شركة نفط وطنية. " من وجهة نظر معدي الورقةيحقق "مصلحة البلد 
م بارتفاعه، مما يضر بالقابلية التنافسية لالقتصاد  ن سعر صرف الدينار يتس أ إلى    42ت شير الورقة في ص    (  6)

  الحاجة لمرونة أكبر في تغيير سعر الصرف ، وستثار  وهذا صحيح، عموماً في تشجيع قطاع التصدير.  
التنوي  نحو  الحالية  احاديته  من  بالتحول  اإلنتاجي  الهيكل  يبدأ  عندما  المدى عمستقباًل  على  أما   .

، ال سيما تلك المتعلقة  لتشجيع التصدير  فعاليةجراءات أخرى ربما أكثر  إو هناك وسائل  القريب/المتوسط، ف
وطول اإلداري  الجهاز  بتخلخل  المرتبطة  الكلف  وإزالة  الفساد  على  والقضاء  االستثماري  الجو   بتحسين 

 
وفي هذا المجال يرى االقتصادي   .ت مؤثرة بناءةفي اإلدارة االقتصادية، في ادخال إصالحا  طرق براغماتيةأتباع    من المناسب  14

كان أكثر فعالية    حوافز السوق "للقطاع العام" وتبنى  ما اتبعته الصين في بعض اصالحاتها  ، أن  Stiglitz (2018)المعروف،  
 منتفعة أيضاً هناك طبقة    أن   هذا بالرغم من  .قاد إلى إثراء طبقة خاصة على حساب القطاع العام في روسيا  "اإلصالح" الذيمن  

 . في الصين
والمفاضلة    ،، من ناحية أخرى 5(، من ناحية، والجولة  4-1ب( لبيان عائد المقاول حسب الجوالت ) -2018أنظر مرزا )   15

 بينها.
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ناحية،  اجراءاته، أن    من  ينبغي  الذي  والمالي الدول  تقدمهوالدعم  الفني  واالسناد  الحوافز  خالل  من    ة 
ألن تغيير سعر الصرف ال يتعلق   أهمية كبيرةوتكتسب هذه الوسائل   .، من ناحية أخرى ، الخينللمصدر 

فقط بتشجيع التصدير وإنما ينبغي أن تتم الموازنة، في تغييره، بين تشجيع التصدير، من ناحية، واالستقرار  
  ثانية، وتوازن ميزان المدفوعات، من ناحية ثالثة. السعري/االقتصادي، من ناحية

مما يالحظ في سياق دعم وحماية الصناعات والتصنيع وغيرها من الوحدات اإلنتاجية التي تتسم بإمكانيات    (7)
 .واعدة في التصدير غير النفطي، لم تتطرق الورقة بشكل جدي إلى موضوع الحماية

سواق المالية  "تبني آليات السوق في تحديد سعر الفائدة واالرباح لألكما يلي:    57وردت توصية في ص  (  8)
 :16. ويثار هنا تساؤلين العراقية"

وتوحيد   ( أ) الفائدة  سعر  تحديد  في  ودوره  المالية"  "األسوق  على  كرقيب  المركزي  البنك  دور  عن  ماذا 
 السياسة النقدية؟ 

هل المقصود في هذه التوصية ترك "األسواق المالية" في العراق لتقلبات "آليات السوق" كما يحدث   ( ب )
المضاربة وتراكم الثروات بعيدًا عن تحقيق متطلبات   مجال ة العالمية ال سيما في  في األسواق المالي

 التنمية واالستخدام والعدالة في توزيع الدخول؟ 
لتخطيط في الورقة البيضاء، في الوقت الذي تحتل الوزارة مركزًا مهما في ليس هناك دور بارز لوزارة ا  (9)

لالقتصاد، من    مد العامة من ناحية، ومنظورها التنموي طويل األع  يتنسيق استثمارات المشار عن  مسؤوليتها  
 ناحية أخرى.

 :عدد العاملين في الجهاز الحكومي  -ة تفصيلية مالحظ (10)
. وهناك تشوش  2020- 2004في "القطاع العام"،  )عدد العاملين(  شكل بياني لالستخدام    12ورد في ص  

الشكل ورد ان المصدر هو تقرير للبنك الدولي صادر    في مصادر هذا الشكل ومعنى االستخدام فيه. فتحت 
- 2001في نفس الصفحة يذكر أن البنك الدولي هو مصدر السنوات    7. ولكن هامش رقم  2017في  

، في الشكل. السؤال هو لماذا االعتماد  2020-2016و"الموازنة النهائية" هي مصدر السنوات    2015
الموازنات    في قوانينلوقت الذي تتوفر األعداد لهذه السنوات  في ا  2015-2004على البنك الدولي للسنوات  

الورقة  في    ة لذلك، يبين الشكل إضاف  ؟ ( أعاله2-3ة )ر ( في الفق 1في الشكل )  بينتهكما    االتحادية مباشرة 
مليون، اعتمادا على "الموازنة النهائية"، في الوقت    3.2هو    2020أن عدد العاملين في سنة    البيضاء

 
منذ القرن الماضي دعوا إلى أهمية رقابة البنك   في العالم  المجال مالحظة أن العديد من االقتصاديينمن المناسب في هذا   16

على عمل األسواق المالية بما في ذلك تحديد سعر الفائدة، لما لذلك من أهمية في كبح المضاربات والعوامل المخلخلة    المركزي 
 في أداء هذه األسواق.  

706



 35-23                                                                 تمويل الميزانية و"اإلصالح االقتصادي الهيكلي" في العراق

،  2020بشأن عدد العاملين في    التصريحات المختلفةكما أن    .2020اك "موازنة نهائية" لسنة  الذي ليس هن
. لماذا هذا  ، تثير درجة من عدم اليقين( أدناه1( في الملحق )1)الجدول  في    ، سابقًا، وكذلكالمشار لها

لنص على أن  ؟ وفي ما يخص معنى االستخدام، لماذا ا2020في المصادر وعدم اليقين من رقم    شوشالت
لقطاع العام" في الوقت الذي يعود فيه للجهاز الحكومي فقط  ا" إلى عدد القوى العاملة في هذا الشكل يعود 

ت أشر   كما   ،عاملين في الشركات العامة التي يتعارف عليها في العراق بتعبير "القطاع العام"وال يشمل ال
 سابقًا؟  أليه

 عن العراق  تقرير البنك الدوليًا:  سادس
 توجهات واصالحات جذرية( 6-1)

العراق أن  التقرير  اقتصادي  يعلن  انهيار  بإمكانية  تتمثل  ودورة     economic meltdown"على شفا كارثة، 
"فخ  . ويعود ذلك إلى  19، ص  ذ إصالحات هيكلية جادة لتجنبها"خ  ت  جديدة من العنف والنزاع، الخ، إذا لم ت  

منذ   " fragility trapالهشاشة به  وقع  النفط2003  الذي  لعوائد  ومتوقع  حالي  شديد  انخفاض  ظل    .، في 
االستقرار السياسي واالضطرابات االجتماعية وانعزال  "تزايد عدم  إلى:    ، حسب التقرير،ينصرف "فخ الهشاشة"و 

 1.17، ص الدولة عن المواطنيـن، إضافة للفساد وتواضع اإلدارة االقتصادية واإلصالح"

جو  تحليل  في  التقرير  توسع  طبيعة  لقد  خاصة  العراق  في  والريعي  السياسي  االقتصاد  من  انب 
إلى استمرار الفساد وتواضع اإلدارة    ، حسب التقرير،المتأصلة التي قادت الحوكمة/العقد االجتماعي والمصالح  

االقتصادية وتدني األداء وبالنتيجة عدم تحقيق تنويع اقتصادي وتحسن مستدام في المستوى المعيشي. وخالفًا  
ماعي، ريره السابقة، في تجنب اصدار احكام مباشرة/قاطعة على مجمل األداء السياسي/االقتصادي/االجتلتقا

لجأ البنك الدولي هذه المرة إلى اطالق وصف: "شفا كارثة". وبالرغم من مبالغة الوصف، فأن له بعض ما  
ول والثروات، واالحتمال العالي  يبرره نتيجة الستمرار البطالة، خاصة بين الشباب، والفقر والتفاوت في الدخ

، ت "لإلصالح الهيكلي"، على األمدين المتوسط والبعيد الكارثة"، يقترح التقرير توصيات/إجراءا"لتجنب  و   .لتفاقمها
بالجوانب المؤسسية السياسية/االجتماعية، كالعقد االجتماعي وتوزيع الريع النفطي )كما يراها أساساً  ، تتعلق 

فساد المؤسسي/السياسي واإلداري، من ناحية، وبالجوانب االقتصادية/المالية واالجتماعية  التقرير( ومكافحة ال
دارية العامة المتشعبة، من ناحية ثانية، وشروط تحقيق التنويع االقتصادي )حسب تعريف التقرير له(، من  واإل

   .الخناحية ثالثة، 
 

  تنصرف الهشاشة إلى باإلضافة لتواضع اإلدارة االقتصادية،    إلى ما يلي:  ( أ-2020شة في مرزا )في المقابل، تنصرف الهشا   17
 ". المستدامة الكافيةالعملة األجنبية وفرص العمل  توفيرهيكل اإلنتاجي غير النفطي، في العراق، في ال إمكانيةضعف 
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هيكلي" يشابه/يقابل مع ما ع رض أعاله  وبسبب أن جانبًا مهمًا من اإلجراءات المقترحة "لإلصالح ال
 سأتناولبداًل من ذلك    .هنا   فسوف لن اكرر التعليق عليها  ،اي أتفق مع الكثير منه توال،  في الورقة البيضاء

  القضايا الخالفية، التي وردت في التقرير. بعض 

 نقاط خالفية في تقرير البنك الدولي( 6-2)
نقاش أو اإلشارة إلى    لن اكررسوف    ،( في أدناه2( و)1النقطتين )  اإلشارة في، ففي ما عدا  اإلطالةلتجنب  

 لورقة البيضاء: ل عند نقاشي يشابهها يماثلها/ تناولت ما ولكننيوردت في التقرير نقاط  
. فالتنويع حسب ومن يقوم به  االقتصادي  محدودًا للتنويع  مجاالً كما في الورقة البيضاء، يتبنى التقرير    (1)

ر سيقوم به القطاع الخاص إذا قامت الحكومة بتوفير اإلصالحات الجذرية. حيث ورد في وجهة نظر التقري
ثالثة أعمدة لترويج التنويع: تطوير القطاع الخاص، تكامل اإلنفاق العام غير النفطي مع  "ما يلي:    5ص  

التنويع،    جالمفي ما يخص  و  .كل وقطاع الطاقة"االقتصاد ك   بين  linkages أهداف التنويع، تقوية الروابط 
ف من التقرير أن التنويع االقتصادي ينصرف، بجانب كبير منه، إلى تطوير الزراعة والصناعات   ي ْست ش 
المرتبطة بالزراعة وبالطاقة وما يتفق مع معايير ربحية القطاع الخاص. هذا بدون الغوص في مشكلة توفر 

كما لم يتطرق التقرير جديًا لدور التصنيع  ى.  المياه، من ناحية، وإدارة الطلب على المياه، من ناحية أخر 
 .في التنويع االقتصادي خارج االرتباط بالزراعة والطاقة

لم يتم إعطاء    155و   152و   13في ما عدا اشارات عامة، في الصفحات  كما في الورقة البيضاء أيضًا، و     (2)
 ل استثمارات المشاريع العامة.مويدور لوزارة التخطيط في التقرير بما يتناسب مع مسؤوليتها عن تنسيق وت

. وفي هذا المجال 9أن يتم توزيع عوائد نفطية على السكان كافة، ص    ، بشكل غير مقنع،يقترح التقرير  (3)
 :تثار المالحظات التالية

على  أن  التقرير    يرى  ( أ) ويساعد  ناحية،  من  بالمواطنة،  الشعور  إلى  يؤدي  السكان  كافة  التوزيع على 
، من ناحية أخرى. في ذات الوقت ينتقد التقرير توزيع الحصة التموينية )الدخل(  ب الضرائممارسة دفع  

على كافة السكان ألن ذلك يفيد األغنياء والفقراء في الوقت الذي ينبغي استهداف الفقراء فقط. وهذا 
نقدية   دفوعات تحويله إلى م بعد   معيار مزدوج. لماذا ال يقود توزيع الحصة التموينية بشكلها الحالي أو

إلى الشعور بالمواطنة في حين يقود توزيع عوائد نفطية للشعور بالمواطنة؟ ثم أليس هناك أسلوب آخر 
  عوائد نفط عليهم؟غير توزيع  لتعويد الناس على دفع الضرائب 

، يستشهد التقرير ببحث ك تب في سنة 9توزيع عوائد نفطية على السكان، في ص  لخيار    تبنيهفي   ( ب )
2012  ،Devarajan, et al (2012)  ،  للبرميل )خاللدوالر     105عندما كان سعر النفط أكثر من 
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  نفس الصفحة ل 5( وكان هناك شعور بالوفرة المالية. من ناحية أخرى، ورد في هامش 2011/2012
ع  بشكل   "هناك ما يبين أن التوزيع المباشر أجراء فعال العبارة التالية:    (17في ص    endnote)وض 

 abstractمع العلم أن ملخص    . Cordella (2020)  &Onder بحث وي ستشهد بال   ، لمنع النزاع"
"... إن تحويل حصة كبيرة من الثروة النفطية يمنع النزاع في حين أن تحويل  :  يبين ما يلي   بحث هذا ال

النفطية    العوائد . أي أنه ينصب على تحويل مبالغ كبيرة وليست صغيرة من  حصة صغيرة يثير النزاع"
لمبالغ الصغيرة تقود لتأجيج النزاع. كما يتبين أن المصدر ال يتعلق فقط  بالتوزيع على السكان  ألن ا

  ت.وإنما أساسًا على سلطات األقاليم/المحافظا
( واالستشهاد  عوائد نفطيةهذا مثال على انتقائية في تقرير البنك في تفضيل لمشروع معين )توزيع    (ج)

كان األجدر به عرض وجهات نظر متعددة.  و دقة في االستشهاد،  بوجهات نظر تؤيد التوزيع مع عدم ال
  والية   في ما خال  عتد به،فالراء تختلف في هذا المجال. إضافة لذلك ال يوجد توزيع مماثل في العالم ي  

أالسكا والتي تختلف ظروفها وتركيبها االجتماعي والسياسي عن العراق، كما أن تجربتها لم تدفع أي 
 (. 2017مرزا ) :أنظرقليدها. من دول اوبك لت

ال  وفي كل األحوال لم يستشهد التقرير بالنقاش الذي جرى بين كتاب عراقيين والذي يوجد بينهم من   ( د )
التوزيع. على سبيل    ال تؤيد . كما أن هناك أوراق لصندوق النقد الدولي تقدم أراء  هذا االقتراح  يتفق

 .  Gupta, et al (2014)المثال، الورقة التالية:
صفحة( في قياس وتحليل مختلف المؤشرات حسب تركيبة العراق    44يتوسع التقرير في الفصل األول )  (4)

ذلك مفيدًا   التوافق، في الطائفية/األثنية. وإذا كان  أو  النزاع  تفسير أسس  التي تساهم في  العوامل  كأحد 
، ام والنزاع والتي عانى العراق منهاالعراق، فإن التوسع فيه يفاقم أثر أحد الخطابات/العوامل المثيرة لالنقس 

ها  وهو أحوج إلى إبراز عوامل الوحدة الوطنية والتوافق. وال أدل من قلة فائدت  خالل العقدين المنصرمين،
نفسه يبين أنه:   تقرير البنكحول اإلصالح الهيكلي. ال بل أن  تقرير البنكمن غيابها في معظم مقترحات 
جعت أهمية التقسيم الطائفي/األثني لمصلحة التقسيم السياسي الحزبي،...، "في تنافس النخبة السياسية ترا

طالب الشعبية في تقديم الخدمات، محاربة  ]ثم ليتحول التنافس إلى معايير أخرى غير الطائفية/األثنية[ كالم
 . 159، ص الفساد، وانعدام الفرص"

 مالحظات تفصيلية:  (5)
مناطق متنازع عليها في حين أن ما هو متنازع عليه    أن نينوى وديالى وكركوك هي   10ورد في ص   ( أ)

 من الدستور(.  140مادة  الفي نينوى وديالى. أما كركوك فلها وضع خاص )  االقضية/هو بعض النواحي
يبلغ    39ورد في ص   ( ب ) %. وأشار 16% والمعدل الوطني  36أن معدل بطالة الشباب في العراق 

في و   .World Bank (2018)؛  صدرت عن البنك الدوليرقة  و التقرير إلى أن هذين المعدلين وردا في  
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سنة، إلى أن هذين المعدلين يعودان    24- 15التي تحدد فئة الشباب ب    تشير هذه الورقة،الحقيقة،  
معدلي البطالة لسنة  ل  لتخطيهما(. وباإلضافة  8و   4ص  .  Jobs in Iraq  ،Figure 1B)   2016لسنة  

فإنهما يختلفان عن  البيانات الم ن زَّلة عن    بهامش كبير،،  في بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء  2016
التالي  ،العراق الرابط  باستخدام  نفسه،  الدولي  للبنك  اإللكتروني  الموقع  األول،   10في  )  من  تشرين 

2020)  :https://data.worldbank.org/country/iraq.    هذهففي البنك  من    بيانات  كاًل  فأن 
ينطبقان على بيانات البطالة الصادرة عن الجهاز    2016طني لسنة  معدل بطالة الشباب والمعدل الو 

وهذا مثال في ضعف التنسيق في التقرير .  %، على التوالي(10.8% و 22.7)  المركزي لإلحصاء
 للبيانات المستخدمة فيه، بما فيها عدم استخدام مصادر البنك الدولي نفسه.  

طار تخطيطي يعتمد الحوافز للقطاعين الخاص  بإ   الهيكلياإلصالح    -الطريق المستقبلي    ًا: عساب
 إدارة اقتصادية متمكنة بوالعام 

 ( الفترة االنتقالية  7-1)
  النية /، الذي يمثل الحاجة الملحة2020/2021من المدى القصير،    ن االنتقال، أعاله، فأثانياً في    ت كما أشر 

خالل األشهر الماضية، عدم القابلية للبدء لتمويل عجز الميزانية/ميزان المدفوعات، وفي ذات الوقت، كما تبين  
تفعيل هذه اإلصالحات   يمكن  الذي  األبعد،  المدى  إلى  انتظارها،  هيكلية طال  تفعيل إصالحات  خالله في 

هيكل مؤسسي يعقب انتخابات منتصف    تشكيلولعل في مقدمة هذه العوامل،    .خالله، يعتمد على عدة عوامل
اإلصالحات.  2021 لهذه  مساند  ن،  أخرى، من  القصير   ينبغي  احية  األمدين  بين  "مواصلة"  عملية  وجود 

والمتوسط/البعيد. ويمكن القيام بذلك من خالل خطط وميزانيات قصيرة ومتوسطة المدى. على سبيل المثال،  
، وجود خطة تنموية خمسية تقابلها موازنة اتحادية خمسية  وسطاالتصال بين األمدين القصير والمتفي ما يخص  

"خرائط طريق" باإلضافة لبرامج تفصيلية لإلصالحات المنشودة وتشخيص تبعاتها،   لتفاصيل المالية لا  تتضمن
إلى التمويل التنموي بشكل متصل. ويفيد ذلك في    2021/ 2020بحيث يمكن االنتقال من التمويل الني للفترة  

ن اإلدارة الجديدة بعد حل إشكال  االقتصادية واالجتماعية/السياسية لإلصالحات. ذلك أ  السلبية  الثارتقليل  
حتى    . ويصح ذلكالتمويل الني، ستواجه استمرار الضيق المالي نتيجة الستمرار عدم كفاية العوائد النفطية

تلقيح سكان    زوال الخطر الحالي لوباء كورونا، الذي من المتوقع أن يعقب   بعد   تصدير النفطولو زادت عوائد  
عودة الطلب على النفط  من    ، وما يتبعها2020  الثاني/كانون األول  لنة في تشرينالعالم باللقاحات الجديدة المع

 .على مما ساد خالل فترة الوباءأب
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   وطنية متمكنة اقتصادية دارةالحاجة إل( 7-2)
، وكذلك في مختلف دول العالم، إن دور  2003راق في مختلف عهوده، بما فيها بعد تغيير  عاثبتت تجربة اللقد  

اال جوهري اإلدارة  دور  هو  االقتصادي  التقدم  ردع  أو  تحفيز  في  األهم  قتصادية  يكون    مرزا   :أنظر،  ويكاد 
متمكنة، من ناحية، وجهاز إداري  ك بدون إدارة اقتصادية وطنية  . لذلWorld Bank (1993)،  أ(-2018)

يقوم    ياجتماع   في الوزارات له صدقية وتوجهات وطنية بعيدأ عن الفساد والمحاصصة، من ناحية ثانية، وعقد 
  طروحات العلى دستور معدل أو جديد، من ناحية ثالثة، ال يمكن القيام بتغيير وإصالح جذري. لذلك مع أهمية  

في هذه الورقة البيضاء وتقرير البنك الدولي، في ما خال النقاط الخالفية المثارة    في   المقترحة   "اإلصالحات"و
وز الورقة هي  واحدة  االعتماد على وزارة  فإن  منعزل،  استشاري  وجهاز  المالية  عمومًا،ارة  أجزاء    ،  باقي  عن 

 . الفي أحسن األحو  ،سينتج عنه تنفيذ  ناقص لهذه "اإلصالحات" ،المنظومة الحكومية للوزارات 

البد    ،مستديمة  وتوجهات تنموية  ا صدقيةمدارة اقتصادية لهإلذلك إذا اعقب االنتخابات هيكل مؤسسي و 
بوض الشروع  االقتصاديخمسية    خطط/خطة  عمن  للتنويع  أعاله،  تنموية،  اليها  أوسع    المشار  على  تناقش 

أجهزتها التنفيذية( وداخل المجتمع لتكون من ضمن  و عام داخل الدولة )بوزاراتها    يالمستويات بغية خلق رأ
تضحيات من المجتمع في   ما ينطوي عليها منهذه الخطط    تتضمنالعقد االجتماعي/الدستور الجديد، بحيث  

الخطمقابل   هذه  تقوم  أن  للمواطنين. على  متوقعة  والخا  طمصلحة حقيقية  العام  القطاعين  تعاون    ص على 
  من قبل الدولة في   واسناد إيجابيفي إطار حوافز السوق، من ناحية،    لتحقيق التنويع االقتصادي المنشود،

ناحي من  الهدف،  لهذا  خدمة  اإلنتاجية  المجاالت  أفضل  في  االستثمارات  ثانية،تشجيع  العدالة و   ة  تحقيق 
  .ثالثةاالجتماعية ومنع التفاوت الكبير في الدخول والثروات، من ناحية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711



 35-28                                                                 تمويل الميزانية و"اإلصالح االقتصادي الهيكلي" في العراق

( 1ق )ــــــامللح   
داول ــــــــاجل  

 عدد العاملين في الجهاز الحكومي الممولين من الميزانية االتحادية( 1) جدولال

 مليون شخص 
0.92 2001 

1.91 2006 

2.66 2011 

3.03 2015 

2.91 2016 

2.89 2017 

2.89 2018 

2.94 2019 

 2020 

3.16 2020 -   

3.54 2020 -    

3.95 2020 -    

 .2006/2007 السنوية اإلحصائية  المجموعة لإلحصاء، المركزي  الجهاز: 2001 المصادر:
 .لجدول للسنوات المبينة في ا االتحادية الموازنات قوانين: 2006-2019
2020:     

الواردة في مشروع موازنة   2019االستخدام الحكومي في    يساوي رقم  (مليون   3.16)أ  -2020 المستحدثة  الدرجات  زائدًا 
مليون موظف ذكره وزير المالية في   3(، وهذا الرقم قريب من رقم 2020)األمانة العامة لمجلس الوزراء ، 2020

الفضائية  المقابلة مع   أنه، خالفا  .  2020أيار    22في    " العراقية "قناة  السابقةمع مالحظة  في  ،  للموازنات  ذ كر 
 الدرجات المستحدثة فقط وليس العدد الكلي للدرجات. 2020مشروع موازنة 

زائدًا الدرجات التي استحدثتها إدارة السيد عبد المهدي     2019مليون( يساوي رقم االستخدام الحكومي في    3.54ب )-2020
حزيران   7اليه وزير المالية في مؤتمر صحفي في    رقم يتوافق مع ما أشاروهذا ال  2020أوائل  /2019في أواخر  

 مليون.   3.5في أن عدد العاملين في الجهاز الحكومي يبلغ  2020
، حيث ذكر 10/10/2020مليون( مستخلص من مقابلة وزير المالية مع القناة الفضائية "الفرات"، في    3.95ج )-2020

"توظيف مئات الالف خالل الستة أشهر األخيرة من فترة  مليون مع إشارة إلى    4.5أن عدد "موظفي الدولة" يبلغ  
العامة   المنشآت. ولكنه لم يبين في ما إذا يمثل هذا الرقم االستخدام الحكومي فقط أم يشمل موظفي  الوزارة السابقة"

 ص  أ،-2018عامة، مرزا )المنشآت  مليون يعملون في ال  0.55في القطاع العام أيضًا. فإذا افترضنا أنه يشمل  
 . هذا الجدولفي مليون كما مبين  3.95(، يصبح االستخدام الحكومي 66

 .المنشآت العامةولكن ليس    .اإلدارة العامة والتعليم والصحة والقوات المسلحة، الخ، بما فيهم في كردستان  يشمل الجهاز الحكومي:  مالحظة:
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 إلى االستخدام الكلي  والمنشآت العامةلحكومي ( نسبة االستخدام في الجهاز ا1الجدول ) تابع
                    

                    

 % 

              :   

                                        

          

   ق ص د 

 

   ف ش ص

   ل 

    ط    

 

 

% 

 

 ق ة     ل 

 

 

   ف ش ص

  

  

  

  

 ش ص  ف 

       ع
        

        
       ع

        

       

        

        

43 36 3,300 550 2,750 7,629 11.9 8,659 2012 

43 36 3,554 550 3,004 8,296 10.6 9,280 2014 

39 33 3,436 550 2,886 8,734 13.8 10,132 2017 

37 31 3,436 550 2,886 9,178 13.8 10,647 2018 

36 31 3,492 550 2,942 9,645 13.8 11,189 2019 

43 36 3,427 550 2,877 7,962 11.3 8,969       2012-14 

38 32 3,455 550 2,905 9,186 13.8 10,656       2017-19 

 .(63، 62، ص  2018: مرزا )2019-2012وقوة العمل  2014- 2012دل البطالة واالستخدام في المنشآت العامة عم المصادر:
 ( أعاله. 1الجدول )و  (،63، ص 2018): مرزا مياالستخدام في الجهاز الحكو 

 .  2018الموجز االحصائي  -العراق (  2019: الجهاز المركزي لإلحصاء )2017معدل البطالة لسنة 
. كما افترضت 2019-2017كذلك في    استمر  2014-2014عدد العاملين في المنشآت العامة للسنوات    أن  افترضت    مالحظة:

 . 2019-2018في  استمر كذلك 2017معدل البطالة في  نأ

 ( عدد المتقاعدين 2) جدولال
 شخص مليون  

           ركزي  إلحص ء 

 ن ين      ي ي    ق ع 

 هيئ     ق ع     ط ي   

     ق ع ين ع     

 

1.74 1.74 2010 

1.80 1.73 2011 

1.83 4.08 2014 

2.07 4.82 2015 

2.20 4.61 2017 

2.24  2018 

 ، 10/2020/ 31ل في زَّ ن  ، م  لموقع اإللكتروني للهيئةا  -  [التقاعد العامةهيئة ]  اعد الوطنيةهيئة التق المصادر:
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/StatisticsAuthority.aspx. 

 : http://cosit.gov.iq/ar ،2020/ 10/ 11في  م ن زَّل، كتروني للجهازإللالموقع ا –لإلحصاء  ي الجهاز المركز 
 الباب الثاني عشر.  ،2014/2016ة اإلحصائية السنوي جموعة الم: 2010-2015
 ، الباب الثاني عشر. 2018/2019السنوية المجموعة اإلحصائية : 2017-2018
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 فائض/عجز ميزان المدفوعات والتغير في االحتياطيات الدولية (3) جدولال
 مليار دوالر 

2020 2019 
 

  فعلي فعلي/إسقاط

 ات ــــالمدفوع  
 استيراد القطاع الخاص  45.4 43.7
 االستيراد الحكومي  12.8 4.6
 BOP في والمالية المدفوعات الجارية والرأسماليةباقي  صافي  14.7 9.9

 مجموع المدفوعات  72.9 58.3
 ادراتــــالص 81.6 43.6
 مجموع المدفوعات( –التغير في االحتياطيات الدولية )الصادرات  8.7 14.6-

 المصادر:  
 :  ـيفعلــــــ

و  الخاص  القطاع  والصادراتاالستيراد  استيراد  نفطية(    الحكومي  وغير  المدفوعات  )نفطية  باقي  وصافي  الدولية  االحتياطيات  في  والتغير 
  2و  1والفصلين  )مقسم إلى أربعة فصول(    2019: بيانات ميزان المدفوعات العراقي لسنة  2020حزيران  -BOP   ،2019في

    .https://cbi.iq/news/view/725، لبنك المركزي العراقيوني لاإللكتر موقع ال، 2020من سنة 

الخاص   القطاع  المركزي،  11/2020/ 30-1/7استيراد  البنك  في  العملة"  "نافذة  مبيعات  لموقع  ال:  العراقياإللكتروني  المركزي  ، لبنك 
nhttps://www.cbi.iq/currency_auctio . 

 . https://oil.gov.iq ،وزارة النفط العراقيةاإللكتروني ل موقعال:  2020/ 30/11 -1/7 الصادرات النفطية:

+ صافي المدفوعات في الحساب الجاري )عدا االستيرادات من السلع والخدمات(    =:  BOPصافي باقي المدفوعات في  )أ(    :اتمالحظ
 حساب السهو والحذف.  + حساب رأس المال والحساب المالي )عدا التغير في االحتياطات الدولية( 

  المقبوضات )عدا الصادرات(.  –يعني صافي المدفوعات: المدفوعات و 
الخاص كما يظهر في ميزان المدفوعات يشمل التحويل فقط في مبيعات النافذة ولكن لغرض استيراد القطاع  )ب( بالرغم من أن  

 ة )التحويل والنقد(. ( في المتن، فأنه يشمل في هذا الجدول جميع مبيعات النافذ4السهولة في التصنيف، في الشكل ) 
 إسقـــــــــــــاط: 

 س استمرار اتجاه المبيعات الشهرية لنافذة العملة كما في األشهر السابقة. : اسقاط على أسا2020كانون األول استيراد القطاع الخاص 
االستيراد  مضروبة ب   2019  في النصف الثاني إلى النصف األول من  االستيراد الحكومينسبة  :  2020كانون األول  -تموز  استيراد حكومي

 .2020النصف األول  الحكومي في
 .31مليون برميل/يوم ×  2.8دوالر/برميل × تصدير  46.5سعر : 2020صادرات النفط الخام كانون األول 

ضروبة م  2019: نسبة الصادرات غير النفطية في النصف الثاني إلى النصف األول من  2020كانون األول  -الصادرات غير النفطية تموز
 .2020بصادرات النصف األول 

ونهاية  مليار دوالر(    67.6)  2019في نهاية سنة    االحتياطيات الدوليةككل: يساوي الفرق بين    2020الدولية لسنة    التغير في االحتياطيات
 ( أدناه.5الجدول ) مليار دوالر(، كما مبينة في 53.0) 2020

التغير في االحتياطات  - ياستيراد القطاع الخاص والحكوم -= الصادرات  تبقيم ككل: 2020 لسنة BOPصافي باقي المدفوعات في 
 .الدولية
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 ترليون دينار  ، 2020-2018 والمنفذةاالتحادية المخططة  ميزانيةالفائض/العجز في ال  قيمةنسبة و  (4) جدولال
ن بة   عجز/  فائض إ ى  

   نفقات  % 
   فائض/  عجز 

 ( النفقات - اإليرادات )
   نفقات  ت  إل ر   

  

    طط      نفذ 
 )     زنة( 

    نفذ 
    طط  
 )     زنة( 

    نفذ 
    طط  
 )     زنة( 

    نفذ 
    طط  
 )     زنة( 

  

 )فعلي(         2018 104.2 80.9 91.6 106.6 12.5- 25.7 12.0- 31.8

 تشرين األول-كانون الثاني   63.2  88.6  25.5  40.3

 كانون األول  – الثانيرين تش  17.7  17.9  0.2  1.3

 )فعلي(         2019 133.1 111.7 105.6 107.6 27.5- 4.2- 20.7- 3.7-

 تشرين األول-كانون الثاني   74.5  73.6  0.9-  1.1-

 كانون األول  – الثانيتشرين   37.3  34.0  3.3-  8.9-

-32.5 -54.6 -25.5 -81.2 52.9 67.4 78.3 148.6 2020 

تشرين األول       –كانون الثاني   57.9  43.1  14.8-  25.5-
 )فعلي(

  كانون األول – الثاني تشرين  20.5  9.8  10.7-  52.2-
 )فعلي/إسقاط(

 المصادر: 
 : ي ــفعلــ

 )الذي تم سحبه(.   2020ومشروع موازنة  2019و  2018 االتحادية الموازنات النفقات واإليرادات  المخططة مأخوذة من
تشرين إلى    2018الشهرية المنزلة من الموقع اإللكتروني لوزارة المالية للسنوات    اكسيلملفات    مأخوذة من  المنفذة  يراداتالنفقات واإل

لشهر كانون األول   رقمي مجموع اإليرادات ومجموع النفقاتعدا    ""حساب الدولة لغاية ... للموازنة االتحادية  والمعنونة  2020  األول
حساب الدولة لغاية كانون األول    وجود  لعدم  )الموقع االحصائي(  يموقع اإللكتروني للبنك المركزي العراقمن ال  اللذان أخذا  2018
 . وزارة الماليةل الموقع اإللكتروني في  2018

 : قيمة صادرات النفط الخام، الموقع اإللكتروني لوزارة النفط × سعر الصرف الرسمي. 2020اإليرادات النفطية تشرين الثاني 
 : ــاط ــإسق

 تشرين األول-كانون األول إلى نفقات كانون الثاني-الثانيتشرين  نسبة نفقات    حسابتم اواًل  :  2020كانون األول    -تشرين الثاني  النفقات
استخدم متوسط موزون لهاتين ثم  باالعتبار  تسويات النفقات االضافية في نهاية السنة(    يتم األخذ)حتى    2019و  2018  يفي عام
تشرينحتساب  ال  النسبتين خالل  للنفقات  األول  -الثاني  اسقاط  كانون    2020كانون  الفعلية  النفقات  األول -الثانيبداللة    تشرين 
  ، 2019سنة  ألن النفقات في    2018وزن أعلى لسنة  ويعود    . 2019سنة  نسبة  وثلث ل  2018سنة  نسبة  واألوزان هي ثلثين ل  .2020

نتيجة   اإلجراءات الحكوميةفة لتسويات نهاية السنة، على نفقات املتها  باإلضاكانون األول شملت،  -الثانيخالل األشهر تشرين  
 . 2019فسوف لن تكون بنفس مقدارها أو نسبتها في   2020إن تكررت في وهذه  .لالحتجاجات

 :اإليرادات
دات غير النفطية في  استخدمت نسبة اإليرا  ،هذه اإليرادات  إلسقاط:  2020كانون األول  -تشرين الثاني  اإليرادات غير النفطية

، وضربت باإليرادات غير النفطية 2019  تشرين األول- كانون األول إلى هذه اإليرادات في كانون الثاني-الثانيتشرين  
 .  2020 تشرين األول-الفعلية كانون الثاني

سعر الصرف  ×    31×    مليون برميل/يوم  2.8تصدير  ×    دوالر/برميل    46.5سعر  :  2020كانون األول    اإليرادات النفطية
 دنانير للدوالر(.  1,182) الرسمي

715



 35-32                                                                 تمويل الميزانية و"اإلصالح االقتصادي الهيكلي" في العراق

 أرصدة االقتراض العام الداخلي واالحتياطيات الدولية  (5) جدوللا
 االحتياطيات الدوليةرصيد  الداخلي، ترليون دينار  االقتراضرصيد 

 من البنك المركزي  نهاية الفترة 
 )السوق الثانوية(

من الجمهور  
 يار دوالر مل ترليون دينار  المجموع والمصارف

 )فعلي(          2019 67.6 79.9 38.3 24.2 14.1
40.5 23.8 64.2 62.7 53.0 2020          
 )فعلي(    حزيران 65.6 77.5 37.9 19.4 18.4
 تشرين األول  )فعلي(  57.6 68.0 52.2 23.8 28.5
 األول  )إسقاط(كانون  53.0 62.7 64.2 23.8 40.5

 : ادر ــالمص 
 : فعلــــي 

 ، لبنك المركزي العراقيل اإللكتروني  موقعال، 2020 تشرين األول -2019االقتراض الداخلي:  د رصي
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=01/31/2015&dtTo=09/28/2020&tmId=346&dtformat=MMM,yyyy. 

 Gross]لدى البنك المركزي[    بيةإجمالي الموجودات األجن":  2020  تشرين األول  -2019الحتياطيات الدولية :  رصيد ا

Foreign Assets of CBI" ، لبنك المركزي العراقي،   ل اإللكتروني موقعال 
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=09/28/2020&tmId=392&dtformat=MM,yyyy. 

 : إسقاط
  نون مجلس النواب بتخويل وزارة المالية االقتراض الداخلي قا :  2020كانون األول  -االقتراض الداخلي: تشرين الثاني  رصيد  

  ولقد افترضت أن وزارة المالية   (. 2020؛ مجلس النواب )ترليون دينار في هذين الشهرين  12بمقدار    والخارجي
 وزع بالتساوي على الشهرين. ولقد، )السوق الثانوية( المركزي ستلجأ القتراض جميع هذا المبلغ من البنك 

الدولية كانون األولاالرصيد   الدولية=    :2020  حتياطيات  أليه    2020في نهاية تشرين األول    االحتياطيات  + ما يقود 
السحب من  ، مع افتراض سرعة أكبر في  2020ترليون دينار لما تبقى من    12رار االقتراض الداخلي بحوالي  استم

،  2020مليار دوالر في نهاية    53.0  حوالي  إلى  هذه االحتياطيات  هذا يعني ربما وصولو   . الدولية  االحتياطيات
 مبينة في هذا الجدول. 

أو في موقعه اإللكتروني   للبنك المركزي السنوية  النشرة اإلحصائية  بسبب عدم نشر بيانات عن "االحتياطيات الدولية" في    مالحظة:
الفرق  إن  يالحظ    ،من ناحية أخرى   ".[لدى البنك المركزي ]الموجودات األجنبية  إجمالي  "هو بيانات    لها  "بديل"  استخدمت  

"صافي التي تظهر كفقرة في    التغير في االحتياطيات الدوليةعلى    دائماً   ال ينطبق   ، لهذا اإلجمالي،بين سنة وأخرى 
  فرق اإلجمالي ن  أ. على سبيل المثال، فاألصول االحتياطية"  -4"أي فقرة     العراقي:  ميزان المدفوعاتل  "الماليالحساب  

قت الذي يظهر و مليار دوالر في ال 3.3مليار دوالر( يساوي  64.3)  2018مليار دوالر( و 67.6) 2019بين سنتي 
في بيانات ميزان المدفوعات  دوالر  مليار    8.7مقدار  "( بطيةاألصول االحتيا  -4""التغير في االحتياطيات" )أي فقرة "   فيه

، في  2020لميزان المدفوعات لسنة    قاطيسإي  . ولكن ف2019النشرة اإلحصائية السنوية  في    ةالوارد  2019لسنة  
المتن، (  3والشكل )   أعاله،   ( 3الجدول ) التغير في االحتياطيات الدولية  في  على الفرق بين    في الميزان  تنطبق فقرة 

   مليار دوالر(.  14.6-)  لجدولا في هذا  2020و 2019جنبية بين إجمالي الموجودات األ
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 2020-2018ار المستهلك( في العراق معدل التضخم السنوي )أسع( 6الجدول )
   100=2012الرقم القياسي،  %معدل التضخم، 

الرقم القياسي 
 العام 

األغذية والمشروبات  
األغذية والمشروبات   الرقم القياسي العام  غير الكحولية 

   غير الكحولية 

    104.3 97.0 2017 

0.4 0.5 104.7 97.5 2018 

-0.2 0.0 104.5 97.5 2019 

0.4 -0.5 104.9 97.1 2020 

تشرين    -  2017، كانون الثاني  (CPI)رقام القياسية ألسعار المستهلك  لألالجهاز المركزي لإلحصاء: البيانات الشهرية    المصدر:
 . number/cpi-index/index-http://cosit.gov.iq/ar/stat ،، الموقع اإللكتروني للجهاز2020األول 

فيساوي    2020معدل التضخم لسنة  يساوي متوسط العشرة أشهر األولى من السنة. أما    2020الرقم القياسي لسنة    مالحظة:
 .  2019لعشرة أشهر األولى من لنسبة التغير في هذا الرقم إلى متوسط الرقم القياسي 

 ، دنانير للدوالر 2020-2008( أسعار الصرف في العراق 7الجدول )

نافذة البنك المركزي  سعر   سعر السوق 
  س )سعر الصرف الرسمي( األسا

1,203 1,193 2008 

1,182 1,170 2009 

1,185 1,170 2010 

1,196 1,170 2011 

1,233 1,166 2012 

1,232 1,166 2013 

1,214 1,166 2014 

1,247 1,167 2015 

1,275 1,182 2016 

1,258 1,184 2017 

1,209 1,183 2018 

1,196 1,182 2019 

1,227 1,182 2020 

 : 2020/ 12/ 2لة في زَّ ن  الموقع اإللكتروني للبنك المركزي العراقي، بيانات م   المصدر:
 . https://cbi.iq/news/view/1137  :سعر  نافذة البنك المركزي األساس )سعر الصرف الرسمي(

 . https://cbi.iq/news/view/1128  :سعر صرف  السوق 

 . 2020تشرين الثاني  - يان متوسطيهما خالل الفترة كانون الثانيسعري الصرف الرسمي والسوق يساو :  2020  مالحظة:
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 مصادر الورقة 
( الوزراء  لمجلس  العامة  للسنة  (  2020األمانة  العراق  لجمهورية  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  "مشروع 

اديين  شبكة االقتصالموقع اإللكتروني لأيلول،    10دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان،    "،2020المالية/
 .2020أيلول،  12،  العراقيين

النهائي لخلية الطوارئ لإلصالح المالي  أ(- 2020)  وزارة المالية التقرير  ن ز  لت    ين األول،تشر   10  ،الورقة البيضاء: 
 ، 10/2020/ 12 الورقة في

 https://media.shafaq.com/media/arcella_files/1602585316356()2020-10-11-2350%20WP.pdf . 

 تشرين األول،  30يان وزارة المالية بشأن رواتب شهر تشرين األول"،  "ب ( ب -2020)  _______ 

http://mof.gov.iq/Pages/MOFBannerHeadlineDetail.aspx?BannerNewsID=864#. 

 ، 2020تشرين الثاني،   12، قانون تمويل العجز المالي( 2020) العراقي مجلس النواب 
https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-1.pdf . 

،  اء""احاديث الثالث( "مالحظات على مقترح توزيع عوائد من النفط على السكان في العراق"، كتاب  2017) مرزا، علي
 الجزء الثامن، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد. 

 . أغسطس/، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، آباالقتصاد العراقي، األزمات والتنميةأ( - 2018) _______

_______  (2018-" اقتصاديةب(  العراق،  نفطية-مسائل  في  النفطية  التراخيص  عقود  في  المقاول  عائد  - معدل 
 تشرين الثاني/نوفمبر.  3"، شبكة االقتصاديين العراقيين،  عية أوليةالحظات استطال م

الم ت ب عة واألزمات  ، الهيكل اإلنتاجي، السياسات  2020-2003قضايا اقتصادية في العراق  "  أ(-2020_______) 
 أبريل. /نيسان  14، شبكة االقتصاديين العراقيين، "الحالية

س  "  ب(-2020_______)  في  كورونا  وباء  العالميةتأثير  النفط  في    وق  المنتجة  الدول  على  المتوقعة  والتبعات 
 . آب/أغسطس 20، شبكة االقتصاديين العراقيين، "المنطقة العربية

Cordella, T., and H. Onder (2020) ‘Sharing Oil Rents and Political Violence.’ European 

Journal of Political Economy 63: 101882. 

Devarajan, S., G. Raballand, and T. M. Le. (2012) ‘Direct Distribution, Taxation, and 

Accountability in Oil-Rich Economies: A Proposal.’ Working Paper 281, Center for 

Global Development, Washington, DC. 

Gupta, S, A. Alex Segura-Ubiergo, and E. Flores (2014) ‘Direct Distribution of Resource 

Revenues: Worth Considering?’ IMF Staff Discussion Paper. 
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World Bank (1993) The East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy, 

Published for the World Bank, Oxford University Press. 

 _______ )2018( ‘Jobs in Iraq: A Primer on Job Creation in the Short-Term’, Washington, 

DC. 
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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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