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 ثن أيام ستة يف واالرض السوىت خلق الذي هى

 وها االرض يف يلج ها يعلن العزش علً استىي
 وهى فيها يعزج وها السواء هي ينزل وها هنها خيزج

 بصري تعولىى مبا واهلل كنتن ها أيي هعكن
  صدق اهلل العلي العظين  
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 اإلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء

 إىل هي اضاء ظلواث الــــــــــــذًيا 

 
ً
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 إىل هي ل أُْٓ ســـــــــــــــــــْاٍ 

 ّطٌي احلبيب العشاق . . . . . . . . . . . . . فخشًا ّإكـــــــــــــــــــــــشاهاً 

 إىل هي أجِش الفؤاد لشحيلــــــــــَ

 ّاهـــــــــــــــــــــتٌاًاً 
ً
 جذي " يشمحَ اهلل " . . . . . . . . . . . . . . . ّفاء
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 إخْتي ّأخْاتي . . . . . . . . . . . . . . . فخشًا ّ اعــــــــــــــــــــتضاصاً 

 إىل هي احنٌي اكشاهًا هلن 

 أساتزتي الفاضل . . . . . . . . . . . . . . . إجالل ّ احـــــــــــــــــرتاهاً 

 ّ صهالئي ّصهيالتي الزيي طاملا سألْا عي أحـــــــــــْايل إىل كل احبائي ّاصذقائي 

 أُذي مثشة جِذي ُزا
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 رــــــــــــــــر وتقديـــــــــــــــشك
الحمُد هلل القوي القادر الولي الناصر الذي جعَل العقُل أرجح الكنوز وأشرف المعالي والمفاخر، 

أسجُد لُو  ببيائو األسرار والضمائر وتنورت بأنواره القموب والبصائر، واستضاءتفشرقت بآياتو ، 
ني بالقدرة وحدْه سبحانو وتعالى، وأحمده عدد خمقو وزنة عرشو ورضا نفسو ومداد كمماتو، أن أمد

 .عمى إنجاز ىذا البحث
والصالة والسالم عمى ذي العنصر الطاىر المبعوث بشيرًا لممؤمنين ونذيرًا لمكافرين، المؤيد بالقرآن 

 حبو المنتجبين  وبعد ....الطيبين الطاىرين الغر الميامين وص آلةوعمى 
 لكل من غمرني بعطائو : امتنانيتدعوني فروض األمانة والوفاء أن أتقدم بجل  

الذي أوصمني إلى نياية مشوار  عبد العظيم عبد الواحد الشكريأ.د. ُأستاذي الفاضل المشرف 
وتوجيياتو القيمة األثر الفاعل ومتابعة عممية رصينة ، إذ كانت آلرائو السديدة  الدراسة بأخالٍق نبيمة

خراجيا بشكميا الحالي ، جزاه اهلل عني خيرًا....  في إنضاج الدراسة وا 
ولكل ما  ،كما أتقدُم بالشكِر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة المناقشة لتفضميم بقبول مناقشة البحث

 اهلل عني خير الجزاء... تستيدف التقويم واإلغناء جزاىم مةو من مالحظات عممية موضوعية قي  نيبدو 
 والشكُر والعرفان موصول لألساتذة الكرام المقوم المغوي والمقوم العممي لمراجعتيم البحث...

األستاذ  الدكتور كمية االدارة واالقتصاد ويسعدني ويشرفني ان أتقدم بالشكر واالمتنان إلى السيد عميد 
كل التقدير  االنبيمة خالل سنوات الدراسة، فميلمواقفو العممية واإلنسانية  الجبوري كريم سوسن

الذي قدم  العممي معاون العميد طاىر ريسان الدكتور األستاذ تقدم بالشكر الجزيل إلىأواالحترام، كما 
كما أتقدم لنا كل الدعم والمساندة خالل مدة الدراسة والبحث فمو كل التقدير واالحترام ودوام التوفيق، 

 .االقتصادقسم  ةرئيس جاسم شعيبث سندس  ةتاذاألس بالشكر والتقدير
موني خالل ممن رافقوني وعماألفاضل  أساتذتي كل وعرفانًا بالجميل أتوجو بعميق الشكر والتقدير إلى

 ...أداميم اهلل بألف خير. كميةسنوات دراستي في ال
 لما / فرع الديوانيةشركة توزيع المنتجات النفطية إلى موظفي  واالمتنانكما أتقدم بالشكر والتقدير 
 الدراسة ، جزاىم اهلل خير الجزاء...  مدةقدموه من مساعدة خالل 

ابراىيم ومناف مرزة وعمي  صداقتيم ومحبتيم ) اكتسبتوالشكر والتقدير لزمالئي في الدراسة الذين 
لى جميع طمبة كمية االدارة واالقتصاد (وميادة حسن  اىمف  الدراسة.... مدةالذين عاصرتيم  وا 

 
                                واسأل اهلل دوام التوفيق والنجاح انو قريب مجيب....                      

           البــــاحــث 
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  قائمة االشكال البيانية

 الصفحة عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل رقم الشكل 
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 المستخمص                                       

عمى  تعتمد بشكل أساس ؛موردحادية الأ، بأنيا ذات اقتصاديات بمدان النفطية ال معظمتتسم      

من  النفطية البمداناقتصادات  يياروقد نجم عن ذلك ان ،العامةفي تمويل الموازنة  نفطيالمورد ال

لييا عبر قناة إاألزمات والتقمبات االقتصادية العالمية  جاءت، و تقمبات االسواق النفطية  خالل

 بواسطة الخام تتأثر االقتصاديات النفطية بارتفاع وانخفاض أسعار النفط فقدالمورد النفطي، 

 اتاالقتصاد عوتخض ،القطاعات غير النفطية إلى يقطاع النفطالوعدم الثبات من  اتالتذبذب

 المحمي االجمالي،في الجزء األكبر من الناتج  تسيمليذه التغيرات في جميع القطاعات التي 

إلى تحميل وتشخيص االثار التي يمكن ان تخمفيا تقمبات أسعار النفط  البحث اىذ سعىوعميو 

التي ال يمكن فصميا عن خصائص االقتصاديات الريعية  مؤشرات استدامة الدين العام في 

الى الكشف عن طبيعة العالقة واتجاىيا بين اسعار النفط الخام لذا ىدف البحث  النفطية.

ومؤشرات استدامة الدين العام في البمدان النفطية )السعودية ،الجزائر، العراق(، من خالل تفسير 

نموذج القياسي الذي يتم فضاًل عن بناء األ،  في تمك الدولن والعالقة بينيما واقع أداء المتغيري

و اسعار  GDPبو اختبار طبيعة واتجاه العالقة بين أسعار النفط الخام ونسبة العجز والفائض/ 

ىم ، ومن أمدول المختارة ) السعودية والجزائر والعراق(ل GDPالنفط الخام ونسبة الدين العام/

أن اسعار النفط الخام العالمية تؤثر بشكل غير مباشر عمى النتائج التي توصل الييا البحث ىي 

 ،مؤشرات استدامة الدين العام في بمدان عينة البحث عن طريق قناتي الموازنة العامة والدين العام

 تصاد الجزائري،واالق واالقتصاد العراقي ،وقد تمت االستعانة باقتصاد المممكة العربية السعودية

    في البمدانالعالقة بين اسعار النفط الخام العالمية ومؤشرات استدامة الدين العام لتحميل 

ج المحمي و الفائض الى الناتسعار النفط الخام والعجز أمدى التشابك واالرتباط بين او ، النفطية 

 ية عينة البحث . فطالن بمدانفي اللى الناتج المحمي االجمالي االجمالي والدين العام إ
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 المقدمة

تقدير  في الدول ىذه تعتمد إذ البمدان النفطية، غمبأ في الرئيس العصب النفطي المورد يمثل    
 وأية المورد، ىذا تصدير من المتأتية االيرادات عمى واالستثماري الجاري انفاقيا وتنفيذ ايراداتيا
 انخفضت فكمما ،اقتصادات البمدان النفطية  عمى بآثارىا تمقي عالمًيا النفط في أسعار تقمبات
 وسياستيا، خططيا تنفيذ عمى الدول تمك مقدرة في إلى تراجع ذلك ادى كبيرة بصورة النفط أسعار

 كبير اختبلف حدوث إلى قادت الميمة التطورات من مجموعة إلى اسواق النفط العالمية وتخضع
من  ةخصوصي تأخذ خاصة طبيعة ذو النفطية السوق أن حيث ، والطمب العرض ميزان في

عمى  تأثيرىا ودرجة أىميتيا تتفاوت والتي ، السياسية العوامل مع االقتصادية العوامل تداخل
 .السوق في الخام سعار النفطأ

البمدان النفطية  في زمةأ من عنو سفرتأ بما بالخطر اإلحساس النفط سوق تغيرات عمقت
دوالر في السنوات القريبة  70( أذا بقى سعر النفط دون العراقو الجزائر   و السعودية)وخاصة 
لى، و  القادمة  األجنبية العممة من األخرى الطمب ومصادر االستيرادات تكيف صعوبة جانب ا 
 القاعدة في تنويع انجاز امكانية استبعاد اخرى جية ومن ، تمويل يتعذر كبيرة عجوزات دون

العام        وبالتالي تمجأ البمدان النفطية الى الدينالنفطي  المورد نقص عن لمتعويض اإلنتاجية
  . وازنتياتعويض النقص الحاصل في مل) الخارجي والداخمي )

 في تشترك عنيفة وانييارات عالية صعود موجات 1974 عام بداية منذ األسعار شيدت فقد  
 تقمب عبلقة ان كما ،ات االقوى تغير ال مديات في تفوقيا لكنيا األولية السمع بقية مع خصائصيا
 الزائد، الطمب وأ العرض فائض ومع النفط عمى العالمي والطمب العرض بتذبذب األسعار
ن، االستقرار بعدم ايضاً  وتتصف  النفطي الخزين وحركة ،االسواق المستقبميةو  التوقعات وا 
 تنعكس والتي والطمب، العرض بين بدائيةال الفجوة تقميص او توسيع شأنيا من بيما، المرتبطة

 اضطراب ايام تتسارع متبادلة تغذية في التوقعات عمى جديد من لترتد الفعمية األسعار في
 .السوق

 نتيجة األخيرة السنوات خبلل لمغاية منخفضة نمو معدالت البمدان النفطية اتاقتصاد حققت
 اإلنتاج وانخفاض النفط أسعار أدى انخفاض وكذلك ، النفطي، والناتج أسعار النفط انخفاض
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العام )الداخمي  الدين ازداد بينما ،لمبمدان النفطية في الموازنة العامة عجز تحقيق إلى النفطي
 .لمغاية مستويات مرتفعة إلى والخارجي ( 

 فانخفاض . االقتصادية لآلفاق محورية أىمية العالمية النفط سوق في التطورات تكتسب لذلكو  
نسبة و  GDPنسبة العجز او الفائض / عمى ًا او ايجابي سمبياً  تأثيرا سيؤثر النفط أسعار
 .في البمدان النفطية خاصًة العراق  GDPالدين/

 تجارة حجم فيما يخص اتخاذ منحنى مغاير، إلى العالمية النفط سوق في األخيرة التطورات تشير
عادة العالمية، النفط  الدول عمىات انعكاس التطور لذلك يكون أن المتوقع ومن ،خارطتيا رسم وا 

 وقس خارطة عمى اءاألعض الدول تتبؤىا التي  اليامولممكانة  راً نظك بأو ة منظم يف األعضاء
 النفط من المؤكدة العالمية من االحتياطيات  األكبر الجزء بفضل استحواذىا عمى العالمية، نفطال

 العالمية . األسواق إلى وتصديره بإنتاجو تقوم وما الخام،

المستقبمية طويمة  العامة يراداتواإل العامة عمى توقعات النفقات العام ينالد   ستدامةاوتعتمد 
و أو خفض النفقات أويتم بموجب ىذه التوقعات تعديل السياسات الحالية سواء بزيادة  ،جل األ
لى الناتج المحمي إمعدالت الزيادة السريعة في نسبة الَدين  العام  دعوت  العامة ،  يراداتاإل

، ويستثنى من ذلك  باالستدامةتمتع الدول   استمرارفي  اً ؤثرة سمبكثر العوامل المأمن اإلجمالي 
مثقل  الوقت نفسووفي ،  ينالد   ستدامةابعض الحاالت الخاصة كالعراق الذي يعاني من ضعف 

، ويجب عمى الدولة توافر القدرة السياسية والقانونية واالقتصادية لمحكومة لمحد من  بالَدين  العام
نمو تكاليف برامج االنفاق غير الكفؤة ، أو السماح ليا بالنمو ضمن معدالت معينة ، أو ايجاد 

 مصادر جديدة لئليرادات أو رفع معدالت اإليرادات الحالية .

 :اهمية البحث 

،  دول العينةتأثر بيا اقتصادات البحث من انيا تكشف عن الكيفية التي تتأتي أىمية ىذه     
تأثير  سعار النفط الخام وأثرىا عمى مؤشرات استدامة الدين العام ، وعن مدىأ نتيجة التقمبات في

 نتيجة التقمبات في أسعار النفط الخام العالمية. بمدانىذه المؤشرات في تمك ال
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 : مشكمة البحث

تقمبات اسعار النفط الخام االيجابية والسمبية في بعض البمدان النفطية تحديا كبيرا في تمثل    
مدى تأثيرىا عمى مؤشرات استدامة الدين العام ، من خبلل االثر المزدوج ليذه التقمبات . لذا 

سعار النفط الايجابي او سمبي  يركز البحث عمى االجابة عمى التساؤل التالي : ىل ىناك تأثير
  .  بمدان عينة البحثين العام للخام عمى مؤشرات استدامة الد  ا

 : فرضية البحث

 بشكل غير مباشر اسعار النفط الخام العالمية تؤثر أن :  مفادىا يةينطمق البحث من فرض   
عن طريق قناتي الموازنة العامة والدين  عينة البحثمؤشرات استدامة الدين العام في بمدان عمى 
  .العام

 : هدف البحث

ييدف البحث الى الكشف عن طبيعة العبلقة واتجاىيا بين اسعار النفط الخام ومؤشرات   
)السعودية ،الجزائر، العراق(، من خبلل تفسير واقع أداء  البمدان النفطيةة الدين العام في استدام

نموذج القياسي الذي يتم بو اختبار فضبًل عن بناء األ ،المتغيرين والعبلقة بينيما في تمك الدول
و اسعار النفط  GDPطبيعة واتجاه العبلقة بين أسعار النفط الخام ونسبة العجز والفائض/ 

 لدول العينة. GDPالخام ونسبة الدين العام/

 :منهجية البحث 

لبموغ االىداف التي يسعى الييا البحث والختبار فرضيتو تم االعتماد في ىذا البحث عمى    
المنيج االستقرائي من خبلل اتباع االسموبين الوصفي التحميمي وذلك لوصف الظاىرة وتحميميا 

تقمبات اسعار النفط الخام العالمية وتأثيرىا عمى مؤشرات استدامة  وايضاح االثار الناجمة عن
س تقمبات تمويل الموازنة لمبمدان النفطية واالسموب الكمي )القياسي( لبيان اثر قيا في الدين العام

 في السعودية والجزائر والعراق اسعار النفط الخام العالمية عمى مؤشرات استدامة الدين العام
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 تتمثل حدود البحث بما يمي :  :حدود البحث 

 اوال :الحدود المكانية لمبحث/ االقتصاد السعودي والجزائري والعراقي 

 ( 2019 – 2000الزمنية )ثانيا: الحدود الزمانية لمبحث/ اشتمل البحث عمى المدة 

 هيكمية البحث : 

لغرض الوصول الى اىداف البحث واختبار صحة الفرضية فقد تم تقسيمة عمى ثبلث فصول ،   
تناول االول منو إطار نظري ومفاىيمي لموضوع االسواق النفطية العالمية واستدامة الدين العام 

ول إطار نظري لبلسواق النفطية وكرس ألخبلل ثبلث مباحث ، عرض المبحث اوذلك من 
نظري الستدامة الدين العام ومؤشراتيا في حين ركز المبحث الثالث عمى ال طارإلاالمبحث الثاني 

 اسس العبلقة بين اسعار النفط الخام العالمية ومؤشرات استدامة الدين العام . 

ار النفط الخام العالمية واستدامة العبلقة بين تقمبات اسع واقع أما الفصل الثاني فقد اىتم بتحميل
الدين العام في البمدان النفطية المختارة )السعودية والجزائر ( مع إشارة خاصة لمعراق لممدة 

العبلقة بين تقمبات ب مباحث، ابتدأ المبحث االول بثبلث( وقد جاء ىذا الفصل 2019 -2000)
( وذىب 2019-2000عودية لممدة )اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في الس

لتحميل العبلقة بين تقمبات اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في اني المبحث الث
تحميل العبلقة بين تقمبات اسعار النفط  ثالثما المبحث ال( ، ا2019 – 2000الجزائر لممدة )

 ( .2019 – 2000الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في العراق لممدة )

بين تقمبات ختصر الفصل الثالث من االطروحة ببناء النموذج القياسي لقياس آثر العبلقة ن
السعودية والجزائر مع اشارة اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في دول مختارة 

ث وضم ىذا الفصل ثبلث مباحث ايضا اىتم المبح (0209 - 0222لممدة ) خاصة لمعراق
 االول منيا ببناء النموذج القياسي لوصف وتوصيف النموذج وكرس المبحث الثاني لبلختبارات

في تحميل النموذج في حين ركز المبحث الثالث عمى القياس الكمي ألثر العبلقة بين  المستخدمة
تعمال تقمبات اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في السعودية والجزائر والعراق باس

 ( .EVIEWS 11)البرنامج االحصائي 
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  ةـــــات السابقــــــالدراس

  :: الدراسات العربية اولً 

آثر تقمبات اسعار النفط عمى السياسة المالية : كانت بعنوان  2012داود سعد اهلل ،   .0
وييدف البحث الى االجابة عمى االسئمة المطروحة  (2010 – 2000في الجزائر )

ضمن االشكالية سوف نقوم بالبحث وتحميل األسباب والتفسيرات االقتصادية التي أدت 
، كما سوف نقوم  2010الى  2000الى تقمبات سوق النفط من خبلل الفترة الممتدة من 

 ويل . بأجراء تنبؤات لمتغيرات السعرية في خامات النفط في المدى الط

ثر ألثاني من اإلشكالية وبيدف تحميل توضيحو في الشق ا لما تم   خرى وتبعاً أمن ناحية 
تقمبات أسعار النفط عمى السياسات المالية في الجزائر ، سنقوم بدراسة نماذج تأثير 
الصدمات الخارجية المتمثمة في تقمبات اسعار النفط عمى السياسة المالية في الجزائر، وكما 
سنقوم بكشف وتقييم االجراءات التي اتخذتيا الحكومة عبر قوانين المالية لمتعامل مع اآلثار 

 بية لتقمبات اإليرادات النفطية عمى الميزانية العامة واالقتصاد الوطني . السم

وتم جمع البيانات وفق المنيج الوصفي وكان من ابرز نتائجيا التي توصمت الدراسة الييا ان 
إمكانية تعرض المستوى العام لؤلسعار لبلرتفاع جراء التقمبات الحادة في أسعار المنتجات 

الدولية ومنو تأثر السياسة المالية المنتيجة في الجزائر خبلل فترة  النفطية في األسواق
 الدراسة .     

 الستدامة تقييم" 2106 المجيد عبد العزيز عبد عمي و الرحمن عبد وحيد نافع دراسة .2
 السعودية قدرة مدى تقييم الى دراسةال ىدفت:  "السعودية المممكة العربية في المالية
 ظل في : اآلتي التساؤل االجابة عن دراسةال حاولت ولقد المالية، االستدامة تحقيق عمى
في  المالية السمطات قدرة مدى فما العام الدين تزايدو  العمومية، الميزانية عجز تنامي

 ؟ المالية االستدامة تحقيق عمى السعودية
 استقرار استخدام طريق عن الوصفي المنيج استخدام تم فمقد التساؤل عن ولئلجابة
 االيرادات نأ لىإ دراسةال وتوصمت 2014 – 1969واختبار التكامل لممدة  السبلسل
 تنمو الحكومية االيرادات نوا   بينيما عبلقةوجود   عن فضبل ساكنة العامة والنفقات



 
6 

 الدين واحتواء العجز سداد عمى السعودية قدرة عمى يدل مما العامة النفقات من اسرع
  .العام

مسار السياسة المالية في الجزائر في ظل كانت بعنوان :   2019غزالي ظريفة ،  .3
والتي ىدفت الى تحميل 2017) - 2010تقمبات اسعار النفط دراسة تحميمية لمفترة )

وتسميط الضوء عمى مسار السياسة المالية في ظل تقمبات اسعار النفط في الجزائر 
الرئيسي مجموعة من ، وتندرج ضمن ىذا اليدف  2017لغاية  2010خبلل الفترة من 

 االىداف الفرعية نوجزىا فيما يمي : 
معرفة خصائص ومكانة النفط في االقتصاد العالمي بصفة عامة وفي الدول المصدرة لو  -

 بصفة خاصة .
 التعرف عمى العوامل المحددة والمؤثرة في أسعار النفط . -
 اضو . الوقوف عمى حقيقة وجود المرض اليولندي في االقتصاد الجزائري وأغر  -
 معرفة اتجاىات السياسة المالية في الجزائر في ظل تقمبات اسعار النفط . -

وتم جمع البيانات وفق المنيج الوصفي التحميمي وكان من ابرز نتائجيا ان السياسة 
المالية أداة رئيسية لتحقيق التوازن االقتصادي في الدول المصدرة لمنفط ، وتتحدد اسعار 

لتي تشيدىا الساحة االقتصادية العالمية وبالتالي السياسة المالية النفط نتيجة التغيرات ا
في الجزائر رىينة التغيرات في اسعار النفط وتقمباتو تنعكس باإليجاب او بالسمب عمى 

  مختمف القطاعات االقتصادية . 
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 : الدراسات العراقية ثانياً 

دراسة تحميمية لتغيرات كانت بعنوان   2001 عبد الستار عبد الجبار موسى ، .0
وييدف البحث  )0998 – 0971(اسعار النفط الخام في السوق الدولية لمفترة 

 -الى:

تحميل واقع اسعار النفط الخام في السوق الدولية من خبلل دراسة واقع السوق النفطية -0
 .0998-0972الدولية بشكل شامل ولممدة 

من  0998-0972السوق الدولية لممدة تحديد متوسط السعر االمثل لمنفط الخام في -0
 خبلل بناء نموذج رياضي حركي اعتمادا عمى معطيات النظرية االقتصادية.

 .0998-0972تقييم كفاءة االسواق النفطية الدولية لممدة -3

تحديد الخسائر المالية التي تكبدتيا البمدان المنتجة لمنفط الخام والناجمة عن انحراف -4
متحققة في االسواق النفطية الدولية عن االسعار الثابتة المثمى لممدة االسعار الثابتة ال

(0972 -0998.) 

اعتمد الباحث االسموبين الوصفي والكمي والمنيجين االستنباطي واالستقرائي في التحميل 
لموصول الى النتائج المطموبة، فمقد اعتمد الباحث عمى معطيات النظرية االقتصادية في 

ناضبة واستخدام االساليب الكمية الرياضية والقياسية كنماذج معيارية مجال الموارد ال
(Normative تمثل الحالة المثمى عمى وفق النظرية االقتصادية بيدف استخداميا )

برز نتائجيا أديد كفاءة تمك االسواق، وكان من لمقارنة واقع االسواق النفطية الدولية لتح
ي حصمت في السوق النفطية في مطمع السبعينات من عمى الرغم من التغيرات الييكمية الت

القرن العشرين والمتمثمة في انتياء حالة احتكار طرفي السوق )العرض والطمب( من قبل 
(، اال ان OPECالشركات النفطية الدولية وظيور دور منظمة االقطار المصدرة لمنفط )

وذلك ، النظرية االقتصادية اسعار النفط الخام ال زالت دون المستويات المثمى عمى وفق 
بسبب وجود فائض في العرض وعمى نحو مستمر في السوق الدولية ولمعظم سنوات 
الدراسة، مما ترتب عمى ذلك خسائر مالية كبيرة تكبدتيا الدول المنتجة بسبب انخفاض 

 االسعار.
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 االستدامة وتحميل قياس)) حول دراسة قدم فقد :  (2104) الشالل محمد عزيز مهند .0
 م،(0202-0992) لممدة مختارة لدول الموازنة لقيود الحالية القيمة باعتماد المالية
( GDP)الى العام  والَدين العجز نسبة تراجع أو ثبات إن مفادىا فرضية من وأنطمق
 معبراً  يكون أن يمكن والنفقات اإليرادات بين األجل طويمة عبلقة وجود عن والناشئ

 الباحث وأستنتج. العينة دول في عدميا من المالية االستدامة تحقيق مدى عن دقيقاً 
 مسار عمى تأثيراً  األكثر ىي الحقيقيين الفائدة ومعدل النمو معدل متغيري أن

 العام  الَدين مؤشرات واستحوذت ، األخرى العوامل ثبات بافتراض المالية االستدامة
 طريقة أن وبين ، عدميا من المالية االستدامة وجود عن التعبير في ميم حيز عمى
 االستدامة قياس في الميمة الطرق من ىي( PVBC) الموازنة لقيود الحالية القيمة
 وتتحقق ، المالية المتغيرات بعض لسموك الديناميكي التحميل عمى القائمة المالية

 النفقات ناقصاً  القادمة اإليرادات لمجموعة الحالية القيمة تكون عندما المالية االستدامة
 بالتزاماتيا الوفاء تستطيع الحكومة أن يعني وىذا األولى المديونية مستوى من أقل

 العراقي االقتصاد يخص فيما أىميا من كان توصيات عدة قدم ثم ومن ، المستقبمية
 لتقرير خاص أنموذج استعمال باإلمكان ، بيا يمتاز التي والريعية الجانب األحادي
 الريع مصدر من المتحققة اإليرادات أخذ أساس عمى يقوم األنموذج ىذا فيو االستدامة

( Buiter) قدمو الذي األنموذج عمى االعتماد المجال ىذا في ويمكن ، االعتبار بنظر
 القيمة تتجو عندما تتحقق إنيا يرى الذي وىو الريعية الدول في االستدامة لقياس
 الى الناضب المورد من المتحققة اإليرادات منو مطروحاً  األساس لمعجز الحالية
 .األولي مستواه

 أسعار تغيرات أثركانت بعنوان :   2016شيماء عبد الهادي حسين الشريفي ، .3
دراسة  (2014 – 2003لممدة) العامة الموازنة تمويل في العالمية الخام النفط

مقارنة العراق والسعودية والتي ىدفت الى التوصل الى تحميل العبلقة وبيان االىمية 
النسبية لمقطاعات االقتصادية المكونة لمناتج المحمي االجمالي في كبل الدولتين 
السعودية والعراق وكذلك تحميل العبلقة بين كل من االيرادات العامة والنفقات العامة 

لخام لبلقتصادين السعودي والعراقي خبلل مدة البحث ، وتحميل مع اسعار النفط ا
العبلقة بين كمية االنتاج والصادرات النفطية مع ارتفاع وانخفاض اسعار النفط الخام 
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جمع البيانات وفق المنيج  وتم   ،، وتمثمت عينتيا باالقتصادين السعودي والعراقي
الوصفي وكان من ابرز نتائجيا ان ىناك عبلقة معنوية موجبة بين اسعار النفط الخام 
العالمية وبين ايرادات الموازنة العامة ونفقاتيا العامة في كل من العراق والسعودية 

يكل خبلل مدة البحث ، مع وجود تباين بين تأثيرات تذبذب اسعار النفط الخام تبعا لي
 االيرادات العامة لمموازنة ونفقاتيا في كبل البمدين .

  2016عماد حسن حسين ،  .4

تحميل العالقة بين اإلنفاق العام و الستدامة المالية لدول مختارة مع إشارة كانت بعنوان 
 ، وييدف البحث إلى تحقيق اآلتي :خاصة لمعراق 

الية وتحميل مؤشراتيما في دول العينة دراسة تأثير ترشيد اإلنفاق العام عمى االستدامة الم .0
 إلعطاء نظرة مقارنة بينيا.

قياس وتحميل العبلقة بين المتغيرات االقتصادية والمالية الرئيسة المؤثرة في االستدامة  .0
 العراق(. -مصر -المالية لدول العينة )الجزائر 

 خمية في العراقتقديم نظرة مستقبمية لتحقيق االستدامة المالية، وتحميل مؤشراتيا الدا .3

اعتمد الباحث المنيج االستقرائي القائم عمى الجمع بين أسموب التحميل الوصفي وأسموب 
التحميل الكمي ، من خبلل توظيف أسموب التحميل الوصفي لعرض البيانات وأسموب التحميل 

بشكل وكان من ابرز نتائجيا ىناك تأثير ايجابي في ترشيد االنفاق العام  الكمي اإلحصائي ،
مباشر في رفع قدرة الحكومة عمى االستمرار في اإليفاء بالتزاماتيا الحالية والمستقبمية ومن ثم 

 تحقيق مستوى عالي في االستدامة المالية .

 : الدراسات الجنبية التي تمثمت في : ثالثاً 

.والتي جاء ت بعنوان ) الفقاعة المالية Caborale . G)،0995دراسة كابورال : ) .0
ين: اختبار قيد الموازنة الحكومية المؤقت(. وقام الباحث باختبار امة الد  واستد

سمسمتي العجز في الموازنة والدين العام لمجموعة من الدول الوربية  استقراريه
، وقد استنتج الباحث ان هناك تباين كبير  م(0990-0961بيانات لممدة )  باستخدام
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ومدى تحقق  ((GDPنسبة الدين الى  باتجاهاتفيما بين الدول في العينة فيما يتعمق 
 الستدامة المالية .

 Payne . J):،0997دراسة باين ) .2

(                                   ) الدليل العالمي عمى استدامة عجز الموازنةجاءت بعنوان  والتي
(Global Evidence for Sustaining the Budget Deficit ىذه الدراسة اختبرت )

وقد اعتمد  م(0994 -0949( لممدة )G-7االستدامة لعجز الموازنة لمدول الصناعية السبعة )
الباحث عمى أسموب ىاكاو وروش ، ووجد إن االستدامة متحققة في ألمانيا و يظير إنو في كل 
دوالر أميركي زيادة في اإلنفاق من ىذا البمد ازدادت اإليرادات بكمية مشابية . أما في حالة 

يطاليا فان عجز الموازنة غير مستدام بسبب عدم وجود التكامل المشترك بين فرنس ا واليابان وا 
اإليرادات والنفقات ، أما في حالة كندا والواليات المتحدة األميركية والمممكة المتحدة البريطانية 
ن فان التكامل المشترك موجود فييا عمى الرغم من وجود حالة في نمو النفقات بشكل أكبر م

 اإليرادات . 

 (:Uctum M. And Wickens M،2111دراسة أكتوم ويكنس : ) .3

              زمني ( المالية : تحميل سياسة الستدامة)سقف الد ين  والعجز والتي جاءت بعنوان 
(Debt Ceiling and Deficit Fiscal Sustainability Policy: A Time Analysis             )

ة عمى عينة من الدول المختمفة وبفترات زمنية مختمفة ،  وأىتمت بقيود سقف طبقت ىذه الدراس
%( من 3ين والعجز ، ووضعت حدود لبلستدامة متمثمة في أن تجاوز العجز بنسبة ) الد

GDP)) ( من 62ين نسبة ) وتجاوز الد%GDP))  ممكن ان يرمي الموازنة الحكومية في ممر
لعدم االستدامة مالم يولد فائض أساسي رئيسي ، وجاءت نتائج عينة الدول المأخوذة متباينة في 

  مجال االستدامة .
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 الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةوجه أ

عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع واقع اسواق النفط  الحالية مختمفةتعد الدراسة  -0
صصة في تحديد منفردة ومتخ نياألدين العام في البمدان النفطية العالمية وامكانية استدامة ال

 سعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في البمدان النفطية . أطبيعة العبلقة بين 

سس أفي اإلطار النظري من حيث توضيح  الدراسات السابقة عنتختمف الدراسة الحالية  -0
 سعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام . أالعبلقة النظرية بين 

تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونيا استخدمت جانبا قياسيا باستعمال  -3
سعار النفط أبين تقمبات ثر العبلقة ألقياس  ( مختمف عن الدراسات السابقة(Eviws11برنامج 

 السعودية والجزائر مع اشارة خاصة لمعراقالخام ومؤشرات استدامة الدين العام في دول مختارة 
  . (0209 - 0222لممدة )

ونسبة الدين  GDPما يميز ىذه الدراسة ىو استخداميا لممؤشرات نسبة العجز او الفائض / -4
وتتأثر بتقمبات اسعار النفط الخام العالمية ، كما ىنالك اختبلف في تناوليا لمفترة  GDPالعام /

 الزمنية مختمفة عن الدراسات السابقة .

تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونيا خرجت بنتائج مغايرة عن نتائج  -5
 ن فقط ىما نسبة العجز او الدراسات التي سبقتيا ، وىذا االختبلف يرجع الستخداميا متغيري

 .  GDPالدين /

 

 

 

  



 الفصل األول
الىظري واملفاهٍمً لألسىاق الىفطٍت العاملٍت  اإلطار

 واستذامت الذٌه العام
 املبحث األول

 سىاق الىفطٍت )اطارا وظرٌا ومفاهٍمٍا(األ

 املبحث الثاوً
                                     استذامت الذٌه العام ومؤشراتها

 ) اطار وظرٌا ومفاهٍمٍا(

 املبحث الثالث

استذامت  اسعار الىفط العاملٍت ومؤشراثبني العالقت 
 الذٌه العام
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 تمهٌد : 

، لكنيا ليست كأي مف السمع االعتيادية مشتقاً  عد الطمب عمييا طمباً النفط الخاـ ىو سمعة يُ      
لجميع  الاناعات الثقيمة ستمرار النمو االتتاادي وتدويرفيي سمعة استراتيجية ميمة ال األخرى

 .  بمداف العالـ وفي مقدمتيا الدوؿ المتقدمة
، إذ يف العاـ استدامة الد  السبب وراء ظيور  تأسعار النفط الخاـ كان تقمبات إف الزيادة في حدة

االستدامة المالية  عد دراسةفي حاؿ غياب التقمب السعري ، لذلؾ تُ  الستدامةلوجود ىذه ا مسوغ ال
ولما كاف النفط الخاـ السمعة  ،لجوىرية في حقؿ المعرفة المالية امف الموضوعات لمديف العاـ 

تقمبات اسعار لمدوؿ النفطية ، فإف دراسة  االتتاادياألساس ذات األثر المباشر عمى المستوى 
مف المسائؿ األساسية التي تحظى باىتماـ المعنييف في حقؿ الدراسات المالية والنفطية  دعتُ  النفط

مف التقمبات الحادة بأسعاره ، والتي تشكؿ  هومستيمكو  منتجو النفط الخاـيعاني  ذ،إعمى حٍد سواء 
عمى ىذا  اتتااداتيالمنفط الخاـ والتي تعتمد غالبية عامؿ ضغط وتيديد إليرادات الدوؿ المنتجة 

العوامؿ التي تؤثر ، و رار برامج التنمية والتطور فييا ضطراب وعدـ استقاما يؤدي الى م ،المورد
حجـ في تغيرات أسعار النفط الخاـ في السوؽ الدولية تتحدد عمى نحو عاـ في عوامؿ تؤثر في 

خرى تؤثر في حجـ الطمب النفطي الدولي الكمي ونوع آخر مف االعرض النفطي الدولي الكمي و 
جـ العرض العوامؿ ىي عوامؿ تبدو في ظاىرىا غير اتتاادية ولكنيا تؤثر في نتيجتيا في ح

الكمي أو في حجـ الطمب الكمي مما تسبب تغيرات في أسعار النفط تبعًا لحجـ ذلؾ التأثير 
 .ومدياتو الزمنية 

اىػػػتـ  يتكػػػوف مػػػف ثبلثػػػة مباحػػػث أساسػػػية، عمػػػى ذلػػػؾ سػػػنتطرؽ فػػػي ىػػػذا الفاػػػؿ الػػػذي وبنػػػاءاً     
وتحميػػػؿ العوامػػػؿ المػػػؤثرة و ، واالسػػػعار النفطيػػػةة سػػػواؽ النفطيػػػألا بتوضػػػيف مفيػػػوـوالمبحثثثثوا  ل

سػػواؽ أ العالميػػة والتقمبػػات التػػي شػػيدتياالمفسػػرة لمتقمبػػات التػػي تشػػيدىا االسػػعار فػػي اسػػواؽ الػػنفط 
مبػات بػرز السػمات المشػتركة لمتقأعػف  النفط خبلؿ القرف العشػريف والقػرف الحػادي والعشػريف فضػبلً 

تنػاوؿ االطػار النظػري السػتدامة الػديف ف ماوالمبحثثوالاثا  أ .ـ سمبيةأالنفطية سواء كانت ايجابية 
ومؤشػػرات ، سػػعار الػػنفط العالميػػة أبػػيف  لعالقةةالالكةةة    ابتوضػػيف  المبحثثثوالاالثثث حيػػث ،العػػاـ

 يف العاـ استدامة الد  
 

ل
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لولالمبحث األل

لالنفطٌة لألسواقالنظري والمفاهٌمً  اإلطار                 

   World Oil Marketsسواق النفط العالمٌةأ:  األولالمطلب 

 مفهوم سوق النفط العالمٌة :  -اولا 

عد أسواؽ النفط العالمية مف أىـ أسواؽ السمع التي بدأ التعامؿ فييا منذ أواخر القرف التاسع تُ 
عشر، وتطورت التعامبلت في ىذه األسواؽ وظيرت التعامبلت اآلجمة وااللكترونية وغيرىا مف 

وتعد  ،ف أىـ أسواؽ السمع في العالـ النفطية ، وأابحت السوؽ النفطية مآليات التعامؿ بالعقود 
ىذه السوؽ مف أكثر األسواؽ السمعية تعرضًا لمدورات االتتاادية ، فيي تتأرجف بيف االنتعاش 
االتتاادي تارة واالنكماش تارة أخرى ، و يقؼ وراء ذلؾ مجموعة مف المتغيرات التي تؤثر عمى 

ة ، المتمثمة بجانب عرض النفط والطمب عميو ، إذ التوافؽ بينيما يؤدي إلى ىيكؿ السوؽ النفطي
و. (نفطيالفائض بػ)الاالختبلؿ يؤدي إلى ظيور ما يسمى التوازف ، و 

 التبادلية عممياتيـ ال تماـ والمشتروف البائعوف فيو يمتقي الذي المكاف بأنوُ  السوؽ ؼعر تُ         
 ، ضيقة زاوية مف التعريؼ وىذا محدد ومكاف معيف زماف الى السوؽ يشير وتد الافقات وعقد

 المشبعة غير الحاجات لدييـ الذيف والمرتقبيف الحالييف المشتريف مجموع ىو كذلؾ تعريفة ويمكف
 شخص يكوف تد الحالة تمؾ في والمشتري الشراء ترار التخاذ واالستعداد لؤلمواؿ الشرائية والمقدرة
بأنيا السوؽ  عرفوالس قوال فطية ف ،( 1)واالشمؿ لمسوؽ الشائع  تعريؼ وىذا معنوي وأ طبيعي

التي يتـ فييا تبادؿ مادر ميـ مف ماادر الطاتة وىو النفط ، فضبل عف المشتقات النفطية 
االخرى وذلؾ  بسعر معيف ، وخبلؿ زمف معيف ، أي ىو السوؽ الذي يجسد حالة تفاعؿ توى 

 .(2)العرض والطمب عمى السمع النفطية

 

 
                                                           

، االردف ، دار الافاء لمنشر والتوزيع 1، ،  عماف ، ط مبادئواالقتصادوالجزئ توفيؽ عبد الرحيـ حسيف  ،  1)
 .122ص ، 2005، سنة 

2 
مجمةوالمست صريةوو،  اسبابوظاهرةوتده رواسعاروالبتر لوالخاموف والس قوالد ليةمحمد احمد  الدوري ،  (

 . 132(، ص 1988، ) 8، العدد لمدراساتوالعربيةو الد لية
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ووو-:وس قوال فطيةا وخصائص/وواا يا وووووووووو

سيطرة عدد تميؿ نسبيا مف الشركات النفطية الكبرى عمى  : القمةواحتكارس قو .1
 االحتكار مف لنوع السوؽ النفطية تخضع حيث .،الاناعة النفطية بكافة مراحميا

المنتجيف الكبار ينتج كؿ واحد منيـ نسبة الشركات  مف تميؿ عدد مف الجزئي
 عمى تعمؿ التي ،عالية مف الناتج اإلجمالي يقابميـ عدد كبير مف المستيمكيف 

 في مباشراً  تأثيراً  يعطييا ما الضخمة، المشروعات مف تميؿ عدد عمى التركيز

وىذا العدد القميؿ  ،التركيز االحتكاريذا ما يطمؽ عميو سوؽ وى، الكمي  العرض
ىدفو الرئيس السيطرة عمى سوؽ النفط  مف البائعيف يشكموف فيما بينيـ كارتؿ 

 . (1)الدولية

 ذلؾ واألفقي، الرأسي بالتكامميف النفط سوؽ تتميز:  س قوالتكاملوالرأس و ا فق  .2

 لنشاطات الوطنية والشركات الكبرى، العالمية النفطية· الشركات ممارسة أف

 النقؿ بمرحمة مروراً  المنبع مرحمة مف بداية الرأسي بالتكامؿ تتسـ النفطية، الاناعة

 األفقي بالتكامؿ السوؽ تتميز كما .بينيا فيما الفاؿ يمكف وال الماب، إلى واوالً 

 عمى يجب أيالمنبع ، كمرحمة النفطية الاناعة مراحؿ مف مرحمة في يظير الذي

 المرحمة نشاطات بيف فيما تكامؿ أف ،نوعيا عف النظر بغض  النفطية الشركة

 ،..الفيزيائية والدراسة الجيولوجية الدراسة تتطمب التي واالستكشاؼ البحث كمرحمة(
)النفط استخراج إلى واوالً  وغيرىا،

(2 ) . 

نما يتـ ذلؾ  :س قوالكارتلو الم ظماتو الهيئات .3 اف األسعار ال تحدد بحرية وا 
اف الباعة في سوؽ النفط ال يقوموف بشكؿ منفرد بتخفيض  اذبشكؿ موجو 

األسعار خوفًا مف تخفيضات مماثمة يقوـ بيا منافسوىـ وكذلؾ يتردد في رفعيا 

                                                           
 .292-291ـ، ص1964، بيروت ، دار العمـ لممبلييف، ، مبادئواالقتصادوالسياس عزمي رجب ، ، (  1
بعضو إلى بالرج ع الجزائر حالة دراسة (الصادرات عمى ال فط استغالل أ ظمة تط ر أار ، أمينة مخمفي  (2

 اتتاادية دراسات، تخاص االتتاادية، العمـو في الدكتوراه شيادة لنيؿ مقدمة أطروحة ،)العالمية التجارب
و. 54 ص ،(2012ورتمة، جامعة :الجزائر(
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نما يميموا في األجؿ الطويؿ إلى االتجاه  خوفًا مف اال يحذو منافسوىـ حذوىـ وا 
 .(1)األرباحنحو أسعار عالية نسبيا وتحقيؽ مقادير وافرة مف 

اف دخوؿ منتجيف جدد لماناعة النفطية  :جلوالقصيرمر  ةوالطمبوف وا موعد .4
كما تفترض مميزات المنافسة االحتكارية، بؿ ىو اعب نسبيا  نسبياً  ليس سيبلً 

كما تفترض مميزات سوؽ احتكار القمة وذلؾ لوجود مجموعة مف العوائؽ  منيا 
عوائؽ طبيعية تتعمؽ بكميات االحتياطي النفطي المؤكد في الحقوؿ المكتشفة، 

بالسياسات ومنيا عوائؽ سياسية تتعمؽ ، تكوف ىذه الكميات غير اتتاادية إذ تد
او بظروؼ السوؽ النفطية، ومنيا اتتاادية  ،النفطية لمدوؿ المنتجة والمستيمكة

عنار  مف ال تخمو الاناعة النفطيةف ىاتتعمؽ بحجـ االستثمارات ومخاطر 
. اضافة الى عوائؽ تقنية إذ تعد بخااة في مرحمة االستكشاؼ المخاطرة

ية ال يمكف الحاوؿ عمييا اناعة النفط مف الاناعات التي تتطمب تقنية عال
 .(2)بسيولة

وال ايقة .5 والصمة وذات وبا س اق والس ق التغيرات السريعة والكبيرة :  تأار
وىي  (األولى، الثانية، الثالثة)النفطية  الادمةلؤلسعار ليس فقط في مدة 

نما طواؿ  ،المعاكسة(وبث)الصدمةما يسمى  ، سنة الماضية األربعيف وا 
         األىداؼ سواء االتتاادية أو غير االتتااديةلبلرتباط مع مختمؼ 

فالعوامؿ االتتاادية التي تحكـ سوؽ النفط الدولية ( سياسية وعسكرية) 
ترتبط بامة وثيقة بالعوامؿ السياسية التي تحدد اتجاىاتيا وترسـ خطوطيا 

في سوؽ النفط الدولية مف ارتفاع ألسعار النفط  سابقاً وما ىو سائد ، الدولية
السوؽ  هالسوؽ، وأف ىذ هاالتتاادية ليذ عمى ىذه الخاايةالخاـ، إال دليؿ 

تتأثر بعوامؿ العرض والطمب، ووضع االتتااد العالمي بشكؿ عاـ، وما 
، ويمارس مف ضغوط سياسية عمى الدوؿ المنتجة لمنفط  يقاـ مف حروب

                                                           
، مطبعة دار الساتي 1ط، بيروت، تحديدوالدخلوف وص اعةوالبتر لوالد لية. عبد اليادي حسف طاىر ، ( 1
 . 127، ص2008،

 .105ص ،0222،وداروالكتبولمطباعةو وال شرو،والعراقو،والم صل ، اقتصادياتوال فط" أحمد حسيف الييتي ، 2)
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 خير دليؿ عمى ارتباطو بالعوامؿزيادة اإلنتاج وخفض األسعار مف أجؿ 
 .(1)السياسية والعسكرية

والمدف عات .6 وميزان موازيف مدفوعات الدوؿ المنتجة استقرار أف :  استقرار
والمادرة لمنفط الخاـ وثيقة الامة بثبات أسعار النفط الخاـ واستقراره في السوؽ 

الدوؿ تعتمد في موازناتيا عمى الموارد النفطية التي تحاؿ فغالبية ىذه  ،الدولية
الدوؿ ذلؾ أيضًا عمييا، وال يقتار ذلؾ عمى ىذه الدوؿ فحسب بؿ ييـ 

 .(2)الاناعية المستيمكة لمنفط الخاـ

    Classification Of World Oil Market:ود ليةأس اقوال فطوالوتص يفو-واالاا و

 النفط العالمية ال بد مف االشارة الى تانيؼ النفط الخاـسواؽ أ تبؿ التطرؽ الى تانيؼ
وىو  American Petroleu Institue(API)لمقياس الكثافة لمعيد البتروؿ االمريكي  وفقاً 

 نواع:أالى ثبلثة  المعيار المعتمد في تياس كثافة النفوط ،

ل-:لالنفط الخام الثقٌل-أ

( درجة ، ويتضمف ىذا النوع 28-10تتراوح مف ) APIوىو النفط الذي تكوف كثافتو وفقًا لمقياس 
ويستخدـ  و زيوت التشحيـ الثقيمة والشموع. )البيت مين(زيت الوتود الثقيؿ واإلسفمت ،وومف النفط

زيت الوتود الثقيؿ في محطات إنتاج الكيرباء وتحمية المياه بينما يدخؿ اإلسفمت في الطرؽ 
 الثقيمة وىي تختمؼ في جودتيا وليا استعماالت مختمفة.وأخيرا" ىناؾ زيوت التشحيـ  والسطوح.

ويستخدـ زيت  اما الشموع فيي تدخؿ في اناعة شموع اإلضاءة وتستخدـ كعازؿ لماناديؽ.
الوتود الثقيؿ كمدخبلت لعممية التكرير الستخبلص منتجات خفيفة ومتوسطة مف خبلؿ عمميات 

و. (3) التكسير

و
                                                           

وأقتصاداتوربيع محمد عمي األشقر،  (1) ولتط ر وبال سبة و أهميته ولم فطوالخام والراهنولمس قوالد لية التط ر
 . 50، ص 1992أيار/ مايو  2أطروحة دكتوراه، دمشؽ،  ، الجمه ريةوالعربيةوالس رية

 .187ـ ، ص1987 ،المواؿ ‘ال فطيةوأسسو تطبيقاتواقتصادوال فطو السياسة( محمد أزىر السماؾ،  2)
و اقتصادياتهايوسؼ حسف محمد ، و(  3 ،شركة مطابع 1، ،الكويت، طالطاقةو الص اعاتوال فطية:وأساسياتها

 .265، ص 1988الوزاف العالمية،
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ل-:لالنفط الخام المتوسط -ب 

( درجة ، ويتضمف 34-28تتراوح مف ) APIوىو النفط الذي تكوف درجة كثافتو وفقًا لمقياس ل
ىذا النوع مف النفط ، الكيروسيف )النفط األبيض( وزيت الغاز والديزؿ وزيت الوتود الخفيؼ . 
وتستخدـ ىذه المنتجات في مجاالت متعددة بوافيا مادرًا لوتود التدفئة ووتود السيارات 

ل. (1)ت والسفف والناتبلت والمكائف الزراعية والاناعيةوالطائرا

 -: ال فطووالخاموالخفيفو-ج
النوع  ا( درجة، ويتضمف ىذ34أكثر مف ) APIوىو النفط الذي تكوف درجة كثافتو وفقًا لمقياس 

والنافثا غازات الميثاف، اإليثاف، البروباف، البيوتاف، باإلضافة الى الكازوليف الطبيعي مف النفط ، 
لؤلفراف داخؿ  وىي سوائؿ  سريعة التطاير، وعادة ما يتـ فاؿ اإليثاف والميثاف الستخداميا وتوداً 

مواد األولية في  تمفة وأيضاً المافاة وإلنتاج الييدروجيف المستخدـ في العمميات الكيميائية المخ
وباف والبيوتاف فيتـ تسيميما الى اما البر  الاناعة البتروكيمياوية إلنتاج االثميف والميثانوؿ وغيرىا.

واما الكازوليف الطبيعي  في المنازؿ والماانع. ( حيث يستخدـ وتوداً LPGغاز النفط المساؿ )
فيو غاز البنتيف المكثؼ ويستخدـ في تانيع وتود السيارات بعد مزجو بالنافثا ومركبات أخرى 

كما يمكف إعتماد المحتوى الكبريتي  .في الاناعات البتروكيمياوية ويدخؿ سائؿ النافثا أيضاً 
لتانيؼ النفط الخاـ ، حيث يانؼ النفط الخاـ وفقًا ليذا المعيار الى نوعيف )نفوط حموة ونفوط 

%( وتسمى النفوط الحموة 1ذات محتوى كبريتي ياؿ الى ) إذ اف ىناؾ نفوطاً حامضة( 
(Sweet Crudes( اما النفوط التي تحتوي عمى اكثر مف )فتسمى 1 )%  النفوط الحامضة
(Sour Crudes وعمى أية حاؿ فأف ،)حيث اف  غمب المعروض النفطي العالمي ىو حامض،أ

%( مف االحتياطيات النفطية المؤكدة ىي 80%( مف اإلنتاج النفطي العالمي و)60ما يقارب  )
  مف الخامات الحامضة. %(2.1%( وكركوؾ )2ويعتبر خامي البارة ) .(2)حامضة

 
 
 

                                                           
  289، ص 2000، مادر سابؽ،اقتصادياتوال فط، الييتياحمد حسيف (  1
  289، مادر سابؽ، ص   الطاقةو الص اعاتوال فطية:وأساسياتهاوو اقتصادياوتها يوسؼ حسف محمد ، ( 2
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 لخام بحسب درجة الكثافةا النفطً لبرمٌل( مكونات ا1الجدول )               

المتوسطة  نفوطال الخفٌفة ) % ( النفوط APIدرجة الكثافة 

)%( 

 الثقٌلة )%( نفوطال

44  API 33   43   33   

31  API 19   31   53  

 289 ص،2000المواؿ، دار الكتب لمنشر والطباعو، العراؽ، اتتااديات النفط احمد حسيف الييتي،المادر/ 

النفطيالليتملبيعلالنفطلالخاملفيلكجك عالكنلاألس اقلالعالكيال.ل تتكثللهةهلاألس اقلباألس اق

الف  يال األس اقلاآلجلال األس اقلالكستقبليال.ل سيتملت ضيحلهةهلاألس اقللالتقليديال االس اق

للفيلأدناهل:

  :التقميدية ال فطية قاس واال .1

 الغربية أوربا و الشمالية امريكا اسواؽ في نشاطيا ويرتكز النفطية األسواؽ انواع أتدـ مف وتعد

 التكامؿ االفقي بحكـ السوؽ ىذه عمى النفطية الشركات وتسيطر األخرى العالـ مناطؽ وبقية خااة،

طرفي  الشركات تمثؿ وتد النفطية وفعاليتيا وأنشطتيا عمميا مجاالت وتنوع الشركات ليذه والرأسي
 الخاـ النفط ماافي شبكات مع مالية ارتباطات ليا العادة في تكوف إذ ،)والبائعو المشتريو(  السوؽ

 ( .1)الشركات لتمؾ "جزءا او "كبل عائداتيا تتكوف التي

 و   Spot Marketا س اقوالف ريةو .2

 كما ،( يوـ15فترة ال تتعدى ) في البتروؿ مف معينة كميات وشراء بيع فييا يتـ التي السوؽ وىي
الس قو، وتسمى ايضًا بػ) بالتراضي ما منتج سوؽ في القاير المدى عمى المحققة الافقات تعني

ة منيا التي تمثؿ مؤشرًا لحركة األسواؽ واألسعار يوالرئيسوىي كثيرة في العالـ ، الحرةوأ واآل ية(
، في شرؽ اسيا ، سوؽ سنغافورة في ايطاليا ، سوؽ جنوةفي ىولندا روترداـ)سوؽ في العالـ ىي 

وتد عرفتيا الاناعة (،  ، سوؽ نيويورؾ في الواليات المتحدة األمريكية سوؽ جنوب أوروبا
النفطية مف مدة طويمة إذ أنيا وسيمة عممية لمتخمص بأسعار منخفضة مف بعض الفوائض 

                                                           
، سعانح  ِٕظّح االلطار اٌّصذرج ٌٍثتزٚي اٚته ظً اٌتغ١زاخ االلتصاد٠حاعًاء يغُٙ ٚاعٍٛ انُعًٛٙ ،  (1

 . 132، ص2002ياجغرٛش يمذيح انٗ جايعح تغذاد ، 
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اذ يتـ اختيار  (1)إطار العقود الطويمة االجؿبيف العرض والطمب خارج  النفطية لتحقيؽ التوازف
تبؿ ختيارىا مف التشكؿ اإلشارة الى دوليا أو يتـ مجموعة مف النفوط في السوؽ الفورية 

 المميزة فالسمة، (2)لمقياـ بالتعامبلت النفطية المختمفة عمى اساسيا المتعامميف في السوؽ الفورية

 اف بعد الفورية السوؽ اىمية وازدادت ، النقد مقابؿ لمنفط والمباشر الفوري التبادؿ ىي األسواؽ ليذه

 الفائض حدوث نتيجة وذلؾ ، العالمية النفطية السوؽ في التعامؿ أساس الفورية االسعار اابحت

 أوبؾ داخؿ المنتجيف بيف المنافسة اشتدت وبالتالي ، الخاـ النفط عمى العالمي العرض في الكبير

، وىذه السوؽ تشكؿ نسبة غير تميمو مف مجموع ( 3)الفورية األسواؽ اىمية مف زاد مما وخارجيا
% (مف مجموع الكميات المتبادلة دوليًا ،  20 -15السوؽ النفطية إذ تتراوح حدودىا بيف ) 

وتجري تسمية النفط الخاـ في ىذه وتمثؿ عنار أساسي في التأثير عمى مستويات األسعار، 
ستخرج منو وكذلؾ الكثافة والمحتوى الكبريتي مثؿ اغرافي الذي بعد تحديد الموتع الجالسوؽ عادًة 

ويطمؽ عمى ،  (4)نفط وسط غرب تكساس الخفيؼ الحمو أو نفط منحدر شماؿ أالسكا الحامض
والذي يتحقؽ في السوؽ النفطي الحقيقي  (سعروال فطوالخاموالرطب)ػب  السعر الفوري لمنفط الخاـ

ير تراءاتيا في ( والتي تظFuture crude oil price)بػميزًا عف سعر النفط المستقبمي  ت
وبالتالي لـ يكف السعر الفوري المنخفض يؤثر تأثيرا محسوبا عمى االسعار  سوؽ المستقبميات ،

 المعمنة . 

 Forward Marketsا س اقواآلجمةو .3

 وضع·الخطر ىذا مف التخمص أجؿ ومف النفط، أسعار في الكبيرة التقمبات خطورة إلى نظراً 
 باألسواؽ تعرؼ ما وىي مؤجؿ، بتسميـ المستقرة نسبياً  األسعار أسواؽ النفطيوف المنظموف
 في مرة أوؿ ظيرت ، العالـ في نشاطا األسواؽ أكثر مف وتعد)  الورتية السوؽ ) اآلجمة النفطية
 التسعينات بحموؿ إال تتسع لـ نياأف ، الخاـ النفط أسعار تتقمبا بسبب 1978 عاـ الثاني تشريف

 مف محددة كمية لتسميـ ومشتري بائع جيتيف بيف اتفاؽ أنيا عمى وتعرؼ ، الماضي القرف مف
 عف المستيمكيف مخاوؼ مف التقميؿ في أسيمت كما ، عميو متفؽ وسعر ومكاف وتت في النفط
 األحياف بعض في وتستخدـ ، الخاـ النفط مف المطموبة لمكميات التجييز ضماف طريؽ

                                                           

 28، ص2000لعربية،بيروت ، مركز دراسات الوحدة ا ، ،مستقبلوال فطوالعرب حسيف عبد اهلل ، (1) 
 290ص ،  2000، مادر سابؽ،اقتصادياتوال فطاحمد حسيف الييتي ، (  2

(3) Nymex, New York Mercantil Exchange, Crude Oil Futures Prices, 2006, p12.  
(4) Go Golf Magazine, Understanding the price of oil, 2004  
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 األرباح جني مف تمكنيـ ألنيا األسواؽ ىذه في ضخمة فراة يجدوف المضاربيف الف لممضاربة
 .)1)التسميـ  وتت يأتي حتى فقط الورؽ عمى النفط عقود تداوؿ طريؽ عف

و أيتـ اإلتفاؽ فيو عمى اف يتـ بيع اتفاؽ ثنائي بيف البائع والمشتري )ىو بشكؿ عاـ  العقدواالجل
بنوعية محددة وبسعر محدد االف عمى اف يتـ تنفيذ العقد بتاريخ شراء كمية محددة مف النفط 

 ، الخاـ النفط لتسميـ محدد يـو تحديد يتـ اآلجمة العقود وفي، يوما(21)عادة مستقبمي محدد
 معينة ظروؼ بموجب االطراؼ مسؤوليات تحديد مثؿ متنوعة "شروطا االجؿ العقد ويتضمف

 وضعؼ المتأخر السميـ التسميـ انعداـ( مقبولة بحدود األداء في يفشؿ اف ممكف طرؼ كؿ حيث
جمة تد اممت لتكوف مرنة بحيث تمبي حاجات التبادؿ التجاري آلمااًل اف العقود اواج الجودة( ،

  (.لؤلطراؼ الداخمة فيو
 تيمتيا عمى بناء يومياً  تسدد منظمة مالية معامبلت خبلؿ مف الإ اآلجمة بالعقود التداوؿ يتـ وال  

 أساسي بشكؿ تعتمد النفطية واألسواؽ ، برميؿ ألؼ ىو لمشراء االدنى والحد السوؽ في الحالية
 ما وكميا وحجميا وأنواعيا التعاتدات شكؿ يتحدد إذ ، االولى المرتبة في والطمب العرض عمى
 . (2)المستيمكيف و المنتجيف بيف

داء الطرؼ االخر وخااة عندما تتجو تيمة أطة بالعقود اآلجمة يجب اف تيتـ بف االطراؼ المرتبإ
العقد لاالف طرؼ معيف ، ولمتعامؿ مع مخاطرة عدـ السداد فاف عمى االطراؼ المتعاتدة تدتيؽ 

المقابمة والتعامؿ فقط مع االطراؼ التي تحافظ عمى تقييمات ائتمانية  لؤلطراؼالجدارة االئتمانية 
ٔفٙ  ع لطرؼ معيف اعتمادًا عمى تقييمو االئتماني ،جيدة و تد يتـ تحديد مقدار ما يشترى او يبا

يٍ االطشاف انًماتهح ٔضع ضًاَاخ أ ٔدائع يالئًح  تعض انظشٔف لذ ذطهة االطشاف أٚضا  

ْٕ انًصشف انرجاس٘ أ يصشف  اٜجهحٔنعم انًرعايم االتشص ٔانذائى تانعمٕد  نضًاٌ االداء،

انرانٙ  االعرثًاس ٔانز٘ ًٚاسط دٔس صاَع انغٕق ٔٚرصم يثاششج تانضتٌٕ ، ٕٔٚضخ انًخطظ

 نٛح ذُفٛز انعمذ االّجم.آ

 ( آلية التداوؿ بالعقد اآلجؿ 1المخطط)                              
 

 Market 

و

Source : EIA, Energy Information Administration, Derivatives and Risk Management 
in industry oil, Gas and Electricity, 2008.p3. 

                                                           
1 

 . 84 ص ،2011، دار احياء التراث العربي ، 1ط ، ال فط اقتصاد ،  الرضا عبد جعفر نبيؿ  (
(2 ) Kolb Robert W. Understanding Futures Markets, 5th ed., Blackwell Inc.,1997,p2. 

 المشتري

 )الجل طوٌل(

 

 السواق 

 )الورقٌة( جلةاآل

 

 البائع 

 )الجل قصٌر(
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و:و(1)يمكنوانو ميزوف واالس اقواآلجمةوبين

: تتـ المعامبلت في ىذه األسواؽ بإتفاؽ البائع والمشتري  الس قوالبتر ليةوالماديةواآلجمةو-أ
لمبتروؿ الخاـ ، فقواعد السوؽ ترغـ المشتري عمى او اكثر عمى سعر معيف مع تسميـ آجمو شير 

           )شير(. ، والبائع عمى تحديد تاريخ توفر الشحنة في أجؿ أدناه( برميؿ500000)تحديد الحجـ 

: ىي عبارة عف بوراات ، والمعامبلت فييا التتـ فقط  اليةواآلجمة_والس قوالبتر ليةوالمب
عمى بضاعة عينية ، ولكف ايضا بواسطة اوراؽ مالية عف طريؽ شراء وبيع البتروؿ الخاـ 
والمنتجات البترولية بواسطة األلتزامات ، ومف أىـ ىذه االسواؽ ىي )سوؽ نيويورؾ وسوؽ 

  ( .وسوؽ لندفسنغافورة 

 Futures Marketsا س اقوالمستقبميةو .4

إف زيادة األسواؽ الفورية تد ميدت لمتقمبات الشديدة في أسعار النفط الخاـ في السوؽ العالمية و
وتد ظيرت تمؾ المضاربة منذ  تاح الفراة لنشأة ونمو المضاربة عمى تمؾ األسعار،أومف ثـ 

ؼ عقد المستقبميات عمومًا) بأنو التزاـ منتاؼ الثمانينات بما يعرؼ باألسواؽ المستقبمية يعر 
لشراء أو بيع كمية محددة مف الموجود األساس في وتت محدد في المستقبؿ مقابؿ سعر محدد( 

وىذه العقود تكوف نمطية مف حيث الكمية والنوعية وزماف ومكاف التسميـ ، والمتغير الوحيد في  ،
األسواؽ المستقبمية تواؼ ، و المستقبمية ىذه العقود ىو السعر الذي يتـ الكشؼ عنو في السوؽ

والعق دووتسمى أيضا بػ  اآلجمة  أو أسواؽ التسميـ باألجؿ(،أسواؽ الافقات ) بػ عادة )س ق
ويجب تميزىا عف األسواؽ الفورية والتي تتـ فييا عمميات الشراء  تأو سوؽ المستقبميا اآلجمةو(

والبيع باألسعار الفورية وعمى أساس التداوؿ بالسمع الحقيقية مع التسميـ  والدفع اآلني المباشر، 
وعقود التسميـ األجؿ التي تبـر  في البوراات المنظمة تسمى بػ )المستقبميات(، وسوؽ النفط 

 (وو.وو0)ا النوع مف األسواؽ  في الوتت الحاضرالخاـ يتضمف عمى ىذ
 مف التدفئة وتود لبيع عقد اوؿ تقديـ تـ عندما1978 عاـ مف الثاني تشريف في األسواؽ ىذه ظيرت 

 خبلؿ مف المستقبمية الافقة سعر ويحدد 1983 الخاـ النفط تجارة لتشمؿ توسعت ثـ نايمكس

، اشير او اياـ لبضعة الافقة موضوعة المادة لسعر معينو تخمينات عمى بالسوؽ العامميف اجماع
وأابحت تجارة النفط الخاـ عمى استخداـ واسع ضمف ىذا النوع مف السوؽ ، وبغض النظر عف 

                                                           
 . 247، مادر سابؽ ، صمستقبلوال فطوالعرب حسيف عبد اهلل ،  ( 1

واس اقوأساسياتوعمي إبراىيـ،  محمد،  ألحسناويميثـ ربيع ىادي العامري  ((0 ، المجمة مستقبمياتوالسمع
  . 24، ص 2008، تادرىا جامعة كرببلء، 21،العدد  5العراتية لمعمـو اإلدارية ، المجمد 
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فإنيا تعتمد عمى توتعات  ث أساسيا السمعي المادي او الماليتفاايؿ العقود المستقبمية مف حي
( واألسعار  Future Price ( )FP)قبؿالبائعيف والمشتريف إزاء األسعار المتوتعة في المست

وتبنى توتعات المضاربيف بائعيف أـ مشتريف  افتراضا عمى  ،Spot Price ( )(SPالفورية اآلنية )
جانب والتوتعات  واتع الطمب والعرض وحجـ الخزيف والسعر الجاري في السوؽ اآلني مف

المستقبمية ليذه المتطمبات مف جانب أخر، فيابف بذلؾ العرض والطمب بالسعر المتوتع في 
واألسواؽ المستقبمية توثر جانبي العرض والطمب في المستقبؿ ،  ( انعكاس لحالةFPالمستقبؿ )

 المتشائمة تؤديأو االنخفاض ، فالتوتعات  في األسواؽ العالمية سواء باالرتفاعفي أسعار النفط 
تفائمة تعمؿ عمى بينما التوتعات الم السعر الفوري مف تبؿ المضاربيف ،إلى إضافة عبلوة عمى 

التداوؿ بالسعر خاـ عمى أسعار النفط المستقبمية ، و  و المنتجيف بمنفحفز المستثمريف أ
ت عوامؿ و حذؼ تأثيراع إضافة أالمستقبمي في السوؽ والذي يحدد عمى أساس السعر الجاري م

فإذا كاف تفكير المضاربيف في سوؽ النفط الخاـ ضمف وسعر الفائدة والمخاطرة ،  فتكمفة الخز 
جؿ ولمدة قبؿ فاف عمييـ أف يتعاتدوا بعقد أاآلف وخزنو لممستىو شراء النفط  خيارات استراتيجيتيـ

وو-:(1)بيف الطرفيف وعمى افتراض أف( المتفؽ عميو Fpسنة وفؽ سعر )
                                            Fp<Pt+1                                                                  

 . السعر المتوتع في المستقبؿ -:  Fp: أف  حيث

Pt+1                    :- تحقؽ  في المستقبؿ .السعر الفعمي الم 

 تتـ مف خبلؿ التوتعات لممنتجيف والمستيمكيف والمضاربيففأف االسعار المستقبمية لمنفط الخاـ  
وتستند تمؾ األسعار المستقبمية عمى أسعار النفط الخاـ في السوؽ الفورية ومستقبؿ الطمب 

وكذلؾ تعتمد عمى  ،ني لمافقات في السوؽ المستقبميةالدولي عمى النفط الخاـ في المدى الزم
والتوتعات المستقبمية ليا ،  العرض العالمي مف النفط الخاـ وحجـ الخزيف الدولي ىذا مف جانب

عكس عمى حجـ مما تد تن ،مستقبمية مف جانب آخر واتتااديووما يرافؽ ذلؾ مف أحداث سياسية 
 .  (2)وبالتالي مستوى األسعار المستقبمية جمالييفالطمب والعرض اال

تشػكمت سػوؽ الػنفط فػي أياميػا األولػى عنػدما أاػبف  وو-:والث فطوالد ليثةسث اقواع اصثرووا و:رابع
واتسع  سوؽ النفط عندما شاع استعماؿ اإلنارة مف تبؿ الفقراء بعد اف كاف  ، النفط مادرا لئلنارة

                                                           
(1)

 D .hamilton .james/ "understanding crude oil prices" revised 6.Dec.2008/ 

www.jhamelton @used.edu/  p. 8. 
(2)  Nymex, New York Mercantil Exchange, A Practical Guide to hedying, 2003, p9. 

http://www.jhamelton/
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عمػػى بيػػوت األغنيػػاء ، وبيػػػذه الاػػورة البسػػيطة لتطػػور سػػػوؽ الػػنفط مػػف أياميػػا  األولػػػى  مقتاػػراً 
ر الػػنفط  شػػانو شػػاف أسػػعار السػػمع األخػػرى يخضػػع لقاعػػدة العػػرض والطمػػب يمكننػػا القػػوؿ بػػاف سػػع

لمعديد مف العوامؿ المتداخمة والمتشابكة مف تبػؿ التكػاليؼ المتعمقػة  وأابف سعر النفط يتحدد تبعاً 
بوسائؿ اإلنتاج والتسويؽ والضرائب التي تفرض عمى االستيبلؾ وطبيعة السػوؽ ودرجػة المنافسػة 

لنفط ىناؾ منػاطؽ بيػع رئيسػية ، ومنػاطؽ شػراء رئيسػية، واسػواؽ الػنفط رئيسػية ، ففي سوؽ ا(1)فيو
وفي العالـ تـ ذكرىا سابقا ، ويمكف رسـ مخطط يوضف عناار السوؽ الدولية كاألتي :  

ل(لعناص لس قلالنفطلالد لياللل2كخطط)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 اسواق النفط العالمٌة

ل

ل

ل

)المنتجٌن( العرض النفطً 

ل()دول اوبك وخارجها

 

 

)المستهلكٌن(         الطلب النفطً 

 )الدول الصناعٌة والنامٌة(

والمصدرو/ومنوعملوالباحثول

يوضف المخطط اعبله عناار السوؽ النفطية التي تتكوف مف المنتجيف الذيف يمثموف جانب 
 يمكنوالعرض والمستيمكيف الذيف يمثموف جانب الطمب ونقطة التقائيـ في اسوؽ النفط الدولية ، 

وت ضيحوع اصروس قوال فطوكاآلت و:و

خاـ في السوؽ : يأتي الجزء االعظـ مف امدادات النفط ال عرضوال فطوبينوا بكو خارجها-1
 وبؾ(، والدوؿ المادرة خارج اوبؾ،ىما منظمة الدوؿ المادرة لمنفط )ا الدولية مف جانبيف،

اسييف لمعرض العالمي لمنفط ف إدارة عرض النفط الخاـ تنقسـ بيف ىذيف المكونيف األسأوبالتالي ف
سيؽ والتعاوف بيف ىذيف في السوؽ عمى مدى التن عرضويعتمد مدى تأثير جانب ال ،الخاـ

 ويمكف توضيف ىذيف الجانبيف بما يمي : ، المكونيف
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و"و:ووOPECمجم عةود لوأ بكو"و-أ

دولة مادرة لمنفط  والتي تعتمد عميو في تحقيؽ دخوليا ،  عشرا وىي منظمة دولية تضـ أثنت
وتسعى ىذه الدوؿ إلى زيادة العوائد المالية مف بيع النفط في السوؽ الدولية، وتممؾ ما يتراوح بيف 

    سبعة دوؿ عربية  ف النفط( ، وتضـ  ىذه المنظمة) ثمثي وثبلثة أرباع االحتياطي العالمي م
تحدة، ،  الجزائر، السعودية، العراؽ، ، تطر، الكويت، ليبيا( وبقية ) اإلمارات العربية الم

 ىذه في االعضاء الدوؿ واغمب ،االكوادور، ،إيراف، نيجيريا،  فنزويبل( الغابوفاالعضاء ىـ)  
ولـ تحقؽ ، تمويؿ ميزانياتيا في النفط عوائد عمى كبيًرا اعتماًدا تعتمد نامية دوؿ ىي المنظمة

تحقيؽ أىدافيا مف بداية تأسيسيا بينما كانت اتؿ نجاحا في ثمانينيات القرف  المنظمة نجاحا في
في و العشريف عندما كانت الزيادات في اإلنتاج تتوافؽ مع حجـ الزيادات في الطمب العالمي ، 

تـ  1981وفي عاـ  انضـ إلى المنظمة كؿ مف الجزائر والبحريف وتطر وأبو ظبي . 1971عاـ 
انضماـ تونس إلى عضوية المنظمة وارتفع نسبة احتياطي النفط الذي تمتمكو ىذه الدوؿ ليكوف 

 .   (1)% مف احتياطي العالـ 50

ردًا عمى سياسة شركات النفط العالمية،  OPEC)جاء إنشاء منظمة البمداف المادرة لمنفط )   
ط الكبرى عمى أسعار النفط الخاـ، فقد جرت وعمى إثر التخفيضات التي أجرتيا شركات النف

مشاورات بيف حكومات البمداف العربية المنتجة والمادرة لمنفط مع حكومتي إيراف وفنزويبل مف 
أجؿ اتخاذ تدابير موحدة لموتوؼ بوجو تقمبات األسعار المعمنة لنفوطيـ الخاـ في السوؽ 

تجة لمنفط تدرؾ ضرورة إيجاد تجمع نفطي العالمية، وفي الوتت ذاتو بدأت حكومات البمداف المن
لمواجية تمؾ الشركات وحكوماتيا األـ تكوف لو توتو الجماعية مف أجؿ الحفاظ عمى الثروات 
النفطية بوافيـ أاحابيا الحقيقييف لسيطرتيـ عمى ىذا المورد الحيوي، وبدعوة مف العراؽ عقد 

بلثة دوؿ عربية وىي العراؽ، ( ضـ ممثميف عف ث1960أيموؿ  14اجتماع في بغداد يوـ )
والكويت، والسعودية إضافة إلى إيراف وفنزويبل، و ادر في ختامو إعبلف ميـ تضمف تأسيس 

انتقؿ بعدىا  1965منظمة البمداف المادرة لمنفط أوبؾ واتخذت مف جنيؼ مقرًا ليا حتى عاـ 
ذات كياف دولي  بوافيا منظمة تضـّ دوالً  1962إلى فيينا، وسجمت في األمـ المتحدة عاـ 

                                                           
1
 . 110-108, ص1896, 1, طٚاٌطالحاٌجذ٠ذ فٟ التصاداخ اٌثتزٚي ( ِحّذ ِحزٚص إطّاع١ً ,(
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معترؼ بو، وباإلضافة إلى األعضاء الخمسة المؤسسيف لممنظمة انضمت إلييا في السنوات 
 .(1) البلحقة بمداف أخرى

يجاد الطرؽ  تيدؼ ىذه المنظمة الى تنسيؽ وتوحيد السياسات البترولية لمدوؿ األعضاء ، وا 
االسعار والدفاع عف ماالف الدوؿ المنتجة لمحاوؿ عمى عائد مستقر مف  الستقراروالوسائؿ 
% مف اإلنتاج العالمي ، في حيف يبمغ حجـ اادراتيا 40وياؿ إنتاج المنظمة إلى  الدخؿ ،

% مف الاادرات العالمية لمنفط ، وترتبط انتاجية منظمة االوبؾ ارتباطا وثيقا بتغير االسعار 55
وبدأت سياسة المنظمة  ألعضاء في منظمة أوابؾ المشتممة في سمة اوبؾ ،الفورية لنفوط الدوؿ ا

 1991بالتأثير في السوؽ النفطية في بداية التسعينيات وخااة بعد نشوب حرب الخميج عاـ 
والسيما األسعار ، حيث بدأت  باالرتفاع مما اضطرت ىذه الدوؿ  إلى زيادة إنتاجيا بمعدالت 

في األسعار لذلؾ أابف لممنظمة دور بارز مف حيث التأثير  في كبيرة لكبف جماح االرتفاع 
 . (2)السوؽ النفطية واستمر دورىا بالتأثير عمى تشكيمية جانب العرض 

 نفطية دولة 73 عف أوبؾ خارج لمنفط المنتجة الدوؿ عدد يزيد:  مجم عةود لوخارجوأ بكو-ب
 تدرة لعدـ نتيجة العالمية السوؽ في الدوؿ ىذه أىمية برزت وتد ، العالـ انحاء جميع في منتشرة
 في والطفرات األزمات نتيجة النفطية السوؽ عمى السيطرة أوبؾ داخؿ لمنفط المنتجة الدوؿ

 النفطية السوؽ في حاتيا فازدادت النفط أسعار تقمبات الى أدت والتي حدثت التي األسعار
واف إنتاجيا ال يغطي استيبلكيا مف العالمية ، وتضـ الدوؿ التي تنتج النفط بكميات محدودة 

 -: (3)النفط الخاـ ، وتتمثؿ بالدوؿ

 .د للكجك عالبح لالشكالل تضمل)الككل الالكتحد ل الن  يجل الكانيال الدانكا كل(ل 

 لب لكجك عا ل بح د ل لاة ليال  سيا ل) لكن ل ل ل تضم ل  ازاخستانلبيقز ين جان

  ت  كانستانل أ زب ستانل(ل.

 لكنتجالللنفطل) ندال الهندل الصينل كص لل(.د للكجك عاتلثان يال

                                                           
1
.

 )
 .225، صيصذس عاتك ،التصاد٠اخ إٌفظ ،ٍ انٓٛرٙٛادًذ دغ 

2 
 )

، 2013، 6نغهغهح انخايغح ، انعذد ا ،، انكٕٚد , ٔشزج ٔٛع١ح , اٌذ٘ة األطٛديعٓذ انذساعاخ انًصشفٛح 

 . 4ص
3
 
)
 .135، صِصذر طاتك، اعًاء يغُٙ ٚاعٍٛ انُعًٛٙ  
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 -: /الطمبوالعالم وعمىوال فطو0

 ولكف عنيا االستغناء يمكف ال استراتيجية سمعة  ألنوُ  لمنفط مستيمكة دوالً  العالـ دوؿ جميع تعد
 البمداف مف بمد كؿ لطبيعة عاً فييا تب السوؽ وتأثير استيبلكيا درجة في تتبايف الدوؿ ىذه

وعمى الرغـ مف جميع المحاوالت المبذولة  ، البمد ليذا االتتاادي النشاط تطور ومدى المستيمكة
الت ستمرار إال في حااة، يرتفع الطمب النفطي بلتقميؿ االعتماد عمى النفط الخاـ في توليد الطات

عميو  دوف إمكانية التأثير غالباً بمعنى إف الطمب النفطي يرتفع  خااة مثؿ األزمات االتتاادية
 بيرة بعد الحرب العالمية الثانيةوبتتبع مسار استيبلؾ النفط في العالـ يبلحظ انو ازداد بنسبة ك

، تعد  وتد ارتبط ذلؾ االزدياد ارتباطًا وثيقًا بمدى اتساع نطاؽ استعماالت المنتجات النفطية
التي تشكؿ جانب الطمب في سوؽ النفط وتعبر عف  ساسيةاأللة الطاتة الدولية مف العناار وكا

واالقتصاديو)ػب يسمى ما الوكالة ىذه انشأت ، النشاط االستيبلكي والتعا ن م ظمة
 اسعار ارتفاع عمى وكذلؾ ، 1956 عاـ السويس ازمة عمى فعؿ كرد * ) (OECD) الت مية
 وجو 1973 عاـ ففي المستيمكة الدوؿ جيود وتنسيؽ توحيد بيدؼ 1974و 1973ي عام النفط
 المستوردة الكبرى الاناعية الدوؿ حكومات الى الدعوة نيكسوف االمريكية المتحدة الواليات رئيس
 الطاتة ماادر لتنمية وتنسيقيا الجيود لبذؿ واشنطف في اجتماع لحضور)أوربا، الياباف(  لمنفط
 المعمنة اىدافيا لتحقيؽ الوكالة سعت ، اذ االتتاادية والتنمية التعاوف منظمة اطار في البديمة
 وترشيد الطمب بضغط الكفيمة االجراءات وتحقيؽ النفطية االستقبللية مف مشترؾ مستوى كتحديد

 ولمتأثير الطوارئ لمواجية يوماً  الستيبلؾ يكفي النفط مف احتياطي خزيف وتكويف ، االستيبلؾ
 ووضع ، وغيرىا والشمسية) الذرية )كالطاتة البديمة الطاتة وتنمية وتشجيع ، النفطية السوؽ في

 الطاتة عمى االعتماد وتخفيض المنتجة لمدوؿ التبعية تقميص بيدؼ المدى طويؿ برنامج
 الى وتادره النفط تنتج التي لمنفط المادرة النامية الدوؿ اما بالنسبة مجموعة، ( 1) المستوردة

ل.(ريعية) الً دو   عدىا ويمكف ، الخاـ لمنفط استيبلًكا الدوؿ أتؿ مف وتعد المستيمكة البمداف
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 )

, ِذوزج ِاطتز , (2008- 1890اٌتطٛر اٌتار٠خٟ ألطعار اٌثتزٚي ٚاثزٖ عٍٝ االلتصاد اٌجشائزٞ  اٌظع١ذ , ) ر٠ٚجع

 . 9, ص 2003جاِعح لاصذٞ ِزتاح  ٚرلٍح , و١ٍح اٌعٍَٛ االلتصاد٠ح ٚاٌتجار٠ح ٚعٍَٛ اٌتظ١١ز , 

ٟ٘ ِٕظّح د١ٌٚح تٙذف إٌٝ اٌت١ّٕح االلتصاد٠ح ٚإٌٝ إٔعاع اٌتثادالخ اٌتجار٠ح. تتىْٛ إٌّظّح ِٓ ِجّٛعح ِٓ  )*(

                 اٌظٛق اٌحز اٌتّث١ٍ١ح ٚالتصاد مزاط١حاٌذ٠ّ اٌثٍذاْ اٌّتمذِح اٌتٟ تمثً ِثادئ

تضُ)اطتزا١ٌا,إٌّظا,وٕذا,تٍج١ىا,اٌّا١ٔا,اٌذّٔارن,ا١ٌٛٔاْ,ا٠طا١ٌا,ا١ٌاتاْ,ٌٛوظّثٛرغ,ٌٕ٘ٛذا,إٌز٠ٚج,أٌّا١ٔا,اٌظ٠ٛذ, 

 ا, اٌٍّّىح اٌّتحذج( .ط٠ٛظزا, تزو١

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AD%D8%B1
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 ساس النظري ألسعار النفط الخام: األ المطلب الثانً

لل:الخام  الـنـفـط  سـعـر مـفـهـوم -:أولا 

 فبغض ، والّسرية بالغموض حاطةوا   لمجدؿ إثارةً  المواضيع أكثر مف الموضوع ىذاُيعد      
 أخرى إعتبارات عدة ىناؾ أف نجد بآخر، أو بسعر تشير تد اتتاادية اعتبارات أي عف النظر
 ،التسعير عممية فيـ أف حد إلى ،النفط لسعر الّنيائية القيمة تحديد في لمغاية ىاًما اً دور  تمعب

 مفالكثير  عمى فيميما ياعب امراف دائًما كانا غيره أو معيف سعر وراء مف المغزىدراؾ وا  
 . داخميا مف وحتى بؿ النفطية، الاناعة خارج

 بالنقود، عنيا معبر الشيء، تيمة عف عبارة ىو الذي السعر، مفيـو مف مشتؽ فيو النفطي السعرف

 تيمة مف أكثر أو أتؿ السعر يكوف فقد يساوييا، أو يعادليا ال تد أو الشيء، تيمة يعادؿ تد وىو
 معبراً  النفطية السمعة تيمة يعني النفطي السعر فإف التعريؼ، ىذا خبلؿ ومف ،ذاتو المنتج الشيء
يقاد بو تيمة السمعة النفطية  نفط الخاـلسعر اعمى ذلؾ يمكف القوؿ بأف  بناءاً  ، بالنقود عنيا

ليست  وتيمتوف العبلتة بيف سعر النفط ا  حدة نقدية في زماف ومكاف معيف، و معبرًا عنيا بو 
فقد كاف السعر لمنفط ولفترات زمنية  متعادلة وثابتة فقد مثمت في غالبيتيا عبلتة غير متكافئة،

وتد أرتبط ذلؾ بفعؿ عوامؿ اتتاادية وسياسية ليا ، طويمة أتؿ بكثير مف تيمة سمعة النفط 

 الاورة (تعريفو بانو يمكفو ،  (1)واستيبلكاً  إنتاجاً عبلتة بطبيعة ىذه السمعة وبكيفية استغبلليا 
 الوفغ42 مف المكوف ي لمبرميؿاالمريكبالدوالر  اسمقال الخاـ النفط لبرميؿ النقدية القيمة او النقدية
 لتراً  (158.9)حوالي

 لمبرميؿ دوالر 100 المثاؿ سبيؿ وعمىلاالمريكية النقدية بالوحدة وعن رً معب واً  

وحدة نقدية بديمة عبر  إليجادالعممية  واإلجراءات واألفكاروعمى الرغـ مف كؿ المحاوالت  ،
 مسميات الدوالر النفطي والدينار النمطي وسمة مف العمبلت الرئيسة وحقوؽ السحب الخااة،

 بسبب ، مستمرة لتقمبات يخضع السعر ىذا واف ،األمريكيفقد تدر ليذا البرميؿ اف يرتبط بالدوالر 

 اسعار عمى ذلؾ انعكس مما ، االستقرار وعدـ بالديناميكية تتسـ التي الدولية النفط سوؽ طبيعة

 عمى لمقمؽ مثيرة التقمبات ظاىرة اابحت حتى المستمرة لمتقمبات وتخضع مستقرة غير وجعميا النفط

 .  (2)حتى اآلف( واستمرارىا المناـر القرف مف السبعينات عقد اوائؿ منذ العالمي المستوى

                                                           
 . 259، ص1987، جامعة المواؿ، اقتصادوالبتر ل، محمد احمد الدوري  (1)
  .153، ص  1994، المواؿ ، دار الكتب لمطباعة والنشر، مقدمةوف واقتصاداتوال فطواحمد حسيف الييتي، ( 2
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 لمسعر النفطي أنواع عديدة منيا:  :  /وأ  اعوأسعاروال فطوالخامواا يا و

 :(The poste prices) األسعار المعلنة -1

ىو السعر الذي تعمنو شركات النفط الدولية ااحبة االمتياز ألىداؼ محاسبية مع الدوؿ    
المنتجة لمنفط الخاـ ، والسعر المعمف ال يعبر عف حالة تفاعؿ توى العرض والطمب في السوؽ 

ويكوف محسوبًا بالوحدة الدولية  ، بؿ ىو يعكس تيمة برميؿ النفط الخاـ كما تراىا تمؾ الشركات 
وعمى رأسيا دوؿ الخميج العربي أي دور ، لـ تكف الدوؿ النفطية الجديدة ، و  دية االمريكيةالنق

نتيجة لتفاعؿ  لـ يكف ىذا السعرو ، المعمف وذلؾ حتى عقد السبعينات  يذكر في تحديد السعر
نما كاف سعر ، توى العرض والطمب  استخداـ السعر المعمف ًا يفرضو الكارتؿ النفطي العالمي، و وا 

رباح التي كانت تمثؿ الجزء األكبر مف إيرادات الدوؿ س الحتساب الريع والضرائب عمى األكأسا
  .(1)المنتجة

 :(Realized Price)المتحقق السعر -2

، اي تخفيض نسبة معينة مف تسييبلتوال وماتالسعر المعمف مطروحا منو الحسوىو عبارة عف 
سعر البرميؿ النفطي معبرًا عنو بالوحدة النقدية  أي ، السعر المعمف لمبرميؿ لترغيب المشتري

و التسييبلت التي تقدميا الشركة البائعة لمنفط أالحسميات  و أالسماحات محددة بما ينشأ بفعؿ 
  : (3)ىي الحسمياتتمؾ ىـ أو .  (2)الخاـ الى المشتري 

النفطية  لمدولةتعطي يقاد بيا السماحات أو التخفيضات التي حسمياتوالم قعوالجغراف ووو-أ
أو منتوجيا التي ال تتمتع دوليا أو بمدانيا بموتع جغرافي يسمف ليا بتادير النفط الخاـ مباشرًة 

 إلى السوؽ الدولية .

 انعانٙ انكثشٚرٙ انًذرٕٖ راخ  انُفظ يماتم ٚمصذ تٓا انرٙ ذعطٗ-: اٌىثز٠تٟ اٌّحتٜٛ حظ١ّاخ -ب

 . انعانٛح انشٕائة ٔانز٘ ذكٌٕ فّٛ َغثح
                                                           

طوالخاموف والس قوالد ليةوالمستقبميةولم فلف ريةو االسعاروالعالقةوبينواالسعارواعبد الستار عبد الجبار موسى ،  1 )
( 2007، ) 64، العدد  ت صريةوالمسواالدارةو االقتصاد،وومجمة،  Neymexدراسةوس قوالتبادالتوالسمعيةوف و ي ي ركو

 . 21،ص 
وال فطاحمد حسيف إلييتي ،   ( 2 واقتصاد وف  ،  2011لدار النموذجية لمطباعة والنشر ،، ا 1، بيروت ، ط مقدمه

 .139ص

 .103، صمادر سابؽ،  اقتصادوال فطنبيؿ جعفر عبد الرضا ، 3) 
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 تُغثح انخفٛف انُفظ ٔنًشرش٘ عانٛح تُغثح انثمٛم انُفظ نًشرش٘ ذعطٗ-: اٌىثافح درجح حظ١ّاخ -جـ 

 .1721عاو  طشاتهظ ٔاذفالٛح  طٓشاٌ اذفالٛح يثم  الم

 لُاج فٙ ًٚش إٌ دٌٔ يٍ انغٕق إنٗ يثاششج ٚصذس انز٘ نهُفظ ذعطٗ -: اٌظ٠ٛض لٕاج حظ١ّاخ -د 

ل .انغٕٚظ

أسعار فعمية في السوؽ الفورية لمنفط يؤثر في تحديد مستوياتيا  نفسوبالوتت  األسعارتعتبر ىذه 

المحتوى الكبريتي  الموتع الجغرافي، أنماط االستيبلؾ، طبيعة المنافسة، (عوامؿ كثيرة مف أىميا

 واحتساب يمكفو  ، ىذه األسعار ىي دائما اتؿ مف األسعار المعمنةو  ،(لمنفط وكثافتو النوعية

  :(1)يكاالت

 الخصميات –لن المع السعر = المتحقق السعر                           

 وو(The Refer Prices) ا والسعروالرجع وسعرواإلشارةل-3

متوسط سمة مف النفوط المتقاربة في درجات الكثافة  و السعر الرجعيأ يعني سعر االشارة

و تسعير مجموعة مف النفوط حسب ترب أوالمتباعدة بالموتع الجغرافي لتشكؿ مؤشر او اشارة ل

نفط  النفط العربي الخفيؼ، نواع منيا:فوط مف نفط االشارة وىي عمى عدة أبعد درجة كثافة الن

إلى  مف القرف الماضيمف األسعار ظير  وىذا النوعاوبؾ، نفط غرب تكساس، نفط برنت، 

جانب السعر المعمف والمتحقؽ حيث اعتمد الحتساب تيمة النفط  المتبادؿ بيف بعض الدوؿ 

النفطية المنتجة والشركات البترولية األجنبية المستقمة اتفاتيات المشاركة نتيجة العقد أو المقاولة 

إف  اإلشارة،طراؼ المتعاتدة بموجب سعر األوالتي عمى ضوئيا ثـ احتساب العوائد البترولية بيف 

سعار المعمنة معرفة وتحديد متوسط أو معدالت األاحتساب سعر اإلشارة تتـ عمى أساس 

                                                           
، 1981، دار الرشيد ، ،العراقووتحديدوأسعاروال فطوالعرب والخاموف والس قوالعالميةو،نواؼ نايؼ إسماعيؿ 1)  
 . 21ص
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ـ   ،والمتحققة لعده سنوات  اعتماد ىذا السعر لمعديد مف الدوؿ المنتجة النفط الخاـ مثبلً  وتد ت

شركات ،وكذلؾ فنزويبل مع 1965\تموز\28تفاتية المعقودة بينيما في اال الجزائر وفرنسا في

  . (1)1967نفطية أجنبية عاـ 

ل(Transfer of price)لالتحوٌل سعارأل-4

ما بيف فروعيا لبيع وشراء  ىو السعر الذي يتـ االتفاؽ عميو بيف شركة األـ و أحدى فروعيا أو

، أو عند انتقاؿ النفط مف نشاط إلى أخر كاإلنتاج والنقؿ والتكرير في إطار شركة النفط الخاـ 

كسوف لمتكرير في الكسوف لمنقؿ وىذه بدورىا تبيعو الأف تبيع اكسوف االستخراج خاميا وك واحدة،

تقديره محاولة جعؿ الضرائب  فأنو يتفؽ عمى سعر اوري أو حسابي يراعي في ىذه الحالة،

تحويؿ فأف سعر ال ،رباحيا النفطية في الدوؿ المسجمة فييا حدًا ادني ويتحقؽ ىذا الغرضاعمى 

ورفضت  ،يذا السعرلذا فأف الدوؿ المنتجة لـ تعترؼ ب سعار الحقيقة والمعمنة،عف األ تد يقؿ

 حتساب مكونات إيراداتيا النقدية مف النفط الخاـ كالريع والضرائب.استخدامو كأساس ال

 The spot prices ): ) اآلني أو الفوري السعر -5

في السوؽ النفطية الحرة ىذا السعر ىو سعر الوحدة النفطية المتبادلة فوريا أو آنيا  يعرؼ بأنو

باورة  ىالمشتر و  لنفط بيف األطراؼ العارضة لمنفطسوؽ االسمعة النفطية نقديا في  مجسد لقيمة

 في ميمة نسبة تمثؿ الفورية السوؽ اخذت اف بعد بو والعمؿ السعر بيذا االىتماـ ظير وتد .آنية

لكثيرة في العالـ والرئيسية منيا التي تمثؿ مؤشرا"واألسواؽ الفورية  ، الدولية النفط الخاـ تجارة

                                                           

و أسعار ،عباس خضير عمي و محمودعبدالستار  ( ناجي1 واقتصادات وعمى و ا عكاساتها والخام الد لوال فط
،  2007، الثاني  كانوف (1العدد )،  14 المجمد،  اإلنسانية لمعمـو تكريت جامعة مجمة،   العربيةوالم تجة

 .259ص
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ولـ  ، (1)(سوؽ شماؿ أوربا ، سوؽ سنغافورة ،روترداـ)لحركة األسواؽ واألسعار في العالـ ىي 

لمية لؤلسعار %( مف حجـ التجارة العا15 – 10يكف نطاؽ السوؽ الفورية يتجاوز في الماضي )

أدى ، غير اف االختبلؿ الذي طرأ منذ أوائؿ الثمانينات مف القرف الماضي  و الرسميةأالمعمنة 

ف المنتجيف مف داخؿ وخارج الى وجود فائض كبير في العرض العالمي لمنفط واحتداـ المنافسة بي

لـ يمبث اف دفع باألسواؽ الفورية الى مرتبة ميمة بحيث اارت األسعار الفورية أساس  أوبؾ ،

النفطية العالمية لمنفط وسببا" رئيسيا" مف أسباب عدـ استقرار تمؾ األسواؽ التعامؿ في السوؽ 

ذلؾ الف األسعار الفورية عمى خبلؼ األسعار المعمنة أو الرسمية ال تخضع فقط لمعوامؿ 

عوامؿ أخرى سياسية  بؿ تؤثر فييا أيضا" التي تخضع ليا أسعار النفط عامة االتتاادية

 عممية وتخضع ، (2)متقمب السريع مع انتشار األخبار والشائعاتيجعميا عرضة ل وتنظيمية مما

 ، 1987 عاـ نياية في إليو المجوء تـ الحالي التسعير فنظاـ محددة، لميكانيزمات النفط تسعير

 مرجعية نفوط أسعار عمى تعتمد السعرية معادلة بوساطة النفوط أسعار احتساب يتـ وبموجبو

 األسعار عمى سوؽ كؿ في والعرض الطمب ظروؼ تنعكس أف ويفترض، )3)السوؽ تحددىا

 وفؽ مرجعي نفط سعر مف انطبلتاً  معيف نفط سعر بتقدير التسعير معادلة وتقـو،  المرجعية

 :) 4)  اآلتية الايغة

ل.فروقات ±  (المستقبلً أو الفوري(  المرجعً النفط سعر = تسعٌره المراد النفط سعر

                                                           

 120ص ،مصدروسابق ،  توال فطيااقتصاد، احمد حسيف الييتي  ( 1
 .29ص مادر سابؽ،  ،مستقبلوال فطوالعرب حسيف عبد اهلل ، 2)  
 النفط مجمة ،الكويت ،المستقبمية  اتجاهاتها  الاقيمة الخفيفة ال ف ط بين ا سعار فر قات تط ر ، عمي رجب)3

 .30ص ، 2007 ، 33 المجمد ، 123 العدد العربي، والتعاوف
و دراسة -ال فطية االقتصادات عمى0212و-و0222خاللوالفترةو:ووال فط أسعار تط رات أار ،جامع عبداهلل  (4

-2011بسكرة ، جامعة ،الجزائر (دولي اتتااد تخاص االتتاادية، العمـو في ماجستير مذكرة ،ئرالجزا حالة
 . 66( ، ص 2012
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 الكة اد الةنفط بةين التنافسةيا ضةكان إلةى يهةد  الكعادلا في  ج دها فإن الف  قات إلى  بالنسبا

  ف  قةات الن عيةا ف  قةات الف  قةات هةةه  تتضكن األخ ى، البديلا الكشابها  النف طلتسعي ه

  بةةلك خصةكا،، أ  عةال   ت ة ن قةد فالف  قةات الكعادلةا صةيغا خةاللل كةن الجغ افةي، الك قةع

ل:لل تي اآللالكعادلا تصبح

 الموقعع فروقعات + النوعٌعة فروقعات + المرجععً الخعام سععر = تسععٌره المعراد العنفط سععر

ل.للالجغرافً

ج منػػو مػػا بخاػػوص تسػػمية الػػنفط الخػػاـ فتجػػري عػػادة بعػػد تحديػػد الموتػػع الجغرافػػي الػػذي اسػػتخر أ

أو المحتوى الكبريتي مثػؿ وسػيط غػرب تكسػاس الخفيػؼ الحمػو أو منحػدر وغالبا ما يرفؽ بالكثافة 

ل.لأالسكا الحامضشماؿ 

  - term deals prices-Longاٌط٠ٛعً االجعً صعفماخ اطععارهعح أ اٜج ألعععاسا -6

ف يسمـ النفط الخاـ في فترة مستقبمية ي تتـ بموجبيا التعاتد االف عمى أاالسعار النفطية الت ذعُٙٔ

(1) محددة
. 

عػف سػعر برميػؿ الػنفط الخػاـ فػي  عبػارة وىػو -(:Net back priceالسثعرواالرجثاع و)ل-7 

 .(  2)(اوبؾ برميؿ) اي المركب البرميؿ عمييا اطمؽ والتيضوء أسعار منتجاتو المكررة 

ىي التسمية التي تطمؽ عمى سعر  -(: Barrel Price in Dollar)اٌٛرلٟ اٌثز١ًِ طعز -8

،  وتقتػػرب كثيػػرا مػػف مفيػػـو سػػعر الػػنفط الخػػاـ فػػي بوراػػات الػػنفط ،البرميػػؿ فػػي الاػػفقات اآلنيػػة

 .(  3)ويباع ألكثر مف مرة 

 :. فٟ اٌظٛق اٌذ١ٌٚح اٌـخـاَ إٌـفـظ اطعار فٟ اٌـّـؤثـزج / اٌــعـٛاِـًاٌّطٍة اٌثاٌث

 وكافػة العػالـ افبمػد جميػع فا  و  التجاريػة، لمسػمع  الدوليػة سػعارألا ىػـأ مػف الخػاـ الػنفط اسػعار ُتعػد

 االسػعار ؾتمػ تبػةرابم تقػوـ سػواء حػدٍ  ىعمػ نفطلمػ كةوالمسػتيم المنتجة دوؿلم االتتاادية مؤسساتو

                                                           
      104 .ص ،سابؽ مادر ، ال فطواقتصادوالرضا، عبد جعفر يؿنب  )1
 .121 ص سابؽ، مادر ،ال فط ياتاقتصاد ، ي احمد الييت  )2
 .157 ص سابؽ، مادر ،ال فط اقتصاد ف  مقدمة،  يتيالي احمد   )3
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 كثػرأ مػف ااػبحت الػنفط سػعارأ فا  و  العػالـ، انحػاء جميػع فػي وواضػحة كبيػرة يػةاىم مػف اليػ لمػا

 تميػزت بػؿ ،اً ر رااسػتق دتشػي لػـ فآلا ولحػد السػبعيناتعقػد   منػذ بػاً تقم الدوليػة التجاريػة عالسػم

 التػي والمتغيػرات االسػباب مػف العديػد لػىإ ذلػؾ ويرجػع ،رارسػتقالا وعػدـ حقػةالمتبل باتراباالضط

 ىعمػ القائمػة المضػاربة عوامػؿ وأ والمناخيػة والسياسػية االتتاػادية المتغيرات اىميأو  ا،بي تأثرت

 :االتيك الخاـ النفط اسعار في المؤثرة لعوامؿ اىـ ايجاز ويمكف .العوامؿ مف وغيرىا  التوتعات

 -:اٌىٍٟ اٌذٌٟٚ إٌفطٟ اٌعزض حجُ فٟ اٌّؤثزج االلتصاد٠ح اٌعٛاًِ -ٚالا أ

ىو عرض الكميات المنتجة مف النفط الخاـ في السوؽ الدولية عف طريؽ  البترولي العرض 
االطراؼ العارضة في ىذه السوؽ وىما ، الدوؿ المنتجة لمنفط والتي تنتمي لمنظمة أوبؾ والدوؿ 

وتواؼ  ،ويعد العرض استجابة لمطمب ،( 1) خارج أوبؾ وبسعر معيف وخبلؿ مّدة معينةاألخرى 
لذا فأي تبدالت  مرونة عرض النفط الخاـ بانيا منخفضة وبخااة خبلؿ المّدة الزمنية القايرة ،

 العرض ويتحدد،  في جانب الطمب تنعكس بشكؿ كبير عمى األسعار في سوؽ النفط الدولية
 توافر اف يعني ال وىذا النفطية، الحقوؿ في المتاحة االنتاجية باإلمكانيات لنفطا مف العالمي

 الف عميو، العالمي الطمب ارتفاع فور االنتاج زيادة السيؿ مف يابف اف كبيرة نفطية احتياطيات
 المتطورة بالوسائؿ وتزويدىا المكتشفة النفطية الحقوؿ منيا تنمية امور عدة يتطمب االنتاج
  الناتمة سطف حتى وضخو ومعالجتو تخزينو باطف االرض مف النفط استخبلص عمى والقادرة

   أما اىـ العوامؿ المؤثرة في تحديد السعر النفطي مف الناحية االتتاادية كآالتي :( ، 2)"

  -( :Proven Reservesدجى االدرٛاطٙ انُفطٙ ) .1

وفي التي تؤثر عمى مسار أسعار النفط الخاـ عالميا  مف العوامؿ يعد حجـ االحتياطي النفطي 
 ةالنفطي اتحجـ االحتياطي وكذلؾ يبيف، ضوء االحتياطي يمكف تحديد مدى ندرة النفط الخاـ 

كميات النفط المخزونة في باطف األرض والتي تـ اكتشافيا ولـ يتـ استخراجيا أو استغبلليا مع 
إمكانية االستخراج واالستغبلؿ بالطرؽ التقنية السائدة ولكف مع اختبلؼ التكاليؼ واألمواؿ التي 

ار تنفؽ عمى عممية االستخراج وبحسب تبايف اآلبار مف الناحية الجغرافية والموتعية لآلب

                                                           
 56، ص 2001، الدار الجامعية ،  1، ط، مار اقتصادياتوالم اردو البيئة، د مقمرمضاف محمد  ( 1
 .137سابؽ ، ص مادر ، مستقبلوال فطوالعرب ، اهلل  عبد يفحس (2
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للواألسموب التقني ل، لاالستخ اج لفي إذ اف االحتياطيات العالمية كانت تشمؿ كميات الكستخدم
ت تنخفض ىذه االحتياطيات مع زيادة الطمب العالمي عمى اال انيا بدأ كبيرة في الفترات السابقة،
د معدؿ االتتاادي، إذ اف نظرية الندرة ليذا االحتياطي تزداد كمما زاالنفط بسبب زيادة النمو 

ومف أكثر الطرؽ المعتمدة في تقدير االحتياطي ىي الطريقة الحجمية التي استخراج النفط ، 
 و. (1)تأخذ الايغة اآلتية  

                              QSD = FH MB * O  
 حيث إف :

QSD البرميؿ .ب : االحتياطي النفطي 
F    . المساحة المحتوية عمى النفط الخاـ باألمتار المربعة : 
H   . متوسط سمؾ الطبقة الفعمي المشبع بالنفط الخاـ : 
B   . معامؿ التشبع الفعمي لماخور : 
O    :األعمى إلى االرتفاع عند الخاـ النفط حجـ تغير يأخذ الذي اإلحاائي المعامؿ 
  . O=1/6: وعادة

  -ويانؼ االحتياطي النفطي الى انواع عديدة منيا:

( APIحسب تعريؼ معيد البتروؿ االمريكي ) (:Proven Reservesاالحتياطي المثبت ) -أ
 اليندسية والجيولوجية فاف االحتياطي النفطي المثبت ىو )كميات النفط الخاـ التي تشير البيانات

استخراجيا مستقببًل مف الحقؿ مع افتراض  المتاحة بشكؿ واضف ال يقبؿ الشؾ الى امكانية
 .  (2)استمرار الظروؼ التكنولوجية واالتتاادية الحالية(

  -: Probable Reservesاالحتياطي المحتمؿ -ب

يعبر عف كميات النفط أو )الغاز( التي يمكف الحاوؿ عمييا في المستقبؿ والكميات التي تـ 
 . (3)مطروحا منيا االحتياطي المؤكد اكتشافيا مف الموارد الييدروكربونية

                                                           
و. 42، ص  ابؽ، مادر س مقدمةوف واقتصادوال فط، الييتي احمد حسيف و(و1

( 2 ) API and AGA , Proved Reserves , Dec. 31 , 1962 , PP.6 –7.  
 . 55، ص 1979، القاىرة، دار النيضة العربية ،اقتصادياتوالبتر لحسيف عبد اهلل ، (3)
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 -:Un-discovered Reservesاالحتياطي غير المكتشؼ -ج

ويعبر عف  كميات النفط والغاز التي يمكف الحاوؿ عمييا مف أماكف لـ يتـ بعد إجراء    
معروفة عمى لعمميات حفر أبار فييا لتحديد كميات االحتياطي فييا وىذه الكميات عادةً  غير

التبايف في  تانيؼ احتياط النفط العالمي ىو حديد . ومف المسائؿ المختمؼ عمييا بشأفوجو الت
احتساب االحتياطي النفطي حيث ىناؾ عدة أنظمة لتانيؼ االحتياطيات النفطية وال يوجد 
فااؿ واضف بيف فئات ىذه األنظمة مع ضرورة الحاجة لتوحيد ىذه التاانيؼ والمعايير 

ل.للل(1)والتنسيؽ بالشكؿ الذي  يضمف دتة تقدير االحتياطي النفطي العالمي 

 لل: النفط الخام نتا القتصادٌة لالكلفة  .2

ىي مقدار ما ينفؽ عمى استخراج الػنفط الخػاـ مػف الحقػؿ أو البئػر النفطػي إلػى أف ياػؿ باػورة ل

ممػػػا الشػػػؾ فيػػػو أف حجػػػـ الطمػػػب الكمػػػي عمػػػى الػػػنفط الخػػػاـ ال يمكػػػف ،  منتجػػػات نيائيػػػة لممسػػػتيمؾ

اسػػػتخراجية وتقتضػػػي إشػػباعو مػػػف خػػػبلؿ إنتػػاج بئػػػر واحػػػد ، ألف اسػػتغبلؿ اآلبػػػار يبػػػدأ بأتػػؿ كمفػػػة 

سياسػػة االسػػػتخراج الناجحػػػة عمػػػى وفػػػؽ الشػػػروط الفنيػػة واالتتاػػػادية أف تػػػرتبط نسػػػبة الػػػنفط الخػػػاـ 

ال فػػػإف أي زيػػػادة فػػػي االسػػػتخراج عػػػف ذلػػػؾ  المسػػػتخرج مػػػف بئػػػر بنسػػػبة االحتيػػػاطي لػػػذلؾ البئػػػر  وا 

يػؿ العمػر المعدؿ ستؤدي إلى سرعة استنزاؼ االحتياطي وزيادة سرعة نضوب المادر وكذلؾ تقم

اإلنتػػػاجي لمبئػػػر وتبػػػدأ كمفػػػة المسػػػتخدـ باالزديػػػاد نتيجػػػة لمحاجػػػة إلػػػى كمػػػؼ اسػػػتخراجية اضػػػافية ، 

ونتيجة الرتفاع أسعار النفط الخاـ في السوؽ الدولية بسبب زيادة الطمب العالمي فإف ذلؾ يتطمب 

اآلبػار ذات الكمفػة  زيادة الكمية المستخرجة مف اآلبار النفطية ذات الكمفة الحديػة العاليػة ) تاػبف

العالية اتتاادية بعد أف كانت كمفتيا الحدية أعمػى مػف سػعر الػنفط الخػاـ ( ، ففػي حالػة المنافسػة 

التامة وعند مستوى توازف العرض والطمب في السوؽ يحاؿ المنػتج عمػى الػربف االعتيػادي ، أمػا 

فضػػبًل إلػػى الريػػع  ،  اري إضػػافةفػػي األسػػواؽ األتػػؿ تنافسػػية فسيحاػػؿ المنػػتج عمػػى الػػربف االحتكػػ
                                                           

The Future of The world oil supply Warner de Kate & Ceuns , Lucan Var, /-)3(
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   فوتنقسـ التكػاليؼ عمػى نػوعيف رئيسػي سقفًا لسعر النفط الخاـ ، دعالكمفة الحدية الستخراجو تُ  عف

 :(1) ىما

 وتشمؿ كمفة االستكشاؼ والحفر والضخ.         : التكاليؼ المباشرة-أ

 زيف،خال الماؿ،وتشمؿ عناار الكمفة المعروفة)كمفة المستخدـ()رأس  :التكاليؼ غير مباشرة-ب
  . تظير في حسابات المنتجيف لمموارد النفطية السقؼ اإلنتاجي( والتي ال اإلنتاج،

أبحاث خفض التكاليؼ الخااة بأنشطة االستكشاؼ واإلنتاج دورًا ميمًا في اتتااديات  سيـوت
النفط سواء في دوؿ اوبؾ ) والتي تنخفض فييا كمؼ اإلنتاج إلى أدنى مستوى ( أو في المناطؽ   

االستثمارات . ويعتمد خفض  بيئة تتسـ بانخفاض األسعار وتميمةفي  السيماو  العالية الكمفة
 -:(2)النفطية ىما نشطة عمى عناريف ميميف في الاناعاتؼ في ىذه األالتكالي

والتي تعني اإلدارة الجيدة لماناعة النفطية والمراتبة الدتيقة والتعاوف بيف  :االستراتيجيةأ.  
مختمؼ أجزاء الاناعة النفطية وتكوف اتجاىات دوؿ منظمة أوبؾ والتي تخضع الاناعة 

حيث أف الافة  الدولة نحو استغبلؿ الحقؿ األكثر جودة واألتؿ تكمفة،النفطية فييا لمسيطرة 
المميزة لمتكاليؼ في دوؿ أوبؾ ىي انخفاضيا بشكؿ كبير عف تكاليؼ اإلنتاج في الدوؿ خارج 

يراف  12أوبؾ وتبمغ التكاليؼ في دوؿ كثيرة مف أوبؾ اتؿ مف دوالر لمبرميؿ كالعراؽ والسعودية وا 
مارات إلوالرات لمبرميؿ الواحد كما في اد (15-6) بيف ذ تتراوح ماترتفع في بعض الدوؿ ا

   . وفنزويبل المتحدة العربية

مميات االستكشاؼ واإلنتاج تمعب التكنولوجيا  دورَا كبيرَا لخفض التكاليؼ في ع : التقنيةب.  
مراحؿ الاناعة التحويمية والعمؿ عمى استخداـ أفضؿ الوسائؿ التكنولوجية لغرض  ومختمؼ

تحسيف المنتجات النفطية وتحقيؽ الفائدة القاوى مف حجـ اإلنتاج المتحقؽ بيذه النسب مف 
التكاليؼ كونو موردًا ناضبًا حيث تتميز اناعة التكرير في دوؿ أوبؾ باغرىا وبساطتيا 

ابلح مع وحتياجات المحمية لممشتقاتوتكيفيا مع توفير اال النفطية وتتكوف مف وحدات تقطير وا 
. وتأتي األىمية في تخفيض ىذه التكاليؼ مف أنو كمما كانت طاتات محدودة في تنويع المنتجات

                                                           
1
 

  . 46، مادر سابؽ ذكره، ص مقدمةوف واقتصادوال فطاحمد حسيف الييتي  ، ( 
 107، مادر سابؽ ، ص مستقبلوال فطوالعرب حسيف عبد اهلل ،   2)
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، كمفة إنتػاج النفط الخاـ متدنية نسبيًا ، انعكس ذلؾ إيجابيًا عمى عرض النفط والعكس احيف 
 ( (1الشكؿ ؿخبل مف ذلؾ توضيف ويمكف

 ( العبلتة بيف الكمفة االتتاادية ال نتاج النفط الخاـ واسعار النفط1شكؿ )               

ل

 – 1970المادر : عبد الستار عبد الجبار ، دراسة تحميمية لتغييرات اسعار النفط الخاـ في السوؽ الدولية ) 
 .41، ص 2001جامعة المستنارية ، ( ، اطروحة دكتوراه ، كمية االدارة واالتتااد ، 1998

في سوؽ  (KD) منحنى الطمب العالميو  (MRف منحنى االيراد الحدي )أ( 1نبلحظ مف الشكؿ )
  ( . (MRفوؽ منحنى  (Oligopolyاحتكار تمة )

ويبلحظ باف  ، (C)( الذي يقطع منحنى االيراد الحدي في النقطة Sاما منحنى العرض )
ؿ اخرى استغبلؿ الحقوؿ االتؿ كمفة يبدأ اواًل ولكف حجـ الطمب الكمي يقتضي استغبلؿ حقو 

 .كمفتيا االستخراجية اكبر

والتي تمثؿ النقطة  (C)اف منحنى العرض الكمي الدولي يقطع منحنى االيراد الحدي في النقطة 
، فجميع الحقوؿ P1النقطة ند اما السعر فيتحدد ع ((MR MC=MRمع  MCالتي يتساوى منيا 

والعكس احيف  احتكارياتحقؽ ربحًا  (Pt)لبلستخراج اتؿ مف السعر  االتتااديةالتي كمفتيا 
  تحقؽ خسارة استثنائية . 

فتابف اآلبار  وبسبب ارتفاع أسعار النفط الخاـ في السوؽ الدولية بسبب زيادة الطمب العالمي
ذات الكمفة العالية اتتاادية بعد اف كانت كمفتيا الحدية دوف سعر النفط الخاـ في السوؽ 
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ففي حالة المنافسة التامة وعند مستوى توازف العرض والطمب في السوؽ يحاؿ المنتج ، الدولية
االحتكاري عمى الربف االعتيادي ، أما في األسواؽ األتؿ تنافسية فسيحاؿ المنتج عمى الربف 

مع مبلحظة وىكذا فإف الكمفة الحدية الستخراجو تعد  سقفًا لسعر النفط الخاـ  ، فضبًل عف  الريع
اف النفط الخاـ ىو مادر مف ماادر الطاتة بمختمؼ ماادرىا واف مستوى سعره اذا ما واؿ 

 ( وىو ما ياطمف عميو بسعر االختناؽ فاف الطمب عميو1( في الشكؿ )Kالى المستوى )
سيابف افرًا ويتوجو الطمب الى ماادر الطاتة البديمة التي تابف كمفة انتاجيا الحدية 

 (.Kاتتاادية عند السعر )

 :  سعر صرف الدولر المرٌكًل-ل3

تػػتـ عمميػػات بيػػع وشػػراء الػػنفط الخػػاـ فػػي السػػوؽ الدوليػػة بالػػدوالر األمريكػػي، فػػإف أي تغيػػرات فػػي 
سػػػعر اػػػرؼ الػػػدوالر األمريكػػػي تػػػنعكس عمػػػى أسػػػعار الػػػنفط الخػػػاـ، فعنػػػد انخفػػػاض سػػػعر اػػػرؼ 
الدوالر فإنو يسبب ارتفاع أسعار النفط، أما  مف خػبلؿ التػأثير المباشػر أو غيػر المباشػر، ويتمثػؿ 

ر المباشػػر بزيػػادة حػػدة المضػػػاربات فػػي عقػػود الػػنفط األمػػر الػػػذي سػػيرفع أسػػعار الػػنفط، أمػػػا التػػأثي
الػتأثير غير المباشر بعيد األجؿ، فإف انخفاض ارؼ الدوالر يغيػر أساسػيات السػوؽ عػف طريػؽ 
انخفػاض العػرض مقارنػة بالطمػب بػالرغـ مػف ارتفػاع أسػعار الػنفط، وينػتج بسػبب عػدـ نمػو الطاتػػة 

مدوؿ المادرة لمنفط في المدى الطويؿ النخفاض القوة الشرائية فييػا، وكػذلؾ يػنجـ عػف اإلنتاجية ل
، وتسػػتمـ األخػػرىارتفػػاع تكػػاليؼ الشػػركات العالميػػة التػػي تػػدفع أجػػور عاممييػػا بػػالعمبلت األجنبيػػة 

عوائدىا مف النفط بالدوالر، أف ال تزيد مف استثمارىا في طاتة إضافية، مما يخفض عرض النفط 
 .  (1)ع األسعارو يرف

يشترط  تمخيص ما يأتي إلى وجود عبلتة عكسية بيف سعر ارؼ الدوالر وأسعار النفط الخاـ لل
وأف استمرار تدىور سعر ارؼ الدوالر سيكمؼ الدوؿ المادر لمنفط الخاـ خسائر مالية كبيرة 
متمثمة بانخفاض إيراداتيا النفطية الحقيقية ، كذلؾ استنزاؼ احتياطاتيا جراء تادير ضعؼ 

مادرة سابقًا ) تبؿ تدىور الدوالر ( اذا ما ارادت الحاوؿ عمى نفس القيمة النقدية الكمية ال
 الحقيقية تبؿ التدىور . 

      
                                                           

 .112، ص مادر سابؽ،  اقتصادوال فطنبيؿ جعفر عبد الرضا ،  (1
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 :مر  ةوالعرضوالسعريةولم فطل-4

بكونيا منخفضة في األمد القاير ، إف لـ تكف معدومة مرونة العرض السعرية لمنفط  فتتميز
في حيف نجد أف المرونة السعرية ،  مدة طويمة نسبياً ارية تتطمب بسبب إف العمميات االستثم

 .(1)لعرض النفط تمتاز بكونيا مرنة نسبيًا في األمد الطويؿ

  -متطلبات تحقٌق التنمٌة القتصادٌة والتضخم المستورد : -5

 )اتتااد ريعي( غمب الدوؿ المادرة لمنفط بانيا دوؿ نامية ذات اتتااد احادي الجانبأتتميز 
زيادة إنتاجيا واادراتيا مف النفط  دالي فاف ىذه الدوؿ تعالنفط، وبالت إيراداتيعتمد اساسا عمى 

أّف و  ،تحتاجيا في عممية التنمية النفطية التي وائدالعالخاـ ىدفا استراتيجيا ليا، مف اجؿ زيادة 
ـّ انخفاض األ سعار، وسيؤدي زيادة اإلنتاج ستؤدي إلى زيادة المعروض النفطي العالمي، ومف ث

زيادة تمؾ  النفطية. والف ىذه الدوؿ بحاجة إلى يراداتاالانخفاض األسعار إلى انخفاض مجموع 
نيا ستسعى إلى زيادة انتاجيا مرة اخرى، وىكذا تستمر زيادة االنتاج وانخفاض أ، فاليراداتا

فأف   لمتضخموالمست ردوما بالنسبة أ،  األسعار ما لـ تتخذ ىذه الدوؿ سياسات نفطية مبلئمة
معظـ البمداف المادرة لمنفط بمداف مستورده لمسمع والخدمات مف السوؽ الدولية وبالتالي فاف 

وىذا يخمؽ فائضًا في  ،حالة التضخـ تدفعيا الى زيادة انتاج النفط لتغطية متطمبات االستيراد
 .(2) الدولية العرض النفطي الدولي يؤدي الى تخفيض اسعار النفط الخاـ في السوؽ

 : حركة خزٌن النفط الخام -6

يشكؿ المخزوف االحتياطي األمريكي واحدا مف أكبر العوامؿ تأثيرا في األسعار، ففي حالة ارتفاع 
المخزوف وزيادة السحب منو ، يزداد المعروض فتتراجع األسعار في حاؿ ثبات الطمب عميو ، 

و انعدامو إما بسبب زيادة ألسحب وتباطؤ اوالعكس في حالة تراجع المخزوف االحتياطي 
 يقصدو،   االستيبلؾ أو بسبب دخوؿ الدولة في حرب مما يجعميا في حاجة كبيرة إلى النفط

                                                           
لم ظمةوا بكو،ورسالةوماجستيرومقدمةوإلىوكميةواإلدارةوتحميلوسياست واإل تاجو ا سعارو،  داودوجدي حمزة 1)

 44-43، ص 1992،   االقتصادوف والجامعةوالمست صرية
االحتياجثثاتواالسثثتاماريةولقطاعثثاتوالثث فطو الغثثازو الصثث اعاتوالبتر كيميا يثثةوفثث وجوو،وارشثثيدومحمثثدوالمعثثروو(و0

و.و17،وصو0220،وم ظمةوا ابك،والك يت،و121ة،وال فطو التعا نوالعرب ،والعددوالم طقةوالعربي
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ىو عبارة عف كميات كبيرة مف مخزونات النفط تكفي احتياجات  (مخز نوال فطواالستراتيج ث)ب
في حالة تعرض ى ثبلثة اشير تتراوح مف شير اللمدة  لببلد المستيمكة لمنفط ومشتقاتوا

لقد كاف اليدؼ المعمف مف بناء الخزيف النفطي ىو  ،النقطاع لسبب مف األسبابااإلمدادات 
داة لمتأثير عمى اسعار النفط أة ولكف الخزيف تد اابف فيما بعد تبلفي انقطاع االمدادات النفطي

النفط الخاـ، وبدأ ىذا التأثير الخاـ مف خبلؿ التأثير عمى الحجـ  الكمي لمعرض والطمب عمى 
واضحًا خبلؿ عقد الثمانينات مف القرف العشريف والزاؿ مستمرًا، حيث اف سياسات التخزيف تيدؼ 
الى خمؽ فائض في السوؽ الدولية يدفع االسعار نحو االنخفاض اذ تحولت الدوؿ المالكة لمخزيف 

لمنتجة لمنفط الخاـ بفعؿ ذلؾ الى دوؿ تؤثر في حجـ العرض النفطي باورة مشابية لمدوؿ ا
ويؤدي الخزيف النفطي  اًل خابًا لممضاربات النفطية،الخزيف، واابف الخزيف ايضًا مجا

ىـ المؤثرات  عمى العرض أحد أيرًا في سوؽ النفط الدولية، فيو االستراتيجي العالمي دورًا كب
وارئ لسد النقص في والطمب العالمييف لمنفط، السيما بعد أف تطور دوره مف مجرد خزيف ط

الخاـ ويحدد مستوياتيا  يؤثر في حركة أسعار النفط استراتيجياإلمدادات النفطية إلى خزيف 
وانخفاضًا مف خبلؿ التأثير في الحجـ الكمي لمطمب والعرض النفطي، و يؤثر في  ارتفاعاً 

 .  (1)سياسات أوبؾ السعرية واإلنتاجية

 :لالسٌاسٌة العوامل -7

السياسية مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى أسعار النفط الخاـ في الوتت الحاضر ، تعد العوامؿ 
ظيارىا في أوتات  إذ تتمثؿ بالتحالفات واستعراض الدوؿ لقوتيا السياسية واالتتاادية والعسكرية وا 
 السمـ والحرب ، إذ تتأثر أسعار النفط بيذه العوامؿ وتؤثر فييا ، ويبقى أمف الطاتة واجبًا وطنياً 

 وأ يةىمأ حروب عف ناجمة تكوف التي العوامؿىميا او لفي عالمنا المتعطش إلى الطاتة
 الى االمدادات تراجع لىإ يؤدي مما؛  النفط ماافي لعماؿ اضطرابات او سياسية اضطرابات

 الدوؿ مف الكثير اؾىن واف وخااة, النفط اسعار ارتفاع احتماؿ بالتالي ويزيد العالمي السوؽ
 فنزويبل و والسعودية العراؽ  في يحدث ما مثؿ السياسية االضطرابات ذهى دتشي التي المنتجة
 نتيجة ايراف في نفطية ازمات مف بالماضي حدث ما ومثؿ , الحالي الوتت في الدوؿ مف اوغيرى
وحرب  1980االيرانية –والحرب العراتية  1979نظاـ الحكـ في إيراف عاـ روتغي رانيةيإلا الثورة

                                                           
، ششكح َفظ انجُٕب، دائشج انذمٕل، تص١ٕف اٌّخشْٚ إٌفطٟ اٌعزالٟٔآخشٌٔ، ، تاعم يذًذ َٕس٘  1)

 .15، ص 1772انثصشج، 
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في اإلمدادات أو  ب الطارئة تد أدت إلى انخفاض مفاجئالثانية ،إف ىذا األسبا 1990الخميج
بشكؿ تفزات كبيرة نسبيا  نقص العرض النفطي األمر الذي دفع األسعار باالرتفاع نحو األعمى

وتيديد امف الدوؿ المستيمكة الرئيسة لو، لذا نجد إف مف أىـ مبادئ إستراتيجية وكالة الطاتة 
دولية ىي سياسة الخزيف االستراتيجي والبحث عف ماادر جديدة لنفط الخاـ خارج أوبؾ وتقميؿ ال

االعتماد عمى نفط أوبؾ كونيا أكبر المنتجيف والمادريف  لمنفط الخاـ في السوؽ العالمية وذلؾ 
ىذا مف جانب  لمواجية خطر إمكانية حدوث مثؿ ىذه األزمات واستخداـ أوبؾ لمنفط كسبلح

  المنتجة ، أما بالنسبة لمدوؿ الاناعية المستيمكة ، فيعد النفط المحرؾ الرئيس التتااداتيا  الجية
، لذا لجأت ىذه الدوؿ إلى استخداـ الضغوط السياسية والعسكرية واالتتاادية في سبيؿ السيطرة 

لحرب  ) ا 2003فمثبل الواليات المتحدة في أحداث عاـ ، إمدادات النفط الخاـ في العالـ عمى 
فأنيا عمدت إلى الحفاظ عمى القطاع النفطي دوف بقية القطاعات  األمريكية عمى العراؽ (

 . (1) األخرى والتي شيدت دمارًا كبيرًا مقارنة  بالقطاع النفطي
 :الخام النفط على العالمً الطلب فً المؤثرة القتصادٌة العوامل: ثانٌاا 

 الطمب لغرض االستيبلؾ والطمب لغرض المضاربة، عمى نوعيف مف الطمب، سوؼ يتـ التركيزل
اف و ف الطمب العالمي عمى النفط في تزايد مستمر، لطمب عمى النفط بعدة تغيرات حيث إويمر ا

والتي  ،جؿ االستيبلؾ يتأثر بزيادة معدالت النمو االتتاادي العالميالطمب عمى النفط مف أ
واليند وزيادة استيبلكيـ لمنفط اثر عمى واف دخوؿ الايف  ساىمت بزيادة الطمب عمى النفط،

  الطمب العالمي عمى النفط.

سواؽ أللمستقبمية لمنفط فقد عرفت ىذه اما الطمب عمى النفط مف اجؿ المضاربة في االسواؽ اأ
سواؽ حيث اثر دخوؿ السماسرة والمضاربيف لؤل منذ منتاؼ الثمانينات مف القرف الماضي،

فعندما يكوف المضاربوف بيذه االسواؽ بحالة نشطة وباورة كبيرة  ،العالمية بقاد تحقيؽ ارباح
الطمب و ، سترتفع االسعار والعكس يحدث عندما يحجـ المضاربوف عف الدخوؿ ليذه االسواؽ

عمومًا بانو غير مرف في المدى القاير، وذلؾ بسبب عدـ توافر  العالمي لمنفط الخاـ يتميز
وىذا ما يسيـ في تغيرات االسعار حيث مف المعروؼ في النظرية ، ماادر الطاتة البديمة 

                                                           
  ,الد لية ال فط قرارإست ف  السع دية ال فط سياسات د ر،   حمود البو عمي يحيى ،يعمي االسد يوسؼ( 1

 .  9، ص 2009،  6المجمد 24 عدد ،ةالبار  جامعة،ووةاالقتصادي العم م مجمة
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اتجاه ذلؾ  االتتاادية إف سعر أي سمعة ىو الذي يحدد بدرجة رئيسية حجـ الطمب عمييا وكذلؾ
 الشرائية ، ةعدة عوامؿ منيا سعر السمعة والقو سمعة يعتمد عمى فالطمب عمى أي  ، الطمب

مكانية الحاوؿ عمى  تتبايف وكذلؾ أسعار السمع البديمو، لذلؾ ، السمعةومستوى الدخؿ، وا 
ب عمى النفط وتبحث البمداف الطمالسياسات التي تنتيجيا البمداف المنتجة في التعامؿ مع طبيعة 

لى تقميؿ االعتماد عمى النفط وضبط إلو فضبل عف اتباع سياسات رامية  المستيمكة عف بدائؿ
فإذا تتبعنا  الكاربوف)ضريبة عمى االستيبلؾ( ض ضريبةر اجراءات مختمفة منيا فر استيبلكيا عب  

وكاف ىذا التزايد ، استيبلؾ النفط العالمي نبلحظ ازدياده بنسبة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية 
  .(1)فطية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بمدى اتساع نطاؽ استعماالت المنتجات الن

سيرتفع دوف توتؼ، وسيشمؿ ذلؾ جميع أنواع الطاتة بما فييا  اتيوتؤكد البحوث أف الطمب الط 
 وال تختمؼ تمؾ البحوث إال في حجـ النفط الذي سيحتفظ بالادارة طواؿ مدة العقود القادمة،

وعموما يتأثر الطمب . (2)االرتفاع الذي سوؼ يتأثر بكيفية استخداـ النفط وباالعتبارات البيئية
   عوامؿ منيا :العالمي عمى النفط بعدة 

 :العالمً معدل النمو القتصادي -1

اف عجمة االتتااد العالمي عندما تدور فإنيا بحاجة الى ماادر لمطاتة مف اجؿ دورانيا واف 
دوؿ العالـ تسعى لتحقيؽ معدالت النمو في اتتااداتيا  سواء كانت دواًل  متقدمة اـ نامية ، واف 

لال ئيسال االتتاادي العالمي كؿ معدؿ النمومجموع ىذه المعدالت تش لالكحددات لأحد ه 

عدالت تتاادي مع المالافقت المعدالت المرتفعة لمنمو استيبلؾ النفط في العالـ، فكثيرًا ما تر ال
يرتبط الطمب عمى الطاتة والنفط الخاـ ارتباطًا كبيرًا بمستوى ستيبلؾ الطاتة ، و الالمرتفعة 

جـ واتجاه الطمب عد مف أىـ العوامؿ المؤثرة في حالنشاط االتتاادي ومعدالت نموه التي ت
بالنسبة لمنفط الخاـ )التغير ًا، ويعبر عف ىذا االرتباط بمرونة الطمب الداخمية ىبوطاعودًا و 

التي تحسب  الحااؿ في الطمب عمى النفط الخاـ نتيجة لمتغير الحااؿ في الناتج القومي( 
وتقدر ىذه  (،GDPبقسمة معدؿ التغير في الطمب عمى معدؿ  التغير في الناتج المحمي)

                                                           
 استراتيجية، دراسات وأزمةوا هياروأسعاروال فطو اقتصادياتومجمسوالتعا نوالخميج ىند ماطفى عمي ،  ( 1

 . 17، ص1998،  االستراتيجية، مركز الخميج لمدراسات  10خميجية ، العدد 

 25ص،  ، مادر سابؽمستقبلوال فطوالعرب حسيف عبد اهلل ، 2)
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% ينتج 1المرونة حاليًا بنحو ثمثي الواحد الاحيف، أي أف كؿ زيادة في الناتج المحمي بمقدار 
 تقريبًا. 0.7عنيا زيادة في الطمب  بنحو 

ب عمػى الػنفط تعتبػر وجػود عبلتػة طرديػة وليذا السػبب فػاف اغمػب الدراسػات الخااػة بالطمػ
بػػيف التغييػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى حجػػـ اسػػتيبلكو والتغييػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى حجػػـ النػػاتج المحمػػي 
اإلجمػػالي ، مػػف البػػديييات ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ فكػػؿ تغيػػر فػػي الػػدخؿ يقػػود إلػػى تغيػػر فػػي الطمػػب 

ا بيػذه البسػاطة وذلػؾ الف تيػاس اثػر النفطي، وباالتجاه نفسو. اال اف ىػذه العبلتػة ال يمكػف تياسػي
الناتج المحمي اإلجمالي عمى الطمب النفطػي ال يخمػو مػف اػعوبة، وذلػؾ الف الطمػب عمػى الػنفط 

( فعنٌ َغعثح سأط Lعًعم )نا( Kٔ)  س المػاؿأر  التػي منيػا عممية اإلنتاجيػةيمثؿ احد العوامؿ في ال

 (انًال إنٗ انعًم ْٙ )
(1) : 

L

K
 

فكممػػا زادت ىػػذه النسػػبة كانػػت مرونػػة الطمػػب عمػػى الػػنفط الخػػاـ كطمػػب مشػػتؽ مػػف الطمػػب عمػػى 
وفػػي سػػبيؿ الواػػوؿ الػػى اثػػر معػػدؿ ، ة لتشػػغيؿ اآلالت والمعػػدات أكبػػر المنتجػػات النفطيػػة البلزمػػ

 Energy) مؤشػر معامػؿ الطاتػة، يسػتخدـ عػادًة  النمػو االتتاػادي فػي نمػو الطمػب عمػى الػنفط
Coefficient )معامؿ استيبلؾ الطاتة والذي ىو )حايمة النسبة المئوية لمتغير في استيبلؾ  وا

الطاتة مقسومًا عمى التغير في الناتج القومي( اال اف ىػذا العامػؿ يكػوف فػي الفتػرات االولػى لمنمػو 
االتتاػادي متزايػدًا متػأثرا بزيػادة الػدخؿ والنػاتج القػومي، وفػي مراحػؿ الحقػة مػف االشػباع أي بمػوغ 

ويمكػف تمثيمػو  ،مة ومستوى عاؿ مػف التطػور االتتاػادي واالجتمػاعي فيػنخفض ذلػؾ المعامػؿمرح
   :(2)بالايغة اآلتية

التغير في تيمة استيبلؾ الطاتة 
 التغير في الناتج القومي

للل100×للمعامؿ الطاتة 

                                                           

: The Usefulness and Limitations of The Drivers of Oil PricesBassam Fattouh,  )1)   
Nonstructural model ,the Demand–Supply Framework and Informal Approaches 
Oxford institute for energy  studies, 2007 .p4.  
2) Bassam Fattouh, OP. cit , p25.) 
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و:اسعاروال فطو طبيعةومر  تهوالسعريةوو-2
التغير النسبي  إلىكمية المطموبة التعرؼ مرونة الطمب السعرية بانيا التغير النسبي الحااؿ في 

بشكؿ عاـ تواؼ  طبيعة العبلتة بيف الكمية المطموبة واالسعار بالعكسية وفقًا  في سعرىا ،
 لقانوف الطمب ولمختمؼ انواع السمع ، اال اف طبيعة سمعة النفط واسعارىا في االجؿ القاير

 بنفسر النفط ال يترتب عمييا انخفاض تواؼ بانيا منخفضة المرونة ، اي اف ارتفاع اسعا
الكمية المطموبة وايضا انخفاض اسعار النفط ال يترتب عمييا ارتفاع الكمية المطموبة وتواؼ 

اسعار  ىذه الحالة )بالجمود النسبي في الطمب عمى النفط( حيث تبيف الحقائؽ التاريخية لتطور
لمنفط اف ىنالؾ ردود افعاؿ محدودة لممستيمكيف إتجاه تغير اسعار  ط واالستيبلؾ العالميالنف

وذلؾ كوف التكيؼ لمتغيرات النفط ، اما في االجؿ الطويؿ تواؼ العبلتة بانيا عالية المرونة 
الحاامة في السوؽ في األجؿ الطويؿ يتطمب مددا زمنية تد تستغرؽ عقدًا مف السنيف أو أكثر، 
ويستطيع المحتكر أف يستثمر الطمب في األجؿ القاير وىو طمب غير مرف نسبيًا لاالحو 

 النفط عف والكفؤة الكافية البدائؿ توفر لعدـ ذلؾ في السبب وذلؾ بفرض سعر أعمى إلنتاجو يعود
 وألنو عنيا، االستغناء يمكف ال استراتيجية مادة يعدّ  والف النفط االتتاادية الناحية مف الخاـ
، في المقابؿ  يحاوؿ المستيمكوف واالنتاجية  ومنيا الخدمية المجاالت كافة في يركب يز ً ح يشغؿ

االستجابة ليذه الطفرة في السعر ويعمموف عمى زيادة المعروض بطرؽ مختمفة مثؿ، استعماؿ 
أو الخزيف النفطي، أو الترشيد في استيبلؾ الطاتة، أو زيادة حاة البدائؿ في استيبلؾ الطاتة، 

لى انخفاض إغمب االحياف أو تؤدي تمؾ االجراءات في  ؛بعض تمؾ االجراءات مجتمعةكؿ او 
وو. (1)سعر النفط الخاـ، اال اف ذلؾ يتطمب مدة زمنية ليست بالقايرة

 :الطاقة بدائل توفر -3

محؿ النفط  يقاد بمفيوـ بدائؿ النفط الخاـ بانو مادر الطاتة المتوفر الممكف استعمالو الحبللو
الخاـ وخااة عندما ترتفع االسعار وبتعبير آخر فانو يعني احبلؿ مادر اخر محؿ المادر 

اف امكانية الحاوؿ ،و االامي عند واوؿ سعر النفط الى مستوى يفوؽ مستوى كمفو وتطويره 
 عمى بدائؿ تحؿ محؿ النفط الخاـ ومنتجاتو في االستعماؿ يشكؿ عامبًل مؤثرًا عمى سعر النفط

                                                           

 .149ص، مادر سبؽ ذكره  ، اقتصاداتوال فط  ،احمد حسيف الييتي (  1
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الخاـ في السوؽ الدولية غير اف ىذه البدائؿ ولكي تحؿ محؿ النفط الخاـ ومنتجاتو تخضع الى 
 : (1)تيديف ىما

اف تكنولوجيا تطوير المورد البديؿ تعمؿ حينما ياؿ سعر النفط الخاـ  : لوكمفةواال تاج والقيدوا
 الى مستوى يابف فيو كافيًا لتغطية كمفة تطوير المادر البديؿ لمنفط الخاـ.

والاا  وال مطوالتك  ل ج  يشكؿ النمط التكنولوجي السائد  تيدًا عمى احبلؿ بدائؿ النفط  :القيد
 طمب االحبللية لمبدائؿ تختمؼ مف منتوج نفطي الى آخر.الخاـ، وبتعبير ادؽ فاف مرونة ال

تطوير ماادر الطاتة البديمة مثؿ الطاتة النووية والطاتة  الى ؤديإف ىذا األمر وبالتأكيد سي
وبذلؾ سيعتمد استخداـ النفط ألغراض الطاتة عمى مقدار اإلحبلؿ السريع لمتقنيات  الشمسية،

بأنو مع حدوث اإلحبلؿ فإف السعر السوتي لممعدف  (Solow)المطورة لمطاتة البديمة. وكما بّيف 
 .  (2)أو بدائمو سيتوتؼ عف االرتفاع

بتكنولوجيا ى يسم ( بأف ىناؾ ماW.D Nord house)ىاوس وليـ نورديشير االتتاادي 
  (Chock price)عندما ياؿ سعر النفط الخاـ إلى ما يسمى سعر االختناؽالموتؼ الخمفي 
وىو أعمى سعر ياؿ إليو النفط الخاـ، بذلؾ يكوف أي سعر لبرميؿ   اإلحبلؿوتحدث عممية 

النفط الخاـ أعمى مف سعر االختناؽ أعمى مف سعر المادر البديؿ لمطاتة، ما يدفع المستيمؾ 
خر آوبمعنى  ،لطمب عمى النفط الخاـ يكوف افراً لمطاتة الى شراء البديؿ االرخص، أي أف  ا

وؿ المستيمكوف إلى ماادر الطاتة البديمة التي ستابف اتتاادية عند فعند سعر االختناؽ يتح
 : ( يوضف سعر االختناؽ لمنفط الخاـ في السوؽ الدولية2وادناه شكؿ ) .(3)ذلؾ السعر

 
                                                           

 الع املوالمحددةولسعروال فطوالخاموف والس قوالد لية"،ال فطوسمعةواقتصادية،وىاشـ عمواف السامرائي ، " (1)
 .  12، ص 1999مجمة دراسات اتتاادية، العدد الثاني، السنة االولى، بيت الحكمة، 

 ,The Economics of Resources or The Resources of EconomicsRobert M. Solow. ) 2(

American Economic Review, Vol: LXIV, No. 2, New York, USA , (1974),P4.                   
                                            

1st  ,Natural Resource & Resources of EconomicsRoger Perman & others,  )3(

published, Wesley Longman Publishing, New York, 1998., P150.                           
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 سعر االختناؽ لمنفط الخاـ في السوؽ الدولية( 2ؿ )شك                          

لللللل Pسع لالنفطل

P0                                                                                                                                

للللللللللللللللللللللللللللللللل

للللللللللللللللللللل

P1        لللل  

للل

للالزكنلللللللللللللللللللللللللللللللللللل

للللللللللللللللللللللللللللللل0للT0لللللللللللللللT1 للللللللللTل

وال فطاحمد حسيف إلييتي  ،  واقتصاد وف  و، 2011الدار النموذجية لمطباعة والنشر، ،1ط ،، بيروت مقدمه
 .106ص

( الذي يوضف مسار سعر النفط وعرض المورد البديؿ. فعندما تكوف  2ويمكف االستعانة بالشكؿ )
( اي امكانية الحاوؿ عمييا بكميات كبيرة فيمكف مف P0عند السعر )البدائؿ تامة المرونة 

( اف  T0-0( يبلحظ انو في المدة)2خبلليا تغطية الطمب الدولي عمى النفط الخاـ ففي الشكؿ )
( ياؿ سعر النفط الخاـ إلى (T1وفي نياية المدة ( مستمر باالرتفاع ، P1سعر النفط الخاـ )

ر يتوتؼ الطمب عمى النفط الخاـ وتكوف الماادر البديمة تابمة فعند ذلؾ السع(، P0النقطة )
مما يؤدي إلى تحوؿ المستيمكيف إلى ىذه الماادر التي  ؛لتغطية الطمب العالمي عمى النفط 

سوؼ تكوف مرنة وتغطي الطمب عمى النفط االمر الذي يسيـ في تراجع أسعار النفط الخاـ في 
مما سبؽ فإف تأثير ماادر الطاتة البديمة في الوتت الراىف عمى أسعار النفط  .(1)السوؽ الدولية

الخاـ يكاد أف يكوف معدوما، إذ إف أسعار النفط ال زالت مرتفعة، رغـ التطور والتقدـ الكبير في 
ماادر الطاتة اآلخرى، ولكف تد يكوف لو تأثير كبير عمى أسعار النفط الخاـ في المستقبؿ، و 

 ى إيرادات الدوؿ النفطية .  بالتالي عم

 

                                                           

 .126, ِصذر طاتك, صا١ٌٙتٟاحّذ حظ١ٓ (1)
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 الـخـام النـفـط سـعـر فً الـمـؤثـرة العوامل  غٌر القتصادٌة: ثالثاا 

 ل:لاٌعاًِ اٌظ١اطٟ ٚ األسِاخ اٌطارئح -1

مف العوامؿ الميمة المؤثر فػي سػوؽ الػنفط الدوليػة، فمػف جيػة الػدوؿ العامؿ السياسي  يعد 
في منطقة الخميج العربي، و التي تعد منطقة ساخنة سػواء المنتجة، فإف معظـ إنتاج النفط يتركز 

عمى مستوى الخبلفات الداخمية، مثؿ البحريف والعراؽ، أو السياسػة الخارجيػة، مثػؿ الخبلفػات بػيف 
إيػػراف مػػف جيػػة والمممكػػة العربيػػة السػػعودية، أو الخبلفػػات السياسػػية بػػيف إيػػراف و أمريكػػا و الػػدوؿ 

راني، فإف إي توتر سياسي يحدث في المنطقة ستكوف لو انعكاسات األوربية في تضية النووي اإلي
عمػػى عػػرض الػػنفط واألسػػعار الػػذي سػػيؤثر وباػػورة سػػمبية عمػػى اإليػػرادات النفطيػػة لػػدوؿ الخمػػيج 

بتعظػيـ ماػالحيا ومنذ زمف بعيد سياستيا  تتميزالبمداف الاناعية المتقدمة  العربي. أما مف جية
الػنفط الخػاـ لؤلمػف القػومي العسػكري واالتتاػادي لمواليػات المتحػدة  ألىمية، وبالنظر االتتاادية 

 السػػػابؽ االمريكيػػػة وبقيػػػة البمػػػداف الاػػػناعية المتقدمػػػة كونػػػو ارخػػػص البػػػدائؿ المتاحػػػة فػػػي الوتػػػت
تسػعى  فأنيػاالحاضر كما يشكؿ مادرًا رئيسًا لمطاتػة البلزمػة لتشػغيؿ اآللػة العسػكرية والاػناعية 

خبلؿ ممارسة الضغوط السياسية عمى البمداف المنتجة لمنفط الخاـ ومف  الى تعظيـ استيبلكيا مف
خػػػػبلؿ التحػػػػالؼ مػػػػع عػػػػدد منيػػػػا والتمػػػػويف بالمقاطعػػػػة العسػػػػكرية واالتتاػػػػادية لعػػػػدد آخػػػػر، وتبنػػػػي 

اسػعار  ءال بقػابيدؼ زيادة العرض الدولي وتحقيؽ فائض عف الطمػب الػدولي   استراتيجيات دولية
ويعتبػػػر التضػػػخـ والركػػػود مػػػف الظػػػواىر التػػػي تاػػػيب االتتاػػػاد يػػػة ،الػػػنفط الخػػػاـ بمسػػػتويات متدن

يػػػػؤثر عمػػػى الطمػػػب العػػػػالمي لمػػػنفط الخػػػػاـ، لقػػػد تعػػػرض  االتتاػػػػاد العػػػالمي خػػػػبلؿ  العػػػالمي ممػػػا
الثمانينػػات  إلػػى حالػػة  ركػػػود مػػا أدى إلػػى تراجػػػع كبيػػر فػػي الطمػػب عمػػػى الػػنفط واضػػطرابات فػػػي 

 . أسواؽ الطاتة
دورًا كبيػػرًا فػػػي احػػػداث تذبػػػذبات  )الركػػػود والتضػػػخـ( الظػػػروؼ الطارئػػة واالزمػػػات لقػػد لعبػػػت

وخااػػة الحػػروب واالضػػطرابات السياسػػية فػػي  حػػادة فػػي اسػػعار الػػنفط الخػػاـ عمػػى المػػدى القريػػب،
ظيرت  1973جانب عرض النفط الخاـ ومف ثـ عمى أسعار النفط الخاـ ، فنتيجة لحرب أكتوبر 

( والتي حولػت سػوؽ الػنفط الخػاـ إلػى سػوؽ بػائعيف First Oil Shock) الادمة النفطية األولى 
خػػبلؿ الثػػورة اإليرانيػػة عنػػدما ارتفػػع  1979ىػػذا مػػف جانػػب وظيػػور الاػػدمة النفطيػػة الثانيػػة عػػاـ 

 1983( دوالر لمػػنفط العربػػي الخفيػػؼ مػػف جانػػب آخػػر ، أمػػا فػػي عػػاـ 34سػػعر الػػنفط الخػػاـ إلػػى )
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ت أسػػعار الػػنفط الخػػاـ وفقػػدت دوؿ )أوبػػؾ( سػػيطرتيا عمػػى فقػػد ظيػػرت الاػػدمة العكسػػية وانخفضػػ
 . (1)  وُيرجع عدد مف المختايف معظـ الطفرات السعرية إلى تمؾ الظروؼ تحديد األسعار ،

  -:البيئ وسياساتوالحدومنوالتم ث -2

في الناؼ الثاني مف ثمانينيات القرف العشريف احتمت مشكمة التدىور البيئي موتع الادارة في  
وكسيد الكربوف، دفعت أُ نبعاث غاز ثاني إعالـ، فإف تضية تائمة التحديات التي واجييا ال

بالعامميف في الاناعات النفطية إلى تحوؿ تركيزىـ مف احتماؿ نضوب الموارد النفطية وندرة 
         المناخي العرض، إلى تضايا تأثير الوتود األحفوري عمى التموث البيئي والتغير

(Climate Change )  ، وعمى الرغـ مف وجود حالة عدـ اليقيف العممي في كوف انبعاث غاز
تركز االىتماـ عمى فرض ضريبة في الدوؿ قد ف، ثاني اوكسيد الكربوف يسبب االحتباس الحراري

عمى المنتجات التي يؤدي استيبلكيا إلى انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربوف كوسيمة الاناعية 
الطمب عمى تمؾ المنتجات مف خبلؿ األسعار، والى تحميؿ تكمفة التموث لمسبب لمتأثير في حجـ 

، واف فرض ىذه الضرائب ييدؼ إلى زيادة األسعار التي  (ضريبة الكربوفػ)التموث بما عرؼ ب
يباع بيا إلى المستيمؾ النيائي، بمعنى اف الدوؿ التي تفرضيا ال تستخدميا لمحد مف التموث 

مضغط عمى اوبؾ، والحد مف الطمب عمى النفط، والدليؿ اف الفحـ يعد اكثر فقط، بؿ تستخدميا ل
 . تمويثا مف النفط الخاـ ولـ تفرض عميو ضريبة الكربوف 

لغاز ثاني اوكسيد الكربوف، وبالتالي فالنفط  يعد النفط باعتباره احد انواع الوتود االحفوري باعثاً 
ررت المفوضية األوربية تثبيت انبعاثات غاز ثاني ، إذ ت كانت مشمولة بضريبة الكربوف ومشتقاتو

أوكسيد الكاربوف في دوؿ االتحاد األوربي عند مستوياتيا كما انيا واامت بفرض ضريبة 
ولقد تضاعفت الضرائب عمى النفط في دوؿ  ( دوالر لمبرميؿ ،10الكاربوف تدريجيًا بمعدؿ )

% مف تيمة المشتقات الرئيسة 60عادؿ ما ي وتبمغ  1998– 1985ؿ المدة االتحاد االوربي خبل
، اف 1985% مف تيمتيا عاـ 37الثبلثة البنزيف، ووتود الديزؿ وزيت التدفئة بالمقارنة مع نسبة 

الضرائب المفروضة عمى المشتقات النفطية تيدؼ الى زيادة اسعار البيع لممستيمؾ النيائي 
د االستيبلؾ، والمجوء الى المحافظة وبالتالي تحد مف نمو الطمب عمى النفط الخاـ وتسبب ترشي

(Conservation عمى المدى القريب الناجمة عف ادخاؿ تقنيات جديدة كالعزؿ الحراري الذي )
                                                           

1) )
 The Economist, “Fuelling inflation”, (March 11th-17th 2000) ,P97.  
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يقمؿ مف كمية الوتود البلـز لمتدفئة، وادخاؿ تقنيات عمى محركات وسائط النقؿ تؤدي الى خفض 
 . (1)كبركمية الوتود البلزمة لقطع مسافات كانت تقطع بكمية وتود ا

ومما سبؽ نستنتج أف العوامؿ التي ذكرناىا سابقًا تؤثر في اسعار النفط ، وتبعا لذلؾ ستتأثر 
االيرادات النفطية ، والتي ستؤثر عمى حجـ االيرادات النفطية التي يمكف استخداميا في التنويع 

تكاليؼ انتاج النفط غير  نخفاضإذ أف إتأثير ىذه العوامؿ بنسب مختمفة  االتتاادي ، ولكف
كانت العامؿ الرئيس في االنخفاض الكبير في اسعار النفط الخاـ في  التقميدي )النفط الاخري(

 بانخفاضوالذي تسبب  2015اواسط سنة  الىواستمر  2014في نياية سنة السوؽ الدولية 
، و إذا  بشكؿ عاـ الموازنة العامة لمبمداف النفطية لى خفضإيرادات النفطية ، ادى كبير في اإل

لتمؾ البمداف بطاء عممية التنويع االتتاادي إيسيـ في  استمر ىذا االنخفاض لمدة طويمة فإنو
 بسبب االعتمادية عمى االيرادات النفطية في ذلؾ . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
، الطاقةو البيئةو ضرائبوالكرب نوف والد لوالص اعيةو،ومجمةوال فطو التعا نوالعرب ، المنيؼ ماجد عبد اهلل  (1

 .27، ص1993، 64، العدد18المجمد 
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 المبحث الثانً

لٌن العام ومؤشراتها ) الطار النظري(استدامة الد  

ألغمب  واتعاً  ابف أمراً أيف العاـ ف وجود الد  إلمشؾ  يشو يؤكد بما ال يدع مجاالً أف الواتع الذي نع
وأف عمى الدوؿ أف تتعامؿ مع ذلؾ ، ال تتخمى عف فكرة المجوء  ،البمداف المعتمدة عمى مورد واحد

، حتمياً  أمراً محمي آمنأ لمديف العاـ ال يف العاـ ، ويرى اندوؽ النقد الدولي أف وضع حداً لمد  
يف ، ومف ثـ يابف وضع حد يجنب العديد مف دوؿ العالـ أف تقع في أزمات عنيفة بسبب الد  

، وتد اختمفت المفاىيـ الخااة يف العاـ أو اف توجد مؤشرات لمراتبة الديف العاـ الداخمي أماف لمد  
الداخمي والبعض االخر يطمؽ عميو جـ األمثؿ لمديف العاـ فالبعض يطمؽ عميو الح ، بذلؾ الحدّ 

استدامةوػ)ـ الى ما يعرؼ باف غالبية األتتاادييف يرى أف تستند إدارة الديف العا األمف ، الحدّ 
بات مف الاعب التفكير فيو لمعديد مف الحكومات ، فقد دار جدؿ دائـ  امراً  ألنوُ  الدينوالعام(

ال إاـ وآثاره االيجابية والسمبية ، لمديف الععمى المستوييف النظري والتطبيقي حوؿ جدوى المجوء 
أف المنطؽ يقوؿ بأنو ال يجوز أف يترؾ المجوء الى الديف العاـ ببل ضوابط حيث يجب مراتبة 
مستوى الديف العاـ وأعبائو بحيث يتأكد اانع السياسات األتتاادية مف أف مستوى الديف في 

وسيحاوؿ المبحث  يجابية وتقمؿ مف آثاره السمبية ، الحدود التي تعظـ األستفادة منو ومف آثاره اإل
ومف ثـ االنتقاؿ لتحديد ماىية االستدامة  ،وادارتو وسياستو يف العاـاالوؿ التركيز عمى ماىية الد  

يف  والعوامؿ المؤثرة عمييا واالساليب المتبعة في تياسيا وخاواا ما يتعمؽ منيا بمؤشرات الد
  .   العاـ

  وإدارته ٌن العامماهٌة الد  ول / المطلب األ

 -: ٌن العاممفهوم الد  اولا : 

تمثؿ االوؿ ييف العاـ والتي كانت عمى تسميف الكثير مف اآلراء التي درست مفيـو الد      
بالباحثيف والخبراء االتتاادييف أما القسـ الثاني فتمثؿ بالمنظمات الدولية الميتمة بمشكمة 

  المديونية .

وينشأ  ؽ لتمؾ المدة والذي لـ يسدد بعدالعاـ القائـ في مدة معينة حجـ االتتراض السابيمثؿ الديف 
الديف العاـ كنتيجة لتمويؿ عجز الموازنة العامة لمدولة باالتتراض، وتقترض الحكومات محميا مف 
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الماارؼ التجارية أو المارؼ المركزي أو مف المؤسسات المالية وغير المالية فضبًل عف 
ر، وتقترض الحكومات مف الخارج أيضًا مف خبلؿ االسواؽ الدولية مف المؤسسات الجميو 

 أـ خارجياً  كاف محمياً إلية، ويترتب عمى  االتتراض سواء الخااة أو العامة أو االتميمية أو الدو 
تكمفة يتحدد مقدارىا بسعر الفائدة وحجـ االتتراض، وعادة ما يكوف حجـ االتتراض بمقدار تمويؿ 

 . الموازنةفي العجز 

 وخارجية داخمية تروض مف الدولة عميو حامت ما مجموع Public Debt العام ينبالد و يقاد 
 اإلنفاؽ متطمبات تغطية عف المحمية المالية الموارد تعجز فعندما معيف ، تاريخ حتى وفوائدىا
 مف االتتراضأو  الخزينة ، وسندات أذونات عبر الداخمي ضاتتر إلا إلى المجوء فيتـ الحكومي
  . (1)  الدولية المؤسسات مف الخارجي االتتراض أو المارفي ، الجياز

عبارة عف ديف الحكومة المركزية أو االتحادية أو ديف يف العاـ )وذىب بعض الكتاب الى أف الد  
والعامةمجموعة النظاـ الحكومي شامبًل المستوى دوف الوطني والمحمي أو ما يسمى   الحك مة

((General Governmen  وتد يشمؿ الشركات العامة وسواىا مما يتبع لمدولة ،  ويتراكـ
ويعرؼ االتتاادي  ،(2)نتيجة تمويؿ العجز الحااؿ في موازنات تمؾ الدوؿ بسبب االتتراض (

الديف عمى أن و التعبير المحاسبي الذي يعني الزيادة في  Paul Samulsonلسوف و سامبوؿ 
"مبمغ مف النقود  بأ هيف العاـ وعرؼ آخروف الد   ،(3)موجودات واالنخفاض في المطموبات ال

تحاؿ عميو الدولة مف السوؽ الوطنية او الخارجية ، وتتعيد برده ودفع فائدة عنو وفقًا لشروط 
يف العاـ مف الجائز أف يكوف مااًل عينيًا ، والافة معينة" ، والذي يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أف الد  

 تعاريؼ أف نجد بينما ، (4)االخيرة شائعة في الوتت الحاضر والسيما في القروض الدولية 
 الديف يمثؿ الد ل  ال قد لص د قفوفقًا  الدولة ، التزامات كافة إلى تشير الدولية المؤسسات

 ليا الماضي وأدرجت في نشأت التزامات وىي لمحكومة ، المباشرة االلتزامات مف القائـ الرايد
                                                           

(1) 
Michael , H , " Public Sector Economics for developing countries" , University 

of the West Indies Press , Jamaica , 2001,p129. 

 
(2(
 

 ) 
Maguire, Steven, "State And Local Government Debt :An Analysis, 

Congressional Research Service", USA April 14,2011,p19. 
(3)

، تغذاد، انًجهح انعشالٛح نهعهٕو االلرصادٚح ، ِشىٍح اٌّذ١ٔٛ٠ح اٌخارج١ح االطثاب ٚاالثار، فالح دغٍ ثُٕٚٙ 

 . 137، ص 2006انعذد انعاشش ، 
(4

،تغذاد،  كهٛح انمإٌَ ، انجايعح انًغرُصشٚح  دراطح فٟ اٌطث١عح اٌما١ٔٛٔح ٌٍمزٚض اٌعاِح دٛذس ْٔاب عثٕد ،

 .4، ص2012، 
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 دائمة . ويؤكد لتبقى كديوف أو المستقبمية الحكومية العمميات طريؽ عف لمسداد زمنية جداوؿ
ويعرؼ البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير  العاـ يفالد   شمولية مبدأ عمى تعريفو في الدولي البنؾ

عمى أّنو ) تمؾ الديوف التي تسددىا الدولة المدينة لمقرضييا سواء أكانوا مف الخارج  الدينوالعام
أـ الداخؿ بعممة اجنبية أـ بسمع وخدمات وتكوف مدة سدادىا االامية أو الممتدة اكثر مف سنة 

 ويركز ،والتي تعد التزاـ مباشر عمى شخاية اعتبارية عامة في الدولة المدينة أو بضمانيا (
 األجؿ ، الطويؿ العاـ الديف مجموع الخارجي الديف ُيعد إذ الخارجي عمى الديف الدولي ؾالبن

غير  األجؿ الطويؿ الخاص والديف الحكومة ، مف لدى المضموف األجؿ والديف الطويؿ
 وتحديد الديف شمولية طابع عمى لمتركيز تميؿ الدولية المؤسسات أف لمنظر المضموف. والبلفت

  .(1)التعريؼ ضمف العامة مكوناتو

( عجوزات الموازنة )بعد طرح الفائضبانو اافي التراكـ في ً ضااي ينوالعامالد وويمكف اف يعرؼ 
يف العاـ عمى أنو اتفاؽ بيف طرفيف يتعيد بموجبو الطرؼ وكذلؾ يعرؼ الد  ، (2)خبلؿ الزمف

المديف وعادة ما تكوف الدولة أو أي شخص معنوي عاـ بتسديد أتساط وفوائد القرض )في حالة 
القرض الخارجي( أو اطفاء سندات القرض مع تسديد فوائده )في حالة القرض الداخمي( خبلؿ 

وبفائدة محددة في عقد القرض وبطريقة معينة لمسداد  مف تاريخ معيف ءاً مدة زمنية معينة، وابتدا
الذي ىو الفرؽ بيف النفقات  يف العاـ دائـ االرتباط بالعجزدوال ،متفؽ عمييا بيف الطرفيف

اي ال يمكف تياسو اال خبلؿ  (Flow)والعجز الحكومي ىو تدفؽ  االيرادات في سنة معينة ،و 
اف  يف في حيفدمدة معينة، وىنا فأف العجز المتدفؽ في اي سنة يضيؼ الى الخزيف مف ال

يف العاـ د  ف ، ومف الجدير بالذكر اف الزيادة المستمرة في الالفائض يخفض خزيف أو رايد الدي
ل(3)يف لد  في فوائد خدمة ىذا ا المالي مف خبلؿ التزايد المستمر طويمة تؤدي الى زيادة العبء لمدة

والعاميتبيف مف التعاريؼ أعبله أف  عبارة عف مبالغ نقدية او عينية  يمكف تعريفو ىو الدين
تستدينيا الدولة مف المقرضيف سواء كانوا ديف داخمي )مواطنيف أـ اجانب اـ مقيميف( اـ ديف 

                                                           
1 )

،غضج، يجهح انجايعح االعاليٛح  تطٛر اٌذ٠ٓ اٌعاَ فٟ االراضٟ اٌفٍظط١ٕ١ح اتٕ يذنهح ٔ ياصٌ انعجهح ، ،عًٛش 

 . 10، ص 2013نهذساعاخ االلرصادٚح ٔاالداسٚح ، انعذد االٔل ، 

, Seventeenth  MacroeconomicsCampbell R. Mcconnell , and Stanley L.Brue  , 
) 2(

Editon , Mcgraw - hill - Irwin , newyorK , 2008,p 208.                                                  

                                                         
(3)

 ROPERT E.HALL , AND MARC LIEBERMAN , ECONOMICS , 4E , MC 

GRAW-HALL , NEW YORK , 2010 , p 401. 
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غيرىـ مقابؿ أف تتعيد برد ااؿ مبمغ الديف مع فوائده  رجي )مؤسسات اـ شركات اـ دوؿ( اوخا
التي استحقت خبلؿ مدة القرض ، وال يادر القرض اال بقانوف مف السمطة التشريعية يتضمف 
شروطو ومدتو وفوائده وأحكامو الرئيسة ، فضبًل عف أف الديف العاـ يعبر عف اجمالي الديوف 

، وعميو بلت اخرى اي ليس بعممتيا المحميةيمة بعمالمترتبة عمى دولة ما في لحظة ما وتكوف مق
 يف العاـ يتكوف مف الديوف المحمية الداخمية والديوف االجنبية الخارجية . فإف إجمالي الد  

 :  ٌن العامدارة الد  إوسٌاسة /  ثانٌاا 

ىي )( ومف أبرزىا :    Public Debt Policyلسياسة الديف العاـ )  كثيرة تعريفات  ىناؾ
اداة تستخدـ لتقويـ تمويؿ ىيكؿ رأس الماؿ والتأثير في آليات االتتراض الداخمي والحفاظ عمى 

إنيا )أو ،(1)(ف تنطوي عمى عممية اادار الديوفاالجؿ الطويؿ وفي بعض األحياالديف العاـ في 
ونوع الديف توضف المبادئ التوجييية لمحكومة إلدارة برامج الديف والقيود التي تؤثر في مقدار 

 .(2) (الاادريف عف الدولة

ىداؼ سياسة الديف العاـ، أة الديف العاـ يكوف مف خبلؿ وضع إف الخطوة األولى لواتع سياس
  -:(3) وعمى النحو اآلتي

بيف  ينبغي أف تستيدؼ سياسة الديف العاـ الرفاىية االجتماعية عف طريؽ االختيار  .1
 االستيبلؾ الحكومي في الحاضر والمستقبؿ . 

تغيير الديف العاـ مما يسمف بالحفاظ عمى مستوى النفقات الحكومية في مراحؿ الدورات  .2
 االتتاادية .

اىية االتتراض الحكومي يمكف استخدامو باستثمارات مف شأنيا أف تؤثر في الرف .3
ادمة سوؼ تتمتع عمى حد سواء وىكذا فإف االجياؿ الق ،االجتماعية لمختمؼ االجياؿ

 بثمار االستثمارات ومف ثـ يتعيف سداد الديوف . 
                                                           

(1) GFOA Recommended practice , Dept Mangement Policy , 2003 , p. 1 . 
 )2(   Rowan Miranda and Ron Picur ,  Benchmarking and Measuring Debt 

Capacity, GFOA , 2000 , P.1. 
(3)  lnternatinal Centre for policy studies , Ukraine needs comprehensive public 
debt policy , 2001 , p. 1 . 
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 إليراداتوالذي سوؼ يمثؿ مادرًا اضافيا ، توسيع سوؽ األوراؽ المالية الحكومية  .4
 القطاع الخاص .

يجاد السياسات  .5 إف اليدؼ الرئيس لسياسة الديوف ىو تييئة الظروؼ الستخداـ الديف وا 
يف وتأميف التكاليؼ والحفاظ التاـ والكامؿ عمى الذمة تقمؿ مف خدمة الد  واإلجراءات التي 

 المالية لمحكومة وتقديـ التقارير. 

دارة النقد، تنفيذ الموازنة، االطار إسياسة المالية والنقدية لمدولة، بالترتبط أدارة الديف العاـ اما 
 . (1)القانوني، الترتيبات االدارية لممؤسسات، االستقرار المالي، تطوير األسواؽ والبنى التحتية 

ويمكف تعريؼ أدارة الديف العاـ بأنيا)عممية وضع وتنفيذ استراتيجية إلدارة الديف الحكومي بغية 
كفاءة سوؽ األوراؽ المالية، وتحقيؽ أىداؼ  زيادة مبمغ التمويؿ المطموب مف أجؿ تطوير

التكاليؼ والمخاطر) أدنى تكاليؼ وأتؿ مخاطر( وأىداؼ أخرى في ادارة الديف الحكومي ( ، 
ويشترؾ القائموف عمى ادارة الديف العاـ مع مستشاري السياسة المالية العامة والسياسة النقدية في 

ا يمكف تحممو وبوجود استراتيجية موثوؽ بي اىتماميـ بأف تظؿ مديونية الدولة عند مستوى
ويجب أف يتأكد القائموف عمى ادارة الديف مف أف سمطات  ،لتخفيض مستويات الديف المفرطة

 ويات ديونيا عمى تكمفة االتتراض المالية العامة تدرؾ اثر احتياجات الحكومة التمويمية ومست
وُيعد كؿ مف نسبة خدمة ديف القطاع العاـ، ونسب الديف العاـ الى اجمالي الناتج المحمي والى 

 . ( 2)االيرادات الضريبية مف بيف امثمة المؤشرات التي تتناوؿ مسالة امكانية استمرار الديف

دات يبلحظ في بعض اتتااديات العالـ اف معدالت االنفاؽ المرتفعة مقارنة بمحدودية االيراو  
الديف  إلدارةوتذبذبيا تد خمقت مستويات عالية مف الديف العاـ وىذا ال يدعو الى سياسة سميمة 

العاـ بيدؼ تخفيض اعبائو وابقائو في حدود معقولة فحسب بؿ يتطمب اابلح النظاـ الضريبي 
طات ، وكذلؾ ترشيد االنفاؽ الحكومي ليس فحسب لما تد ينجـ عنو مف ضغو ايضاً  إيراداتولزيادة 

الف االرتفاع في االيرادات النفطية التي  تضخمية وتوسع في نشاطات القطاع العاـ بؿ ايضاً 
                                                           

(1( Ishfaq, Mohammed, "Public Debt Measures and Management Strategy" 
Governament of Dubai, department of finance, paper No (3), 2010 ,p15. 
(2 ) International Monetary Fund and the World Bank , Guide liens for Public Debt 
Management , Washington , D.c. , International Monetary Fund ,2014, p4. 
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مما يؤدي ذلؾ الى التزامات انفاؽ  ؛ما تكوف وراء الزيادة في االنفاؽ تد يكوف تاير االجؿ غالباً 
حكومية غير تابمة لبلستدامة في االمد المتوسط والبعيد مع االشارة الى اىمية استغبلؿ الموارد 

 ديف العاـ. وتقميص ال   الرأسمالياالضافية في االستثمار 

وتتضمف سياسة ترشيد االنفاؽ والحد مف مزاحمة القطاع الخاص عمميات تخايص واعادة 
 مة شركات القطاع العاـ لرفع كفاءتيا وتخفيض عبئيا عمى الميزانية أيضًا . ىيك

اف إدارة الديف العاـ ليا عدة اوجو ايجابية وسمبية محتممة ، فالديف الحكومي طويؿ األجؿ يمكف 
أف يكوف مفيدا مف حيث كونو يستيدؼ تعزيز النمو االتتاادي مف خبلؿ خيارات استثمارية 

في تمويؿ التنمية االتتاادية واالجتماعية ،  ميماً  المر الذي ُيعد عناراً حكومية رشيدة ، ا
والديف العاـ الذي ينفؽ بأسموب انتاجي عمى مشاريع البنية االساسية وتخفيض الفقر ، يمكف أف 

  يحوؿ مف دوف نشوء حالة ديف متأزمة .

حاوليا عمى القروض مف  مف الميـ لمبمداف النامية أف تحتفظ باألىمية االئتمانية التي تسيؿ
الوفاء بالديف يمكف أف يكوف لو  أجؿ تمويؿ التنمية االتتاادية ، كما أف تعسر الحكومات في

. وتد تمجأ ئتمانات المتاحة لمقترضي القطاع الخاص في البمداف النامية أيضاً ألاثر سمبي عمى أ
عمى الخدمات ، وىذا يمكف أف يف الى تقميص انفاتيا حكومات البمداف التي تواجو اعباء خدمة د  

يؤدي بالديف الحكومي المتعسر الى ابطاء النمو االتتاادي والتنمية االتتاادية ، بؿ الى زيادة 
الفقر ، واالستخداـ الحكيـ لمتمويؿ عف طريؽ الديف مسألة حتمية اذا كاف المراد تنشيط النمو 

 ذا كاف ديف بمد ما يفرض عبئاً إا مة تعريؼ شائع يستخدـ لتحديد ماالتتاادي وخفض الفقر، وث
ديف يابف غير محتمؿ عندما يتراكـ بمعدؿ اسرع عمى اتتااده أو ال  وينص عمى أف "ال   مفرطاً 

دارة الديف العاـ ال تنطبقاف إال عمى وبالتالي  .( 1)مف تدرة المقترض عمى خدمتو إف سياسة وا 
 لى التطورات الجديدة ،إستند ما ت اً لمتغير وكثير ىذه السياسات تابمة الديوف التي تدعميا الدولة، و 

 : (2)وتتمثؿ األىداؼ الرئيسة إلدارة الديف العاـ بالنقاط اآلتية 

 تقميؿ التكاليؼ التي تخضع لمستوى معيف مف المخاطر الى أدنى حد ممكف. -1

                                                           
1 

 )
 10 - 7،ص 2005،ادارج اٌذ٠ٓ اٌخارجٟ ٚحاٌح اٌذ٠ٓ فٟ ِٕظّح االطىٛا, االيى انًرذذج

(2
 
(

 Jensen, Ove & Bloommestein, "Advances in risk management of governament debt", 

Organization for Economic Co_operation and Development (OECD) 2005, p15. 
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 إطالة أجؿ استحقاؽ الديوف مف أجؿ زيادة مدفوعات الفائدة. -2

 باالحتياطات المالية مف أجؿ تسوية التزاماتيا بأتؿ الكمؼ .تزويد الدولة  -3

 ٌن العامالد   ستدامةا لتعرٌف الوصفً الطار/  الثانًالمطلب 

  ستدامة :لتعرٌف ا/  اولا 

تقريبًا عمى كؿ وجو مف وجوه الحياة  واسع النطاؽ ويمكف تطبيقة االستدامةلقد أابف ماطمف 
ف عمى األرض ، بدءًا مف المستوى المحمي الى المستوى العالمي وعمى مديات زمنية مختمفة ، وا 

ىو أحد الماطمحات المستخدمة في  المالية العامة )الحكومية( الديف العاـ او استدامةماطمف 
 .الماطمف يوجد إتفاؽ عمى تعريؼ محدد ليذا السياسات المالية وال

ومرار االست البقاء عمى القدرة ( تعني لغويا واالستدامةل       بأنيا ، وتعرؼ االستدامة مالياً (
مف خبلليا )القدرة عمى تجنب اإلستدانة بأفراط مف تبؿ الحكومة أو ىي الكيفية التي تزيد 

نما في األجؿ الطويؿ المبلئـ بشكؿ كبير  الحكومة الفائض األساس ليس في األجؿ القاير وا 
العاـ الى  الديف سبةن ثبات تضمف التي السياسة ، وكذلؾ عرفت بأنيا )( 1)ينيا الحالي(لتغطية دَ 

 في االتتاادي النمو عمى سمباً  يؤثر ال طالما مشكمة ديع ال فالديف ،االجمالي المحمي الناتج
 مردود ليا واستثمارات بمشاريع المقترضة ف توظؼ االمواؿأ تستطيع الحكومة أف أي البمد

 و ،اإلنتاج وزيادة االتتااد تطوير في يساعد و االجمالي، المحمي الناتج عمى حقيقي ايجابي
 المحمي الناتج إلى ـالعا الديف نسبة تكان لو حتىة، و االتتاادي االستدامة عممية في يساعد

 كالرواتب الجارية، فقاتالن لتغطية قترضةالم االمواؿ تاستخدم إذا اأم مرتفعة، االجمالي
 يحممال اتجالن إلى وسبتن تكان ولو حتى ًا،مستدام دعيُ  ال اـالع الديف فأف التقاعد، عاشاتوم

 يستطيع الذي لوضعا) ىو االستدامة الد ل  ال قد ص د ق رؼوعُ  ، منخفضة( الياالجم
 النفقات في جوىري تغيير إحداث الى الحاجة دوف ، ديونو خدمة في يستمر أف المقترض
 )(2).مستقببلً  العامة واإليرادات

                                                           
1
 
)
 .  4ص,  2005, اٌّصذر ٔفظٗ 

 

- الحقوؽ ، كميةمصر ف  تهددها الت   المخاطر المالية االستدامة مؤشرات،  يالبغداد دالسي فتحي مروة)2
  . 20، ص2010 لمناورة،ا جامعة
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 االستمرار عمى تادرة الدولة فييا تكوف التي المالية الحالة (ىوديف العاـ لم ستدامةالبا لمقاودال
 أو المالية مبلءتيا خفض دوف الطويؿ المدى عمى الحالية واإليرادات االنفاؽ سياسات في

 المالية السمطات تدرة المستقبمية أو المالية بالتزاماتيا الوفاء عدـ أو االفبلس لمخاطر التعرض
 المضي الحكومة خبللو مف تستطيع واؼ نحو وعمى ومزمنة دائمة باورة العاـ الماؿ توفير عمى
 . ( 1)العامة( الخدمات عمى االنفاؽ في

 تغطية عمى كافية اافية إيرادات تحقيؽ عمى القدرة  (  اباني الديف العاـ ستدامةا اسك اؼ وتعر 
 ( 2) )تزاماتووال المتراكـ الديف 

 ماليتيا حددتيا التي السياسات تنفيذ في االستمرار عمى الدولة تدرة مدى )تقييـ بأنيا وتعرؼ 
 عف والعجز المالي التعثر لحاالت التعرض دوف المختمفة العاـ االنفاؽ برامج وتمويؿ العامة،
 . ( 3)السداد(

 تعبر ةواجي تمثؿ التي والمتضمنات العناار مف مجموعة تضـ السابقة التعاريؼ اف الحقيقة في
 مرتبط انوُ  اي االجؿ طويؿ فماطم ااني الى تشير المتضمنات ذهوى االستدامة حقيقة عف

 كما ، القاير االمد في اتالتقمب بعض حدوث يستثني وال الطويؿ االجؿ في التغيرات ةبمحام
 تأكد عدـ ىعم تنطوي والفائدة والنفقات لئليرادات يمستقبم اتجاه عف يعبر ترار مسألة دائماً  ااني

 المتغيرات بعض بتغيير لقرار نتيجة االستدامة تفقد تد لذلؾ التقدير في اخطاء الى يؤدي تد كبير
 السياسات بيف الترجيف امكانية عدـ مع باالستدامة المالية السياسات بعض وتواؼ ، المالية

 . (4) ابيني فيما المستدامة

نمط مف التدابير الضريبية التي  يف العاـد  لم ةستداماالتحقؽ  يرى الباحث افوبشكؿ عاـ  
 لقدراتيا تقويض دوف معيف مدى أطار فيالمختمفة  النشاطات لجميع تعتمدىا وتنفذىا الحكومة

                                                           

 . 1، ص 2013، العالمية لالقتصادات المالية االستدامة ، جميداف ىاشـ بف سعود (1
، التوتعات والتنبؤات العالمية لمنطقة  أسك ا- لغرب وآسياو االجتماعيةواالقتصاديةالمج ةواألمـ المتحدة ، (  2

 .  26، ص 2006( ، 3، العدد ) التوتعات النقدية والمالية:  اإلسكوا
 . 408ص  ، مصدروسابق،  البغدادي دالسي فتحي مروة ( 3

(4   ( Ber Dahlby ,Sustainability Fiscal Policy in Alberta  ,Wecentre ,For Economic 
Research in formation on Bulletin 13 , AL berta , 1993,p2-3. 
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لمحفاظ عمى التوازف بيف  بالتزاماتيا المستقبمية الوفاء عمىيا تتدر  أو اإلنفاؽ عمى المستقبمية
 النفقات العامة واإليرادات العامة ، مع مراعاة األغراض المالية واإلتتاادية واإلجتماعية.   

  ٌن العامالد   ستدامة/ العوامل المؤثرة على ا اا ثانٌ

 مختمفة تأثيرات نحوىا تمارس والتي االتتاادية العوامؿ مف لمجموعة يف العاـالد   ستدامةا تخضع
 واىـ تمؾ العوامؿ ىي :  مباشرة وغير مباشرة ) وسمبية )ايجابية

 -:سعر الفائدة  -1

بعبلتة سمبية مباشرة ناشئة عف حقيقة أف أرتفاع يف العاـ د  ال ستدامةمف سعر الفائدة وا يرتبط كؿٍ  
في تدرة البمد عمى إادار الديوف نظرًا إلرتفاع تكاليؼ ىذه الديوف،  أسعار الفائدة يعني إنخفاض

سواء أكانت ىذه الديوف داخمية أـ خارجية األمر الذي يعني تحمؿ الدولة ألعباء مالية إضافية 
 استبعدنا ما واذا،  يف العاـالد   ستدامةافي مجاؿ خدمة ىذه الديوف وىذا ما يؤثر سمبًا عمى 

 الخاصواالدخار ىما اساسييف لعامميف يخضع بدوره الفائدة سعر فاف النقدية السياسة ثيراتأت
إذ يتأثر سعر الفائدة سمبًا باإلدخار الخاص، والذي بدوره يعتمد عمى  ، الخاص  االستامار
ستيبلؾ ، وكذلؾ يتأثر سعر الفائدة إيجابًا بالطمب عمى فراد في االدخار و االترارات األ
 االستثماراألجنبي المرتبط بقرارات  االستثمارالخاص، والذي يخضع بدوره لمقدار  االستثمار

 أثيراتت يمارس الخاص االستثمار اف ىنا بالذكر والجدير األجنبي في أي بمد مف جية أخرى
  . (1) ايضاً  االتتاادي النمو معدالت عمى

 سندات عمى الفائدة معدالت رفع الى دائماً  يدفعياديف ال مف لمزيد الدولة حاجة اف الحقيقة في
 االمر الدي وف تكمفة ارتفاع عف والناشئ )  الامج كرة اربأ (يسمى ما الى يؤدي غالباً  يذابو  الديف
 تحقيؽ في القدرة عدـ حالة في وذلؾ الدي ف لخدمة االتتراض مف مزيد الى الدولة يضطر الذي

 . تقدير اتؿ عمى نموىا ايقاؼ او الدي وف ىذه خفض ىمع يعمؿ الذيالموازنة في فائض

ل:. القتصاديمعدل النمو ل-2

مف األىداؼ األساسية التي تسعى الييا الحكومات في مختمؼ بمداف العالـ  االتتااديعد النمو يُ 
 االتتاادي النمو معدؿ بيف العبلتة يخص فيماوفي ضوء ذلؾ  سواء المتقدمة أو النامية،

                                                           
 . 419، ص  مصدروسابق، ، البغداديالسيد  فتحي مروة(  1
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 رفع عمى االتتاادي النمو تدرة طريؽ عف وتكوف طردية العبلتة فاف المالية واالستدامة
 االيرادات بيف الفجوة تقميؿ الى يؤدي ما وىذا ،الضريبية الحايمة زيادة ثـ ومف الدخؿ مستويات
 الذي االمر ، ثانية جية مف واالستثمار واالدخار االستيبلؾ معدالت ورفع ، جية مف والنفقات

 ومف الديف طريؽ عف يموؿ ما غالبا الذي الحكومة مف التعويضي االنفاؽ الى الحاجة عدـ يعني
 االتتاادي النمو معدالتاجع تر   حالة في احيف والعكس ، المالية االستدامة نحو االتجاه ثـ

 واالستثمار الخاص لبلستثمار المباشر ثيرأالت منيايرات المتغ مف لمجموعة يخضع والذي
 . ( 1) الخاص القطاع بمبادرات المرتبط واالستخداـ الحكومي

  ٌنو خدمة الد   )الداخلً والخارجً( الَدٌن العام -3

ااغ عمى النحو الذي يضمف عدـ أف سياسات اإلنفاؽ و اإلستدانة التي تطبقيا الدولة البد أف تُ 
الدولة الى التوتؼ عف خدمة ديونيا أو إعبلف إفبلسيا ، ويعني ذلؾ أف الَديف العاـ  إضطرار

يؤدي إلى وتوع  المستداـ، ىو الَديف الذي تتمكف الدولة مف خدمتو عمى نحو يسير نسبيًا وال
ولكي يكوف الَديف العاـ لمدولة مستدامًا ،البد أف ،وو(0)الدولة في مشكمة التعثر في خدمة الديوف 

تستوفي الدولة بعض المعايير القائمة عمى حساب مجموعة مف المؤشرات التي ربما تختمؼ مف 
وديناميكية إيراداتيا العامة وىيكؿ الَديف العاـ  دولة الى أخرى، حسب توة الييكؿ المالي لمدولة ،

ر مف حيث كونو متركزًا في الديوف تايرة أو متوسطة أو طويمة األجؿ . فالَديف تد يكوف غي
مستداـ عمى المدى القاير إذا كانت نسبة الديوف القايرة األجؿ إلى إجمالي الَديف القائـ عمى 

%( لمدوؿ النامية  تد َتضطر الدولة 50%( لمدوؿ المتقدمة و)60الدولة كبيرة ، إذا تجاوزت )
في الوتت نفسو تد يكوف مستدامًا عمى المدى  مف أجؿ خدمة الَديف ، لكنوُ  االتتراضالى 

الطويؿ، والعكس احيف ، وىناؾ بشكؿ عاـ خبلؼ حوؿ تعييف ىذا المدى الزمني بيف القاير 
ممموكًا لمدائنيف  ، وكذلؾ تعتمد اإلستدامة عمى ىيكؿ ممكية الَديف مف حيث كونوُ  والطويؿ األجؿ

                                                           

study of public deficits a comparative RoLand Sturm and Markus M.Muller :  )2(

, Canada ,Germany, and  their economic and political consequences in Britain
the united states, Longman, Newyork, U.S.A 1999 ,P6.                                     

                                                                                          
(2)  Scot . T. fullwier ,Interstrates and fiscal sustainability , IMF , Working paper 

NO .53,2006,p11. http : // twitter .com / aleqtisadiah. 
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تكوف خدمة النوع األوؿ مف  في الداخؿ )دَيف محمي( أو الخارج )دَيف خارجي( ، إذ غالبًا  ما
    الَديف أسيؿ بشكؿ كبير مف خدمة النوع الثاني إلنيا تعتمد عمى التسديد بالعممة الوطنية

و.  ( 1))المحمية (، فضبًل عف تدرة الدولة في تغيير شروط الَديف إف أمكنيا ذلؾ 

 اليبات منيا الديفاستدامة  عمى يراتثأت تمارس اخرى عوامؿ ىناؾ فاف سبؽ ما عف فضبلً و
 المحوري الدور وكذلؾ الدولية المالية والمؤسسات الدوؿ مف الدولة عمييا تحاؿ التي والتبرعات
  في  رالتاثي في االساسيةيرات المتغ مف تعد التي بينيما والفجوة الحكومية والنفقات لئليرادات
 بمد .  يأ في ديف استدامة ال

 -: لستدامةا لتحقٌق العام دٌنلل اآلمن الحد/  رابعاا 

 خااة، طبيعة وذات ىامة اتتاادية عممية الدوؿ في العاـ لمديف اآلمف الحد أدارة عممية تعتبر
  االتتاادية يةوالتنم التخطيط مثؿ المعنية والوزارات المركزي والبنؾ المالية وزارة فتشترؾ
 ـالعا الديف سبةن تحديد في الدولة،داخؿ واالتتاادييف  الخبراء المالييف وكذلؾ ار،واالستثم

 االتحاد بعضوية الخااة تيخماستر  " اتفاتية ، وتوجب الياالجم يالمحم اتجلنا الى سبةبالن
 مف بتطبيؽ مجموعةـز يمت أف األوروبي االتحاد في العضوية في يرغب مف عمى األوروبي
 : (2)مف بينيا وآمنًا، مقبوالً  ، يكوف الديف جـليكوف ح الشروط

  .اإلجمالي المحمي الناتج حجـ الى  %60 اـ اتؿ مفالع الديف نسبة كوفت فأ -1

 تحقيؽ فلضما اإلجمالي المحمي الناتج %مف3ف ع الموازنة في العجز نسبة يزيد أال -2
  .المالية االستدامة

 والديف لمعجز والمقررة المحددة النسب تتجاوز فأ الدولة باستطاعة فأ االتتاادييف بعض ويرى
 اإلجمالي المحمي الناتج في االسمي النمو معدالت إلى تاؿ أف بشرط تمؾ القواعد بموجب

 .  المالية تحقيؽ االستدامة لضماف %5 مفأكبر 

                                                           
(1) Ayumu  yamauchi , Fiscal Sustainability –  cas of Eritrea, IMF ,Working  paper , 

2004,w p,10417. 
2 

)
44ص ِصذر طاتك ,، انثغذاد٘ انغٛذ  فرذٙ يشٔجل
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 -:الدٌن العام  ستدامةا: مؤشرات المطلب الثالث

اإلستدامة لمقطاع العاـ لممدد المتوسطة والطويمة  أفالى يومنا ىذا  1985عاـ  ذيبلحظ من
لمتوسع، ويعزى ذلؾ لمضغوط عمى خدمات القطاع العاـ ، وتد  أابحت متزايدة مع إعتبارات

إزدادت خبلؿ القرف الحادي والعشريف. وأف مف بيف القضايا التي أابحت أكثر إثارة لمجدؿ ، 
، والتحديات المستقبمية التي يمكف أف تواجييا المالية  ةلمدول الديف العاـ استدامةىي تضية 

 الديف استدامة مدى عمى لمحكـ، و اعد مستويات الَديف القائـ عميياالعامة لمدوؿ الَمدينة نتيجة تا
 نمو معدؿ يكوف أف ومف أبسطيا الييا المجوء يمكف معادالت عدة ىنالؾ دولة اي في العاـ
 ذلؾ ألف المديونية، نمو ومعدؿ العامة الموازنة عجز نمو معدؿ مف أكبر الحقيقي المحمي الناتج
 أف الى يشير وىذا  .السنيف عبر وأتساطو العاـ الديف فوائد تحمؿ عمى الدولة تدرة زيادة أف يعني
 نوم اً حو مطر  سنة في االتتااد ينتجو ما كاف ذاإ بلحتماؿلبًل تاب يكوف العامة الموازنة عجز
 يستطيع االتتااد فإ يأ ،األولي الموازنة عجز مف أكبرلعاـ ا الديف فوائد) الديف خدمة) نفقات
 ييـ فما  .المستحقة العاـ فالدي   اتساط لتسديد إضافية ايرادات لديو ويتبقى العاـ الديف فوائد دفع
 النسبة ىذه اتجاه كاف فإذا ، اإلجمالي المحمي لمناتج نسبتو وانما العاـ والديف العجز مستوى ليس
 ). 1)واالستدامة ئلدارةل تاببلً  يكوف المديونية وضع فاف االنخفاض ىو

مديونية لممساعدة في اكتشاؼ المخاطر ، وبالتالي المساعدة في استدامة ال تـ تطوير مؤشرات 
إدارتيا . وعندما تستخدـ ىذه المؤشرات لتحميؿ استدامة المديونية في السيناريوىات ، فإنيا 
مكانية تحوليا الى دولة ذات مديونية شديدة او مثقمة  تساعد في تقييـ ثقؿ مديونية أي دولة وا 

استخداـ المؤشرات في اطار ديناميكي إلعطاء اورة كاممة عف اتجاىات  بالديوف . ويتـ
كما تستخدـ مع متغيرات اتتاادية اخرى مثؿ النمو المتوتع  ،المديونية وتحديد مخاطرىا 

ات ، اال ومتغيرات مالية اخرى مثؿ اسعار الفائدة وحدود التبادؿ . وبالرغـ مف فائدة ىذه المؤشر 
في تحديد المستويات الحرجة او حتى المجاالت المقبولة والمحبذة ليذه  ويأنو توجد مشاكؿ مفاىيم

المؤشرات ، وعمى الرغـ مف أف تحميؿ المؤشرات يتـ عبر الزمف وبالعبلتة مع المتغيرات 
ومقارنة ىذه  ،االتتاادية الكمية ، فأنيا تشكؿ نظامًا لئلنذار المبكر مف االزمات المحتممة 

كف أف يوضف وجود مشاكؿ خدمة المديونية . كما يمكف مقارنة مؤشرات المؤشرات عبر الزمف يم

                                                           
1
 
)
 .12ص ، 4200 ظثٙ، اتٕ انعشتٙ، انُمذ صُذٔق تذٕز ،اٌىٍٟ االلتصاد ٚط١اطاخ ا٘ذاف ، عهٙ انثهثم 



 األطار إٌظزٞ ٚاٌّفا١ّٟ٘ ٌألطٛاق إٌفط١ٗ ٚإطتذاِح اٌذ٠ٓ اٌعاَاٌفصً األٚي :

 
62 

مجموعات متجانسة مف الدوؿ لمكشؼ عف مجاالت ليذه المؤشرات تعكس االتتراب مف مستويات 
أدت الى مااعب مديونية في بعض الدوؿ ، وبالتالي يمكف استخداميا في ىذا اإلطار 

تحديد ثقؿ المديونية واكتشاؼ مخاطرىا وتحديد  كمؤشرات انذار مبكر ، وتساعد المؤشرات في
ولكي يكوف الَديف العاـ لمدولة مستدامًا ال بد أف تستوفي الدولة بعض المعايير . (1)كيفية ادارتيا 

القائمة عمى حساب مجموعة مف المؤشرات التي ربما تختمؼ مف دولة الى أخرى حسب توة 
العامة وىيكؿ الَديف العاـ مف حيث كونو متركزًا في  الييكؿ المالي لمدولة وديناميكية إيراداتيا

 وفيما يأتي بياف ألىـ ىذه المؤشرات : الديوف القايرة أو متوسطة أو طويمة األجؿ،

 التدفؽ مؤشرات مف يعد : اإلجمالً  ًحلمال الناتج إلى العام الدٌن نسبة مؤشرالمؤشر األول : 
 االتتااد في تأثيراً  االكثر بالمتغير ارتباطو خبلؿ مف العاـ الديف خطورة مدى عف يعبر والذي

 يحققيا التي الموارد تدرة عف دتيؽ تعبير وىو  (GDP) االجمالي المحمي بالناتج والمتمثؿ
 اابف الديف نمو معدؿ اف عمى تدؿ المؤشر ىذا تيمة ارتفاع واف ، بديونو االيفاء عمى االتتااد

 بالنسبة الديف مستوى المؤشر اىذ ويقيس، االتتااد في االجمالي المحمي الناتج نمو معدؿ يفوؽ
 اإلجمالي المحمي وسائؿ الناتج كافة تكوف المحتمؿ أف ومف لمدولة، االتتاادي النشاط إلى

 اىـ المؤشرات دوُيع  .احيف الرأي اىذ ذلؾ أف يعني ال ولكف العاـ، الديف عبء لتمويؿ متوفرة
 أو تدىور ىتدؿ عم أنيا اكم السداد ىعم ةالحكوم تدرة  ُيظير يوف ية،ديونالم درجة لقياس
 . ) 2)الحكومة وضع تحسف

الى المخاطر التي يتعرض ليا البمد عندما يرتفع متوسط سعر ( Domar)ويشير االتتاادي 
ر أف ارتفاع سعر الفائدة الفائدة لمقروض عمى معدؿ نمو الناتج المحمي االجمالي ، عمى اعتبا

ذلؾ  في الناتج المحمي االجمالي فيؤدي الى اتتطاع مبمغ يفوؽ مقدار الزيادة الحاامة سوؼ يقود
الى حاوؿ تراجع في االتتااد الوطني لمبمد وتاور في الموارد المالية المتوافرة لدييا ، ويمكف 
معرفة مقدار اعتماد الدولة عمى الديوف الخارجية في تمويؿ االحتياجات االساسية الخااة 

لى الناتج المحمي االجمالي ، إخبلؿ مؤشر نسبة الديوف الخارجية تيبلؾ واالستثمار مف باالس
                                                           

1
 
)  

، يجهح جغش انرًُٛح ، انًعٓذ انعشتٙ نهرخطٛظ ، انعذد انثالثٌٕ ، ادارج اٌذ٠ْٛ اٌخارج١ح تهماعى انعثاط  ، 

 .14ص  ،2004انكٕٚد ، 
(2 )

OLIVIER BLANCHARD , AND OTHERS , THE SUSTANABILITY OF FISCAL 

POLICY : NEW ANSWERS TO AN OLD QUESTION , OECD ECONOMIC 

STUDIES , NO 15 , 1990. pp6. 
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وتانؼ البمداف وعمى وفؽ  .(1)الذي يعكس تدرة الدولة المالية لمواجية االلتزامات الخارجية
 : (2)مؤشر نسبة الديف العاـ الى الناتج المحمي االجمالي الى ثبلث مجموعات

ل%ل.55عندكالتقللالنسبالعنللي  نلعبءلالكدي نيالكعتدال،ل:للالمجموعة الولى

ل%ل.155-55اةالت ا حتلالنسبالكالبينللي  نلعبءلالكدي نيالك تفعا،ل:للالمجموعة الثانٌة

لكتفاقكا،للالمجموعة الثالثة لالكدي نيا لعبء لي  ن لالكحليلل: لالناتج لالى لالدين لنسبا لزادت اةا

ل.%ل155االجكاليلعنل

 للدٌن العام الى عدة أقسام : وٌقسم هذا المؤشر  

لالمحلً اإلجمالً إلى الناتج مؤشر نسبة الَدٌن العام المحلًل-1 يوضف ىذا المؤشر نسبة :
الموارد اإلجمالية المتاحة لخدمة المديونية عبر نقؿ الموارد مف انتاج السمع المحمية إلى االنتاج 

ويمكف لمبمد أف تكوف نسبة الديف إلى الاادرات مرتفعة عمى حيف أف نسبة  ،ألغراض التادير 
الديف إلى الناتج المحمي منخفضة ، إذا كانت السمع المادرة تشكؿ نسبة ضئيمة مف الناتج ، 

أىمية كبرى تتمثؿ في إعطاء اورة إجمالية لعبء  عمى الرغـ مف بساطة ىذا المؤشر إال أف لوُ 
الى اإلتحاد االوربي وفقًا لمعاىدة  لبلنضماـعمية كأساس  االعتماد، وتد تـ الَديف العاـ المحمي

، إذ تشترط المعاىدة أف ال تزيد نسبة الَديف العاـ المحمي والخارجي (1992( عاـ ) ماسترخت)
عد مؤشرًا عمى دخوؿ الحكومة في %(مف الناتج المحمي اإلجمالي ، فتجاوز النسبة يُ 60عف )

بمعنى تطور نسبة الَديف العاـ إلى الناتج المحمي يعد مؤشرًا إسترشاديًا يمكف  ،(3)أزمة مديونية
تقييـ الموتؼ المالي لمحكومة ، والتحقؽ مف اإللتزاـ بالضوابط األولية لتحقيؽ  مف خبللوُ 

لتمويؿ أعباء الديوف السابقة   اإلتتراضلى أىمية عدـ إستمرار الحكومة باإلستدامة التي تستند إ
                                     وء ذلؾ ، سوؼ نستعرض أىـ مؤشرات الَديف الداخمي وكاآلتي.:وفي ض. 

 قؿث درجة عمى المؤشر ايدؿ ىذو-:إلىوال اتجوالمحم واإلجمال وف ائدوالدينوالعاممؤشروو-أ

                                                           
،  أزمةوالقر ضوالد ليةو)االسبابو الحم لوالمطر حةومعومشر عوصياغةوالرؤيةوالعربية(رمزي زكي ،  ( 1

 .149، ص 1987، مطبعة مكتبة مدبولي ، 1مار ، ط
 .  159،ص  2005،  التقريرواالقتصاديوالعرب والم حد. 2)

(3) RoLand Sturm and Markus M.Muller , op.cit, p.7             
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 غير فقاتالنلمجابية  الدولة في توفرةم اتكإمكانيًا أيض تفسيره الممكف ومف دولة،لم الفوائد عبء
ل . (1)في االتتااد  تجةالمن

 تستعمؿ التي التدفؽ مؤشرات مف يعد:  مؤشروخدمةوالَدينوالىوال اتجوالمحم واإلجمال  -ب
 في تزاماتوبال االيفاء عمى االتتااد ةتدر  مدى عف ويعبر ، االتتااد في المالية المبلءة لتقييـ
 الكثير استنفاذ الى بحاجة البمد اف يعني المؤشر ىذا تيمة ارتفاع اف الواتع في ، الدنيا الحدود

 . دينو لخدمة او لمواجية موارده مف

 : مؤشروالف ائدوإلىودخلوالم از ةوالمحمية -ج

 عامة ىذه النسبة وتستعمؿ دولة ، فيالدخؿ  تحايؿ أطار في الفوائد تكمفة المؤشر اذى يقيس
 بيف عبلتة إيجاد االتتااديوف ويحاوؿ،  جةمنتال غير فقاتالن زيادة العاـ مع الدخؿ كتسامف
 بيدؼ الزمف في تتواجد الكمي االتتاادومتغيرات  ، فلمدي الحقيقة التكمفة أو الفائدة نسبة معدالت
 . ( 2) األخرى ظرالن جياتو  مف التأثر ياتتابممشاىدة 

  ال اتجوالمحم واإلجمال ومؤشروالدينوالعاموالخارج وإلى -2

أكثر المؤشرات داللة ، الرتباطو بمتغير أساسي وىو الناتج المحمي اإلجمالي عد ىذه النسبة مف تُ 
وتوضف ىذه النسبة عبء المديونية العامة في  ،الذي يمثؿ القوة االتتاادية الرئيسة ألي دولة

الدوؿ المقترضة، وتشير إلى تدرة اتتاادات ىذه الدوؿ عمى مدى تحمؿ اعباء ىذا الديف 
 :  (3)خبلؿ الطريقة االتيةويحسب ىذا المؤشر مف 

والناتج المحمي االجمالي (/ )اجمالي الديف القائـ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو122%×
نسبة الديف إلى الناتج المحمي اإلجمالي فاف ذلؾ يؤدي إلى تياـ الدوؿ بافة مستمرة  اعارتفأف 

بتحويؿ أجزاء كثيرة مف ناتجيا المحمي اإلجمالي الى الدوؿ الدائنة وفاءا بالتزاماتيا الخارجية، 
ف ا  في عبلج مشكبلتيا االتتاادية ، و جي ومف ثـ يتزايد اعتماد ىذه الدوؿ عمى التمويؿ الخار 

                                                           
ل.11،لصكصد لسابق،للادارة الدٌون الخارجٌة ، المعهد العربً للتخطٌط،للالعباسبلقاسملل1) 
 12، ص 2010/ 2، ت مؤشراتوالَدينوالعاماإلنتو ساي ،  ( 2
وال شاطواالقتصاديولد لومختارة،  داودعمي عدناف 3) وف وتحفيز والدينوالعام ،  مدياتوفاعميةوسياسةو ادارة

 .4، ص 2009كمية االدارة واالتتااد ، الجامعة المستنارية ، العراؽ ، بغداد ، 
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وتطورىا مف خبلؿ إيجاد العبلتة بيف  ف الضروري اإلشارة الى مؤشرات الَديف العاـ الخارجيم
زمنية محددة ويمكف عرضيا كما  مدةالكمية  خبلؿ  االتتااديةكمفة الَديف وبعض المتغيرات 

ويأتي :

 : مؤشروالدينوالخارج وإلىوالصادرات -أ

إف مؤشر نسبة الَديف العاـ الخارجي لماادرات يعد بمثابة المؤشر األفضؿ ، الف الاادرات ىي 
مؤشر استدامة، اذ اف ارتفاع ىذا المؤشر  يمكف عدهُ و ، أحد الماادر األساسية لمنقد األجنبي 

يدؿ عمى اف الديوف باتت اكبر مف موارد البمد األساسية، مف العمبلت الاعبة، ويدؿ ذلؾ عمى 
 أف البمد تد يواجو مشاكؿ في الوفاء بالتزاماتو المالية تجاه الدائنيف . 

مار تد تظيرىا المؤشرات أنيا وتجدر اإلشارة إلى اف البمداف التي تستخدـ المديونية لغرض االستث
تعاني مديونية مرتفعة لكف مع ارتفاع النمو والاادرات الناجمة عف مردود االستثمار، فاف ىذه 

ذا كانت المديونية تتضمف نسبة كبيرة مف القروض الميسرة ، فاف المديونية تد تنخفض الحقاً  ، وا 
لكي يؤخذ بالحسباف العبء الداخمي خدمة المديونية ال ترتفع كما لو كانت الفائدة مرتفعة، و 

)تكمفة الفراة البديمة(، فيفترض حساب القيمة الحالية لممديونية بعد خاـ تدفقات خدمة 
ويعني ارتفاع ىذه النسبة اف البمد يتجو نحو مسار غير  ،ونية، باستخداـ سعر فائدة تجاري المدي

  . ( 1)مستداـ

 الد ليةو/والَدينوالخارج واالحتياطياتمؤشروصاف و -ب

ىو مؤشر سيولة معرؼ عمى أساس مخزوف االحتياطي مف العمبلت األجنبية التي تحت تارؼ 
كمما ارتفعت النسبة  إلى ىذا المؤشر، فانوُ  واستناداً ،  السمطات النقدية، إلى الديوف تايرة اآلجؿ

و مواجية اعباء الديوف ،  البمد عمىدؿ ذلؾ عمى توة وضعية السيولة الخارجية، أي امكانية 
يحتفظ البمد بيذه االحتياطيات عادة  كونيا اماـ أماف يمجأ اليو لممحافظة عمى سعر الارؼ 
وعمى سياساتو االتتاادية عند حدوث عجز طارئ او مؤتت في ميزاف المدفوعات ، ويعد حجـ 

بمد ، واالحتفاظ بيا االحتياطيات الدولية دالة في مستوى الدخؿ القومي والتقدـ االتتاادي لم
ينطوي عمى كمفة ىي كمفة االحتفاظ بالسيولة ،إف حجـ االحتياطيات الدولية في البمداف النامية 

                                                           
و.و15،وصومصدروسابق،والعباسوبمقاسموو(1)
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ضعؼ  بمعنى،  ، وبذلؾ تكوف نسبتيا إلى الديوف الخارجية ضئيمة أيضاً  ما يكوف ضئيبلً  عادةٍ 
ويستعمؿ ىذا المؤشر مع الَديف الخارجي  ، (1)امكانية ىذه البمداف عمى مواجية اعباء ديونيا 

كنسبة مئوية لسرعة تراكـ اإلحتياطيات ، في مثؿ ىذا الحاؿ يقاد بذلؾ السنوات المطموبة 
واف السبب وراء ضعؼ االحتياطات ،  لتسديد الَديف الخارجي الحالي بسرعة تساوي سرعة التراكـ

  -:(2)في ىذه البمداف يعود إلى 

  أف ىذه البمداف تد استنزفت احتياطاتيا لمواجية أزمات النقد األجنبي 
 . لنمو حجـ الديوف الخارجية بمعدالت كبيرة

 ستهالك الَدٌن / مدفوعات الَدٌن الخارجً :إمؤشر ل-ج

ويدؿ عمى إعادة تمويؿ الَديف (ووRevolring Ratio)وىذا المؤشر عبارة عف نسبة دوارة 
يتـ تمويؿ الَديف  %( ال100ذا زاد ىذا المؤشر عمى )أف ،جديدة  ديف بواسطة إادارات

يقيس ىذا المؤشر مستوى إستيبلؾ الَديف كنسبة مف مدفوعات الَديف ، و  يف جديدبواسطة دَ 
 .  (3)الخارجي

 :.  العامة الموازنةمؤشر المؤشر الثانً: 

 االتتاادية النواحي مف الدولة عمؿ برنامج تمثؿ كونيا بالغة أىمية ذات العامة الموازنة دعتُ 
 خبلليا مف تستطيع التي االداة عدتُ  كما ، تنفيذه الى تسعى التي ، والسياسية واالجتماعية والمالية
 ذإ . موازنتيا في العجز مقدار تعرؼ أف يمكف طريقيا وعف ، والنفقات لئليرادات تقديرات وضع
 العجز) بػ يعرؼ وىو العامة الموازنة في عجز يحدث ايراداتيا عمى العامة النفقات تزيد عندما
 أو الداخمي باالتتراض إما العجز ىذا تغطية الى الدولة تسعى الحالة ىذه وفي ) ال قدي

 الذي الكمي العجز غير وىو ، لمنفقات اإليرادات تغطية عدـ نتيجة ىو العجز وىذا ، الخارجي
 اافي ويمثؿ المالية األاوؿ حيازة اافي منو مطروحا أو اليو مضافا النقدي العجز يساوي
 والشركات الييئات بعض أمواؿ رؤوس في الدولة مساىمة بيف الفرؽ المالية االاوؿ حيازة

                                                           
و.وو16،وصومصدرو فسهوو(1)
(2)

 . 13ركشِ ، صعثك ، يصذس  ِؤشزاخ اٌَذ٠ٓ اٌعاَ، َرٕعا٘األ 

 . 14، صالمادر نفسو (3)
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 المسددة باألتساط المتمثمة المتحابلت وبيف ، الجيات لبعض تروض مف حوُ تتي وما ، وغيرىا
 .الخاخاة ةحايم مف لمدولة الممموكة المالية األاوؿ بعض بيع حايمة ومف ، القروض مف

 خبلؿ مف العامة لمموازنة وليألا الفائض وأ العجز تيمة تقدير عمى المؤشر ىذا حساب يعتمد
 الفوائد بدوف العامة وااليرادات الفوائد مدفوعات بدوف العامة الماروفات بيف الفرؽ حساب

 وااليرادات العامة النفقات ىيكؿ تحميؿ عمى نعتمد المؤشر ىذا حساب اجؿ مف المحامة،
 . 1) )الموازنة العامة في او الفائض العجز نسبة لمعرفة العامة،

القرارات الخااة بالموازنة العامة  إذ تشير ىذه النسبة إلى مدى توة القيود المفروضة عمى إتخاذ
السنوية بسبب زيادة عبء الَديف العاـ، إذ يترتب عمييا مزاحمة أوجو اإلنفاؽ العاـ األخرى 

، فاف ىذا  (2)مما ينتج عنو تحويؿ معظـ النفقات العامة إلى نفقات حتمية  بالموازنة العامة ،
المؤشر لمموازنة العامة يكوف شرطًا ضروريًا لضماف ثبات نسبة الَديف العاـ لمناتج واإلستدامة 

إال أنو ليس شرطًا كافيًا لتحقيؽ ذلؾ. ومف الناحية النظرية يشترط لتحقيؽ اإلستدامة  المالية ،
تضمف مف خبللو  المالية أف تستمر الموازنة في تحقيؽ فائض أولي تراكمي خبلؿ مدة طويمة

  سداد أعباء الَديف العاـ المستحقة سنويًا . 

  -:العام ٌن الداستدامة بٌن الموازنات المالٌة و ةالبٌنٌ: العالقة الرٌاضٌة  المطلب الرابع

ابف يشكؿ اليوـ تضية اختبلؿ ىيكمي في الدوؿ ذات أيف العاـ والفوائد الناشئة عنو ف عبء الدإ
وضف امكانية الدوؿ عمى ابراـ او يجاد مؤشرات تإز المستمر، لذلؾ كاف مف الضروري العج

دب االتتاادي يتـ المجوء الى ىذا النوع مف المؤشرات والتي تعبر ادار ديوف جديدة ، وفي األأ
الى  يف المحافظة عمى ثبات نسبة الد عف الكميات المتوتعة او التقديرية مف اجؿ تحديد امكانية

 ماً ف القرارت المالية غالباإذ إرؼ عمى تابمية التعديؿ المالي ، الناتج المحمي االجمالي والتع
تفرض التزامات طويمة االجؿ تسعى مؤشرات االستدامة المالية الى اظيار النتائج المترتبة عمييا 

الاافي يعبر عف  يف العاـ بناء عمى المعمومات المتوفرة في السنوات المختمفة ، وىنا فاف الد
تراكـ العجوزات المالية الماضية والذي يضيؼ الى ارادة الموازنات المستقبمية كمؼ متمثمة بدفع 

                                                           
 المشترك التكامل باستخدام الخارج  الد ين عمىومصر وف  العامة الم از ة عجز آار ،  ابراىيـ فرج نيفيف )1

  .۸۹ص ، التجارة كمية ،  االزىر جامعة، القاىرة ، بيةب الس
(2) Roland Sturm and Markus  M.Muller : public deficits…op.cit.p.6.  
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عف تراكـ ديف جديد عف  أف ثـ فاف عدـ التوازف المالي ينشيف العاـ المتحقؽ ، وم الفوائد عمى الد
ذا النوع مف المؤشرات يعتمد ولذلؾ فاف ى ،يف  زمة لخدمة الدالنفقات القادمة والبل طريؽ عبء

عف العبلتة  ويمكف التعبير رياضياً  ،عمى تطوير نماذج اتتاادية لمتعبير عف العبلتات المالية
 : ( 1)تييف العاـ ودفع الفوائد كما يأ الدالبينية المتواجدة بيف الموازنات المالية و 

Bt = ( 1+rt) Bt-1 + Dt….....................................................(1)  

 عندما :

Bt   =سنةالحكومً فً ال الدين t )المصدر األول من أذون الخزانة( 

r معدل الخصم = 

Dt  األولً المالًاو الفائض = العجز 

 ...................الخ                         t+1  ،t+2  ،t+3للللللللل(لللفت ات1 باعاد ل تابالالكعادلال قمل)

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بعدلاج اءلبعضلالتعديالتلعلىلالكعادلالنحصللعلىلقيدلالك ازنالالحاليلاالتيل:للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

Bt- 1 = ∑ Bj+1 Dt+j +    
   

 Bj+1Bt+j…………………………………..(2)   

   r  /B = 1+1عندما :  

  ( t+j(  و)  t= عامل الخصم المطبق بٌن الفترتٌن ) Bj+1و 

يتطمب أف تزيد القيمة الحالية  ( فإف تحقيؽ اإلستدامة2وعميو فأنو مف خبلؿ المعادلة رتـ )
لفائض الموازنة األولي المستقبمي عف القيمة الحالية لمعجز األولي المستقبمي بما يكفي لتغطية 
الفارؽ بيف حجـ الَديف العاـ في أوؿ المدة والقيمة الحالية لحجـ الَديف العاـ في نياية المدة . 

سداد الَديف مف خبلؿ اإلستدانة لسداد مدفوعات يجب أف ال تقوـ الحكومة ب ولكي يتحقؽ ىذا فإنوُ 
الَديف ، وبذلؾ يتحقؽ تيد الموازنة الزمني عندما يؤوؿ حجـ الَديف العاـ إلى الافر في نياية 

 المدة ، كما في المعادلة:

                                      

                                                           
(1 (
  OLIVIER BLANCHARD , AND OTHERS , THE SUSTANABILITY OF 

FISCAL POLICY : NEW ANSWERS TO AN OLD QUESTION , OECD 

ECONOMIC STUDIES , NO 15 , 1990 ,p256. 
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وفقًا لقيد الموازنة الزمني يقتضي أف تحقؽ الحكومة في المستقبؿ  وبالتالي فإف شرط اإلستدامة
 فائضًا في الموازنة العامة يكفي لسداد ىذا الحجـ مف الَديف العاـ. 

( حيث أوضحا أف تحقيؽ اإلستدامة مرتبط  Oviedo( و )Mendozaجاء بو كؿ مف ) وىو ما
والنفقات الحكومية في الحاضر  داد الديوف ، والمرتبط بنوعية اإليراداتبالقدرة عمى سّ 

والذي يحدد عبلتة ، لبلستدامة  يساسألالشرط ا أينش عبلهأباألخير مف العبلتة ، و  (1)والمستقبؿ
يف ، نمو الناتج المحمي االجمالي  ، العجز  االتساؽ بيف متغيرات السياسة المالية )نمو الد

 . االساس ، سعر الفائدة ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

واالستدامةالماليةوالىومفه موواالستدامةمنومفه موواال تقالدارةوالَدينوالعامو،وإ ،محمود سميمافعمرو محمد  (1)

دارة األعماؿ / تسـ  ، القاىرة ،واالقتصادية  . 286،  ،ص االتتاادكمية التجارة وا 

. 
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 المبحث الثالث

 ٌن العام بٌن أسعار النفط العالمٌة ومؤشرات أستدامة الد   النظرٌة سس العالقةأ   

عمى اسعار  تواجو البمداف النفطية تحديات اتتاادية مركبة نتيجة انكشاؼ الموازنة واالتتااد
وتد ادت العجوزات المالية  ،ارجية تحكـ اسواؽ النفط العالميةبعوامؿ خ ساساً أالنفط الخاـ المرتبط 
عادة النظر في استدامة المالية العامة إلحاد في معدالت الديف العاـ الى المتراكمة والتزايد ا

والمرتبطة بمقدرة الحكومة عمى الوفاء بديونيا المستحقة بشكؿ مستمر دوف التعرض لخطر 
ي االفبلس، مما يمـز اناع القرار في ىذه البمداف عمى اعادة تاميـ السياسة المالية بالشكؿ الذ

لى االتتاادات إستمرار إسواؽ النفط بأات الرواج والكساد، التي تشيدىا يحد مف تسمؿ دور 
مؤشرات  عمىدى تأثير اسعار النفط العالمية وم اتجاه المبحث اناتش في ىذون ،الوطنية

ل.لفي االتتااد النفطيلاالستدامة

  -:الموازنة العامة و فائضأ على عجزالخام  ثر تقلبات اسعار النفط / أ اولا 

 بعوامؿ هتأثر  نتيجة وذلؾ سعره في التقمبات وكثرة ارتقر اإلس بعدـ اً عالمي النفط سوؽ يتاؼ
 دوؿ لكافة بالنسبة راتيجيةست أىمية وذات مداىا في عالمية سمعة يعتبر النفط أف حيث متعددة،
 ولكف لمنفط مستيمكة دوالً  دتع العالـ دوؿ جميع أف إعتبار عمى تطورىا مستوى كاف ميما العالـ

 الدوؿ تعتمدو  ، لمنفط والمادرة المنتجة الدوؿ مف محدودة مجموعة مقابؿ في متفاوتة بدرجات
 وليست ريعية دوؿ نياإ يعني وىذا ،ليا العامة الموازنات تمويؿ في النفطي الريع عمى النفطية
 الدوؿ وبيف نفطلم والمادرة المنتجة الدوؿ بيف يختمؼ النفطي الريع توزيع واف انتاجية،

 الخاـ النفط سعر كمما انخفض اذ الخاـ، النفط اسعار انخفاض وأ الرتفاع تبعاً  لوُ  المستيمكة
 في وايجاباً  سمباً  يؤثر بدوره وىذا ،احيف والعكس الريع ذلؾ مف المنتجة الدوؿ نايب تضاءؿ
 المنتجة الدوؿ لمامحة ياب النفط سعر إرتفاع إف بحيث،  ليا العامة الموازنات واعداد تمويؿ

 لعامةا الموازنة إعداد عممية في ياً إيجاب يؤثر مما المالية تيااووارد عوائدىا تزداد حيث والمادرة،
 االحيا لغير اإلرتفاع ىذا يكوف حيث المستيمكة الدوؿ عكس عمى ، الموازنة في فائضوتحقؽ 

 الوضع ويكوف ليا، العامة الموازنة إعداد في يؤثر كما عمييا، المالية األعباء مف يزيد مما
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 في التقمب ظاىرة إف ، كما( 1)في الموازنة تحقؽ عجزاً يأي  النفط سعر إنخفاض حالة في معاكسا
 في الكبير لتأثيرىا وذلؾ الدولي، المستوى عمى لمقمؽ مثير وبشكؿ متكررة أابحت النفط سعر
 لمعممة اً رئيس مالياً  مورداً  النفط فييا دعيُ  التي ال سيماو  لمنفط والمادرة المنتجة الدوؿ أغمب

 . )2)عراؽال كجميورية األجنبية

 في بالنمو تتعمؽ والتي ،الخارجية العوامؿ مف عدد عف ناتج النفط أسعار استقرار عدـ إف
 نمو تدرة عدـ مثؿ بالعرض ترتبط وعوامؿ الطمب، زيادة مف عميو يترتب وما ،االتتااديات

 ذات إتتاادية غير أسباب فضبًل عف النفط، عمى الطمب نمو نسؽ مواكبة عمىارات اإلستثم
 عف المسؤولة لمشركات إحتكارية تارفات حتى أو التخريبية األعماؿ مثؿ وأمنية سياسية طبيعة
 .( 3)النفط

وازنة العامة الم ال سيماعمى السياسة المالية و  او سمبياً  تؤثر ايجابياً   النفط أسعار تقمبات إفلذلؾ 
 فائض مف خبلؿ آثريف ىما :   وألمدولة وتحقؽ عجز 

وبالتالي ، النفطية االيرادات وتتعاظـ النفط اسعار ترتفع عندما تحاؿ والتي : االيجابية اآلاار
 وبالتالي يزداد االنفاؽ العاـ ،نتيجة الزيادة في االيرادات العامة يتحقؽ الفائض في الموازنةسوؼ 

 اناديؽ إنشاء خبلؿ مف لممدخرات وتعزيز،  االتتاادي النمو معدالت في تحسف ج عنوُ فينت
 العاـ القطاع مديونية مف يٌخفض و المركزية البنوؾ لدى تياطياتاالح وتعزيز المالي لبلستتقرار

 المالية اؽاألسو  تنظيـ وزيادة الدوؿ تمؾ في ثماراالست مناخ المالية وتحسيف السياسة تفعيؿ و ،
و. (4) عامة والدولة خااة واؽاألس تمؾ في الكاؼِ  بالقدر والشفافية اإلفااح توفر ضرورة مع

                                                           
 البمدان عمى  ا عكاساتها  )العالم  الطبيع   الغاز ال فط أس اق  راتتط  "بساـ وفتوح، السوب كريستوؼ،( 1

 .51-49، ص 2011،  37 العدد العربي والتعاوف النفط مجمة ، العربية
والس ق، محمدسحر  2) واقتصاد والى و والمخطط واالقتصاد ومن والعراق وال تقال وت فرها وال اجب البنؾ  ،االليات

 .9-7، ص 2011واالبحاث ، ااء حلئل، المديرية العامة المركزي العراتي
مجمة  ،  االفاقوالمستقبميةولمطمبوالعالم ولم فطو د روالد لواالعضاءووف وم اجهته،  الطاىرزيتوني  ( 3

 . 19-9ص ، 2011، 37،عددالنفط والتعاوف العربي
 الد ل من عي ة ف  لمد لة العامة الم از ة  قرارات ال فط أسعار مخاطر بين  لعالقةا ، الاائغ امير جاسـنمير ٌ  )4

 . 38 ص ،2008 ، المواؿ معةجا في واالتتااد اإلدارةكمية  ، ماجستير رسالة ،بيةالعرو
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والسمبيةا الموازنة  وخااةً المالية  االوضاع عمى يؤثر سوؼ النفط اسعار نخفاضأ فإ: آلاار
 وبدوره يؤثر ،نتيجة انخفاض االيرادات النفطية يتحقؽ عجز في الموازنةسوؼ  إذ العامة لمدولة

 مف بو تيافيسٌ  ال زءج تثماراس ـيت حيث االتتاادي النمو عمى وبالتالي ثماراالست حجـ عمى
طية نف عوائد ذات البمداف ىذه عوائد أف مف الرغـ عمى ، لمنفط ةالمنتج البمداف النفطية في العوائد

 عتراج حدوث عند االنفاؽ طريؽ عفلية االم السياسة ضبط الاعب مف ؿٌيجع مما بيرةك
 توفير مثؿاالجتماعية  االلتزاماتجميع  الدوؿ تتحمؿ و كانيةس كثافو ذو ألنيا اتتاادي،
 بسبب ؛النفط سوؽ يشيدهُ  إضطرابات أي أف لنا يتبيف سبؽ ما خبلؿ مف  .(1)العامة الخدمات
 سيؤدي النفط عمى والطمب العرض محددات في تتمثؿ والتي السوتية العوامؿ مف عدد إختبلؿ

 الييكؿ ذات الدوؿ فإف لذلؾ فييا، التنمية برامجو  الدوؿ إتتااديات عمى سمبية آثار إحداث إلى
 وذلؾ ؛قراراإلست عدـ مف لحالة المالية اسياساتي تتعرض سوؼ النفط عمى ةالمعتمد اإلتتاادي

 . (2)النفط أسعار تقمبات عف الناجمة العمومية اإليرادات تذبذب بسبب

 ال سيما االيرادات النفطية تؤثر باورة مباشرة عمى االيرادات العامة أسعار النفط كما إف
والنفقات العامة. مما يعني ارتباط الموازنة العامة في معظـ الدوؿ النفطية بالتغيرات التي تسجميا 

عمى الموازنة العامة لمدولة النفطية  مباشراً  ، وتمارس العائدات النفطية تأثيراً  أسعار النفط دولياً 
النفطية أو اسعار النفط  اإليراداتواء كاف ذلؾ باالرتفاع او باالنخفاض ، فأي تغير يطرأ عمى س

واف ىناؾ عبلتة طردية بيف اسعار  ،(3)ينعكس عمى الموازنة العامة بتحقيقيا لفائض او عجز
 وأعف طريؽ زيادة العوائد النفطية  النفط الخاـ واالنفاؽ العاـ سواء كاف ذلؾ باورة مباشرة

                                                           
 االمارات لد لة م االعال المركز ، العرب  االقتصاد عمى االقتصادية االزمة ايرتأ ، االسرج المطمب عبد حسيف)1

   .38، ص2009،  العربيةوالمتحدة
 د ةوعنوالتضخمو د روالسياساتوالماليةو“والراه ةولمتضخموف والعراقوواالتجاهات ،االفمظير محمد  .2)

 .2006،  ،االتتااديالمركز العراتي لئلابلح  ، العراؽ ،بغداد ،ايم ل32ف و االقتصاديةو
مجمة  ،وال فطو ا ماطواال فاقوالعاموف واالقتصادياتوالريعيةىاني مالؾ عطشاف ، ،و  آؿ طعمة حيدر حسيف  ( 3

 . 8، ص 2017، 20، عدد 9جامعة االنبار لمعمـو االتتاادية واالدارية ، المجمد 
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باورة غيرة مباشرة عف طريؽ زيادة الدخوؿ واالستثمارات ، وىذه يعني القرارات االتتاادية في 
  .(1)بتقمبات النفط الخاـ  مرتبطةنفطية البمداف ال

اـ  اً )عجز  كاف بيف اسعار النفط الخاـ والموازنة العامة لمعبلتة اآلثار السمبية واإليجابية بياف بعد
 : تيوكاآل النفقات العامة وااليرادات العامة عمى اسعار النفط ثرأ بياف عمى نأتي ،( لمدولةاً فائض

 سعار النفط على النفقات العامة : أثر أ -1

 النفط أسعار بيف تجمع طردية عبلتة وجود ىمع تدؿ العاـ واإلنفاؽ النفط أسعار في باتمالتق فإ
 يؤدي النفط اسعار زيادة  بفعؿ النفطية يراداتاال زيادة افحيث  ،النفطية الدوؿ في العاـ واإلنفاؽ

 المحمي الناتج في زيادة عنوُ  والذي ينتج العامةالموازنة  ويؿتم عمى القدرة مستوى ارتفاع إلى
 مف و ، السكاف مف واسعة لفئات المعيشة ومستويات الحقيقية الدخوؿ في وتحسف االجمالي
 ، وىذا والخدمات السمع تطاع عمى االنفاؽ نحو الدخوؿ ىذه في الزيادة مف جزء ف يوجوأ المؤكد

 العنار ليتحوؿ الموارد انتقاؿ إلى يؤدي مما ،المحمية السمع عمى الطمب زيادة إلى يؤدي ما
 وضع فيٌحس النفطية االيرادات تدفؽ فيزيادة ال أف و ، المحمية معالس تطاع نحو لبلنتقاؿ القابؿ
 االتتراض بؿس أماميا تفتف ليةٌ ائتمانية عا دارةج ذات عمياوتج يالدول عالمجتم ماـأ النفطية الدوؿ
 مبًل آ التدفقات تمؾ عتراج عند االتتراض ـفيت النفطي  اإليراد تدفقات عتتراج عندما يماالس الدولي

 الحكومية الموازنات أابحت ، ولقد (2)الفرد دخؿ توىمس عمى المحافظة لغرض عودتيا في
 النفطية الفورة فترات خبلؿ الحكومات وكانت النفط تطاع إيرادات أساس عمى تبنى النفطية لمدوؿ

 السمعية يراداتاال عمى اإلنفاؽ وزيادة ، التحتية البنية مشاريع كؿ عمى اإلنفاؽ حجـ مف زيدت

                                                           
ااروتغيراتواسعاروال فطوالخاموعمىوالم از ةوالعامةوف و،وعمي احمد درج الدليمي ، و الدليمي طاىر كاظـ جواد 1)

التتاادية واالدارية ، المجمد ، مجمة جامعة االنبار لمعمـو ا (0215و-1992المممكةوالعربيةوالسع ديةولممدةو)
 . 4، ص 2018، 21، العدد 10

 ، االقتصادي االصالح  ضر رة العراق االقتصاد ف  اله ل دي المرض مضاعفات ، الشمري بيبش مايف   )2
 .175، ص 2008،  3العدد ،  10المجمد  ، الداريةا ـلمعمو  الغري مجمة
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 ومظاىر أشكاؿ كافة تعيش يجيةمالخ وال سيما لمنفط المنتجة لدوؿا بعض جعؿ مما ؛والخدمية
 .( 1)والتبذير الترؼ

 متمثبلً  متوتع ىو ما دوف النفط عارألس العامة المعدالتفي  االنييار احتماؿ خطر ويبقى
 بةبالنسًا خاوا ، لمنفط والمادرة المنتجة لمدوؿ النفطية االيرادات في مفاجئال باالنخفاض

 عمى بيرةك بدرية القومي ياوناتج دخميا يعتمد تيوال،  (ريعيةالوالد ل)ػ ب مىتس يالت لمدوؿ
 التدىور ىذا مراست اذا العامة ليةالما اوضاع عمى تأثيره في الخطر ىذا ويكمف النفط إيرادات

 زمف أمد وذات وحادة مفاجئة طفرات حدوث احتماؿ وىو المستوردة الدوؿ في أما، ويمةط لمدة
 خطط تنفيذ في اختبلالت حدوث إلى يؤدي مما ؛النفط ألسعار العالية المعدالت في طويؿ
 إيراداتيا معظـ تعتمد التي الدوؿ فإف ، لذا الدوؿ تمؾ في العجز معدالت وارتفاع العاـ، االنفاؽ
 رأكث بشكؿ تعامؿ اف ٌيجب فإنيا ميالحكو  واالنفاؽ العاـ التمويؿ لغرض النفطية الاادرات عمى

 .  (2) الحاص توزيع مجاؿ في اٌيجابية

 -:آثر اسعار النفط على الٌرادات العامة  -2

 أو االرتفاع حالة في باإليجاب سواءالعامة  يراداتاال ىمع كبير أثر النفط أسعار باتملتق إف
 وفيك أف دوف الطمبزيادة   ىإل تؤدي النفطية يراداتاإل زيادةإف حيث . االنخفاض عند تراجعال
 ظيور ليذا وكانت نتيجة ،االتتااد في الفوضى مف انوعً  خمؽ مرألا ىذا سمعي مقابؿ ليا
الجباية  موارد اابحت النفطية الموارد تعاظـ ومع ،الرتابة نظاـ فييا تنعدـ التي ازيةالمو  وؽالس

 تنتيجيا التي التنموية الخطط جسدتيا ما وىذا ثانوية وأ عادية موارد غيرىاو  الرسـو و كالضرائب
 فيما التراخي مف نوع والذي فيو،  الجبائي النظاـ بمورة في اثر ليا كاف مما لمنفط المنتجة الدوؿ

                                                           
وتالمحر قا لقطاع البديمةو االستراتيجيات   الد ل  االقتصاد ف  ال فطية الار ة أهمية ، الديف خير يدوح(  1

 ،خيضر جامعة محمد ، ييرالتس عمـو و التجارية و العمـو كمية مجمس إلى مقدمة ، ماجستير رسالة ، الجزائر
و.84 ،ص 2012 الجزائر،

و ريدةالش شياب فوزي وسميرة البااـ يفحس سياـ)2  اعداد ف  ال فط اسعار ا خفاض لياتاشكا   مخاطر،
 لمعمـو بغداد كمية مجمة ، تحميمية دراسة ال فطية غير الدخل مصادر تفعيلو  ضر رات لمعراقوالعامة الم از ة

 .2ص،  2013 ،36 العدد ، الجامعة االتتاادية
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 تؤدي فأ شأنيا مف التي النفط اسعار زيادة بسبب الضريبي الغش محاربة و الضرائب يٌخص
 .  (1)العامة االيرادات زيادة  وبالتالي ،النفطية االيرادات زيادة إلى

 -:النفط على الدٌن العام  ثر سعرأ:  ثانٌاا  

ة يونية مف خبلؿ عجز الموازنة الناجماف تقمبات اسعار النفط تؤثر باورة غير مباشرة عمى المد
 المحمي االدخار المديونية ىي تمة اسباب اىـ مف افو  مف انخفاض اسعار النفط العالمية ،

 وتتحسف اإلنتاج فيرتفع االدخار ىذا تنمي القروض إف إذ االتتاادية، الخطط بطموحات مقارنة
 يشجع الذي ؿميالتح ىذا في المالية ياسات الس فمشكمة ، الديوف سداد قاً الح يؿسيُ  و الاادرات

 ىذه تشكو فبل ،النفطية الدوؿ في المديونية واتع بامة يمت ال دانةاالست عمى المطاؼ نياية في
في  واالتتاادية المالية السياسات فاعمية عدـ مف يتعان ما بقدر مدخراتيا ضعؼ مف الدوؿ
 لمتنمية القروض مف األكبر الجزء يخاص لـ كما ، النافع ماراالستث نحو العامة األمواؿ توجيو

  .بالتنمية الديوف ألزمة عبلتة فبل جيةاإلنتا عيفةض مشاريع ويؿوتم عسكرية معدات لشراء بؿ
 الستينيات في اً ممموس تطوراً  االتتاادية مستوياتيا اختبلؼ عمى لمنفط المنتجة البمداف عرفت فقد
 . جيالخار  لمتمويؿ حاجٌة فعمية دوف

 بأف ديدٌ الش االعتقاد إلى يجر الذي األمر السطف، عمى طافية ديونيةالم مشكمة تكف لـ لذلؾ
 تخدمتاس فمو ،ذلؾ إلى تاد الذي ىو التنمية تعثر إف بؿ األزمة الستفحاؿ ليست سبباً  التنمية
 كفيبلً  سيكوف النمو ألف الديوف تفاتمت لما االتتاادي النمو لتدعيـ والقروض الذاتية الموارد

 .المالية التزاماتو مف المجتمعحرير بت

 زيادةك الاادرات عمى الطمب انخفاض ترجع إلى تايرة االجؿ لمتقمبات المحتممة األسباب إف
 الى التقمبات ترجع مما كثرأ اخره إلى النفط اسعار تايب التي والكوارث الواردات اسعار

بالعجز  الموازنة لتمويؿ االتتراض إلى الدولة تدفع مما المحمي االستثمار مستوى في االنخفاض
 السياسة تقتضي، و  المدفوعاتيف مواز  توازف انعداـ أو التضخمية الضغوط خطر ةيجموا دوف

 االرتباط لفؾ المتوسط والمدى القاير المدى عمى لئلنفاؽ ركيزة تحديد نفطي اتتااد في المالية

                                                           
، ص  2009،  الجامعة شباب مؤسسة ، 1، طمار ، العامة المالية اقتصاد ف  أساسيات ،  عبداهلل خبابة)1

164-165 . 
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 ىدؼ مع متسؽ المالية السياسة مسار يكوف أف وينبغي ، النفط أسعار وتقمب الموازنات بيف
ياؽ الس ىذا وفي . الطويؿ والمدى المتوسط المدى عمى العامة المالية أوضاع استدامة تحقيؽ

مفيوـ الدخؿ الدائـ مف المورد النفطي يقوـ عمى اعتماد سعر لمنفط يقارب متوسط األمد البعيد 
عمى ذلؾ اياـ االنتعاش النفطي يقدر عمى اساسو الدخؿ النفطي الذي يخاص لمموازنة وما زاد 

 عاـ دوالر 63 حوالي البعيد لؤلمد النفط سعر أف وجد يوضع في اندوؽ لبلستقرار المالي وتد
وعند إضافة  2013 و 1970 عامي بيف لمسعر العاـ االتجاه مف 2013 عاـ بدوالرات 2016

 ، 1970او 1974 بنقطة االبتداء عاـ البيانات األخيرة ينخفض بعض الشيء ويتأثر تميبلً 
ومفيوـ الدخؿ النفطي الدائـ يفترض استثمار امواؿ اندوؽ االستقرار في الخارج، وعادة بأدوات 

في االستثمار  االستثمار المالي لضماف السيولة، وليذا ال تستثمر أمواؿ اناديؽ االستقرار
ارتفاع سعره بيف عند ومما يقترح في ىذا السياؽ تخايص ما زاد مف إيرادات النفط  ،الحقيقي

لكف العراؽ ال يستطيع تكييؼ األنفاؽ العاـ باعتماد سعر  ،نفقات المديونية واندوؽ االستقرار
النفط لؤلمد البعيد، وليس مف المعقوؿ انتزاع جزء مف موارد النفط يستثمر في الخارج بأسعار 

 .(1)نفاؽ العاـفائدة منخفضة واالتتراض، في نفس الوتت، إلدامة المستوى الضروري مف األ

إذا كاف البمد النفطي يمتمؾ احتياطيات نفطية كبيرة تستمر لسنوات طويمة، يدور أحد التساؤالت 
في المدى القاير  النفطرادات الرئيسية حوؿ أفضؿ إطار يمكف أف يساعده عمى إدارة تقمب إي

نفع في وضع ركيزة وبوجو عاـ، فإف النماذج القائمة عمى فرضية الدخؿ الدائـ ت والمدى المتوسط
ويشير نموذج فرضية الدخؿ الدائـ  ،في البمداف النفطية عمى المدى الطويؿ الديف العاـاستدامة 

إلى أف السياسات المالية العامة متوسطة األجؿ في البمداف النفطية، إذا ما تـ تنفيذىا عمى النحو 
تدامة المالية العامة في المبيف في السيناريو األساسي، سوؼ تكوف متسقة بافة عامة مع اس

األجؿ الطويؿ. وينبغي أف تكوف سياسة المالية العامة متسقة مع ىدؼ تحقيؽ استدامة أوضاع 
المالية العامة عمى المدى المتوسط والمدى الطويؿ، بينما تأخذ في حسبانيا تحقيؽ العدالة بيف 

 األجياؿ والحاجة إلى تحقيؽ التنمية االتتاادية.

سعر النفط في جميع تواؼ البمداف الغنية بالموارد الطبيعية بانخفاض النمو االتتاادي، والزاؿ 
عدد تميؿ منيا، يتحكـ في مسار الناتج المحمي اإلجمالي وميزاف المدفوعات  ستثناءباتمؾ البمداف 

                                                           
  http://www.startimes.com ٔاالعًال االلرصاد ، ارج١حاٌخذ١ٔٛ٠ح اٌّ أطثاب ، اًٚضذ اسعر يُرذٖ )1



 األطار إٌظزٞ ٚاٌّفا١ّٟ٘ ٌألطٛاق إٌفط١ٗ ٚإطتذاِح اٌذ٠ٓ اٌعاَاٌفصً األٚي :
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ئص العراؽ تمثمت ىذه الخاا بعض البمداف النفطية وخااة وفي ،الخارجية والمالية العامة
بضمور الاناعة والكفاءة الواطئة لبلستثمار العاـ وتفاتـ مشكبلت نقص الخدمات العامة وتزايد 
عجز البناء التحتي نسبة إلى السكاف ، ومف الواضف اف سيولة تمويؿ األنفاؽ العاـ بالمورد 

في اعوبة تدبير  مؤسسياً  النفطي، لما فيو مف ترضيات سياسية واجتماعية، اورث ضعفاً 
دات مف خارج النفط. وكمما ازداد عدد الجماعات الضاغطة عمى القرار المالي، مثؿ العراؽ إيرا

األنفاؽ  ثرأوالتشكيبلت التوافقية لمسمطات فيو، يتوسع األنفاؽ العاـ بنمط يسمى اثر الشراىة او 
Voracity Effect))  وتنخفض كفاءتو. وفي تمؾ البيئة السياسية والخاائص المعروفة

النفطي يحفز ارتفاع سعر النفط نحو مزيد مف األنفاؽ في حيف تواجو الحكومة  لبلتتااد
 .  (1)اعوبات جمة ال تسمف بخفضو إلى مستويات مناسبة عند انخفاض سعر النفط

 

                                                           
(1) Budina , Nina and Wijnbergen, Sweder van , Managing Oil Revenue Volatility in Nigeria: 
The Role of Fiscal Policy, AFRI_427-460.qxd, 2008, P432. 



 الفصل الثاوً

سعار الىفط اخلام واستذامت الذٌه أ حتلٍل العالقت بني 
العام يف البلذان الىفطٍت املختارة السعىدٌت واجلزائر مع 

 (0202 -0222للمذة ) اشارة خاصت للعراق

                             

 ولاملبحث اال

اسعار الىفط اخلام ومؤشراث استذامت  حتلٍل العالقت بني 
 الذٌه العام يف السعىدٌت

 وًاملبحث  الثا

اسعار الىفط اخلام ومؤشراث استذامت  حتلٍل العالقت بني 
 الذٌه العام يف اجلزائر

 ثالثاملبحث ال

اسعار الىفط اخلام ومؤشراث استذامت  حتلٍل العالقت بني 
 عام يف العراقالذٌه ال
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 تمهيد 

 االقتصادات مف والجزائرالعراؽُ السعوديةُو البمدافُالنفطيةُومفُضمنياُقتصاداتا غمبأ دعتُُ
 عؿج ما وذلؾ ،الجانب احادية باالقتصاداتُمىسُيُ ما وىو ،طيةالنفاإليراداتُ ىعم ةالمعتمد
 االقتصادي االداء عمى ٌنعكساُالصدمات لظاىرة وخضوعيا النفط ألسعار المستقرة غيرالطبيعةُ

 تقمبات بيفُالعالقة واقع معرفة وألجؿُ، فاعميتيا مف الحد و السياسةُالمالية ضعؼ و العاـ
 افبمد في العاـ االقتصادي داءألا عمى ذلؾ رث ُأُو مؤشراتُاستدامةُالديفُالعاـ و النفط اسعار

العالقةُُتحميؿُلاالو يتناول ة،اساسي مباحث ثالثعمىُُالفصؿ ىذا وقمناُبالتركيزُفيُ، عينةال
لعالقةُا تحميؿي وتناول الثانة،ُالسعودي فياسعارُالنفطُالخاـُومؤشراتُاستدامةُالديفُالعاـُُبيف
العالقةُُتحميؿوتناول الثالث ،ُجزائرال فياسعارُالنفطُالخاـُومؤشراتُاستدامةُالديفُالعاـُُبيف
فيُُسندرسوىناُُ، التوالي عمىعراؽُالُفياسعارُالنفطُالخاـُومؤشراتُاستدامةُالديفُالعاـُبيفُ

 االقتصادي داءألا عمى واثرىا يفُالعاـفاعميةُمؤشراتُاستدامةُالدُ  عف الواقعُالحاليىذاُالفصؿُ
ُ. اسعارُالنفطٌُُبتقمباتُالصدماتُالنفطيةُالمتمثمةُ ظاىرة رثيتا تحت العاـ
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 ولحث اال ـــــــالمب      

اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في السعودية لممدة  تحميل العالقة بين
(2000 – 2019 ) 

  -:فً السعودٌةالخام   النفطتطور انتاج  المطلب االول :

 انتاج عمى الكبير باعتماده النفطيةالعربيةُ الدوؿ اقتصاداتُشأف شأنو السعودي االقتصاد يتميزُ
 الدوؿ بيف مف النفطي والتصدير االنتاج في االوؿ المركز السعودية وتحتؿ النفطُالخاـ، وتصدير
 منذ( العالمية الصادرات اجمالي مف (93.3 %) يقارب ما النفطية دراتياصا  شكمت اذ العربية،

 (43%) نسبة يشكؿ ذإ الغوار، حقؿ ىي االنتاجية حقوليا اىـ ومف،ُ 2006 ) وحتى 1970 
 ميمة بحرية حقوالًُ امتالكيا ذلؾ عمى عالوة الدماـ وحقؿ القطيؼُوحقؿ السعودي، االنتاج مف
ُ.(ُ(1ُ(21%) السعودي االنتاج نسبُمف يشكؿ والذي ،السفانية حقؿ مثؿ

ُدولي الخاـ النفط أنتاج السعودية تصدرت لقد  إنتاجيا متوسط بمغ إذ األولى بالمرتبة وكانتًا
 تناسبٌيُ وىو يالدول اإلنتاج مجموع مف (13.6%) يٌشكؿ و برميؿُ ميوفُم ( 11035 )ليوميا

 بمداف بقية عمى ينطبؽ ال وىذا ،ايضاًُ األولى بالمرتبة التيُىي المثبتةُ تياطاتيااح حجـ مع
 قد يوميال إنتاجيا متوسط كاف ثانيةال بالمرتبة المثبتةُاحتياطاتيا تأتي التي يرافإ إف فنجد أوبؾ
 بيف الرابعة بالمرتبة وتأتي الدولي اإلنتاجُمجموع مف (5%) يٌشكؿ و برميؿ مميوف(4049) بمغ

 مر يالت السياسية الظروؼُفبسبب العراؽ أما ، الدولي الصعيد عمى الخاـ لمنفط المنتجة الدوؿ
2ُ)ُالدوليُالصعيد عمى الخاـ لمنفط المنتجة الدوؿ بيف عشر الرابعة بالمرتبة جاء فمقد بيا ).ُ

بمغ2000ُُفيُالسعودية،ُففيُعاـُُنتاجُالنفط(ُوالذيُيوضحُتطورُا2ويالحظُمفُالجدوؿُ)
حيث2002ُُو2001ُُُ(ُالؼُب/يُ،ُوانخفضُفيُعاـ8095.0االنتاجُالسعوديُمفُالنفطُ)

(ُ ُالسعودية ُالمممكة ُانتاج ُ)7889.0بمغ ُو ُالؼُب/ي7093( ُالنفطُُ( ُاسعار ُتقمبات بسبب
ُ.الخاـ

                                                           
1

 
)
 يُشىرج، غُر دكرىراِ اطرودح ،اٌزٌؼٍت اٌؼزبٍت اٌذٚي فً اٌؼبَ االٔفبق احضب٘بث ،انًرزوق عثاش دايذ.

 .161، ص  2008 انكىفح، جايعح واالقرصاد، االدارج كًُح
2

 
 )

 ، اٌذٌٍٚت اٌسٛق فً اٌسؼزٌت  ٌٍمٍبدة أداة اٌخبَ إٌفؾ إٔخبس ِٓ أٚبه حظت ، يىضً انجثار عثذ انطرار عثذ

 .40، ص 2002، 65االقرصاد ، جايعح انًطرُصرَح ، عذد و االدارج يجهح
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ُـ  ُ)لالُدتعاُومفُث ُحتىُوصؿُالىُ) 2005-2003رتفاعُفيُاالعواـ ُالؼُب/ي9353ُ( )
مفُالنفطُُقصُالحاصؿُفيُانتاجُالعراؽويرجعُسببُاالرتفاعُالىُافُالسعوديةُتسعىُلسدُالن

ُُالخاـ ُالسنة ُخالؿ ُانتاجو ُزيادة ُمف ُالرغـ ُاستثنائيُعمى ُفيُوضع ُوشيدُُ(1ُ)لمروره ُكما ،
(ُالؼُب/يُويرجعُسببُذلؾُالىُتراجعُالطمبُ(9208انخفاضاُبمغ2006ُُاالنتاجُخالؿُسنةُ

ُ ُواستمرُاالنخفاضُفيُاالنتاجُالنفطيُالسعوديُالىُعاـ ،ُ 2007ُالعالميُعمىُالنفطُالخاـ
ُاالنتاج8810ُحتىُوصؿُالىُ) ُالؼُبُ/ُيُوعمىُالرغـُمفُانخفاضُاالنتاجُإالُانوُيعد )

ُاالعمىُبيفُالدوؿُالعربيةُالمنتجةُلمنفطُالخاـُ.

ُُدعاُُُ ُبمغ2008ُُاالنتاجُالنفطيُاالرتفاعُفيُعاـ ُبالسنة9197ُُ(إذ ُالؼُبُ/يُمقارنة )
السابقةُويعزىُسببُالزيادةُالىُزيادةُالطمبُالعالميُعمىُالنفطُالخاـُوارتفاعُسعرهُ،ُبينماُفيُ

(ُالؼُب/يُبسبب8184ُالنخفاضُإذُبمغُانتاجوُ)ُكافُاالنتاجُالنفطيُيتجوُنحوُا2009ُعاـُ
تأثرُاالقتصادُالسعوديُباألزمةُالماليةُوانخفاضُاسعارُالنفطُالخاـُ.ُواستمرُاالنخفاضُفيُ

ُ 2010ُُاالنتاجُالنفطيُحتىُعاـ ُاالنتاجُ) ُبمغ ُمف8166ُُإذ ُوعمىُالرغـ ُالؼُبُ/يُ، )
ُدفعُبالمممكة ُالسعوديةُالىُتطويرُعممياتُُاالرتفاعُالحاصؿُفيُاالسعارُالنفطيةُمما العربية

 لممحاكاة التطور بالغ الكترونياًُُنظاما2009ًُُشركةُارامكوُالسعوديةُعاـُ أطمقتاالنتاجُ،ُإذُ
 اإللكتروني النظاـ الجيؿُالثانيُمف وىو ، (Giga Powers) بنظاـ ٌعرؼ ، لممكامفُُتوازيةمال

ُ أرامكو في المكامف ودراسة التنقيب عمماءُيٌستخدمو كاف الذي   باسـ المعروؼ السعودية
(Powers) ُُلدعـ ،سيياميند مف المستخدميف لجميع الشركة أتاحتوُالذي الجديد النظاـويعد 

ُُُُُ قياسية أرقاـ تسجيؿ عمى قادرة النفطية،ُالحقوؿ في والغاز النفط مكامف خصائص دراسة أعماؿ
ُتوازي وياتمست عند العمالقة المكامف محاكاة عمى قدرتو بفضؿُديدةج ُ نماذج يرفوتُو دقة

ُُُ المتعمقةُلمتحديات حموال التقنية ىذه تدعـ كما ُالسعوديةُ، في العمالقة لممكامف الكاممة الحقوؿ
ُاآلبار مواقع تيارواخ ،ُديدةالج الحقوؿ طوربت    المثمىوياتُالمست تحديد عممية وتحسيف،
ُ.ُ(2ُ)نتاجُلأل

                                                           
1 )

 .  9، ص 2005،  اٌخمزٌز اٌؼزبً اٌّٛحذصُذوق انُقذ انعرتٍ ، 
2
 

 )
 .335 -343 ص ، 2011 ، 47ز اٌسٕٛي خمزٌاٌ ، انطعىدٌ انعرب انُقذ يؤضطح
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فيُاالنتاجُالنفطيُالسعوديُ،ُإذُبمغُاالنتاجُخالؿُُاًُارتفاع(ُ 2012ُ-2011عواـُ)ُشيدتُاأل
(ُالؼُب/يُبسببُارتفاعُالطمبُالعالميُالُسيماُمفُدوؿُاسيا9763ُو9311ُُىذهُاالعواـُ)

ُ 2013.ُوانخفضُاالنتاجُالنفطيُفيُعاـُ(1ُ)االخرىُودوؿُافريقياُودوؿُمنطقةُالمحيطُالياديُ
(ُالؼُب/يُ،ُوالسببُفيُذلؾُاالنخفاضُفيُاسعار9640ُحتىُوصؿُالىُ)ُانخفاضاُممحوظاًُ

ُ ُالخاـ 2ُ)النفط ُاالعواـ( ُففي ُبمغتُ زيادة، النفطي االنتاج حقؽُ (2014 -  2016)، إذ
 وزيادة النفط اسعار ارتفاع الى السبب ،ُويعود(ُالؼُب/ي10460.0ُو9701ُ , 10193.0)

 الى ادى الخاـ النفط اسعار وىبوط ذلؾ بعد العالمي الطمب جعرات اف إال العالمي،ُالطمب
(9959.2ُاذُبمغُاالنتاجُالنفطيُالسعوديُفيُتمؾُالسنةُ)2017ُجديدُفيُعاـُ مف انخفاضو

ُ.ُالؼُبُ/يُ

(ُالؼ10317.3ُ(ُإذُبمغُ)2018االنتاجُالنفطيُالسعوديُاالرتفاعُمرةُاخرىُفيُعاـُ)ُدُوعا
ُسببُاالرتفاعُُب/ي ُيرجع ُإ، ُلسُّألى ُتسعى ُالسعودية ُالعراؽُف ُانتاج ُفي ُالنقصُالحاصؿ د

ُُوالبحريفُفيُتمؾُالفترةُ.ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           
1
 

 )
 .132، ص  2013،  47ز اٌسٕٛي مزٌاٌخ ، انطعىدٌ انعرب انُقذ يؤضطح

2
 

)
 .100 ص ، 2014 ،اٌّٛحذ اٌؼزبً مزٌزاٌخ ،انعرتٍ انُقذ صُذوق 
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ُ

 (2جدول )                               

 ( الف ب/ي2018 -2000تطور االنتاج النفطً السعودي للمدة )                 

 االنتاج النفطً السعودي السنوات

2000 8095.0 

2001 7889.0 

2002 7093.0 
2003 8410 

2004 8897 
2005 9753 

2006 9208 

2007 8810 
2008 9197 

2009 8184 
2010 8166 

2011 9311 
2012 9763 

2013 9640 

2014 9701 
2015 1019.0 

2016 10460.0 
2017 9959.2 

2018  10317.3 
، 2008، 2003) اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ٌٍسٕٛاثانًصذر: صُذوق انُقذ انعرتٍ ، 

2012،2015،2019 )  . 
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 ( 9201 – 2000ٌن العام فً السعودٌة للمدة )تطور مؤشرات استدامة الد   المطلب الثانً : 

شيدُاالقتصادُالسعوديُخالؿُالسنواتُالقميمةُالماضيةُتطوراتُاقتصاديةُميمةُنتيجةُلتقمباتُ
فيُااليراداتُالنفطيةُعمىُمؤشراتُُوُالزيادةأُ.ُوقدُانعكسُاالنخفاضُمستوياتُأسعارُالنفط

 لزيادة نتيجة العاـ الد يف وتكوف،ُبشكؿُعاـُالسعودييفُالعاـُوقطاعاتُاالقتصادُاستدامةُالدُ 
 تمجأ اذ ، النفقات ىذه تغطية اجؿُمف الحكومة فتقترض معينة لمدة ايراداتيا عمى الحكومة نفقات

 في غالباًُ الموازنة في العجز ويحدثُالعاـ، الد يف فيتكوف العجز ىذا لتمويؿ لالقتراض الحكومة
 النعاش الحكومية اإليراداتُعمى النفقات بزيادة الحكومة تقـو إذ الكساد وأ الركود أوقات

ويمكفُ،ُ االقتراض طريؽ عف العجز ىذا تمويؿ ويتـ الكساد او الركود حالة وتجاوز االقتصاد
ُُ-الكشؼُعفُىذهُالتطوراتُمفُخالؿُالمؤشراتُاآلتية:

 -:: تطور الناتج المحلً اإلجمالً والا أ

ُالمممكةُالعربيةُالسعوديةُمفُالدوؿُالعربيةُالتيُتقعُضمفُمن           طقةُالخميجُالعربيُتعدُّ
سواؽُالنفطيةُواطرافياُعُمتقدـُفيُالتأثيرُعمىُمراكزُاألتُنفطيةُكبيرةُوتتمتعُبموقاوتمتمؾُامكان

ُالتغيراتُفيُالبنيةُاالقتصاديةُواالجتماعيةُفيُالسعوديةُأارتبطتُُولقدُفيُالسوؽُالدولية، ىـ
الحديثُُمفُاىـُمنتجاتُالطاقةُمفُالعصردافُنفطُالخاـُوالغازُالمذافُيعباكتشاؼُواستغالؿُال

(2222ُولغايةُعاـُ)ُفيُحيفُبمغُعددُسكانيا.2ُ(ُكـ2252222وقدُبمغتُمساحةُالسعوديةُ)
ُاالقتصادي19،715ُ) ُفيُنشاطيا ُكبيرة ُتغييراتُىيكمية ُشيدتُالمممكة ُوقد ،ُ ُمميوفُنسمة )

حيثُتحولتُمفُاقتصادُبسيطُيعتمدُعمىُصيدُاالسماؾُوالزراعةُوالرعيُالىُاقتصادُمتحضرُ
كوفُىيكؿُيعتمدُعمىُاستخراجُالنفطُوالغازُوالتيُارتكزتُعميياُبقيةُالقطاعاتُاالخرىُالتيُت

ُالسعودي ُبرزتُأُ،االقتصاد ُفقد ُالدولي ُالصعيد ُعمى ُالعالميةُأما ُالخارطة ُعمى ُموقعيا ىمية
ُاالحتياط ُاالولىُمفُحيثُحجـ ُالطبيعيُعمىُحيثُتحتؿُالمرتبة مستوىُيُمفُالنفطُوالغاز

ولذلؾُفييُدولةُمنتجةُوعضوةُفاعمةُفيُمنظمةُاالقطارُالمصدرةُلمنفط)اوبؾ(ُ،ُوسطالشرؽُاأل
ُيخصُاستغالؿُ ُفيما ُالعالمية ُوالمنظمات ُاالقطار ُمف ُكثير ُمع ُوطيدة ُبعالقات ُوترتبط كما

ُ.ُُ(1)ُوتجارةُالمشتقاتُالنفطية
                                                           

 ٌٍفخزة ِخخبرة ػزبٍت ألطبر اسٛاق فً إٌفطٍت إٌّخضبث حسؼٍز سٍبسبث ،انشُرواٍَ عسَس صثاح شُالٌ ( 1

 انًىصم جايعح، واالقرصاد االدارج كهُح يجهص انً يقذيح ياجطرُر رضانح ححٍٍٍٍت، دراست (0791-0111)

 .49ص  ،2002،
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ففيُالمممكةُالعربيةُالسعوديةُيرتبطُالنفطُوعائداتوُفيُالتنميةُ،ُشأنياُفيُذلؾُشأفُبقيةُ        
ومادةُاوليةُفيُاالستيالؾُالمحميُ،ُُالدوؿُالعربيةُالنفطيةُ،ُإذُيستعمؿُالنفطُكمصدرُلمطاقة

ُيتولدُعنوُ وعفُطريؽُتوفيرهُلمعائداتُالماليةُمفُبيعُالفائضُمنوُفيُاالسواؽُالعالميةُ،ُمما
ُإنفاؽُىذاُ ُذلؾُمف ُيتبع ُوما ُالعامة ُالمحميُاإلجماليُوالموازنة ُالحكوميُوالناتج ُالدخؿ زيادة

يةُ،ُوالتيُتؤثرُفيُاالستثمارُواالستيالؾُالدخؿُعمىُسمسمةُمفُاألنشطةُاالقتصاديةُواالجتماع
ُاألجنبي ُالنقد ُوتوفر ُال، ُالسمع ُمف ُالواردات ُزيادة ُمف ُعنو ُيترتب ُوالوسيطةُوما رأسمالية

ُ ُواالستيالكية ويمكن توضيح التطور في الناتج المحمي االجمالي السعودي من خالل ،
ُ:مرحمتين 

 : 2010) – 2000) تطور الناتج المحمي اإلجمالي لممدة المرحمة االولى : 

القيمةُالسوقيةُلمسمعُوالخدماتُالنيائيةُالمنتجةُفيُبمدُُموعرُالناتجُالمحميُاالجماليُعفُمجيعب
ماُخالؿُفترةُمحددة،ُفيوُيعطيُصورةُواضحةُعفُواقعُاالقتصادُومسارُتطوره،ُفيُحيفُيمثؿُ

ُمؤشراًُ ُالناتج ُمف ُالفرد ُنصيب ُالحقيقيُمتوسط ُالمحميُُ،لمنمو ُالناتج ُمسار ُتوضيح ويمكف
ُ ُمف ُلمسعودية ُمفُُإذ (3بيانات الجدول) خاللاالجمالي ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج انخفض

وبمعدؿ2001ُُفيُعاـُُمميوفُدوالر(183012ُإلىُ)2000ُ(ُمميوفُدوالرُفيُعاـ188442ُ)
ُاالنخفاضُ%(2.9-بمغُ)سالبُنموُسنويُ ُويعزىُىذا انخفاضُفيُعائداتُالصادراتُلىُإ،

جعُاالداءُاالقتصاديُعفُذلؾُتراُ،ُفضالًُُالنفطيةُبسببُانخفاضُفيُاسعارُسمةُخاماتُاوبؾ
ُاأل ُالربع ُفي ُعاـ ُمف ُا2221ُخير ُنموُايمو 11حداث بعد ُمعدؿ ُعمى ُالسمبي ُوانعكاسيا ؿ

،ُ ُالعالمي ُالتدفقاتُُاالقتصاد ُوتقميصُحجـ ُالمالية ُاالسواؽ ُاضطراب ُمف ُذلؾ ُصاحب وما
ُ.ُ(1)االستثماريةُالخارجيةُالىُالدوؿُالناميةُومنياُالدوؿُالعربيةُ

حيثُُُ%(ُمقارنةُمعُالعاـُالسابؽُ،3.0فقدُارتفعتُنسبةُالنموُالى)2002ُُاماُفيُعاـُُُُُُ
مميوفُ(214573ُ،اذُبمغُ)ُممحوظاًُُشيدُتحسنا2003ًُُ(ُمميوفُدوالر،ُوفيُعاـ188551ُبمغُ)

ُ 13.8ُدوالرُايُبمعدؿُنموُسنويُ) ُالسابؽُ، ُمقارنةُمعُالعاـ ُاالرتفاعُ%ُ( لىُإويعزىُىذا

                                                           
1)

 11ص،  0110اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ٌؼبَ  ،طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً  
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ُـ  ُث ُ،ومف ُوتصديره ُانتاجو ُكميات ُوزيادة ُالعالمية ُالنفط ُاسعار ُالعوائدُُارتفاع ُقيمة ُزيادة الى
ُ.ُُ(1)السعوديةُُالنفطيةُلدولة

2004ُمنذُعاـُُمستمراًُُافُالناتجُالمحميُاإلجماليُشيدُارتفاعاًُُ(3)ُيتضحُمفُبياناتُالجدوؿ
نتيجةُلتجاوزُُ)%35.4إذُبمغُ)2008ُووصؿُمعدؿُالنموُذروتوُفيُعاـ2008ُُوحتىُعاـُ

وحقؽُاعمىُمعدؿُنموُسالب2009ُُانخفضُفيُعاـُُدوالرُلمبرميؿُ،ُلكنو50ُُُاسعارُالنفطُ
،ُاالُانوُاستعادُعافيتوُبعدُسنوُنتيجةُلتأثرُاالزمةُالماليةُالعالميةُ%(ُ 17.44 -لممدةُبمغُ)

(ُمميوفُدوالر526812ُاذُبمغُالناتجُ)2010ُواحدةُفقطُوعادُلتحقيؽُمعدالتُنموُمرتفعةُعاـُ
ليُ،ُويرجعُىذاُالنموُالكبيرُفيُالناتجُالمحميُاالجما)%22.8وبمعدؿُنموُمرتفعُموجبُبمغُ)
ُ ُالذي ُالنفط ُاسعار ُارتفاع ُأالى ُفيُإدى ُفائضُكبير ُوتحقيؽ ُالسعودي ُانتعاشُاالقتصاد لى

ُُ.ُُُ(2)الموازنةُالعامةُ

                المرحمة الثانية : تطور الناتج المحمي اإلجمالي ومتوسط نصيب الفرد لممدة 
(2011 – (2019 : 

ُ ُالسعودي ُلالقتصاد ُاإلجمالي ُالمحمي ُالناتج ُالمدةُُمستمراًُُارتفاعاًُحقؽ ُخالؿ ُقيمتو ُُفي
ُحتىُوصؿُالىُ)2014ُ-2011) )669507ُُ ،711049ُ ،746647ُ ُمميوف756350ُ، )

دوالرُعمىُالتواليُ،ُوبعدُافُاستعادُعافيتوُمفُازمةُالرىفُالعقاريُعادُليحقؽُمعدالتُنموُ
(ُ ُالمدة ُسنوات ُطيمة ُ)2014ُ–2011ُموجبة ُنسبتو ُنمو ُوبمتوسط )9.9%ُ ،ُ ُىذاُ( ويعود

ُواإلنتاجُ،ُ ُالنفطُالخاـ ُالمحميُاالجماليُإلىُارتفاعُمستوياتُأسعار ُالناتج التحسفُفيُقيمة
حيثُتأثرتُالسوؽُالنفطيةُبعدةُعوامؿُخالؿُتمؾُالفترةُ،ُإذُازدادُالطمبُالعالميُعمىُالنفطُ

صيفُ،ُوقدُاتُالصاعدةُواليومياُمدفوعاُبالطمبُمفُاالقتصادمميوفُبرميؿ2.5ُُالخاـُبمقدارُ
تزامفُذلؾُمعُُاالنقطاعاتُالكبيرةُفيُانتاجُالنفطُفيُليبياُوايرافُوالتيُادتُإلىُفقدافُالسوؽُ

قامتُالسعوديةُبسدُجزءُكبيرُمنياُبزيادةُانتاجياُُحيثُمميوفُبرميؿُيوميا2ُالنفطيةُُألكثرُمفُ

                                                           
(1

 .1، ص0112اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ٌؼبَ ،طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً   
2)

اػذاد ِزوش اٌبحٛد االلخظبد اٌؼبًٌّ ر٘ٓ اٌذٌْٛ االِزٌىٍت ٚاالٚربٍت حمزٌز االلخظبدي اٌسٕٛي ،  

 . 62-60، ص2011، نعاو  ٚاٌذراسبث اٌسؼٛدي ٌّؤسست إٌمذ اٌسؼٛدي



  المختارة النفطٌة البلدان فً العام الدٌن واستدامة الخام النفط اسعار بٌن العالقة تحلٌلالفصل الثانً .....

 
86 

ُالتطوراتُعموماًُ ُادتُىذه ُوقد ،ُ ُالخاـ ُالنفط ُالنفُمف ُأسعار ُكبيرةإلىُاستقرار ذُإُ،طُبدرجة
ُُ(.1ُ)2214ُوحتىُاغسطس2212ُُدوالرُلمبرميؿُلمفترةُمف122ُُو122ُتراوحتُبيفُ

ُ)إ          ُعامي ُفي 2015ُُما ُالسالب2016ُو ُالى ُالسنوي ُالنمو ُانخفضُمعدؿ ُفقد ُ )ُُُُُُُُُُُُُُ
ويعودُىذاُ،ُ(ُمميوفُدوالر644935و654270ُُ %(ُحيثُبمغُالناتجُ)1.4-و13.5ُُ-)ُ

ُانخفاضُالصادراتُ ُادىُالى ُ،مما ُالنفطُوانخفاضُالطمبُعميو ُانخفاضُاسعار ُالى التراجع
ُالنفطيةُ.ُُالنفطيةُومفُثـُالىُانخفاضُااليرادات

(ُفقدُتحسفُفيياُاداءُالناتجُالمحميُاالجماليُمقارنةُبالمدةُالسابقةُ 2019-2017اماُالمدةُ)
(ُمميوف792967ُإلىُ)2017ُ(ُمميوفُدوالرُعاـ688586ُلياُ،ُإذُارتفعُمقدارُالناتجُمفُ)

(ُ%ُ 0.8و14.2% وُُ%6.8ُ)ُتبمغُةُمتباينةموجبُةنموُسنويُوبمعدالت2019ُدوالرُُعاـُ
ُ،ُيعزىُذلؾُالىُالتذبذبُالحاصؿُفيُاسعارُالنفطُالعالمية.ُلممدةُالمذكورةُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                           

 
(1)

اٌٍّّىت اٌؼزبٍت اٌسؼٛدٌت ِؼبٌضت اٌخحذٌبث االلخظبدٌت إٌبشئت ٌٍحفبظ ػٍى ادًذ أل دروَش واخروٌ،  

 .5، ص2015، صُذوق انُقذ انذونٍ،  إٌّٛ ، حمزٌز ادارة اٌشزق االٚسؾ ٚاسٍب اٌٛسطى
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 (3جدول )                                             

 دوالر    الناتج المحلً االجمالً فً السعودٌة  تطور    

( 2الناتج المحلً) (1السنوات )
االجمالً بملٌون 

 دوالر

 (3معدل النمو%)

2000 188442 --------- 

2001 183012 -2.9 

2002 188551 3.0 

2003 214573 13.8 
2004 250339 16.7 

2005 315337 25.97 
2006 356155 12.94 

2007 383871 7.8 
2008 519797 35.4 

2009 429098 -17.44 

2010 526812 22.8 
2011 669507 27.0 

2012 711049 6.20 
2013 746647 5.0 

2014 756350 1.3 

2015 654270 -13.5 

2016 644935 -1.4 

2017 688586 6.8 
2018 786522 14.2 

2019 792967 0.8 
، 2014، 2009،   2005، االعىاو ) طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ انًصذر :

2019  ،2020. 

 ( ػًّ اٌببحذ 3اٌؼّٛد ِٓ ) 

 ( 2018 -  2000للمدة ) السعودٌة موازنة العامة فًفً الات العجز مؤشر تطور/  ثانٌاا 

(ُوتنتيي1932ُمفُشعبافُ)ُ(ُصدرتُاوؿُموازنةُلمسعوديةُ،ُتبدأ1931ُ–1932ُفيُعاـُ)
(ُ ُرجب ُشير ُنياية ُوتتضمف1931ُفي ُالقرى ُاـ ُجريدة ُفي ُمنشورة ُالموازنة ُىذه ُوكانت ،ُ )

ُجداًُ ُصغيرة ُفقطُوارقاميا ُُالنفقاتُالعامة ُبالقروشُ، ُوتعد السعوديُفيُذلؾُالوقتُُواللاير،
ُ ُقروش ُعشرة ُُ،يعادؿ ُعاـ ُيتضمف1947ُُوفي ُجدوؿ ُعمى ُتحتوي ُجديدة ُموازنة صدرت

السعوديُ،ُوبدأتُالموازنةُفيُالمممكةُالعربيةُالسعوديةُُاللايرعممةُااليراداتُوالنفقاتُ،ُوقدرتُب
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معاـُالتاليُ،ُوكانتُديُوتنتييُفيُاليوـُالتاسعُمفُبرجُالجديُلجمفُاليوـُالعاشرُمفُبرجُال
ُ(1)مفُكؿُعاـُوتنتييُبنيايةُشيرُجماديُالثانيُمفُُالعاـُالتاليُمفُشيرُرجبُُأقبؿُذلؾُتبد

ُ.ُيمكفُتوضيحُمؤشراتُعجزُالموازنةُمفُخالؿُماُيميُ:ُ

  -:تطور االيرادات العامة كنسبة من الناتج المحمي االجمالي - 1

وليةُفيُالتصديرُإلىُأقتصادُمفُخالؿُاعتمادهُعمىُسمعةُيؤديُاختالؿُالييكؿُاإلنتاجيُلال
االخرىُإلىُاضمحالؿُدورُالمواردُالماليةُُيضاًُأالمواردُالماليةُلمدولةُ،ُويؤديُاختالؿُفيُىيكؿُ

ُاالختالؿُعمىُُ،فيُتمويؿُالموازنةُوسدُالنفقاتُالعامةُكالضرائبُوالرسوـُوغيرىا وينطبؽُىذا
ُ ُفي ُااليراداتُالعامة ُالنفطيةواقع ُالدوؿ ُمف ُكغيرىا ُالنفطُُالسعودية ُعمىُتصدير ُتعتمد التي

ولمتعرؼُعمىُتطورُااليراداتُالعامةُوتحميؿُقيمياُونسبتياُمفُُ،كموردُاساسيُلإليراداتُالعامة
ُ.ُُمرحمتيفالناتجُالمحميُاالجماليُمفُخالؿُ

المرحمة االولى : تطور االيرادات العامة ونسبتها من الناتج المحمي االجمالي لممدة                    
 (2000 – 2010  : ) 

(ُ ُبالجدوؿ ُباالستعانة ،ُ ُالفترة ُىذه ُخالؿ ُالعامة ُااليرادات ُتطور ُتوضيح ُاف4ُيمكف ُنجد )
ُ ُعاـ ُالى68909ُبمغتُ)2000ُااليراداتُالعامة ُااليراداتُالعامة ُنسبة ُأما ،ُ ُمميوفُدوالر )

(ُ ُبمغت ُاالجمالي ُالمحمي 36.6ُ%الناتج ،ُ ُالىُ( ُالعامة ُااليرادات ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتراجعت
ُ ُمميوفُدوالرُفيُعامي56800ُو  60842) ُحققت2002ُُوُُ 2001( ُإذ عمىُالتواليُ،

(ُعمىُالتواليُ،ُكماُتراجعتُنسبتياُالىُالناتج6.6ُ-%%ُوُُ-11.7ُمعدؿُنموُسنويُسالبُ)
الىُفُسببُىذهُالتراجعُيعودُا ُُو(ُعمىُالتواليُ،ُ%30.12وُُ%33.2المحميُاالجماليُالىُ)

ُالعالميةُلمنفطُالخاـُ.ُلتأثرهُباألسعارُمتذبذباًُُاتخاذُااليراداتُالنفطيةُمساراًُ

(ُزيادةُفيُااليراداتُالعامةُبمعدالتُنموُمرتفعةُوغير2006ُُ–2003ُعواـُمفُ)ُشيدتُاأل
ُ (ُ ُبمغت ُإذ 37.5ُُمسبوقة ،%33.8ُُ ،%43.8ُُ ،%%19.4،ُ ُالتوالي ُعمى ُنسبةُأ( ما

ُالنات ُالى ُالعامة ُنفسياااليرادات ُلممدة ُمتزايدة ُنسب ُفسجمت ُاالجمالي ُالمحمي ُبمغتُُُُُُُُُُُُُُُُ،ج إذ

                                                           
1
 

)
  .079، ص  22ِؤسست إٌمذ اٌؼزبً اٌسؼٛدي ، اٌخمزٌز اٌسٕٛي  
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،ُسببُذلؾُافُااليراداتُالنفطيةُعمىُالتواليُ) %50.4%ُ،%47.7ُ،%36.41ُ،41.8ُ)ُ
ُخالؿُتمؾُالمددُشيدتُزيادةُمطردةُ.ُ

ُ ُعاـ ُ)ُانخفاضا2007ًُُشيد ُالى ُانخفضت ُإذ ُالعامة ُااليرادات ُدوالر171413)في ُمميوف
(ُ،ُوكذلؾُبالنسبةُلإليراداتُالعامةُالىُالناتجُالمحميُاالجمالي4.6ُ-%وبمعدؿُنموُسالبُ)

44.6ُبمغتُ) ُفيُعاـ ُاالرتفاع ُلكفُعاودتُااليراداتُالعامة .ُ )%2008ُُ ُلـُأإال ُالزيادة ف
ُ.2007/2008ُُُلتأثرُاالقتصادُالسعوديُباألزمةُالعالمية2009ُتستمرُفقدُتراجعتُفيُعاـُ

ُ ُالمدة ُخالؿ ُبمغ2010ُُأما ُموجب ُسنوي ُنمو ُوبمعدؿ ُاالرتفاع ُالعامة ُااليرادات عاودت
ُ(ُ.4ُ)ُجدوؿوىذهُماُيوضحوُالُ)%37.5ونسبُمساىمةُالناتجُتصؿُالىُ)ُ)45.8%)

             المرحمة الثانية : تطور االيرادات العامة ونسبتها من الناتج المحمي االجمالي لممدة 
(2011- 2019 ) 

ُُُُُُ (ُ ُعامي ُليا ُحصيمة ُأعمى ُالعامة ُااليرادات 2011ُُسجمت ُبمغت2012 و ُإذ ،ُ )ُُُُُُُُُُُُُُ
ُ (298004ُُ ،332395(ُ ُسنوي ُنمو ُبمعدؿ ُدوالر ُمميوف )50.9ُُ ُو ُعمى%11.5ُ )%

،ُوقدُازدادتُنسبةُااليراداتُالعامةُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُفيُىذهُالمدةُعمىُالرغـُالتوالي
ُاي ُزيادة ُمف ُعاـ ُليبيا ُفي ُالسياسي ُاالضطراب ُنتيجة 2011ُُراداتيا ُانخفاضُأالذي ُالى دى

(ُمفُالمعروضُالعالميُ،ُإذ1.8ُ%يعادؿُ)ُ(ُمميوفُبرميؿُفيُاليوـُايُما1.5االنتاجُبمقدارُ)
كثرُمفُمميوفُألىُإالنقصُمفُخالؿُزيادةُانتاجياُُسدُّكانتُالسعوديةُىيُصاحبةُالدورُفيُ

دىُبدورهُالىُزيادةُااليراداتُالعامةُالىُأُاوىذُ،الىُزيادةُااليراداتُالنفطيةىذهُادىُُبرميؿُيومياًُ
ُ.ُ(1)اعمىُماُيمكفُ

(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿُنموُسنوي307342ُانخفضتُااليراداتُالعامةُالىُ)2013ُُفيُعاـُ
تصؿُالىُُ(ُ،ُاماُنسبةُااليراداتُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُانخفضتُايضا7.5ًُ-%سالبُ)

ُالنفطية%41.1ُ)) ُانخفاضُااليرادات ُ)أُ،بسبب ُاالعواـ ُفي ُوصمت2016ُُ– 2014ما )
ُ (ُ ُمف ُالعامة ُبمغت138522ُُ–277370ُااليرادات ُسالبة ُنمو ُوبمعدالت ُدوالر ُمميوف )ُُُُُُ

،ُإذُتراجعتُنسبةُااليراداتُالعامةُالىُالناتجُالمحميُُ)%-%15.5،40.9ُ-%ُ،9.7ُُ-)ُ
                                                           

1
 

 )
 . 5، ص 0102ٌؼبَ طٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ ، اٌٍّّىت اٌؼزبٍت اٌسؼٛدٌت لؼبٌب ِخخبرة ، اٌخمزٌز اٌمطزي
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ويعزىُسببُاالنخفاضُالىُتأثرىاُبانخفاضُاسعارُالنفطُُ)%21.5ُ،%36.7ُُاالجماليُمفُ)
ُ.ُُلمبرميؿُُ)$50)ُماُدوفالخاـُوالطمبُالعالميُعميوُ،ُإذُوصمتُاسعارُالنفطُالخاـُالىُ

( لتصل الى 2019 -(2017رتفاع مرة اخرى فً االعوام عادت االٌرادات العامة لال

دوالر على التوالً ، وبمعدالت نمو منخفضة ( ملٌون 242667و  241500و  184403)

على التوالً ، اما نسبة االٌرادات العامة الى الناتج  )% 0.5، %30.0% ، 33.1)  بلغت

ٌعزى سبب ذلك الى التذبذب و،  )% 30.6 ،%  26.8المحلً االجمالً ارتفعت من ) 

امة وبشكل خاص العالحاصل فً اسعار النفط العالمٌة وهذه ٌؤثر بدوره على االٌرادات 

 .االٌرادات النفطٌة

                                                                                                     (4)جدول

 (دوالر )   تطور االٌرادات العامة ونسبتها من الناتج المحلً االجمالً فً السعودٌة

االٌرادات  (1) السنوات
 ملٌون دوالر(2)العامة

 GDPاالٌرادات العامة/  (3)معدل النمو %

(4) 

2000 68909        -------- 36.6 
2001 60842 -11.7 33.2 

2002 56800 -6.6 30.12 
2003 78133 37.5 36.41 

2004 104611 33.8 41.8 

2005 150489 43.8 47.7 
2006 179649 19.4 50.4 

2007 171413 -4.6 44.6 
2008 293598 71.3 56.5 

2009 135527 -53.8 31.6 

2010 197537 45.8 37.5 
2011 298004 50.9 44.5 

2012 332395 11.5 46.7 
2013 307342 -7.5 41.1 

2014 277370 -9.7 36.7 
2015 163876 -40.9 25.0 

2016 138522 -15.5 21.5 

2017 184403 33.1 26.8 
2018 241500 30.1 30.7 

2019 242667 0.5 30.6 
، 2014، 2009،   2005)  صندوق النقد العربً ، التقرٌر االقتصادي العربً الموحد ، االعوام -المصدر :

2019  ،(2020. 

 . (  من عمل الباحث 3العمود ) -
   ( . 3( من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول)4العمود ) -
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(ُإلىُتبايف4ُالناتجُفتشيرُالنسبُالمذكورةُفيُالجدوؿُ)اماُبالنسبةُلمؤشرُنسبةُااليرادُالعاـُمفُ

ىذهُالنسبةُتبعػاُلتبػايفُااليػرادُالعػاـُوتػرتبطُمعػوُبعالقػةُطرديػةُفتػزدادُالنسػبةُمػعُزيػادةُااليػراداتُ

ُالعامةُوتنخفضُبانخفاضيا.ُ

  -:تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج المحمي االجمالي -2

يُتحفيزُالنشاطُاالقتصاديُ،ُفيوُاالقتصادُالسعوديُاالداةُالرئيسيةُفتمثؿُالنفقاتُالعامةُفيُ
ُلمتوازفُالماليُواالقتصاديُواالجتماعيأ والذيُيستيدؼُلتحقيؽُالتنميةُالمستدامةُوتوجيوُُ،داة

ُواالجتماعيةُ ُاالقتصادية ُوالعوائد ُالمنافع ُاقصى ُتحقؽ ُالتي ُاالستخدامات ُتحقيؽ ُنحو الموارد
ُوتركزُعمىُلضمافُوصوؿُبعضُالخ ،ُ ُلمفئاتُذاتُدخوؿُمحدودة ُمقابؿ ُدوف دماتُالعامة

التنميةُوتطويرُقدراتُالعنصرُالبشريُمفُخالؿُزيادةُاالنفاؽُالعاـُوخاصةُفيُمجاؿُالتعميـُ
العامةُإلدخاؿُعنصرُالمنافسةُوالصحةُوالبنىُالتحتيةُوتنميةُدورُالقطاعُالخاصُفيُالمشاريعُ

ُيقمؿُتكاليؼُالُ؛فيُالسوؽ ُالعامةُمما ُعمىُالموازنة ُوتخفيؼُالعبء ،ُ ُجودتيا خدماتُوزيادة
لمممكةُلتمويؿُمشاريعُالخدماتُالعامةُومواجيةُالطمبُالمتزايدُعميياُيمكفُالنظرُلإلنفاؽُالعاـُ
ُفيُ ُتدخميا ُومقدار ُالحكومة ُحجـ ُلبياف ُكمؤشر ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُمف ُالمئوية ونسبتو

ُيمكفُتوضيحُذلؾُمفُخالؿُمرحمتيفُ.ُ،ُُوُ(1)النشاطُاالقتصادي

                 المدة  الناتج المحمي االجمالي منتطور النفقات العامة ونسبتها  ولى:المرحمة ال 
(2000 – 2010 )    

ُُ(5توضح بيانات الجدول) ،ُ ُالعامة ُالنفقات ُتطور ُمفُمستوى ُالعامة ُالنفقات ُازدادت إذ
وبمعدؿُنموُسنوي2001ُُ(ُمميوفُدوالرُعاـ68037ُالىُ)2000ُ(ُمميوفُدوالرُعاـ62836ُ)
ُالصحية8.3) ُالرعاية ُعمى ُاالنفاؽ ُزيادة ُبسبب ُاالنفاؽ ُفي ُالتوسع ُىذا ُوجاء وتحسيفُُ،%(

ُ.ُ(2ُ)المستوىُالمعيشيُلمسكاف

                                                           
(1

 ، 2002، ِزوش اٌّؼٍِٛبث ٚاٌذراسبث ، االٍّ٘ت االلخظبدٌت ٌٍٍّشأٍت اٌؼبِت ٌزصبي االػّبي فً اٌٍّّىت  

 .3ص
2

 
 )

ارز ادٚاث اٌسٍبست اٌّبٌٍت فً االلخظبد اٌسؼٛدي ٚااللخظبد االردًٔ ٌٍّذة                    ادًذ دطٍ انهُرٍ ، 

 .36، ص  2009، 22يجهح تذىز يطرقثهُح ، انعذد ،  (0117 – 0791) 
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(ُمميوفُدوالرُ،ُإذُحققتُمعدؿُنمو62267ُالىُ)2002ُقدُتراجعتُالنفقاتُالعامةُفيُعاـُف
%(ُمفُالناتجُالمحميُاالجمالي33.0ُ(ُ،ُوكانتُنسبةُالنفقاتُالعامةُ)%8.5-سنويُسالبُ)

ُبسببُانخفاضُاسعارُالنفطُوبالتاليُانخفاضُالنفقاتُالعامةُ.ُ

(76053ُو68533ُ  زيادةُفيُاالنفاؽُالحكوميُإذُبمغتُ)2004ُو2003ُُُتُاالعواـشيد
ُتراجعتُ%10.10%ُو10.0ُمميوفُدوالرُبمعدؿُنموُبمغُ) نسبةُاالنفاؽُالىُالناتجُ(ُ،ُكما

االيراداتُالنفطيةُ،ُويرجعُسببُذلؾُالىُزيادةُ%(30.4%(ُالىُ)31.9ُالمحميُاالجماليُمفُ)
ُادىُالىُزيادةُ خالؿُتمؾُُواتجاهُالحكومةُالىُتنفيذُالمشاريعُاالستثماريةُالرواتبُواالجورمما

ُ.ُ(1)المدةُ

2005ُ،2006ُ،2007ُ،2008ُ،2009ُواستمرُاالرتفاعُفيُالنفقاتُالعامةُخالؿُاالعواـُ)ُ
2010ُ (ُ ُبمغت ُإذ ،ُ ُتصاعدي ُبشكؿ )92393ُُ ،104886ُُ ،124333ُ ،138685ُُ،

%ُ،21.5ُوبمعدالتُنموُمتباينةُبمغتُ)،ُ(ُمميوفُدوالرُعمىُالتوالي159049ُُ،174369ُُ
%(ُعمىُالتواليُ،ُأماُنسبةُالنفقاتُالىُالناتج%9.6ُ،%14.7ُُ،%11.5ُُ،%13.5ُ،18.5ُ

%ُ،32.4ُ%،29.4ُ%،29.3ُالمحميُاالجماليُمتأرجحةُبيفُاالرتفاعُواالنخفاضُتقدرُب)ُ
عمىُالتواليُ،ُبسببُارتفاعُاسعارُالنفطُ،ُوبالتاليُارتفاع33.10ُ %)  %،%37.10،26.7ُ

ُال ُاالنفاؽ ُزيادة ُفي ُساىمت ُقياسية ُمستويات ُالى ُعمىُااليرادات ُاالنفاؽ ُفي ُوالتركيز عاـ
ُ ُاالخرىُوارتفاعُمخصصاتُاالستثمارُفيُالمشاريع ُواالمنية ُالنفقاتُالعسكرية ُوزيادة التنموية

ُذلؾ ُعمى ُوعالوة ،ُ ُالمعيشة ُغالء ُالجامعاتُوالبعثاتُُبدؿ ُفي ُالمقبوليف ُالطمبة ُاعداد زيادة
ُُُ(2)الدراسيةُلتحسيفُفرصُنموُاالقتصاديُالمستداـُ

               تطور النفقات العامة ونسبتها من الناتج المحمي االجمالي المدة لثانية:المرحمة ا
(2011 – 2019):-   

ُأُوُُُُ (ُ ُالسنوات ُفي 2011ُُما ،2012ُُ ،2013ُ ُالى2014، ُالعامة ُالنفقات ُوصمت )ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
وبمعدالتُنموُمتباينةُبمغتُُمميوفُدوالرُ(304161ُ،ُ،248560ُُ،220453ُ،232881ُ)ُ

ُ (26.4ُ ،%%5.6ُ ،%6.7ُ ُوبنسب%22.4، ،ُ ُالتوالي ُعمى ُُُُُُُُُُُُُلىُإُتصؿُ(
                                                           

1)
 . 126، ص  24ِؤسست إٌمذ اٌؼزبً اٌسؼٛدي ، اٌخمزٌز اٌسٕٛي  
(2
 .009 – 001ِظذر ٔفسٗ ، ص   
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(32.9ُ ،ُ%%32.7ُُ ،%33.3ُُ ،40.2ُ ُسببُذلؾُيعود ُااليراداتُالبتروليةُإ%( لىُزيادة
ُا دتُالىُالزيادةُفيُاالنفاؽُالكميُمثؿُ)الخدماتُالصحيةُ،ُالتعميميةُ،ُواالجتماعيةُ،ُبدورىا

ُالبحثُالعمميُ ُدعـ ُوالتعامالتُااللكترونيةُ، ُالطرؽُ، ُوالصرؼُالصحيُ، ُوالمياه ُ،البمديةُ،
ومشروعاتُالبنيةُاالساسيةُ(ُوبمعنىُاخرُىناؾُعالقةُتناسبيةُواضحوُبيفُااليراداتُالنفطيةُ

ُوالنفق ُاتُالحكومية ُيتناسبُطردياًُ، ُالنفقاتُالعامة ُفيُحجـ ُالحاصؿ ُالنمو ُادؽ معُُوبمعنى
ُ.(1ُ)النموُالحاصؿُفيُالعوائدُالنفطيةُالمكوفُالرئيسيُلمجمؿُالنفقاتُالعامةُ

ُالعامة ُالنفقات ُُتراجعت ُعامي 2015ُُفي ُ)2016ُو 267011ُمف )ُ ُدوالر ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلىإمميوف
،ُاماُنسبةُُ)%17.0-%ُ،12.2ُ-(ُمميوفُدوالرُوبمعدالتُنموُسالبةُبمغتُ)221470ُ)ُ

ُ ُإالنفقاتُالعامة ُانخفضتُالىُ) ُالمحميُاالجمالي ُالناتج 40.8ُلى ُويعزىُُ)%34.3%ُ، ،
نخفاضُالحاصؿُفيُاسعارُالنفطُالخاـُوانخفاضُالعائداتُالنفطيةُوالتيُاثرتُسببُذلؾُالىُاال

ُموازنتوُعمىُبشكؿُمباشرُعمىُالنفقاتُال ُريعيُوتعتمد ُاقتصاد ُاقتصاده ُلكوفُالسعودية عامة
ُااليراداتُالنفطيةُ.ُ

(ُوصمتُالى2017ُُ،2018ُُ،2019ُدتُالنفقاتُالعامةُاالرتفاعُمرةُاخرىُفيُاالعواـُ)ُعا
ُ (248000ُُ ،274773ُ ،279467ُ ُدوالر ُمميوف ُتنازليُ( ُبشكؿ ُانخفضت ُنمو وبمعدالت

ُ 11.10ُُ%بمغتُ) ،10.8ُ ُالناتجُُ)%1.7%، ُالى ُالنفقاتُالعامة ُنسبة ُاما ُالتواليُ، عمى
ُاالجمالي ُواالنخفاضُالمحمي ُاالرتفاع ُبيف ُمتباينة (36.0ُ ،ُ%34.9ُ ُعمى%35.2ُُ، )%

ُ ُذلؾ ُسبب ُيعزى ،ُ ُالحإالتوالي ُالتذبذب ُوىذلى ُالعالمية ُالنفط ُاسعار ُفي ُبدورهُُُااصؿ ُيؤثر
ُااليراداتُالنفطيةُوبالتاليُالنفقاتُالعامةُ.ُ

 

 

 

   

  

                                                           
(1

اٌؼاللت بٍٓ اٌؼٛائذ إٌفطٍت ٚاالٔفبق اٌحىًِٛ فً دٚي ِضٍس اٌخؼبْٚ اٌخٍٍضً ٌٍّذة ،  اشىرهُاو خسعم َ 

  .12، ص2012جايعح انثصرج ، يركس دراضاخ انخهُج انعرتٍ ، ،  اٌبظزة ،( 0112 – 0111)
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 (5جدول )

 دوالر                               الجمالً فً السعودٌة   اتج المحلً االعامة ونسبتها من الن طور النفقاتت

النفقات  (1) السنوات
بملٌون (2)العامة

 دوالر

 GDPالنفقات العامة /  (3)معدل نمو %

(4) 

2000 62836 ------- 33.3 
2001 68037 8.3 37.2 

2002 62267 -8.5 33.0 

2003 68533 10.0 31.9 
2004 76053 10.10 30.4 

2005 92393 21.5 29.3 
2006 104886 13.5 29.4 

2007 124333 18.5 32.4 
2008 138685 11.5 26.7 

2009 159049 14.7 37.10 

2010 174369 9.6 33.10 
2011 220453 26.4 32.9 

2012 232881 5.6 32.7 
2013 248560 6.7 33.3 

2014 304161 22.4 40.2 

2015 267011 -12.2 40.8 
2016 221470 -17.0 34.3 

2017 248000 11.10 36.0 
2018 274773 10.8 34.9 

2019 279467 1.7 35.2 
، 2014، 2009،   2005اٌّظذر :طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ ) 

2019  ،(2020 . 

 ( ػًّ اٌببحذ 3اٌؼّٛد ِٓ  ) 

 ( .   3)اٌضذٚي بٍبٔبث ػٍى ببالػخّبد اٌببحذ ػًّ ِٓ( 4) اٌؼّٛد 

(ُاعالهُوبخصوصُمؤشرُنسبةُاالنفػاؽُالعػاـُمػفُالنػاتجُالمحمػي5ُوبالعودةُإلىُبياناتُالجدوؿُ)

بعالقػةُغمػبُسػنواتُالدراسػةُوارتبطػتُايػدُىػذهُالنسػبةُفػيُأاالجماليُفتشيرُبياناتُالجدوؿُإلػىُتُز

 . زيادةُاالنفاؽُوتنخفضُبانخفاضوطرديةُمعُالقيـُالمطمقةُلإلنفاؽُالعاـُفتزيدُب
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الى الناتج المحمي االجمالي لممدة  في الموازنة العامة تطور نسبة العجز او الفائض -3
(2000 – 2019)  

داةُضروريةُمفُادواتُتحديدُوتنفيذُوتوجيوُالسياساتُاالقتصاديةُأةُعدُالموازنةُالعامةُأليةُدولتُُ
ُالتنمويةُ ُالعامةُواستراتيجيتيا لعامةُفيُعينةُوبعدُأفُتمتُدراسةُبنودُالموازنةُاُ،وفؽُرؤيتيا

يمكفُالوقوؼُعمىُالصورةُالعامةُلممركزُالماليُلمدولةُمفُُ(يرادي واالنفاقيإلا)الدراسةُبشقيياُ
ُفائ ُصافي ُالجدوؿُأضُخالؿ ُفي ُوالموضحة ُبيا ُوالمؤشراتُالمتعمقة ُالعامة ُالموازنة ُعجز و

ُ.ُويمكن توضيح ذلك من خالل مرحمتين ،(6)

 : (2010 – 2000اٌى إٌبحش اٌّحًٍ االصّبًٌ ٌٍّذة )ٌٚى : ٔسبت اٌؼضش اٚ اٌفبئغ ت األاٌّزحٍ

ُوضع ُالسعودية ُالعربية ُالمممكة ُفي ُالعامة ُالموازنة ُشيدت ُالعجز ُأي ُمدةُو الفائضُخالؿ
ُتبيفُلنادراسةال ُإذ ُسجمتُفائضاًُُ(6الجدول ) ، ُالعامة ُُيبيفُإفُالموازنة بمغ2000ُُفيُعاـ
،وكافُذلؾُبسببُزيادةُُ%(ُمفُالناتجُالمحميُاالجمالي3.22)(ُمميوفُدوالرُ،ُوبنسبة6073ُ)

بشكؿُخاصُبسببُانتعاشُاسعارُُااليراداتُالعامةُبشكؿُعاـُوااليراداتُالنفطيةُفيُتمؾُالمدة
ُالنفطُالعالميةُ.ُ

(5467ُ-و7195ُُ-(ُعجزاُبمغتُقيمتوُ)2002ُو2001ُُحققتُالموازنةُالعامةُفيُعاميُ)
ماُنسبةُالعجزُأ،ُُ%(24.0-%ُ،218.5ُُ-)ُمميوفُدوالرُ،ُإذُكافُمعدؿُالنموُالسنويُسالباًُ

ُ (ُ ُبمغت ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج 3.9ُ-مف ُالنفطُُ)2.9%-%، ُاسواؽ ُفي ُالتقمبات بسبب
وبالتاليُتراجعُااليراداتُالنفطيةُالموردُالرئيسُفيُالموازنةُ،ُوىوُماُيفسرُانخفاضُنسبةُتغطيةُ

ُااليرادُالعاـُلإلنفاؽُالعاـ.ُ

الىُتحقيؽُفائضُجاريُفيُالموازنة2003ُُدىُاالرتفاعُالممحوظُفيُااليراداتُخالؿُعاـُأوقدُ
ماُنسبةُالفائضُأ%(ُ،275.6ُ-يوفُدوالرُ،ُوبمعدؿُنموُسنويُسالبُ)(ُمم9600العامةُبمغُ)ُ

ُنتيجةُانعكاسُارتفاعُاسعارُالنفطُبشكؿُايجابي4.5ُلىُالناتجُالمحميُاالجماليُبمغتُ)إ )%
ُ.ُ(1)رتفعُبشكؿُممحوظُخالؿُىذاُالعاـأداتُ،ُحيثُافُاجماليُاالنفاؽُقدُعمىُاجماليُااليرا

                                                           
1
 

 )
، ص  2003طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ

11 
 .
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ُ)أ ُالمدة ُخالؿ ُشيدتُفائضا2006ًُُ–2004ُما ُالموازنة ُاف ُفنالحظ ُقيمةُُ( ُبمغتُاعمى إذ
ُ ُعاـ ُفي ُ)2006ُلمفائض ُالى ُقدر74763ُوصؿ ُسنوي ُتغير ُوبمعدؿ ُدوالر ُمميوف )

ُويعزى2003ُ%(ُمقارنةُبسنة21.0ُ%(ُوبمغتُنسبتوُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُ)28.7ُبػ)
لمممكةُمفُاالنتاجُوالصادراتُالنفطيةُُسببُاالرتفاعُالىُزيادةُااليراداتُالنفطيةُنتيجةُلزيادةُكؿ

ُالعربيةُالسعوديةُ.ُ

(ُ ُالمدة ُإذ2229ُُ-2227وخالؿ ،ُ ُالعالمية ُالمالية ُباألزمة ُلمدولة ُالعامة ُالموازنة ُتأثرت )
تراجعتُأسعارُالنفطُبشكؿُكبيرُوبالتاليُتراجعُااليراداتُالنفطيةُالموردُالرئيسُفيُالموازنةُ،ُ

ُيفسرُانخفاضُنسبةُ 2008ُ%(ُعاـ29.8ُالفائضُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُمفُ)وىوُما
5.5ُ-إلىُ) ُعاـ ُعمى%2229ُُ( ُالموازنة ُألتشيد ُىذا ُُُُُُُُُُُُُُُُُبمغُفيُااليراداتُعجزاًُُاالنخفاضثر

ُمميوفُدوالر.(ُ(23522-

(ُ ُعاـ ُالعامة ُالفائضُفيُالموازنة 2010ُويعود ُل( (ُ 23168ُيبمغ ُوبمعدؿ ُمميوفُدوالر ُنمو(
(ُ 198.5ُ-سنويُمقداره ُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُبمغُ) ُنسبتيا ُوأما ،ُ ُبس%4.4( ببُ%(

ُوىذاُماُيفسرُارتفاعُنسبةُتغطيةُااليرادُالعاـُلإلنفاؽُالعاـُ.ُُ،عودةُاسعارُالنفطُلالستقرار

الى الناتج المحمي االجمالي  في الموازنة العامة المرحمة الثانية : نسبة العجز او الفائض
 ( 2019 – 2011لممدة )

ُفيُاالعواـ ُالعامة 2013ُُ-2011ُ)ُحققتُالموازنة (ُ ُمقدراه ُفائضا و99514ُُو77551ُ(
(ُ،ُ%40.9-،ُُ%  28.3 ،%234.7)ُبمعدالتُنموُمنخفضةُبمغتمميوفُدوالرُُ(58782

(ُ%7.9،ُُ%14.0ُ،ُُ%11.6)ُبمغتُئضُلمناتجُالمحميُاالجماليُكانتُمتباينةاماُنسبةُالفا
نتيجةُانتعاشُاسعارُُالعربيةُالسعوديةُيعودُسببُذلؾُالىُارتفاعُااليراداتُالعامةُفيُالمممكة

ُالنفطُالخاـُ.

ُاألأ ُفي ُ)ما 2019ُُ–2014ُعواـ )ُ ُسنة ُقياسيا ُعجزا ُالمؤشر ُىذا بمغ2015ُُُُُُُُُُُُُُُُحيثُسجؿ
ُ متفاوتةُبيفُالموجبةُوالسالبةُُةنموُسنويُ%(ُمفُالناتجُالمحميُاالجماليُوبمعدالت15.8-)

ُ 145.6ُ-بمغتُ) ،%285.5ُ ،%-19.5ُ ،ُ%-23.3ُ ،ُ%-47.7ُ ُيعزى%10.0ُ، ،ُ )%
فُالمممكةُالُتزاؿُتعتمدُوعدـُقدرتوُعمىُتغطيةُنفقاتياُألُ،انخفاضُااليراداتُالعامةالىُالسببُ
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ُيجعمي ُمما ُكبيرُعمىُااليراداتُالنفطية ُالتقمباتُفيُعمىُحد ُفيُوضعُحساسُتجاه سعارُأا
والسببُكذلؾُتكمفةُحربُاليمفُلياُدورُبزيادةُالنفقاتُالعسكريةُاوُُالنفطُوالطمبُالعالميُعميو

ُ.(1)ُالحربيةُ

 (6جدول )

  ونسبتها من الناتج المحلً االجمالً فً السعودٌة  فً الموازنة العامة تطور العجز او الفائض

     دوالر                                                                      

السنوات                
(1) 

        العجز او الفائض
 ملٌون دوالر(2)

           معدل التغٌر %
(3) 

نسبة العجز او 
 GDP(4) الفائض/ 

2000 6073 ------------- 3.22 
2001 -7195 -218.5 -3.9 

2002 -5467 -240 -2.9 

2003 9600 -275.6 4.5 
2004 28558 197.5 11.4 

2005 58096 103.4 18.4 
2006 74763 28.7 21.0 

2007 47080 -37.0 12.3 
2008 54913 229.0 29.8 

2009 -23522 -115.2 -5.5 

2010 23168 -198.5 4.4 
2011 77551 234.7 11.6 

2012 99514 28.3 14.0 
2013 58782 -40.9 7.9 

2014 -26791 -145.6 -3.5 

2015 -103135 285.0 -15.8 
2016 -82948 -19.5 -12.9 

2017 -63597 -23.3 -9.2 
2018 -33273 -47.7 -4.2 

2019 -36800 10.6 -4.6 
، 2014،  2009، 2005طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ ) انًصذر :

2019 ،2020. ) 

 .(  ِٓ ػًّ اٌببحذ 3اٌؼّٛد ) -  

 ( .3( ِٓ ػًّ اٌببحذ ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضذٚي )4اٌؼّٛد )  -

                                                           
1)

 .20، ص  2019انرقرَر االقرصادٌ انطعىدٌ ، انرَاض ، وزارج االقرصاد وانرخطُط ،  
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(ُإلى6ُماُبالنسبةُلمؤشرُنسبةُالعجزُاوُالفائضُمفُالناتجُفتشيرُالنسبُالمذكورةُفيُالجدوؿُ)أ
فائضُالموازنةُوترتبطُمعوُبعالقةُطرديةُفتزدادُالنسبةُمعُعجزُاوُلتبايفُُتبايفُىذهُالنسبةُتبعاًُ

ُزيادةُعجزُاوُفائضُالموازنةُوتنخفضُبانخفاضيا.ُ

  -:/ تطور الدين العام كنسبة من الناتج المحمي االجمالي في السعوديةثالثا  

ُاالقترا ُوىذا ،ُ ُاوُخارجيا ُمفُداخؿُالمممكة ُالديوفُالقائمة ُاجماليُحجـ ُالديفُالعاـ ضُيمثؿ
،ُمويؿُمشاريعُداخميةُأوُخارجيةتلقدُيكوفُلتغطيةُنفقاتُالدولةُأوُُأوُخارجياًُُسواءُكافُداخمياًُ

ُويمكفُتوضيحُتطورُالديفُالعاـُمفُخالؿُمرحمتيفُ:ُ

 (:2010 -2000تطور الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالً للمدة )ولى : المرحلة األ

إذُنالحظُافُالديفُالعاـُُ(7الجدول )فيُالسعوديةُمفُخالؿُيمكفُتوضيحُتطورُالديفُالعاـُ
ارتفعُاجماليُالديف2001ُُ(ُإذُيبيفُافُفيُعاـ2003ُُ–2000ُاخذُباالرتفاعُخالؿُالمدةُ)

%(ُ،ُونسبتو713.5ُ)ُحواليسنويُبمغُُنمووالرُوبمعدؿُ(ُمميوفُد133661.7العاـُبمقدارُ)
73.0ُمفُالناتجُبمغتُ) ُكافُعميو ُعما )%(ُ ُفيُعاـ ُوالذيُكاف2000ُاجماليُالديفُالعاـ )

(ُمميوفُدوالرُبعدُذلؾُنالحظُارتفاعُحجـُالديفُالعاـُخالؿ16430ُمنخفضاُحيثُبمغُنحو)
مميوفُدوالرُ(146735.9ُُ،176289.99ُ(ُ،ُحيثُيتراوحُبيفُ)2003ُ–2002ُاالعواـُ)
الناتجُاالجماليُكانتُمرتفعةُتياُمفُب%(ُونس20.1%ُ،9.8ُبػ)ُهسنويُمرتفعُقدُرنموُوبمعدؿُ
لتمويؿُوءُالدولةُالىُاالقتراضُالداخميُ%(ُوافُسببُذلؾُيعودُالىُلج82.1%ُ،77.8ُايضاُ)

ُالزيادةُفيُالنفقاتُالعامةُ)العجزُفيُالموازنةُالعامة(ُنتيجةُالتقمباتُفيُالسوؽُالنفطية.ُ

ُبدء ُالعاـ ُالديف ُحجـ ُتقميؿ ُمف ُالسعودية ُالعربية ُالمممكة ُتمكنت ُعاـ ُمف ُعاـ2004ُُا الى
سنويُسالبُُنمووبمعدؿُُمميوفُدوالرُ(165339.0يبمغُ)2004ُحيثُكافُفيُعاـ2010ُُ

وصؿُحجـ2010ُُ،ُاماُفيُعاـُمفُالناتجُالمحميُاالجماليُُ%(ُ (66%(ُ،ُونسبتو6.21-)
%(ُونسبتوُانخفضت25.8ُ-سنويُسالبُ)ُنمو(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿ44533.06ُالديفُالىُ)

(ُ ُالنفط8.5ُالى ُاسعار ُفي ُالحاد ُاالرتفاع ُالى ُذلؾ ُويرجع ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُمف )%
لىُتراجعُكبيرُفيُالديفُإ2010ُالى2004ُُخالؿُالفترةُالممتدةُمفُُوبالتاليُااليراداتُالنفطية

ُالعاـُ.ُ
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 (:2019 -2011المرحلة الثانٌة : تطور الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالً للمدة )

ُجماليُالديفُالعاـُانخفضإفُإُ(7الجدول )فنالحظُمفُ(2019ُُ-2011 إماُخالؿُالمدةُ)
(ُ ُالمدة ُبمغ2014ُ–2011ُخالؿ ُإذ )ُُ (ُ 36133.06ُُنحو ،22359.5ُ،

ُمميوف16031.5،11802.7 ُ)ُةسنويُنمودوالرُعمىُالتواليُوبمعدالتُُ( %ُ،18.9ُُُُُ-سالبة
-%38.1ُُ ،-28.3ُُ ،%%-26.4ُ ُعمى ُمفُ( ُانخفضت ُالناتج ُمف ُونسبتيا ،ُ التوالي

مفُاجماليُ%(ُ(3واصبحتُالمممكةُثالثُاقؿُدولةُمدينةُفيُالعالـُبنسبةُ(%1.6ُ%ُ،5.4ُ)
ُالناتجُالمحميُ.ُ

-2015(ُمميوفُدوالرُخالؿُاالعواـُ)180780ُ–37936ُولكفُارتفعُحجـُالديفُالعاـُمفُ)
26.3ُ%،40.0ُُ%ُ،122.5ُ%،221.4ُُوبمعدالتُنموُمتباينةُوموجبةُبمغتُ)ُ(2019ُ
%(ُمفُالناتجُالمحميُاالجمالي22.8ُ(ُالىُ)5.8%%(ُ،ُونسبتياُارتفعتُمفُ)%21.0ُُ،ُ

مماُُ؛فيُتمؾُاالعواـُوبدءُحربُاليمفُويرجعُسببُذلؾُالىُاالنخفاضُالحادُفيُاسعارُالنفط
ُالإدىُأ ُلىُتزايد ُ،ُوىذا ُالعامة ُلىُارتفاعُنسبإدىُأعجزُفيُالميزانية ُالديفُالعاـ لىُالناتجُإة

ُفيُالمئةُ.22ُُالمحميُاالجماليُوصمتُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 (7جدول )                                             

 تطور الدٌن العام ونسبته من الناتج المحلً اإلجمالً فً السعودٌة                  

  دوالر                                                                                    

 السنوات
(1) 

الدٌن العام السعودي 
 (2)ملٌون دوالر

 معدل النمو %
(3) 

الدٌن العام / الناتج 
المحلً االجمالً 

%(4) 
2000 16430 ----------- 86.7 

2001 133661.7 713.5 73.0 

2002 146735.9 9.8 77.8 
2003 176289.99 20.14 82.1 

2004 165339.00 -6.21 66.0 
2005 122573.00 -25.9 38.9 

2006 97232.5 -20.7 27.3 
2007 71136.5 -26.8 18.5 

2008 62675.7 -11.9 12.0 

2009 60028.8 -4.2 13.10 
2010 44533.06 -25.8 8.5 

2011 36133.06 -18.9 5.4 
2012 22359.5 -38.1 3.1 

2013 16031.5 -28.3 2.1 

2014 11802.7 -26.4 1.6 
2015 37936 221.4 5.8 

2016 84421.3 122.5 13.0 
2017 118200.5 40.0 17.2 

2018 149328 26.3 18.10 
2019 180780 21.0 22.8 

 .0107ِؤسست إٌمذ اٌؼزبً اٌسؼٛدي ، االحظبءاث اٌسٌٕٛت ، انًصذر : 

 ( ِٓ ػًّ اٌببحذ 3اٌؼّٛد ) -

 ( 3ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضذٚي )ِٓ ػًّ اٌببحذ ( 4اٌؼّٛد )- -

  . ًّحُ ححًٌٛ اٌّببٌغ ِٓ اٌزٌبي اٌسؼٛدي اٌى اٌذٚالر االِزٌىً ٚحسب سؼز اٌظزف اٌزس 

مفُالناتجُالمحميُُديفُالعاـالعالهُوبخصوصُمؤشرُنسبةُأُ(7وبالعودة إلى بيانات الجدول )
غمبُسنواتُالدراسةُوارتبطتُبعالقةُأالجدوؿُإلىُتزايدُىذهُالنسبةُفيُاالجماليُفتشيرُبياناتُ
ُوتنخفضُبانخفاضو.ُديفزيادةُالفتزيدُبُمديفُالعاـلطرديةُمعُالقيـُالمطمقةُ
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فً اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدٌن العام  بٌن: تحلٌل العالقة  المطلب الثالث

 ( 2019 – 2000السعودٌة للمدة )

ُلمعوائدُالنفطيةُفيُالعالـُسموكياتُالدولةُالريعيةُُ مارستُالمممكةُالعربيةُالسعوديةُاألكثرُتمقيًا
اوُُسوأُكافُعجزاًُبامتيازُمفُخالؿُمؤشراتُاستدامةُالديفُالعاـُالتيُعكستياُمؤشراتياُالسابقة،ُ

ُُوأُفائضاًُ ُالعالقةُُ،ديفُعاـ ُالمطمبُعمؿُمقارنةُبيفُكالُالمتغيريفُوايجاد ونحاوؿُفيُىذه
ُبينيماُمفُخالؿُمرحمتيفُ:ُ

           اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام للمدة  الولى : تحلٌل العالقة بٌنالمرحلة ا

(2000 – 2010 ) 

ُ ُالسعودية، ُالعربية ُالمممكة ُالخاـُُ(8وكما يبين الجدول )وفي ُالنفط ُيستعرضُاسعار الذي
ُالمحميُاالجماليُُ ُالناتج ُمف ُالفائضُكنسبة ُاو ُالعجز ُمف ُكؿ ُالعاـ ُالديف ومؤشراتُاستدامة

ُكبيراًُُتطوراًُُيُ،ُنالحظُإفُىذيفُالمتغيريفُشيدوالديفُالعاـُكنسبةُمفُالناتجُالمحميُاالجمال
ُعاليةُلمعظـُسنواتُالدراسةُ.وبمعدالتُ

افُكؿُمفُسعرُالنفطُالخاـُُ(2002ُ–2000ُ)ُفخالؿُاالعواـُ(8لنا من الجدول ) تضحيُ
،ُاماُالديفُالعاـُكنسبةُمفُُتنازلياًُُراًُلناتجُالمحميُاالجماليُاتخذتُمساوالعجزُاوُالفائضُالىُا

(ُدوالرُمقابؿُالفائض27.6ُبمغتُاسعارُالنفطُ)2000ُ،ُففيُعاـُُتصاعدياًُُالناتجُاتخذُمساراًُ
،ُوالسببُفيُ(%86.7الديفُالعاـُلمناتجُبمغتُ)ُنسبةُ،ُاماُ(3.22%مفُالناتجُيقدرُبػ)ُكنسبة
كانتُاسعارُالنفطُتتجوُنحوُاالرتفاعُوىذاُاالرتفاعُكافُيشارُاليوُبقفزةُالضفدعُتعنيُافُذلؾُ

تستقرُاالسعارُحوؿُمستوىُمعيفُوفجأةُتصبحُكؿُالعممياتُالمتعمقةُبإنتاجُالنفطُمفُاستخراجُ
اصبحتُتمثؿُمشكمةُالىُمراكزُاالستيالؾُالمختمفةُ،ُزيفُوتكرير،ُوتسويؽُ،ُوتوزيعُ،ُونقؿوتخ

،ُاماُفيُالعاميُُصدمةُاوُالطفرةُالىُمستوياتُأعمىحقيقيةُتجعؿُاالسعارُتقفزُالىُماُيشبوُال
ةُمفُالناتجُبمغُ(ُدوالر،ُوالعجزُكنسب23.1ُُ،24.3(ُبمغتُاسعارُالنفطُ)2002و2001ُُ)
ُ،77.8%)ُ%،73.0ُ،ُاماُنسبةُالديفُلمناتجُالمحميُاالجماليُبمغتُ)(2.9%ُُ-،3.9ُ%ُ-)
لياُُالذيُكاف2001ُلعاـُُحداثُالحاديُعشرُمفُسبتمبربأُتأثرُاألسعارُيعزىُسببُذلؾُالىُو

دورُفاعؿُفيُانخفاضُاألسعارُفبعدُاالرتفاعُالفوريُلألسعارُالناتجُعفُعممياتُالمضاربةُبعدُ
ُاألسب ُفي ُاألسعار ُمستوى ُاخذ ُباالنخفاضاالحداث ُسبتمبر ُمف ُاألخير ُالىُُ،وع ُادى مما
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ؿُادتُبدورىاُالىُحدوثُعجزُفيُالموازنةُالعامةُلمدولةُبالمقابُوالتيُانخفاضُااليراداتُالنفطية
ُ.ُُلمناتجُالديفُالعاـُتُنسبةازداد

فائضُفيُالموازنةُالعامةُخالؿُاالعواـُفُىناؾُارتفاعُفيُاسعارُالنفطُُوأُ(8يبين الجدول )ُ
ألسعارُالنفطُ(ُدوالرُعمىُالتواليُبالنسبة94.4ُُ–28.2ُ(ُويتراوحُماُبيفُ)2008ُ–2003ُ)

%(ُعمىُالتواليُ،ُولكفُبالمقابؿ29.8ُُ-%4.5ُُُماُبيفُ)ُُقيمتوُ،ُأماُبالنسبةُلمفائضُتتراوح
 ٌرجعيُو%(ُعمىُالتوالي12.0ُُ - %77.8)ُوصؿُالىالديفُالعاـُلمناتجُُفيُنسبةُانخفاض

 حدوث مف المخاوؼ وكذلؾُ، طالنف عمى يالعالم الطمب زيادة إلى االسعار في االرتفاع ىذا
 ُاالوسطُ، الشرؽ مناطؽ في تحدث التي االضطرابات بسبب النفطية االمدادات في انخفاض

كةُالعربيةُممماالنتاجُوالصادراتُالنفطيةُلمُزيادةُمماُادىُذلؾُالىُمرتفعةُاالسعار حركة بدأتُو
حدوثُفائضُُوُ،نفطيةاليراداتُالوخاصةُاُعامةالىُزيادةُااليراداتُالُالسعوديةُوىذهُبدورهُادى

ُبشكؿُكبيرُخالؿُتمؾُالفترةُ.ُوتقميؿُالديفُالعاـُُزنةُالعامةُلمدولةفيُالموا

(ُدوالرُ،ُوكذلؾُبالنسبةُلمموازنة61.0ُ)ُحواليبمغتُانخفضتُاسعارُالنفط2009ُُأماُفيُعاـُ
،ُولكفُنالحظُارتفاعُالديفُالعاـُلمناتجُبمغُنحوُ%GDP(-5.5ُ) /عجزنسبةُالالعامةُحققتُ

العوائدُالنفطيةُالتيُيعتمدُعميياُدتُالىُتراجعُأبُاالزمةُالماليةُالعالميةُالتيُ%(ُبسب13.10)
ُ.ُاـوبذلؾُتعتبرُالسببُالرئيسيُفيُزيادةُالديفُالعُ،االقتصادُالسعوديُفيُتغطيةُالنفقاتُالعامة

(ُدوالرُ،ُاماُبالنسبةُلمموازنةُحققت77.4ُارتفعتُاسعارُالنفطُالخاـُبمقدارُ)2010  فيُعاـُُو
ُال ُمف ُلمناتجفائنسبة 4.4ُ)ض ،ُ ُالعاـأ%( ُالديف ُبمقدارُما ُانخفض ُالناتج ُمف ُُُُُُُُُُُُُُُُكنسبة

ُ (8.5ُ ،ُ ُالذيُ%( ُالنفط ُاسعار ُالرتفاع ُأنتيجة ُالسعوديُوتحقيؽُإدى ُانتعاشُاالقتصاد لى
ُفائضُكبيرُفيُالموازنةُالعامةُوتخفيضُقيمةُالديفُالعاـُ.ُ

اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام للمدة  : تحلٌل العالقة بٌن المرحلة الثانٌة

(2011–2019 ) 

(ُ ُاالعواـ ُتذبذبا2013ًُُ–2011ُشيدت )ُُ ُبالنسبة ُواالنخفاض ُاالرتفاع النفطُُألسعاربيف
اسعارُالنفطُكانتُمتباينةُتتراوحُماُُافُ(8ين الجدول )يب  والفائضُفيُالموازنةُوالديفُالعاـُ،ُإذُ

107.5ُُبيفُ) ،105.9ُ فائضُفيُالموازنةُالُنسبةُمفُ،ُولكفُبالمقابؿُىناؾُلمبرميؿُدوالر(
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ُ ُبيف) ُما ُقيمتو ُتتراوح ُمف7.9ُ%)ُ-11.6ُ%العامة ُانخفض ُالعاـ ُلمديف ُبالنسبة ُاما ،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 )االنتاج بحصص )أوبؾ منظمة أعضاءُوُقدم الذي ليالعا االلتزاـ تيجةن،ُُ(%2.1ُ–5.4ُ%)ُ

 والطمبُاالقتصادي النمو بشأف االيجابية التوقعات تيجةن المدة تمؾ طيمة باالرتفاع واستمرت
بدورهُادىُالىُحدوثُفائضُفيُوُُاألمريكي الدوالر قيمة انخفاض وكذلؾ النفط عمى ميالعال

ُ.ُُفيُتمؾُالمدةُالديفُالعاـالموازنةُالعامةُالسعوديةُوبالتاليُانخفضُ

(ُ 2019ُُ–2014ُشيدتُاالعواـ ُُحواليفيُاسعارُالنفطُبمغُُنخفاضاًُإ( (96.2ُُ ،64.0ُ)
ُالموازنةُ ُاما خالؿُتمؾُالفترةُُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُعجزنسبةُمفُالحققتُفقدُدوالرُ،

ُُحواليُقيمتوُبمغت (-3.5ُُ ،ُ%-4.6ُ ،ُ ُكنسبةُمفُالناتجُارتفعأ%( ُالديفُالعاـ ُُُُُُُلىإُتما
توىُلوُدنىُمسألىُإداءُاالقتصادُالعالميُألىُتباطؤُإ ذلؾ ويعزى%ُ(ُ،%22.8ُُُ،1.6ُُ)

ُالمن ُالعشر ُسنوات ُاالمريكيةُُتييةخالؿ ُالمتحدة ُالواليات ُبيف ُالمتصاعدة ُالتجارية والتوترات
،ُعواـفيُىذهُاالُالخاـُوالصيفُ،ُمماُكافُلوُانعكاساتُسمبيةُعمىُالطمبُالعالميُعمىُالنفط

ُفيُنيايةُعاـ ُادىُالىُاالنخفاضُاالسعارُفيُتمؾ2019ُُُوكذلؾُبسببُجائحةُكورونا مما
لىُارتفاعُنسبةُالديفُالعاـُإدىُأفيُالميزانيةُالعامةُ،ُوىذاُُمماُادىُالىُتزايدُالعجز،ُالمدةُ

ُُفيُالمئة.22ُُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُوصمتُ

ُفيُوُالفائضُمفُالناتجُفتشيرُالنسبُأفُذلؾُبالنسبةُلمؤشرُنسبةُالعجزُنستنتجُم المذكورة
فتزدادُ،ُ(ُإلىُتبايفُىذهُالنسبةُتبعاُلتبايفُاسعارُالنفطُوترتبطُمعوُبعالقةُطردية8ُالجدوؿُ)
ُاالسعارُوتنخفضُبانخفاضيالنسبةُم ُالديفُالعاـُمفُالناتجُأُاعُزيادة ُبالنسبةُلمؤشرُنسبة ما

لتبايفُاالسعارُالنفطيةُوترتبطُُإلىُتبايفُىذهُالنسبةُتبعاًُُنفسوفتشيرُالنسبُالمذكورةُفيُالجدوؿُ
ُمعوُبعالقةُعكسيةُفتنخفضُالنسبةُمعُزيادةُاالسعارُوتزدادُبانخفاضيا.ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 (8جدول )                                            

       فً السعودٌة                   بٌن اسعار النفط العالمٌة ومؤشرات استدامة الدٌن العامتحلٌل العالقة 

 (2019 – 2000للمدة )

العجز او الفائض /  (2) اسعار النفط $ (1)  السنوات

GDP% (3) 
 %GDPالدٌن العام / 

(4) 

2000 27.6 3.22 86.7 

2001 23.1 -3.9 73.0 

2002 24.3 -2.9 77.8 

2003 28.2 4.5 82.1 

2004 36.0 11.4 66.0 

2005 50.6 18.4 38.9 

2006 61.0 21.0 27.3 

2007 69.1 12.3 18.5 

2008 94.4 29.8 12.0 

2009 61.0 -5.5 13.10 

2010 77.4 4.4 8.5 

2011 107.5 11.6 5.4 

2012 109.5 14.0 3.1 

2013 105.9 7.9 2.1 

2014 96.2 -3.5 1.6 

2015 49.5 -15.8 5.8 

2016 40.8 -12.9 13.0 

2017 52.6 -9.2 17.2 

2018 69.8 -4.2 18.10 

2019 64.0 -4.6 22.8 

 2019) -2015)االػٛاَطٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز اٌؼزبً اٌّٛحذ ،   المصدر :

 ( 7،  6ول )امن اعداد الباحث باالعتماد على بٌانات الجد( 4،  3العمود ) 
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 (3شكل ) 

 

 ( 8استناداً الى جدول )المصدر : من عمل الباحث 
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تحلٌل العالقة بٌن اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام 
 (2019 - 2000)فً السعودٌة  للمدة 

 % GDP/ الدٌن العام  %GDP/ العجز او الفائض  (2)$      اسعار النفط 
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 الثانيث حــــالمب

  اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في الجزائر لممدة تحميل العالقة بين
(2000 – 2019) 

  -:تطور انتاج النفط فً الجزائرول :المطمب ال 

تعدُالجزائرُمفُالدوؿُالناميةُالنفطيةُوالتيُتعتمدُبصورةُرئيسةُعمىُالقطاعُالنفطيُالذيُتقودهُ
ُالُالدولة، ُكاف ُقد ُُالنفطنتاج ُموضح ُىو ُوحسبُما ُالجزائر حيثُكافُُ(9في الجدول )في

(ُ ُبمغُ)2000االنتاجُعاـ )796.0ُ ُمفُعاـ ُالفترة ُوخالؿ ُالؼُبُ/يُ، الىُعاـُُ 2001(
(ُالؼُب842.4ُ،ُفتضاعفتُمفُ)ُتدريجياًُُشيدتُالقدراتُاالنتاجيةُلمجزائرُارتفاعاًُُ 2002
ولىُالىُالقراراتُ،ُيعزىُذلؾُبالدرجةُاأل2002ُ(ُالؼُب/يُعاـ850.0ُالىُ)2001ُ/يُعاـُ

ُالصائبةُالتيُاتخذتياُدوؿُمنظمةُاوبؾُعمىُمدارُالسنواتُبشأفُالحصصُاالنتاجيةُ،ُالتزاماًُ
لىُمستوياتُاسعارُإوالعمؿُالدائبُلموصوؿُ،ُمنياُبسياستياُاليادفةُالىُاستقرارُالسوؽُالنفطية
،ُواستمرُاالرتفاعُفيُاالنتاجُالنفطيُُ(1)سواءُداًُعادلةُلمدوؿُالمنتجةُُوالدوؿُالمستيمكةُعمىُح

(ُ ُاالعواـ ُخالؿ ُ)2006ُُ–2003ُالجزائري ُالى ُوصؿ ُحتى ُنتيجة1426ُ( ُالؼُبُ/ي )
االضطراباتُالسياسيةُفيُعددُمفُدوؿُاوبؾُ،ُلسدُالنقصُالحاصؿُفيُانتاجُالعراؽُوفنزويالُ

ُ.ُُةونيجيرياُلمروهُفيُظروؼُاستثنائي

يدىاُالقرفُالحاديُوالعشريفُواالحداثُالعالميةُلـُتكفُبمعزؿُعفُالسوؽُفُالتطوراتُالتيُشإ
النفطيةُوالقوىُالمؤثرةُفييا،ُبسببُقوةُالعالقةُفيماُبيفُاالقتصادُالعالميُوالسوؽُالنفطيةُبشقيِوُ

زمةُالعالميةُالتيُعار،ُوتجمىُىذاُبشكؿُواضحُبعدُاألسوالطمبُالنفطيُوتأثيراتياُفيُاألُالعرض
وماُرافقياُمفُانيياراتُ،ُُازمة االئتمان او الرهن العقاري (*المعروفةُباسـ)2008ُعاـُُحدثت

فُالسوؽُالنفطيةُتخضعُلمكثيرُيُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُوألفيُالبنوؾُوالمؤسساتُالماليةُف
ُالتعامالتُفيُالبورصاتُواأل ُمفُخالؿُعممية ُالترابطُوالتعقيد ُفضالًُمف ،ُ عفُُسواؽُالمالية

                                                           
(1
 . 5، ص2002،  اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذصُذوق انُقذ انعرتٍ ،  
)*(

ٚاٌخً فضز٘ب فً  0119أسِت اٌز٘ٓ اٌؼمبري ً٘ أسِت ِبٌٍت خطٍزة ظٙزث ػٍى اٌسطح فضأة ِٕخظف ػبَ  

حٙبفج اٌبٕٛن ػٍى ِٕح لزٚع ػبٌٍت اٌّخبؽز، ٚبذأث األسِت حىبز وىزة اٌزٍش ٌخٙذد لطبع اٌؼمبراث فً اٌبذاٌت 

  . اٌٛالٌبث اٌّخحذة رُ اٌبٕٛن ٚاألسٛاق اٌّبٌٍت اٌؼبٌٍّت ٌخشىً حٙذٌذا ٌاللخظبد اٌّبًٌ اٌؼبًٌّ
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زمةُكانتُواضحةُعمىُاسعارُالنفطُمفُخالؿُفرازاتُاألإقديراتُوتوقعاتُالمضاربيفُ،ُفافُت
شدةُالمضارباتُفيُالسوؽ،ُولـُتقتصرُالتأثيراتُُفيُُالسوؽُالنفطيةُُفقطُوانماُشممتُمعظـُ

ُب ُالمتقدمة ُكانت ُسواء ُالعالـ ُاالقتصادُأمداف ُعمى ُوتأثيراتو ُاقتصاده ُقوة ُحسب ُُكاًل ُالنامية ـ
ُالعالميُفيُحالةُركودُوتقمصُفيال ُدخوؿُاالقتصاد الطمبُالعالميُعمىُُعالميُ،ُوصاحبيا

2007ُ(ُالؼُب/يُعاـ1398ُلىُانخفاضُمتوسطُانتاجُالنفطُالجزائريُمفُ)إالنفطُ،ُأدتُ
ُ،ُوىوُماُآثرُعمىُصادراتُالجزائرُمفُالمحروقاتُ.2010ُُ(ُالؼُب/يُعاـ1190ُالىُ)

(ُالؼُب/يُبسبب1257ُارتفعتُالقدرةُاالنتاجيةُلمجزائرُحيثُقدرتُبُ)2011ُوخالؿُعاـُ
االنتاجُالنفطيُالجزائريُاالنخفاضُخالؿُاالعواـُُادالعالميُعمىُالنفطُالخاـُ،ُوعُزيادةُالطمب

(2012-2018 ُ ُانخفض( ُإذ ،ُ(ُ ُالؼُب/يُالىُ)1203.0ُمف ُالؼُب/ي1068.0( )،ُ
،ُشجعت2014ُُوحتىُمنتصؼُعاـ2008ُُذُعاـُُالسببُفيُذلؾُافُارتفاعاتُاالسعارُمنُو

ُالنفطُ ُانتاج ُفي ُالزيادات ُمعظـ ُواف ُجداًُ ُكبيرة ُبصورة ُالتقميدي ُغير ُالنفط ُلدخوؿ وميدت
ُُالصخريُكانتُمفُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُالتيُتعدُمفُاكبرُالدوؿُالمستيمكةُلمنفطُإذُقدرت

2014ُيُعاـُُـُبُُ(4.2)الى2012ُُُعاـُُ(ـُبُي2.2زيادةُانتاجُالنفطُالصخريُمفُ)
افُارتفاعُاسعارُالنفطُشجعُبصورةُكبيرةُعمىُتدفؽُاالنتاجُمفُُ،(1ُ)وىيُمستمرةُفيُاالنتاجُ

دوؿُخارجُمنظمةُاالوبؾُ،ُبسببُالتطوراتُالتكنموجيةُالحديثةُالمتمثمةُبالحفرُاالفقيُوالتكسيرُ
واالسكا،ُوىيُتقنياتُمرتفعةُالتكاليؼُُساعدتُعمىُالبحثُفيُالمياهُالعميقةُالييدروجينيُوالتي

ولكفُبفعؿُالتقدـُالتكنموجيُشيدتُتخفيضاتُكبيرةُفيُعممياتُاالستكشاؼُواالنتاجُفيُدوؿُ
ُارتفاعُ ُعف ُفضاًل ُوكولمبيا ُواالرجنتيف ُوالبرازيؿ ُوالنرويج ُالمتحدة ُوالمممكة ُكندا ُمنيا عديدة

وتحقيؽُالربحُُ،كفياًلُلتغطيةُالتكاليؼُ$ُلمسنواتُالقميمةُالماضيةُكاف100االسعارُفوؽُحاجزُ
االقتصاديُلمشركاتُالعالميةُجميعياُفيُصناعةُالنفطُُ،ُوقدُحاولتُمنظمةُاالقطارُالمصدرةُ

والتزاؿُتخفؽُفيُتحقيؽُُ،لكنياُكانتُالسيطرةُعمىُانتاجُوتسعيرُالنفطُالخاـُدولياًُُ(اوبؾ)لمنفطُ
النفطُالخاـُكمصدرُرئيسُ،ُيراداتُإضائياُ)ومفُضمنياُالجزائرُ(ُعمىُذلؾُبسببُاعتمادُاع

                                                           
1)

، صُذوق انُقذ انعرتٍ،  اٌؼبٌٍّتإٌفؾ ٚاٌغبس اٌظخزٌٍٓ ٚأرزّ٘ب ػٍى أسٛاق إٌفؾ ، ٍجًال قاضى دط 

 .  /http://www.amf.org.ae/ar.  14(،  ص  2015)

  

http://www.amf.org.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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تاجُلممحافظةُعمىُمستوىُمماُيجعؿُمسألةُتخفيضُاالنُ؛ساسُلمناتجُالمحميُاالجماليأومكوفُ
ُ .(1)وُرفعياُتواجوُصعوبةُكبيرةُأاالسعارُ

 (9جدول )                                                  

 ( الف ب/ي2018 – 2000ج النفط الخام فً الجزائر للمدة )تطور انتا

 االنتاج النفطً الجزائري السنوات

2000 796.0 
2001 842.4 

2002 850.0 

2003 1110.8 
2004 1311 

2005 1352 
2006 1426 

2007 1398 

2008 1356 

2009 1216 

2010 1190 
2011 1257 

2012 1203.0 
2013 1203.0 

2014 1193.0 

2015 1157.0 
2016 1020.0 

2017 993.3 
2018 1068.0 

، 2017، 2013، 2009، 2005، االعىاو )اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذانًصذر: صُذوق انُقذ انعرتٍ ، 

2019   ) 

 

 

 

 
                                                           

1) 
 M.C. Cafferty Ian, Oil price falls – what consequences for monetary 

policy,(2015),p5.ُ 
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 ( 2019 – 2000تطور مؤشرات استدامة الدين العام في الجزائر لممدة )المطمب الثاني : 

االقتصادُالجزائريُفيُالسنواتُاألخيرةُمفُعقدُالثمانيناتُمفُالقرفُالماضيُالعديدُمفُعانىُ
المشاكؿُاالقتصاديةُ،ُوأىمياُاالختالالتُالييكميةُواألزماتُالماليةُوثقؿُعبءُالديوفُالخارجية،ُ

ُتقدموُُ ُالىُوضعُُالتيُوقفتُأماـ ُالجزائرية ُبالحكومة ُدفع ُمما ُاالقتصادية، ُالتنمية فيُمجاؿ
(ُ ُعاـ ُفي ُالجزائر ُوبدأت ُاالقتصادية ُلإلصالحات ُشاممة ُىذه1989ُاستراتيجية ُبتطبيؽ ُـ )

اإلصالحاتُعمىُنطاؽُواسع،ُفقدُتعيدتُالحكومةُالجزائريةُعمىُااللتزاـُباالنخراطُفيُاقتصادُ
ُتطمبُاالتفاؽُمعُ كؿُمفُالصندوؽُوالبنؾُالدولييفُلمحصوؿُمنيماُعمىُقروضُالسوؽ،ُمما

ـُتوجيتُُ(1994ُومساعداتُميسرةُلسدادُالعجزُالخارجيُمفُالعمالتُاألجنبية،ُوفيُعاـُ)ُ
ُ ُباريسإالجزائر ُنادي ُبرنامجُُلى ُمر ُلذا ُاألجؿ، ُوالطويمة ُالمتوسطة ُديونيا ُجدولة إلعادة

ُم ُمراحؿ ُبعدة ُالجزائر ُفي ُاالقتصادي ُ)اإلصالح ُعاـ 1989ُنذ ُـ، )ُ ُديناميكية مؤشراتُلفيـ
ُالدُ  الموازنةُُصافيـُينطمؽُفيُواقعُاألمرُمفُمجموعُالنفطُالخاُباألسعاريفُالعاـُوعالقتيما

وسيتـُالتطرؽُالىُالتطورُالحاصؿُفيُمؤشراتُاستدامةُالديفُالديفُالعاـُُاجماليالعامةُوكذلؾُ
ُ:(2019ُُ–2000العاـُفيُىذاُالبمدُلممدةُ)

 -:( 2019 – 2000لممدة ) : تطور الناتج المحمي االجمالي وال  أ

االقتصادُالجزائريُعمىُالمواردُالنفطيةُكمصدرُرئيسيُلمعممةُالصعبةُترتبُعميوُآثارُُدَُاعتم
فيُاالقتصادُالكميُجعمتُمفُنموُإجماليُالناتجُالمحميُمرىوناُبتقمباتُأسعارُالنفطُالدولية،ُ

ُوُمدىُتوفرُالنقدُاألجنبيُ،،ُالتيُكافُلياُفروقاتُمقابمةُلقيمةُالصادراتُوُاإليراداتُالعامةُ
ُويمكفُتوضيحُتطورُالناتجُالمحميُاالجماليُمفُخالؿُمرحمتيفُ:ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ (2010–2000ولى : تطور الناتج المحلً االجمالً للمدة )المرحلة األ
(ُأفُالناتجُالمحميُاإلجماليُفيُالجزائر10ُتشيرُالمعطياتُاإلحصائيةُالموضحةُفيُالجدوؿ)

(ُمميوف54772ُمفُأدنىُمستوىُلوُ)ُانتقؿ،ُإذُىذهُالمرحمةُكافُفيُحالةُزيادةُمستمرةُخالؿُ
(ُ ُفيُعاـ ُ)2000دوالر ُأعمىُمستوىُلو ُالىُ ُدوالر161159(ـ ُمميوف )ُ(ُ ،ُُ(ـ2010عاـ

ُانتقؿإذُُىذهُالمرحمةحالةُمفُالتذبذبُخالؿُُ(ُباألسعارُالجاريةGDP)ػوسجؿُمعدؿُالتغيرُل
(ُ ُلػػػو ُمػػػػعدؿ ُأدنػػػى ُ)0.68مف ُعاـ )%2001(ُ ُبمغ ُمعدؿ ُأعمى ُالى ُعاـ16.10(ـ )%ُُُُُُُُُُ

ُذلؾُ،ُ(ـ2010ُ( ُتوضيح ُُويمكف ُعاـ ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُاف ُحواليُبمغ2000ُنجد
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ُمميوفُدوالر54772) ُالنا( ُارتفع ُُتجُالمحميُاالجماليُمف، ُمميوفُ 67864  -55146) )
ُفي ُُدوالر ُبمغت2003ُُ-ُ(2001االعواـ ُمرتفعة ُنمو ُمعدالت ُحققت ُإذ ،ُ ُالتوالي ُعمى )ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ويعودُتفسيرُذلؾُدائمًاُالىُرواجُالسوؽُالعالميُلمنفطُُ،(ُعمىُالتوالي%19.60ُُ-0.68ُ%)
،ُولكفُخالؿُالفترةُمفُعاـُُوكذلؾُخفتُحدةُالحربُاألىميةُفيُالجزائرُوارتفاعُأسعارُالنفط

،ُحيثُارتفعتُُمتواصالًُُشيدتُقيمةُالناتجُالمحميُاالجماليُارتفاعا2008ًُُالىُعاـ2004ُُ
(ُ 85352ُُ)مف (ُ ُالى ُدوالر 171523ُمميوف ُعاـ ُدوالر ُمميوف ُوبمعدالتُنموُ 2008 ( ،

،ُوذلؾُبسببُارتفاعُاسعارُالنفطُفيُتمؾُالفترةُمفُ(27.90%ُ–25.80ُ%)ُُمرتفعةُبمغت
ُُ.رميؿدوالرُلمب94.45ُدوالرُلمبرميؿُالى36.05ُُ

وبمعدؿُنموُُ(ُمميوفُدوالر137747انخفضتُقيمةُالناتجُوصمتُالىُ)2009ُُإالُانوُعاـُ
(ـُالتي2008ُبسببُتداعياتُأزمةُالرىفُالعقاريُاالمريكيُعاـُ)ُ%(19.70-سنويُسالبُ)ُ

ُالمتفاوتةُاألثرُعمىُاالقتصادُإسرعافُماُتحولتُ لىُأزمةُاقتصاديةُألقتُبتداعياتياُوسمبياتيا
ُالتضخـُ ُمعدالت ُوارتفاع ُالعالمي ُاالقتصاد ُمعدالتُنمو ُتراجع ُتسببُفي ُمما ُككؿ العالمي

ُالنف ُأسعار ُوتراجع ُاألمريكيومعدالتُالبطالة ُالدوالر ُالناتجُطُوانخفاضُقيمة ُارتفع ُثـ ُومف ،
ُ.2010ُُمفُعاـُُبانتعاشُاالسعارُابتداءاًُ

 (2019 – 2011) اٌّزحٍت اٌزبٍٔت: حطٛر إٌبحش اٌّحًٍ االصّبًٌ ٌٍّذة

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ـُتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػنًاُبالنػػػػػػػػػػػػػػػػػاتجُالمحمػػػػػػػػػػػػػػػػػيُاالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػاليُبمغػػػػػػػػػػػػػػػػػت2014ُ-2011ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػجمتُالمػػػػػػػػػػػػػػػػػدةُ)

%ُ،3.83ُ%ُ،23.33ُ(ُوبمعػػػػػػدالتُنمػػػػػػوُسػػػػػػنويةُمتذبذبػػػػػػةُبمغػػػػػػتُ)213859ُ–198769ُ)ُ

ُ،وتحسفُالسوؽُالنفطػيُالعػالميُ،نتيجةُلتحسفُوضعيةُاالقتصادُالعالمي%(%1.10ُُ،1.61ُ

وكػػػػذلؾُقيػػػػاـُالحكومػػػػةُالجزائريػػػػةُبالشػػػػروعُفػػػػيُتطبيػػػػؽُالبرنػػػػامجُالخماسػػػػيُلممشػػػػروعاتُالعامػػػػةُ

(ُترليػػػوفُدينػػػار21.250ُ(ـُوالػػػذيُخصػػػصُلػػػوُأمػػػواؿُضػػػخمةُتقػػػدرُبحػػػواليُ)2014ُ-2011)

ُالمشاريعُالكبرىُالجاريُإنجازىا.ُواستكماؿبيدؼُإطالؽُمشاريعُجديدةُ
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ُُُُُُُُُُُُبمػػػػػػغُمقػػػػػػدارهُتجُالمحمػػػػػػيُاالجمػػػػػػاليُتراجعػػػػػػاًُ(ُشػػػػػػيدُالنػػػػػػا2016ُ–2015ُمػػػػػػاُخػػػػػػالؿُالمػػػػػػدةُ)ُأ

ُُُُ%ُ،23.50-(ُمميػػػوفُدوالرُوبمعػػػدالتُنمػػػوُسػػػنويةُسػػػالبةُمقػػػدارهُ)160141ُُ–163673ُ)ُ

ُ،ُبسببُتراجعُاالسعارُ.ُ%(2.15ُ-

بػػيفُاالرتفػػاعُُمتذبػػذباًُخيػػرةُلفتػػرةُالدراسػػةُ،ُفقػػدُكػػافُالنػػاتجُالمحمػػيُاالجمػػاليُاألمػػاُفػػيُالسػػنواتُأ

(ُمميػػػػػػػوفُدوالرُ،ُوبمعػػػػػػػدالتُنمػػػػػػػو167391ُُ،173356ُُ،169894ُواالنخفػػػػػػػاضُاذُبمػػػػػػػغُ)ُ

ُ،ُبسببُعدـُاستقرارُاسعارُالنفطُ.ُ%(2.22ُ-%ُ،3.80ُُ%ُ،4.52ُُمنخفضةُبمغتُ)ُ

ُ
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 ( 10جدول )

 فً الجزائر GDPتطور الناتج المحلً االجمالً 

 دوالر                                                              

السنوات   
(1) 

الناتج المحلً االجمالً 
 ( ملٌون دوالر2)

معدل النمو % 
(3) 

2000 54772 ----------- 

2001 55146 0.68 

2002 56755 2.91 
2003 67864 19.60 

2004 85352 25.80 

2005 103071 20.75 
2006 117288 13.80 

2007 134143 14.40 
2008 171523 27.90 

2009 137747 -19.70 

2010 161159 16.10 
2011 198769 23.33 

2012 206595 3.83 
2013 209722 1.61 

2014 213859 1.10 
2015 163673 -23.50 

2016 160141 -2.15 

2017 167391 4.52 
2018 173756 3.80 

2019 169894 -2.22 
 

، 2014، 2009،   2005)  طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَانًصذر :

2019  ،2020.  

 ( ػًّ اٌببحذ 3اٌؼّٛد ِٓ ) 
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  -:(2019 -2000: تطور مؤشر العجز فً الموازنة العامة فً الجزائر للمدة ) ثانٌاا 

ـُعمػػىُتحقيػػؽُىػػدؼُُ(2019-2000ُخػػالؿُالمػػدة)عممػػتُالسياسػػةُالماليػػةُفػػيُالجزائػػرُ

أساسػػيُىػػوُالقيػػاـُبعمميػػاتُاإلصػػالحُالمػػاليُاألمػػرُالػػذيُيتطمػػبُضػػرورةُالتركيػػزُعمػػىُالنفقػػاتُ

العامةُباعتبارىاُالعامؿُاألساسُفيُىذاُالمجاؿُ،ُوعميوُأسرعتُالحكومةُالجزائريةُبأتباعُسياسةُ

عػػادةُىيكمػػةُالنفقػػاتُالعامػػةُمػػفُخػػالؿُرفػػع كػػؿُأشػػكاؿُالػػدعـُالمقػػدـُمػػفُقبػػؿُالحكومػػةُ،ُُترشػػيدُوا 

عطػػاءُاألولويػػةُلمشػػاريعُاالسػػتثماراتُالعامػػةُ، النفقػػاتُُرولمتعػػرؼُعمػػىُتطػػُوُوتحريػػرُاألسػػعارُوا 

واإليػػػراداتُُالعامػػػةُالػػػىُالنػػػاتجُالمحمػػػيُُةالعامػػػُتاقػػػنفالواإليػػػراداتُُالعامػػػةُوتحميػػػؿُقيميػػػاُونسػػػبةُ

ُ.ُ(12ُُ-11ُاإلجماليُمفُخالؿُمعطياتُالجدوؿُ)

 -:حطٛر اإلٌزاداث اٌؼبِت وٕسبت ِٓ إٌبحش اٌّحًٍ االصّبًٌ  .0

%(ُمػفُإجمػاليُاإليػراداتُُالعامػة98ُيعتمدُاالقتصادُالجزائريُعمىُإيراداتُقطاعُالنفطُبنسبةُ)

(ُىػػػيُمسػػػاىمةُاإليػػػراداتُُالضػػػريبيةُوغيػػػرُالضػػػريبيةُلتمويػػػؿُالنشػػػاطُاالقتصػػػادي2ُ%والبػػػاقيُ)

يػػارُ(ـُ،ُإذُأدىُاني1986و1973ُُاألزمػػاتُالنفطيػػةُفػػيُعػػاميُ)ونفقاتػػو،ُوىػػذاُمػػاُكشػػفتُعنػػوُ

لػػػػىُإدخػػػػاؿُاالقتصػػػػادُالجزائػػػػريُفػػػػيُدوامػػػػةُمميئػػػػةُبالصػػػػعوباتُإأسػػػػعارُالػػػػنفطُخػػػػالؿُتمػػػػؾُالمػػػػددُ

واالختناقاتُ،ُمماُدفعُالحكومةُالجزائريةُ،ُبالتخميُعػفُالعمػؿُبالنظػاـُاالشػتراكيُ،ُوتبنػيُنظػاـُ

لػىُتذبػذبُإُبشكؿُعاـُبعدـُاالستقرارُوتذبذبُحصيمتياُ،ُنظػراًُُتمتازُااليراداتُالعامةالسوؽُ،ُُو

اسػػػعارُالػػػنفطُوتغيػػػرُسػػػعرُالصػػػرؼُالػػػدوالرُ،ُوىػػػذاُمػػػاُيػػػؤثرُبشػػػكؿُكبيػػػرُفػػػيُالموازنػػػةُالعامػػػةُ

ُُويوضحُالجدوؿُالتاليُتطورُتمؾُااليراداتُمفُخالؿُمرحمتيفُ:ُُ.ُ(1)الجزائريةُ

  -:(2010 –2000وٕسبت ِٓ إٌبحش اٌّحًٍ االصّبًٌ )ٌٚى : حطٛر االٌزاداث اٌؼبِت اٌّزحٍت األ

وتُطجة يخرهةجح  يطجرًر َجذذسا و(2010-2000نقذ ضججهد ايَجراداخ  انعايجح فجٍ انجسالجر نهًجذج )

عجاو  دوالر يهُجىٌ( 80388(، إر كجاٌ أعهجً يطجرىي نهجا )11ورنك يٍ خالل يعطُاخ انججذول )

                                                           
(1)

،  انًىدذ انعرتٍ االقرصادٌانعرتٍ نغرف انرجارج وانصُاعح وانسراعح نهثالد انعرتُح ، انرقرَر  االذذاد 

 .  88، ص2006تُروخ ، 
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عػػػػػاـُُدوالُ(ُمميػػػػػوف19485ليػػػػػاُ)وأدنػػػػػىُمسػػػػػتوىُ%(ُ،46.86ُبمغػػػػػتُ)ُـُ،وُنسػػػػػبتياُ(2008)

ُايجابيػػػػاًُُااليػػػػراداتُالعامػػػػةُنمػػػػواًُفػػػػيُحػػػػيفُسػػػػجمتُُ%(ُ،35.33ُبمغػػػػتُ)ُُونسػػػػبتياُ،ُ(ـ2001)

(ُمميػػػػوفُدوالرُعػػػػاـُ(20118(ُ،ُحيػػػػثُارتفعػػػػتُمػػػػف2008ُُ-2002ومسػػػػتمراُخػػػػالؿُالفتػػػػرةُ)ُ

،ُوىذاُنتيجةُاالرتفاعُفيُاسعارُالنفطُفػيُتمػؾ2008ُُمميوفُدوالرُعاـُُ(80388)الى2002ُُ

صػػدارُالقػػانوفُالجديػػدُلقطػػاعُالمحروقػػاتُالػػذيُتضػػمف ُجديػػدةُونظامػػػاًُُاًُرسػػومُوُضػػرائبُالفتػػرةُوا 

ُمعػػدؿُنمػػوُواضػػحًاُبالتػػدريجُإذُبمػػغُأدنػػىُانخفاضػػاًُالمػػددُالالحقػػةُبينػػتُ،ُُوُضػػريبياُاكثػػرُتحػػرراًُ

،ُوىذاُناشئُ%(36.73ُماُنسبتياُمفُالناتجُتقدرُبػ)ُأ،ُُ(ُـ2009)%(ُلمسنة37.05-)ُسنوي

لتعيػدُاالرتفػاعُ،ُاألزماتُالماليةُالعالميةُوالتراجعُالكبيرُفيُأسعارُالنفطُالعػالميُُانعكاساتعفُ

ُُُُُُُُُُُ،ُونسػػػػػبتياُمػػػػػفُالنػػػػػاتجُبمغػػػػػتُايضػػػػػا2010ُُ(ُمميػػػػػوفُدوالرُعػػػػػاـ59042ُ)ُُبعػػػػػدُذلػػػػػؾُوتبمػػػػػغ

ُ.ُالعالميةُشُاسعارُالنفطُ%(ُوىذاُيعودُالىُانتعا36.63)ُ

  (2019 – 2011: حطٛر االٌزاداث اٌؼبِت وٕسبت ِٓ إٌبحش اٌّحًٍ االصّبًٌ ) اٌّزحٍت اٌزبٍٔت

ممحوظًاُفيُااليراداتُالعامةُوبمعدالتُنموُموجبػةُُ(ـُارتفاعاًُ 2012-2011شيدتُالسنواتُ) 

%ُ،39.63ُ،ُولكػػػػفُنسػػػػبتياُمػػػػفُالنػػػػاتجُبمغػػػػتُ)ُعمػػػػىُالتػػػػواليُ%(2.85%ُ،34.60ُبمغػػػتُ)ُ

لىُتحررُالجزائػرُمػفُالتزاماتيػاُوفػؽُبرنػامجُاإلصػالحُاالقتصػاديُمػعُإ%(ُ،ُوىذاُيعود39.60ُ

لػػػىُإحوظػػػًاُفػػػيُأسػػػعارُالػػػنفطُ،ُممػػػاُأدىُشػػػيدتُىػػػذهُالمػػػدةُارتفاعػػػاُممُوُ(ـ،1998نيايػػػةُعػػػاـُ)

ؽُبػػػرامجُتنمويػػػةُمػػػفُشػػػأنياُتأىيػػػؿُالػػػىُإطػػػالُبيػػػاياسػػػتياُالماليػػػةُ،ُممػػػاُدفػػػعُالتحسػػػفُفػػػيُإداءُس

ُاقتصادىاُوتسريعُعمميةُالتنميةُ.ُ

(2016ُُ–2013ُخػػالؿُالسػػنواتُ)ُُكبيػػراًُُانخفاضػػاًُُفقػػدُسػػجمتُااليػػراداتُالعامػػةأمػػاُبخصػػوصُ

ُُُُُُُُُُُُُ(ُمميػػػػػػػوفُدوالرُوبمعػػػػػػػدالتُنمػػػػػػػوُسػػػػػػػالبةُبمغػػػػػػػت76637ُُ،45768لتبمػػػػػػػغُحصػػػػػػػيمتياُنحػػػػػػػوُ)ُ
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% ، 36.54ايا َطثرها يٍ انُاذج انًذهٍ االجًجانٍ اَخةتجد انجً ) %(ُ،9.90ُ-%ُ،6.24-)ُ

ُ.  ُحضعار انُةطةاض انكثُر فٍ اال%( ورنك َرُجح االَخ28.57
ُُُُُُُُُُُُُُُُمػفُلمسػنتيفُُ(ُمميوفُدوالر54777ُ،55791تيرةُمتزايدةُالىُأفُتبمغُ)ُبُوُباالرتفاعلتعودُبعدىاُ

%(ُ،ُامػاُنسػبتياُمػف1.85ُ%ُ،19.70ُوبمعدالتُنموُمنخفضةُبمغتُ)ُُ(ـ2017 - 2018)

،ُحيػػػثُيعػػػزىُىػػػذهُاالرتفػػػاعُالمعتبػػػرُفػػػيُعمػػػىُالتػػػوالي%(32.10ُ%ُ،32.72ُالنػػػاتجُبمغػػػتُ)ُ

ُ%ُ.55ُاجماليُااليراداتُالىُارتفاعُالجبايةُعمىُالمحروقاتُبنسبةُ

(ُمميػػوفُدوالرُوبمعػػدؿ53869ُبمغػػتُ)ُإذ2019ُُدتُااليػػراداتُالعامػػةُاالنخفػػاضُفػػيُعػػاـُعػػا

%(31.70ُبمغػتُ)ُفقػدُ%(ُ،ُاماُنسػبةُااليػراداتُالعامػةُالػىُالنػاتج3.44ُ-نموُسنويُسالبُ)ُ

يؤثرُبدورهُعمىُااليراداتُُاصؿُفيُاسعارُالنفطُالعالميةُوىنا،ُيعزىُسببُذلؾُالىُالتذبذبُالح

ُ.ُُااليراداتُالعامةُعمىُالنفطيةُوبشكؿُعاـ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 (11جدول )                                             

                 الً فً الجزائر                                                                                                 تطور االٌرادات العامة ونسبتها من الناتج المحلً االجم              

االٌرادات العامة  (1)السنوات 

 ملٌون دوالر (2)

 GDPاالٌرادات العامة /  (3)معدل النمو %

(4) 

2000 20945 --------- 38.24 

2001 19485 -6.97 35.33 

2002 20118 3.24 35.44 

2003 25508 26.80 37.58 

2004 30944 21.31 36.25 

2005 42016 35.80 40.76 

2006 50103 19.20 42.71 

2007 53164 6.10 39.63 

2008 80388 51.20 46.86 

2009 50603 -37.05 36.73 

2010 59042 16.70 36.63 

2011 79476 34.60 39.98 

2012 81743 2.85 39.60 

2013 76637 -6.24 36.54 

2014 70989 -7.40 33.19 

2015 50794 -28.40 31.03 

2016 45768 -9.90 28.57 

2017 54777 19.70 32.72 

2018 55791 1.85 32.10 

2019 53869 -3.44 31.70 

، 2014، 2009،   2005طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ ) انًصذر :

2019  ،(2020 . 

 ( ػًّ اٌببحذ 3اٌؼّٛد ِٓ  ) 

 ( 10ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضذٚي )ِٓ ػًّ اٌببحذ ( 4ٌؼّٛد )ا 
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 تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً  .2

لمحكومةُومسارىاُُاالنفاقيةُإفُالغرضُمفُىذاُالمؤشرُىوُالتعرؼُعمىُحجـُواتجاىاتُالسياسة
نسبةُالنفقاتُالعامةُالىُُقسمةُفيُالنشاطُاالقتصاديُويمكفُالحصوؿُعميوُمفُخالؿُلتداخميا

،ُويمكفُتوضيحُتطورُالنفقاتُالعامةُمفُالناتجُالمحميُاإلجماليُمفُ(1ُ)الناتجُالمحميُاالجمالي
ُخالؿُمرحمتيفُ:ُ

ولى : تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً للفترة                    المرحلة األ

(2000– 2010 : ) 

مفُأدنىُُانتقمت،ُإذُُىذهُالمرحمةالتزايدُالمستمرُخالؿُإفُالنفقاتُالعامةُقدُشيدتُحالةُمفُ
(ُمميوف66825ُ(ُـُ،ُالىُأعمىُمستوىُلياُ)2000(ُمميوفُدوالرُعاـُ)15663مستوىُلياُ)
التُااللفيةُتزايدتُبمعدفيُبدايةُُمةالعاُنفقاتـُ،ُونالحظُمفُالجدوؿُافُال(2008دوالرُُلعاـُ)

حظُىناؾُإذُنال،2002ُُو2001ُُ%(ُسنتي15.70ُ%ُ،10.30ُ)ُُحواليُمرتفعةُحيثُبمغت
أعمىُ(ـُالىُمستوى2000ُ%(ُعاـُ)28.60مفُ)GDPُ)فيُنسبةُاإلنفاؽُالعاـُالىُ)ُارتفاعاًُ

ُالجزائريُنتيجة2002ُ%(ُعاـُ)35.21)ُبمغلوُ ُنقطةُتحوؿُلالقتصاد ُالسنواتُتعد (ـ،ُوىذه
األىميُلمرواجُالذيُعرفوُسوؽُالنفطُالعالميُوالفوائضُالماليةُالكبيرة،ُواستتبابُاألمفُوالسمـُ

ُ.ُُوالعودةُالىُالتعايشُالسممي

ُ ُعاـ ُتصاعدياًُ(2004ومنذ ُمنحنى ُالعامة ُالنفقات ُحصيمة ُاتخذت ُمفُُ(ـ ُارتفعت ُإذ ،ُُُُُُُُُُُُُ
وبمعدالتُنمو2008ُُلعاـُُ(ُمميوفُدوالر66825الىُ)2004ُُلعاـُُمميوفُدوالر24892) )ُ

ُايضا ُمرتفعة (%25.45ُ–ُ%42.84ُ ُالى ُالنفقات ُنسبة ُاما ،ُ )GDPُُكذلؾ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمفُارتفعت
ُالجزائرُمستغمة38.95ُُ–29.20ُ%)ُ %(ُوذلؾُبسببُالبرامجُالتنمويةُالضخمةُالتيُتبنتيا

ُفيُذلؾُارتفاعُاسعارُالبتروؿُ.ُ

(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿُنمو60420ُفيُالنفقاتُالعامةُبمغتُ)ُُانخفاضا2009ًُُكماُشيدتُعاـُ
%(ُنتيجةُاالزمة43.90ُ%(ُ،ُاماُنسبةُالنفقاتُالعامةُلمناتجُبمغتُ)9.60ُ-سنويُسالبُ)ُ

االرتفاعُُلىإُدتُالنفقاتعا2010ُعاـُُالطمبُالعالميُلمطاقةُ.ُاماُفيالماليةُالتيُاثرتُعمىُ

                                                           
1

 
 )

اٌسٍبسبث االلخظبدٌت االؽبر اٌؼبَ ٚأرز٘ب فً اٌسٛق اٌّبًٌ َسار كاظى انخُكاٍَ ، دُذر َىَص انًىضىٌ ، 

 . 143، ص 2013دار انُازورٌ انعهًُح ،  ،2طعًاٌ ،، ِٚخغٍزاث االلخظبد اٌىًٍ
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ماُنسبتوُمفُأ%(ُ،2.45ُ(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿُنموُسنويُ)61904ُ)ُُتبشكؿُطفيؼُبمغ
ُ (ُ ُبمغت ُسي38.41الناتج ُبسبب ُالبرامجُ%( ُضمف ُاالستثمارية ُلمبرامج ُالمنتيجة ُالدولة اسة

ُالتنمويةُنتيجةُلتحسفُاسعارُالنفطُ.ُ

المرحلة الثانٌة : تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً للفترة                    

(2011 – 2019 : ) 

(ُ ُالجدوؿ ُبيانات ُال12توضح ُلمناتج ُالعامة ُالنفقات ُتطور ُإذُ( ،ُ ُالفترة ُليذه ُاالجمالي محمي
(ُمميوفُدوالرُعاـُ(91871الى2011ُُ(ُمميوفُدوالرُعاـ82121ُزدادتُالنفقاتُالعامةُمفُ)إ

وقدُازدادتُنسبةُالنفقاتُ%(ُ،11.90ُ%ُ،32.65ُوبمعدؿُنموُسنويُموجبُبمغُ)2012ُُ
41.31ُُُ(لىُالناتجُالمحميُاالجماليُمفُإالعامةُ %(ُوىذاُراجعُبالدرجة44.50ُ%(ُالىُ)
ُ ُبرنامجُإاألولى ُبتنفيذ ُالمعنية ُالسمطات ُقياـ ُخالؿ ُالحكومي ُاإلنفاؽ ُعرفيا ُالتي ُالزيادة لى
ُالبُراالقتصاديُُاإلنعاش ُالنموُوتاله التكميميُُوالشروعُفيُتطبيؽُالبرنامجنامجُالتكميميُلدعـ

ُ.(1)لتوطيدُالنموُاألخيرُنتيجةُارتفاعُاسعارُالمحروقاتُ

ُافُاالنفاؽُالعاـويالحظُ ُُفيُالجدوؿ ُانخفاضا2013ًُُلعاـ ُُسجؿ (ُ ُمميوف78685ُبمقدار )
ُ (ُ ُسالبا ُسنوي ُنمو ُوبمعدؿ 14.35ُ-دوالر ،ُ ُالىُإ%( ُانخفضت ُلمناتج ُالنفقات ُنسبة ُُُُُُُُُُما

قرارُالزياداتُفيُاألجورُودفعُاالنظمةُالتعويضيةُعكسُماُإ%(ُنتيجةُالتوقؼُعف37.50ُ)ُ
ُ.2012ُُكافُعميوُالوضعُفيُعاـُ

2015ُُ–2014ُدتُالنفقاتُالعامةُاالرتفاعُفيُاالعواـُ)ُعا ُبمغتُ) )87301ُ،96642ُ)
،ُفقدُازدادتُنسبةُالنفقاتُالى10.70ُُ%)%ُ،10.94ُمميوفُدوالرُوبمعدالتُنموُبمغتُ)ُ

%(ُوىذاُراجعُلمسياسةُاالنفاقيةُالتوسعيةُالمنتيجةُمفُقبؿ59.04ُ%ُ،40.80ُالناتجُبمقدارُ)ُ
تنفيذُبرنامجُالتنميةُالخماسيُ،ُوكذلؾُعرؼُحجـُاالنفاؽُالعاـُانخفاضاُفيُُالدولةُفيُإطار

(ُمميوفُدوالرُوبمعدالتُنموُسالبة64104ُو66644ُُ(ُبمغتُ)2017ُو2016ُُُ(االعواـُ
41.61ُ)ُُ،ُاماُنسبتياُمفُالناتجُانخفضتُعمىُالتواليُ%(3.81- %ُو31.04ُ-بمغتُ)ُ

%(ُوذلؾُلتراجعُااليراداتُالماليةُنتيجةُانخفاضُاسعارُالنفطُوالتوجوُنحوُسياسة38.30ُُ،%ُ

                                                           
(1)

 - 0771الت بٍٓ اإلٔفبق اٌحىًِٛ ٚإٌّٛ االلخظبدي فً اٌضشائز دراست لٍبسٍت ٌٍّذة )غتاتُا ، انعم حنُهُ 

 . 24،ص  2015، 1،انعذد/ 2، تذس يُشىر فٍ انًجهح االردَُح نهعهىو االقرصادَح ، انًجهذ ( 0100َ
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(ُمميوف66675ُبمغتُ)2018ُُدتُمرةُاخرىُالنفقاتُالعامةُاالرتفاعُفيُعاـُعا.(1ُ)التقشؼُ
ُ (ُ ُسنويُمقداره ُنمو ُوبمعدؿ 4.01ُُ%)دوالر ُبمغتُ) ُالنفقاتُلمناتج ُنسبة ُاما ،38.40ُ)%

ُاُر ُاخرىُنتيجة ُالمحروقاتُمرة ُوتفاعُاسعار ( يهُىٌ 62118ذراجعد انُةقاخ انعايح انً ) ،

%(ُ،ُكماُتراجعتُنسبةُاالنفاؽ6.83ُ-)ُسالبُسنويُ،ُإذُحققتُمعدؿُنمو2019ُدوالرُعاـُ
ُ (ُ ُالى ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُبيا36.60ُالى ُقامت ُالتي ُاالنكماشية ُالسياسات ُبسبب )%

ُالسمطةُالماليةُنتيجةُالنخفاضُاسعارُالبتروؿُمرةُاخرىُ.ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

                                                           
(1
 .49، ص  2017،  ، دار جطىر  1ط، انجسالر ، اٌؼبِتاٌّبٌٍت ضادم يذًذ ،  
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ُ(12جدوؿُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

                                                                  دوالر      ونسبتها من الناتج المحلً االجمالً فً الجزائر تطور النفقات العامة

 (2)النفقات العامة (1) السنوات
 ملٌون دوالر

النفقات العامة /  (3)معدل النمو %
GDP(4)% 

2000 15663 ---------- 28.60 

2001 17272 10.30 31.32 
2002 19986 15.70 35.21 

2003 19841 -0.72 29.23 

2004 24892 25.45 29.20 
2005 29798 19.70 28.91 

2006 34265 14.10 29.21 
2007 46782 36.52 34.90 

2008 66825 42.84 38.95 
2009 60420 -9.60 43.90 

2010 61904 2.45 38.41 

2011 82121 32.65 41.31 
2012 91871 11.90 44.50 

2013 78685 -14.35 37.50 
2014 87301 10.94 40.80 

2015 96642 10.70 59.04 

2016 66644 -31.04 41.61 
2017 64104 -3.81 38.30 

2018 66675 4.01 38.40 
2019 62118 -6.83 36.60 

، 2014، 2009،   2005طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ ) انًصذر :

2019  ،(2020 . 

 ( ػًّ اٌببحذ  3اٌؼّٛد ِٓ  ) 

 -( 4اٌؼّٛد ) ( 10ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضذٚي )ِٓ ػًّ اٌببحذ 
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 ( 2019 –2000و الفائض الى الناتج المحلً االجمالً للمدة )تطور نسبة العجز أ .3

إفُمفُاألىداؼُالرئيسيةُالتيُتسعىُإليياُبرامجُاإلصالحُىوُتحقيؽُاالستقرارُالماليُمفُخالؿُ
وقدُحاولتُالجزائرُالسيرُفيُىذاُاالتجاهُ،ُلكفُُ،النموُالمتزايدُفيُعجزُالموازنةالتغمبُعمىُ

لىُاستمرارُنموُالعجزُإأكبرُمفُاإليراداتُُالعامةُأدىُُالنموُالمستمرُفيُاإلنفاؽُالعاـُبشكؿ
ُويمكفُتوضيحُذلؾُمفُخالؿُمرحمتيفُ:ُ

و الفائض الى الناتج المحلً االجمالً للمدة                        ور نسبة العجز أولى : تطالمرحلة األ

 (2000 – 2010 ) 

ُ،شيدتُالموازنةُالعامةُفيُالجزائرُحالةُمفُالتذبذبُبالعجزُأوُالفائضُخالؿُمدةُالدراسةُُُ
(ُإفُالموازنةُالعامةُفيُالجزائرُسجمتُفيُىذه13ُوتشيرُالمعطياتُاإلحصائيةُفيُالجػػػػػدوؿُ)

وكافُأعمىُفائضُُ،ُعمىُالتوالي(ـ2008ُُ-2000مرحمةُتحقيؽُفائضُخالؿُالمدةُاالولىُ)ال
2001ُ،2002ُ)ُلألعواـُوأخذُمعدؿُالنموُالسنوي،ُـ(2006ُ(ُمميػوفُدوالرُعاـ)15838لياُ)
ُ ،2007(ُ ُسالبة ُقيمة ُ%58.10ُ-(ـ ،-94.03ُ ُموجبة59.70-% )%، ُوقيمة ،ُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ (4193.18ُُ ،%6.80ُ ،ُ%%101.90ُ ،%29.62ُُ ،%112.51ُ ُُلألعواـ( (2003ُُ،

2004ُُ ،2005ُُ ،2006ُ ُالى)2008، ُالموازنة ُنسبة ُبمؤشر ُيتعمؽ ُفيما ُأما ،ُ )GDPُ،ُ )
ُمف) ُجيدة ُنسبة ُيمثؿ ُالموازنة ُرصيد GDPُأصبح ُموجبة ُنسبة ُيمثؿ ُإذ ،ُ ُُُُُُُُُُمفُلألعواـ(

(ُيمكفُالقوؿGDPُ(ُمفُ)%7.9ُ-%9.6ُُالتػػػواليُإذُتمػػػثؿُمفُ)(ُـُعمى2000ُ- 2008)
إفُىذهُالنسبُترتفعُوتنخفضُعمىُحسبُارتفاعُالفائضُفيُالموازنةُالعامةُلمدولةُفنالحظُأفُ
ىذهُالنسبُغيرُمستقرةُبسببُعدـُاستقرارُاإليراداتُُالعامةُمفُعوائدُالبتروؿُجراءُعدـُثباتُ

ُأسعارُالنفطُفيُاألسواؽُالعالمية.ُ

ُالم ُسجػمت ُبعدىا ُ)ولكف ُقػػػػػػػػدره ُعجزًا 9817ُ- وازنة ُلألعواـ2862-و ُدوالر ُ ُمميوف )ُُُُُُ
%ُ،172.40ُ-(ـُخالؿُالمدةُنفسياُ،وبمعدالتُنموُسنويُسالبةُبمغتُ)2009ُ -  2010)

%(ُوذلؾُبسببُتداعيات1.8ُ-%ُ،7.1ُ-قيمةُسالبةُ)GDPُُ%(ُ،ُاماُنسبتياُمف70.84ُ-
(ُ ُلعاـ ُالعالمية ُالمالية ُـ،2228اآلزمة ُاإلنعاشُُ( ُبسببُمخطط ُالعامة ُالنفقات ُتزايد وكذلؾ

ُالحكومةُوكذلؾُتراجعُإيراداتُالنفطُبسببُانخفاضُأسعارىاُ.ُُاالقتصاديُالذيُرسمتوُُ
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المرحلة الثانٌة : تطور نسبة العجز او الفائض الى الناتج المحلً االجمالً للمدة                        

 (2011 – 2019 ) 

(م عجزاً مستمراً 2011 - 2019)لفترة لمن الدراسة  لمرحلة الثانٌةحٌن سجلت افً           

على مســـتوى ألـى إ(م، ووصل العجز 2011عــام ) ون دوالر( ملٌــــ2645-ذ بلغ )إومتناقصاً 

                      معدل النمو السنوي لألعواموأخذ  ،(م 2015عام )ون دوالر ( مل45848ٌ-لــه )

للمدة نفسها بلغت من    قٌمة سالبة GDPاما نسبتها من ،  وموجبة (م قٌمة سالبة2011- 2019)

%( نتٌجة التراجع المستمر فً االٌرادات المتأتٌة من قطاع المحروقات لعدم 4.9-  ،% 1.3-) 

                               استقرار اسعار النفط فً االسواق العالمٌة .

                                                                                 (13جدول )      

 دوالر     ونسبتها من الناتج المحلً االجمالً فً الجزائر تطور العجز او الفائض

 العجز او الفائض (1) السنوات

 (2) ملٌون دوالر
العجز او الفائض /  (3) معدل النمو %

GDP (4) 
2000 5282 -------------- 9.6 

2001 2213 -58.10 4.0 
2002 132 -94.03 0.2 

2003 5667 4193.18 8.4 

2004 6052 6.80 7.0 

2005 12218 101.90 11.9 

2006 15838 29.62 13.5 
2007 6382 -59.70 4.8 

2008 13563 112.51 7.9 

2009 -9817 -172.40 -7.1 

2010 -2862 -70.84 -1.8 

2011 -2645 -7.60 -1.3 
2012 -10128 282.91 -4.9 

2013 -2048 -79.80 -0.9 
2014 -16312 696.50 -7.6 

2015 -45848 181.06 -28.0 
2016 -20876 -54.50 -13.0 

2017 -9327 -55.32 -5.6 

2018 -10884 16.70 -6.3 
2019 -8249 -24.20 -4.9 

، 2014، 2009،   2005طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ ) انًصذر :

2019  ،(2020 . 

 ( ػًّ اٌببحذ 3اٌؼّٛد ِٓ  ) 

 ( 10( ِٓ ػًّ اٌببحذ ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضذٚي)4اٌؼّٛد)  
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  2019 - 2000للمدة  فً الجزائر / تطور الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالًثالثاا 

ىـُالمؤشراتُالمستخدمةُلقياسُمتانةُالموقؼُالماليُلمدولةُ،ُأمفُدوفُشؾُمفُيفُالعاـُعدُالدُ ُيُ 
،ُالذيُ(1992ُوعادةُماُيستعمؿُفيُذلؾُمعيارُاتفاقيةُماسترختُ)ُاتفاقيةُاالتحادُاالوربيُعاـُ

يتصؼُُوعموماًُُ%،60لىُالناتجُالمحميُاالجماليُاقؿُمفُإيفُالعاـُيشترطُافُتكوفُنسبةُالدُ 
ُالدُ الدَُ ُنسبة ُكانت ُإذا ُالمالية ُباالستدامة ُالعاـ ُتتسـُيف ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُالى ُالعاـ يف

ُُ.ُُ(1)أوُبالتراجعُالتدريجيُعمىُالمدىُالطويؿُباالستقرار

تحتوُاالقتصادُالجزائريُ،ُإذُبذلتُفقدُظؿُالَديفُالعاـُلمجزائرُيمثؿُالعبءُاألكبرُالذيُيرزحُ
لىُإؿُالسيطرةُعميوُوتخفيضوُ،ُفمجأتُالحكومةُومنذُمطمعُاأللفيةُالجديدةُجيودًاُكبيرةُمفُأج

وىيُالسنةُالتيُحققتُفيياُالجزائرُفوائضُماليةُُ(2000إنشاءُ)صندوؽُضبطُالموارد(ُعاـُ)
مميارُدينارُُ(400.04أسعارُالنفطُفيُاألسواؽُالعالميةُُبمغتُبمقدار)ُارتفاعميمةُناتجةُعفُ

مفُىذهُالفوائضُقررتُالحكومةُالجزائريةُأفُتؤسسُىذاُالصندوؽُُاالستفادةلنفسُالعاـ،ُوألجؿُ
المساىمةُفيُسدادُوتخفيضُُفائضُإيراداتُالنفطُ،ُوىذاُمفُشأنوُُُامتصاصوالذيُيعمؿُعمىُ

تقميصُالديوفُالخارجيةُعفُُاستراتيجيةالجزائرُُاتبعتوعمىُضوءُذلؾُالديوفُالخارجيةُلمدولةُ
ُلمص ُالمالية ُالموارد ُمف ُوىامة ُالدولةطريؽُتسديداتُمسبقة ويمكفُُ،ندوؽُلمتقميؿُمفُمديونية

ُتوضيحُىذاُالمؤشرُمفُخالؿُمرحمتيفُ:ُ

 ( 2010 –2000ولى : تطور الدٌن العام الى الناتج المحلً االجمالً للمدة )مرحلة األال

(ُ ُالجدوؿ ُمعطيات ُالدُ 14ومف ُسجؿ )ُ ُلو ُمستوى ُأعمى ُالعاـ ُلألعواـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيف ُالفترة ُىذه خالؿ
(2003 - 2000ُ ُبمغتُ) 3.30ُُ(ـُوبمعدالتُنموُموجبة ،ُ%1.23ُ ُاما%0.40ُ، ،ُ )%

ُا ُسجمت ُلمناتج ُالعاـ ُالديف ُنسبةنسبة ُُبمغتُلياُعمى (62.8ُ ،ُ %64.4،ُ %63.4ُ،ُ %
مفُخالؿُسعيياُُاالقتراضوذلؾُنتيجةُقياـُالجزائرُبمعالجةُالتشوىاتُفيُمصادرُ(%53.2ُ

مفُالمصادرُالرسميةُالثنائيةُوتخفيضُمساىمةُالمصادرُالخاصةُُاالقتراضالىُرفعُمساىمةُ
ُ ُُاالقتراضفي ُمف ُالرغـ ُوعمى ُُارتفاع، ُلمجزائر ُالعاـ ُالماضيالَديف ُالقرف بالعقدُُقياساًُُمف

ُ ،ُ ُتفاقـُالالحؽ ُبعد ُاألخرى ُالمالية ُوالمؤسسات ُالدولي ُالنقد ُالىُصندوؽ ُالجزائر ُلجأت فقد

                                                           
1

، يجهح تذىز اقرصادَح  حمٍٍُ االسخذاِت اٌّبٌٍت فً اٌٍّّىت اٌؼزبٍت اٌسؼٛدٌتودُذ َافع وعثذ انعسَس عهٍ ، ( 

 .184 - 183، ص2016، 74عرتُح ، انعذد 
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لمبمدُومنياُُاالقتصاديعمىُالوضعُُانعكستلديياُ،ُوماُترتبُعمىُذلؾُمفُآثارُسمبيةُُالديوف
 االقتصاديُ.ُمستوىُالنموُُوانخفاضزيادةُالبطالةُ

(ُ ُعاـ ُبعد 2003ُأما ُالعمومية ُبدأتُالديوف ُـ ُُباالنخفاض( الجزائرُُانتيجتالتدريجيُعندما
ُذلؾُبُاستراتيجية عدُتحقيؽُفوائضُماليةُ،ُتقميصُالديوفُعفُطريؽُتسديداتُمسبقةُىامةُ،

2008ُ)ُعاـُوكاف ُـ ُُماًُحاسُعاماًُ( ُعرؼ ُلمَديفُانخفاضاًُإذ ُلمناتجُقويًا بمغُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبالنسبة
التيُرافقتُُوبالتاليُااليراداتُالنفطيةُخالؿُتمؾُالمدةنتيجةُالرتفاعُاسعارُالنفطُُ(9.9%ُُ(

وىذاُُ%(-17.92)سالبةُُدتُمعدالتُنموُالَديفُمعدالت،ُلذاُشيُاالقتصاديبرامجُاإلصالحُ
ُ ُبتقميصُميـ ُليا ُُلاللتزاماتسمح ُلمجزائر ُاألزمةُُاتجاهالمالية ُبداية ُوذلؾُقبؿ ،ُ ُالعالـ باقي
ُبقميؿ ُالعالمية ُارتفاعاًُُالمالية ُلمناتج ُالعمومية ُالديوف ُنسبة ُشيدت ُكما ُالىُُُُُُُُُُُُطفيفاًُُ، وصؿ

(ُـُوذلؾُنتيجةُانخفاضُصادراتُالنفط2010ُُ-2009ُ)ُي%(ُُفيُعام12.7ُ،12.0ُ% )
ُ(ُـُ.2008ُأسعارىاُبسببُتداعياتُاألزمةُالماليةُالعالميةُلعاـُ)ُانخفاضوُ

 (2019 – 2011: تطور الدٌن العام الى الناتج المحلً االجمالً للمدة ) المرحلة الثانٌة

ُأ        (ُ ُالمدة ُخالؿ ُفنالحظُمفُالجدوؿُ)2019ُ-2011ما ُافُاجماليُالديفُالعاـ14ُ( )
ُ)ُانخفض ُالمدة ُُ(2013ُ–2011ُخالؿ 45765ُ )ُحواليبمغ ُمميوف 38632،35442، )ُ

%(8.3ُ-%ُ،15.6ُ-%ُ،123.7ُسنويُموجبةُوُسالبةُ)ُنمودوالرُعمىُالتواليُوبمعدالتُ
عائداتُُالرتفاعنتيجةُُ( 16.89%-%23.0ُعمىُالتواليُ،ُونسبتياُمفُالناتجُانخفضتُمفُ)

ُ ُبالعمالت ُفوائضُمالية ُوتحقيقيا ُُ؛األجنبيةالنفط ُمف ُنوعًا ُتحقؽ ُجعميا ُفيُمما االستقرار
ُالعمومية ُُالمديونية ُفيُُاالبتعادوبالتالي ُالمالية ُالفوائض ُىذه ُإف ،ُ ُالسيادية ُالمخاطر عف

ُإيراداتُصافيوُ ُوتحقيؽ ُنفقاتيا ُتغطية ُأدتُالى ُبالصادراتُالنفطية ُالمرتبطة ُالعامة موازناتيا
الماليةُُاالستدامةوىذاُبدورهُأدىُالىُتعزيزُُايةُنسبةُكبيرةُمفُديونيوالتيُبدورىاُأدتُالىُتغط

لىُنضوبُمواردُصندوؽُضبطُإ2014ُدىُانييارُاسعارُالنفطُمنذُعاـُأ،ُوبالمقابؿُُلمجزائر
ُيعرؼُألىُالتمويؿُالنقديُالمباشرُإااليراداتُولجوءُالخزانةُالعامةُ ُ(التسهيالت الكمية)بػوُما

Quantitative Easing))ُُُمف ُلمناتجُحيثُارتفع ُالعاـ ُالديف ُنسبة وانعكسُذلؾُفيُتفاقـ
ُ.2019ُُ%ُعاـ26.0ُالى2014ُ عاـ17.5ُ%ُُ
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 ( 14جدول )                                           

 ونسبتها من الناتج المحلً االجمالً فً الجزائر ٌن العامتطور الد                   

 ملٌون دوالر       

 GDP الدٌن العام /  (3)%معدل النمو  (2)الدٌن العام (1)السنوات

(4) 
2000 34400 ------------- 62.8 

2001 35534 3.30 64.4 

2002 35972 1.23 63.4 
2003 36117 0.40 53.2 

2004 35698 -1.16 41.8 

2005 31353 -12.17 30.4 

2006 31041 -0.99 26.5 

2007 20658 -33.44 15.4 
2008 16956 -17.92 9.9 

2009 16637 -1.88 12.0 
2010 20457 22.96 12.7 

2011 45765 123.7 23.0 
2012 38632 -15.6 18.7 

2013 35442 -8.3 16.89 

2014 37350 5.40 17.5 
2015 32632 -12.60 19.9 

2016 42135 29.12 26.3 
2017 45107 7.05 26.9 

2018 66600 47.60 38.3 

2019 44300 -33.50 26.0 
، 2007،  2005 ،2003اٌّظذر :طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ )

2009 ،2014 ،2019  ،(2020 . 

  0107طٕذٚق إٌمذ اٌذًٌٚ ، لبػذة بٍبٔبث حمزٌز اٌخطٍؼبث االلخظبدٌت اٌؼبٌٍّت ، اوخٛبز .  

 ( ػًّ اٌببحذ .3اٌؼّٛد ِٓ  ) 

 ( 10( ِٓ ػًّ اٌببحذ ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضذٚي)4اٌؼّٛد)  

  

 

 

 



  المختارة النفطٌة البلدان فً العام الدٌن واستدامة الخام النفط اسعار بٌن العالقة تحلٌلالفصل الثانً .....

 
126 

استدامة الدٌن العام فً اسعار النفط الخام ومؤشرات المطلب الثالث : تحلٌل العالقة بٌن 

 ( 2019 – 2000للمدة )الجزائر 

ُاألساسيةُفيُتمويؿُالموازن ُالنفطُاحدىُالموارد ُوبالتاليُفأفُيشكؿُمورد ُلمدولةُ، يُأةُالعامة
عمىُاعتبارُافُايراداتُالنفطُتقمباتُفيُاسعارُالنفطُسيؤثرُعمىُمؤشراتُاستدامةُالديفُالعاـُ

ُوضعُ ُالحكومة ُعمى ُسيتوجب ُما ُوىو ،ُ ُالحكومية ُالقطاعات ُلكافة ُاألساسي ُالمحرؾ ىي
ُالتقمبات ُىذه ُاثار ُالتخفيؼُمف ُعمى ُحجـُاجراءاتُقادرة ُبتقميؿ ُُاما ُالعامة ُزيادةُأالنفقات و

ُااليراداتُالعامةُ،ُويمكفُتوضيحُالعالقةُمفُخالؿُمرحمتيف:ُ

           اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام للمدة  الولى : تحلٌل العالقة بٌنالمرحلة ا

(2000  - 2010 : ) 

وايجادُالعالقةُبينيماُنالحظُمفُالجدوؿُُالمتغيريفنحاوؿُفيُىذهُالفقرةُعمؿُمقارنةُبيفُكالُ
(15(ُ ُالمدة ُخالؿ ُاف )2000-2008 ُ ُفائض/ ُالجزائر ُحققت )GDPُُُُُُُُُُُُبمقدار ُالموازنة في
والذيُيتراوحGDPُُ/ُالعاـيفُالدُ ُانخفاضعمىُالتوالي،ُوبالمقابؿُنالحظُُ( %7.9، %9.6 )
،27.6ُُ)ُُارتفاعُاسعارُالنفطُمفُوافُالسببُفيعمىُالتواليُ،ُُ(% 9.9،%62.8ُبيفُ)ُما

 وكذلؾُ، طالنف عمى يالعالم الطمب زيادة إلى االسعار في االرتفاع ىذا ٌرجعيُو ،(ُدوالر94.4
 مناطؽ في تحدث التي االضطرابات بسبب النفطية االمدادات في انخفاض حدوث مف المخاوؼ
ُاالوسطُ، الشرؽ  تمؾ وانما عشوائية بصورة تتحرؾ ال وىي مرتفعةُاالسعار حركة بدأت اذفُ
ُأدىُ ،نفطال مورد اسعار فيُوازيةتغييراتُم تتبعيا ديدةع واحداث بأسباب مرتبطة الحركة مما
ُاحتياطاتياقيمةُالعائداتُالنفطيةُالتيُتحصؿُعميياُالجزائرُوىذاُناتجُعفُزيادةُفيُُارتفاعالىُ

انخفاضُمماُادىُالىُ،ُُوبالتاليُزيادةُقدرتياُعمىُتسديدُالديوفُوأعبائياُاألجنبيةمفُالعمالتُ
ُالعموميةُ.ُحجـُالمديونيةُ

(ُ ُاالعواـ ُسجمتُعجزا2010ًُُ-2009ُأما ُفقد ُـ )ُُ /GDPُ(ُ7.1ُ-بمقدار ،ُ%-1.8ُ)%
ُ ُ)ُلألزمةنتيجة ُلعاـ ُ ُالعالمية ُولكف2008ُالمالية ،ُ ُالنفط ُأسعار ُعمى ُألقتُبآثارىا ُوالتي (ـ

ُ /ُ ُالعاـ ُالَديف GDPُُشيدتُنسبة (ُ ُبمقدار ُتدريجيا ُويعزىُىذا12.0،12.7ُ%صعودا ،)%
ُالىُ ُالنسبة ُىذه ُفي ُُتدىورالتراجع ُالنفطية ُبمقدارُُالناجمةالعوائد ُالنفط ُانخفاضُاسعار مف

ُالعاـُفيُتمؾُالفترةُ.ُُيفحجـُالدَُُوارتفاعُفيـ2008ُدوالرُمقارنةُبالعاـ77.4ُُ
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             اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام للمدةانٌة : تحلٌل العالقة بٌن المرحلة الث

(2011  - 2019 : ) 

(ُ ُالدراسة ُمف ُاالخيرة ُسجمتُالفترة ُبمغ2011ُُُُُُُُُُُُُ-2019فيُحيف ُإذ ُومتناقصًا ُمستمرًا ُعجزًا (ـ
(%1.3 -ُ،ُ ُ-4.9ُ ُاالنخفاضُ) ُالنفطُالعالمية ُوواصمتُاسعار ،ُ )%107.5ُ–ُ64.0ُ)

،ُ ُُدوالر /ُ ُالعاـ ُالديف ُارتفاع ُنالحظ ُ)GDPُوبالمقابؿ ُبيف ُيتراوح  26.0%ُ،23.0والذي
األسعارُاالرتفاعُالبسيطُفيُُىذاُفقدُادىُذلؾُالىنتيجةُانخفاضُاإلنتاجُُ،ُُ%(عمىُالتوالي

ُا ُاستقرار ُالسعاروبعضُمف ُلكف ،ُ ُتؤدي ُقد ُاألسعار ُفي ُالزيادة ُمفُإىذه ُاإلنتاج ُزياده لى
مصادرُأخرىُوىوُماُيمكفُافُيتـُوبسرعة،ُوالذيُيؤكدُاتفاقيةُأوبؾُوالقرارُالذيُاتخذتوُىوُ

بسببُمخزوفُالنفطُالذيُتجاوزُُمذكورةالُسنواتالذيُشيدتوُأسعارُالنفطُفيُالاليبوطُالحادُ
انخفاضُسعرُالنفطُُالعوامؿُالرئيسيةُوراء،ُُوُحدةُاألمريكيةالمستوىُالمتوقعُلوُفيُالوالياتُالمت

،ُاستمرارُفائضُالعرض،ُوارتفاعُمخزوناتُالنفط،ُوتيرةُأبطأُمفُالنموُفيُاالعواـُالمذكورةفيُ
مماُادىُُاالسعاربسببُانخفاضُُالجزائريةُتراجعُإيراداتُالنفطُمماُأدىُالىاالقتصادُالصيني،ُ

ُ.ُُاتفيُتمؾُالفتُرGDPُ/اـيفُالعالدُ نسبةُالىُتراكـُ

ُالعج ُفيُزُأنستنتجُمفُذلؾُبالنسبةُلمؤشرُنسبة وُالفائضُمفُالناتجُفتشيرُالنسبُالمذكورة
لتبايفُاسعارُالنفطُوترتبطُمعوُبعالقةُطرديةُ،ُفتزدادُُ(ُإلىُتبايفُىذهُالنسبةُتبعا15ًُالجدوؿُ)

النسبةُمعُزيادةُاالسعارُوتنخفضُبانخفاضيا.ُاماُبالنسبةُلمؤشرُنسبةُالديفُالعاـُمفُالناتجُ
فتشيرُالنسبُالمذكورةُفيُالجدوؿُنفسوُإلىُتبايفُىذهُالنسبةُتبعاُلتبايفُاالسعارُالنفطيةُوترتبطُ

 . النسبةُمعُزيادةُاالسعارُوتزدادُبانخفاضياُبعالقةُعكسيةُفتنخفضُمعوُُ
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 ( 15جدول )                                            

  للمدة  فً الجزائر تحلٌل العالقة بٌن اسعار النفط العالمٌة ومؤشرات استدامة الدٌن العام

(2000 – 2019    )                                                             

اسعار  (1)السنوات
 $ (2)النفط

عجز او فائض / 
%GDP(3) 

الدٌن العام / 
GDP%(4) 

2000 27.6 9.6 62.8 

2001 23.1 4.0 64.4 

2002 24.3 0.2 63.4 
2003 28.2 8.4 53.2 

2004 36.0 7.0 41.8 
2005 50.6 11.9 30.4 

2006 61.0 13.5 26.5 
2007 69.1 4.8 15.4 

2008 94.4 7.9 9.9 

2009 61.0 -7.1 12.0 
2010 77.4 -1.8 12.7 

2011 107.5 -1.3 23.0 
2012 109.5 -4.9 18.7 

2013 105.9 -0.9 16.89 

2014 96.2 -7.6 17.5 
2015 49.5 -28.0 19.9 

2016 40.8 -13.0 26.3 
2017 52.6 -5.6 26.9 

2018 69.8 -6.3 38.3 
2019 64.0 -4.9 26.0 

 2019) -2015)االػٛاَطٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز اٌؼزبً اٌّٛحذ ، : انًصذر 

 -( 4،  3اٌؼّٛد ) ( 14 ،13ٚي )ذااٌببحذ ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضِٓ اػذاد 
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 (4)شكل                                            

 

 ( 15استناداا الى الجدول ) المصدر : من عمل الباحث
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تحلٌل العالقة بٌن اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام 
 فً الجزائر

 %GDP/ الدٌن العام  GDP/ %عجز او فائض  $اسعار النفط 
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 المبحث الرابع 

             اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في العراق لممدة تحميل العالقة بين
(2000 – 2019) 

 -:تطور انتاج النفط فً العراق ول : المطلب األ

ُالنفطييرادإ ُالقطاع ُاألُات ُالعنصر ُالمشاريعُتمثؿ ُفتزداد ُالعراقي ُاالقتصاد ُلتحريؾ ساسي
ُاالنتاجُواالحتياطيُالنفطيُجعؿُمفُ ُافُزيادة ُااليراداتُوتنخفضُبانخفاضيا، ُبزيادة التنموية

ُُو ُلمقطاعُاالقتصاديُ، ُمموؿُميـ ُالمورد  إلى دعت التي النفطية البمداف مف العراؽ يعدىذا
 إف اعتبار عمى ، األوبؾ منظمة خالؿُمف 1965 عاـ منذ الخاـ النفط استخراج تطور ضرورة

 قدرة زيادة عف فضاًلُُ، النفطي العرض وحركة الخاـ النفط أسعار في قراراست يحقؽ ذلؾ
 راتيجييتاالسُالخزيف اثر تقميؿ كذلؾ ، ما حدٍُ إلى الخاـ النفط سوؽ في التحكـ عمى المنظمة
ُُوأوبؾ خارج مف والعرض المستيمكة لمدوؿ والطوارئ ُنضوب سقؼ رفع تعني اإلنتاج يرتطُو،

 في مسألة اإلنتاج عممية إف المصادر لتمؾ الزمني العمر زيادة ثمة ومف النفطية حتياطياتاال
،1972ُُفيُاألوؿُمفُحزيرافُ،ُُوُبو لألخذ تطبيقيا النفطية الدوؿ أحسنت ما إذا األىمية غاية

ُالذيُأممتُبموجبوُأصوؿُشركاتُالنفطُالدولية69ُأصدرتُالحكومةُالعراقيةُقانوفُرقـُ) ،ُ)
وممتمكاتياُونقؿُممكيتياُإلىُشركةُالنفطُالوطنيةُالعراقية،ُلتبدأُحقبةُجديدةُفيُتاريخُالصناعةُ

1973ُراؽُيجنيُالمنافعُبعدُعاـُُ،ُوماُىيُاالُسنواتُقميمةُحتىُبدأُالعُ)*(النفطيةُالعراقيةُ
ُ(.1)مفُارتفاعُأسعارُالنفطُوتصاعدُمعدالتُإنتاجو

عراقيُال النفط انتاج انخفاض لىإ دتأ عديدة صعوبات مف العراؽ في النفطي القطاع يعاني
 الى ادت التي العوامؿ ىذه واىـ دائمة، وثروة نفطية ابار مف العراؽ ارض تحتويو بما مقارنة
 الذي والتخريب والنيب السمب واعماؿ االمني، الوضع اضطراباتُ ىو عراقيال االنتاجُتذبذب

 والمعدات اآلالت وتقادـ ، 2003 عاـ االمريكي االحتالؿ خالؿُالعراقيةُ المنشآتُلو تعرضت
 النفط اسواؽ في النفطية االسعار تقمبات منيا االخرى العوامؿ مف وغيرىاُالتحتية البنى وتدمير

                                                           
)*(

ػٍى ححذٌذ ِٕبؽك االسخزّبر ٌشزوبث اٌبذاٌت اٌفؼٍٍت ٌؼٍٍّت اٌخأٍُِ ٚاٌذي ٔض  0710ٌؼبَ  21وبْ لبْٔٛ  

( ِٓ االراػً اٌخبػؼت ٌسٍطزة 77.4إٌفؾ االصٕبٍت ٚاسخزصبع األراػً غٍز اٌّسخزّزة فؼالً ٚاٌخً شىٍج )

 . شزوبث إٌفؾ االصٕبٍت
1
 

 )
 . 343، يصذر ضاتق ، ص  الخظبدٌبث إٌفؾادًذ دطٍُ عهٍ إنهُرٍ ، 
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 مف% 80 يقارب ما تشكؿ رئيسة نفطية حقوؿ بثالثة عراقيال النفطي اإلنتاج كزتُر،ُيُالعالمية
 الجنوبية الرميمة وحقال ، 1934 عاـ بدأ الذي كركوؾ حقؿ ىي الحقوؿُوىذه ، الكمي اإلنتاج

ُُ (1951فييما اإلنتاج بدا المذاف والشمالية  مف الكثير ويعتقد ، التوالي عمى1962) و
 ثالثة إلنتاج ىاطويُرت يمكف العراؽُ في المنتجة الحقوؿ إف النفطي المجاؿ في االختصاصييف

إلىُ النفطيُإنتاجو يصؿ أف المتوقع مف الذي القرنة حقؿ ومنيا الحالي إنتاجيا إضعاؼ
 قريباًُ نفطياًُ حقالًُ 25 ونحو حالياًًُاُمنتجُحقالًُ 27 عراؽُال في يوجد ،إذ يومياًُ برميؿ آلؼ(750)

 في أيضاًُ ويوجد اإلنتاج عف وبعيد منتج غيرًاُنفطي حقالًُ 26 يقارب ما يوجد بينما مفُاإلنتاج
ُ.ُ(1ُ)عراؽُال في مختمفة مناطؽ في متوزعة استكشافية  رقعة65ُ العراؽُ

(ُتعدُمفُاسوء2002ُُ–2000ُأفُإنتاجُالنفطُالعراقيُخالؿُالمدةُ)ُ(16الجدول )يتضحُمفُ
ُالعراؽُُسنتيف ُخاضيما ُالمتاف ُالحرباف ُألحقت ُإذ ،ُ ُالعراقية ُالنفطية ُالصناعة ُبيا ُمرت التي

عفُعدـُقدرةُالعراؽُعمىُُأضرارًاُكبيرةُلمبنيةُالتحتيةُوالدمارُوالتخريبُلممنشآتُالنفطيةُ،ُفضالًُ
ُعميوُآنذاؾُ.ُةضُوالمفُرُعقوباتُاالقتصاديةمرتوُالحربُبسببُالعمارُماُدإعادةُإ

 بمغ فقد 2003  عاـ العراؽ بيا مر التي الحرب خالؿ تأثر الخاـ النفط مف عراقيال اإلنتاج اف
ُالسنوات عف منخفضة نسبة وىي ، يوميا ميؿ(ُالؼُبُر1377.8)ُُ حوالي العاـ ىذا في إنتاجو
والنيبُالذيُ التخريب واعماؿ التحتية البنىُوانييار االمني الوضع استقرار عدـ نتيجةُ السابقة

 النفطي االنتاج ازدادُفقد 2004 عاـفيُ ماأقؼُاالنتاجُالنفطيُبشكؿُجزئيُ،ُُوتُوادىُالىُ
نتيجةُعودةُالعراؽُإلىُسوؽُالنفطُالدوليةُبعدُرفعُالعقوباتُيُ/ب الؼ (2107.1ُُ(الى ليصؿ

ُالتيُدامتُثالثةُعشرُعامًاُوعمىُأثرُذلؾُارتفعُمعدؿُاإلنتاجُاليوميُلتمؾُالمدةُ.ُ

 مف نخفاضلالُدعا انو اي ي،/ب الؼ ( 1853.2) النفط انتاج بمغ فقد 2005 عاـ في واما
 وتيالؾُالنفطية المنشآت استيدفت التي التخريب اعماؿ الى ىذا االنخفاض سبب ويعزى جديد

 الخاـ النفط انتاج وصؿ فقد 2006 عاـُ ،ُوفي(2ُ)والغاز النفط قانوف وغياب والمعدات اآلالت

                                                           
1
 

)
 . 211ص ، ضاتق يصذر ، إٌفؾ الخظبد ، انرضا عثذ جعةر َثُم 

2
 

 )
 كهُح دكرىراِ، اطرودح ،ٚاٌّخضذدة إٌبػبت اٌطبلت ِٚسخمبً اٌؼزاق االلخظبد ضرٌ،ُاان جثار جاضى ادًذ

 . 85 ص ، 2015 انكىفح، جايعح واالقرصاد، االدارج
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 في االستقرار وعدـ التذبذب مف معاناتو  رغـ طفيفة زيادة محققاًُ ي/ب الؼ (1957.2ُ( الى
ُُ.االنتاج

 مقارنة زيادة بذلؾ محققاًُ(ُالؼُبُ/ي2183.7ُالىُ)ُ النفطي االنتاج وصؿُ 2007وفيُعاـ  
 االنتاج، معاودةُالى النفطية المنشآت بعض عودة الى الزيادة ىذه سبب ويعود الماضية بالسنة
 مف اليائمةُوالثروة النفطية االحتياطيات وحجـ يتناسب النتاجُالنفطُا في االرتفاع ىذا كاف واف

ُال في الموجودة الخاـ النفط ُفيُعاـ ُتأثر2008ُُعراؽ، ُاالنتاجُالنفطيُاالُانوُسرعافُما زاد
ُالع ُالمالية ُباألزمة ُالنفط ُعمى ُالطمب ُانخفض ُاذ ُالتشغيؿُإالمية ُبانخفاضُمستوى ُتأثره ثر

110ُدوالرُلمبرميؿُبعدُافُكاف40ُُوالبطالةُاذُانخفضُسعرُبرميؿُالنفطُالعراقيُحتىُوصؿُ
ُ ُوبعدىا ُالواحد ُلمبرميؿ ُأدوالر ُعاـ ُبمغ ُحتى ُتدريجي ُبشكؿ ُاالرتفاع ُفي ُاالنتاج 2010ُخذ

ُُو(2358.1 ، ُبرميؿُفيُاليـو ُـ ( ُعمىُعمأُمفُث ُالعراقية ؿُاتفاقاتُمعُشركاتُخذتُالحكومة
ُ.(1ُ)ُ(جوالت التراخيص) ػاجنبيةُمستثمرةُلغرضُزيادةُاالنتاجُالنفطيُفيُماُيسمىُب

2652.6ُُ(العراؽ انتاج بمغ 2011 عاـ وفي  جولة بعقود العمؿ تنفيذُـت ُ ذإ ي،/ب الؼ (
 زيادة في االستمرارُالى ادى مما ومجنوف الزبير القرنة غرب حقوؿ في والثانية االولى خيصاالتُر

 الدوؿُبيف متقدمة مراتب العراؽّوءُتب لىإ سيؤدي االنتاج في االرتفاع ىذا اف ويعتقد االنتاج
2ُ)ُالخاـ لمنفط المصدرة (ُُالؼُبرميؿُفي2979.6ُوصؿُاالنتاجُالنفطيُ)2013ُوفيُعاـُُ(
 كؿ انتاجية النخفاض عمييا العالمي الطمب وزيادة العالمية الخاـ اسعارُالنفط زيادة نتيجةاليوـُ
ُ.ُُ(3ُ)ُ)السعودية الكويت،ُتونس، سوريا، اليمف، قطر،( مف

ُعمى محافظاًُ بقى النفطي االنتاج اف إال العراؽ بيا مر التي الظروؼ ورغـ 2014 عاـ وفي
 النفط اسعار في الحاد االنخفاض مف بالرغـ ي/ب الؼ ((3110.5 وصؿ حتى بالزيادة استمراره
 بسنة مقارنة (3.1 %)بنسبة زادت السنة خالؿ النفطي االنتاج زيادة نسبة اف إال العالمية، الخاـ

 العامة الموازنة في الحاصؿ العجز لسد فيُاالنتاجُالنفطيُالحاجةُ الزيادة سبب ويعزى2013ُ
ُبعدُزيادةُالصادراتُالنفطيةُ.ُُمالية عوائد مف النفطي االنتاج يوفره ما خالؿ مف لمدولة

                                                           
(1)

 .9، ص2012، ِٕظّت االلطبر اٌؼزبٍت اٌّظذرة ٌٍبخزٚي، اٌخمزٌز االحظبئً اٌسٕٛي 
2
 

 )
 ص ، 2012 ، انطاقٍ ،1 ط ،االٔطالقخٍبراث  ٌٛٗ ،حّٕ فٛػى إٌفؾ اٌؼزاق الخظبد ، انعُثكٍ انذطٍُ عثذ

49. 
3
 

)
 94 ص ، 2013 ،اٌّٛحذ ًاٌؼزب مزٌزاٌخ،  بًاٌؼز إٌمذ طٕذٚق  
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ويبمغ2018ُُ(ُالؼُب/يُليرتفعُحتىُعاـ3504.1ُُ(وصؿُاالنتاجُالنفطي2015ُُوفيُعاـُ
 في مرتفعة كانت الخاـ النفط اسعار اف الى ىذه الزيادة سبب ويعزىُُ(ُُالؼُب/ي4458.0)

ُ.ُ(1)كذلؾُ مرتفعاًُ العالمي والطمبُ 2018 سنة مف االوؿ النصؼ

 ( 16جدول )                                      

 ( الف ب /ي2018 -  2000تطور انتاج النفط فً العراق للمدة )                

 انتاج النفط السنوات

2000 2810.0 

2001 2593.7 

2002 2126.5 

2003 1377.8 

2004 2107.1 

2005 1853.2 

2006 1957.2 

2007 2183.7 

2008 2280.5 

2009 2336.2 

2010 2358.1 

2011 2652.6 

2012 2942.4 

2013 2979.6 

2014 3110.5 

2015 3504.1 

2016 4164.0 

2017 4469.0 

2018 4458.0 
Source : Opec , Annual Statistical Bulletin , (2007,2012 and 2016,2019) 

 

 

 

 

 

                                                           
 .90، ص2019، ِٕظّت االلطبر اٌؼزبٍت اٌّظذرة ٌٍبخزٚي، اٌخمزٌز االحظبئً اٌسٕٛي ( 1
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 ( 2019 – 2000للمدة ) العراقتطور مؤشرات استدامة الدٌن العام فً المطلب الثانً : 

زراعيًاُفعوائدُالقطاعُالزراعيُُاقتصاداًُُالعراقيُفيُثالثينياتُالقرفُالماضيُبكونوُُأتسـُاالقتصادُ

ُ ُالكانت ُالعامة،القناة ُلمموازنة ُوتصديرُرئيسية ُإنتاج ُمستوى ُارتفاع ُالخاـُالنفطُولكف

ُلمرض الهولندي                    وظيػػػرُفيماُبعدُماُيسمىُاُألقىُبظاللوُبشكؿُسمبيُعمىُاالقتصادُالعػػػػراقيُ،

Dutch Disease) )ُاسترخىُاالقتصاد ُالزراُالعراقيُإذ ُالقطاع ُتاركًا ُالنفط عيُعمىُوسادة

ُالتيُخاضياُالعراؽُمعُإيرافُوالكويتُ.وبُيصارعُالبقاء،ُخاصةُبعدُالحُر

ُعانىُ ُإذ ُالزراعي ُالقطاع ُمف ُحظًا ُأوفر ُاآلخر ُىو ُيكف ُفمـ ُالصناعي ُالقطاع أما

مماُكرسُمفُمفيوـُأحاديةُاالقتصادُالعراقيُوجعموُُ؛ىماؿُوالتدىورُخالؿُالحقبُالسابقةُاإل

ُريعيًاُيعتمدُعمىُالعوائدُالنفطيةُفيُتمويؿُخزائنو.ُيتسـُبكونوُاقتصاداًُ

ُعمىُمفترؽُطرؽُ،ُبوجودُإطارُاقتصاديُمعطؿُالىُحدُكبيرُ،ُُُ إذُيقؼُالعراؽُاليـو

ُيؤديُالىُاختالالتُفيُالتوازفُاالقتصاديُبصورةُ مفُشأنوُتعطيؿُاالستثمارُالضروريُمما

(ُمميارُبرميؿُوىوُيحتؿُالمرتبة143ُتقدرُبػ)ُنفطيُىائؿاحتياطيُُامتالكوكبيرةُ،ُبالرغـُمفُ

ُفيُال ُعفُالثالثة ُقمياًل ُشيئًا ُفيُالوقتُالحاليُتقدـ ُالثروة ُفأفُىذه ،ُ ُوكندا ُالسعودية ُبعد عالـ

اإليراداتُالناشئةُعفُبيعُالنفطُ،ُووجودُإطارُسياسةُُاستخداـكونياُموردًاُماليًاُ،ُفمفُالطبيعيُ

ُاُاقتصادية ُالسياساتُالقطاعية ُمفُخالؿ ُمنصؼُ، ُواسع ُمستداـ ُلنمو ُمسارًا لمستيدفةُيرسـ

ُوتخصي ُإذ ُعمىُالنموُإصاتُالموازنة، ُالقدرة ُتعطيو ُالعراقيُيمتمؾُامكاناتُكبيرة فُاالقتصاد

والتقدـُوكؿُماُيحتاجوُىوُتوظيؼُتمؾُاالمكاناتُوالقدراتُعبرُسياساتُاقتصاديةُسميمةُوقيادةُ

ُ ُتمؾُالسياساتُُوكفوءةمخمصة ُلتنفيذ ُعمىُتعبئتيا ُفأفُتحميؿُ(1)قادرة ُلذا تطوراتُاالقتصادُ،

                                                           
 (1)

 .12-11،ص2015، 1،طٚاسؾ / اٌؼزاق( )اسخشزاف ِسخمبً االلخظبد اٌؼزالً ، أدَة قاضى شُذٌ ،  
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ُ ُالمستقبمية ُلممسارات ُعممي ُرصد ُىي ُانما ُالعراقي ُالتطرؽ ُسيتـ ُلذا ُتطوراتُمؤشراتُإ، لى

ُيفُالعاـُكماُيميُ:ُاستدامةُالدُ 

  -:: حطٛر ِؤشز إٌبحش اٌّحًٍ االصّبًٌ ٚالً أ

ُمستوىُالنشاطُاالقتصاديُأليُبمدعدُالناتجُالمحميُاالجماليُمفُالمؤشراتُالميمةُفيُقياسُيُُ

يستعمؿُىذاُُيضاًُأُوُ،رُفيوُإحصائيًاُلقياسُالنموُاالقتصاديتستعمؿُنسبةُالتغيُ ُفضاًلُعفُذلؾ

ُلمبمد ُاالقتصادية ُالسياسة ُالمؤشراتُاألخرىُفيُرسـ ُمع ُُالمؤشر ُتطورُ، ُفاف  ُعامة وبصورة

الناتجُالمحميُاإلجماليُونموهُفضاًلُعفُالدخؿُالقوميُفأنيماُيعبرافُعفُالتطورُفيُالمستوىُ

ُ(1)لألفرادالمعيشيُ ُبيفُالدوؿُالعربيةُويُُ، ُمتقدما ُالتيُتحتؿُموقفًا ُالعراؽُمفُالدوؿُالنفطية عد

ُفضالًُ ُاحتياطاتيا ُلضخامة ُلمنفط ُالمنتجة ُُوالعالمية ُاألأُنوُُأعف ُلمنظمةُحد ُالمؤسسيف عضاء

ُلممواردُاالجنبيةأحدُأويعدُالقطاعُالنفطيُُوبؾُ،أ ُىـُمرتكزاتُاالقتصادُالعراقيُلكونوُمصدرًا

ويمكن توضيح تطور الناتج المحمي  ،ُ(2)التيُتسيـُفيُتطويرُالقطاعاتُاالقتصاديةُاالخرىُ

 االجمالي من خالل مرحمتين : 

 (2010 – 2000)ٌٍّذة االصّبًٌ اٌّحًٍ إٌبحش حطٛر:  ٌٚىاأل اٌّزحٍت

ُالناتج في كبراأل النسبة تشكؿ والتي النفطية االيرادات عمى كمياًُ اعتماداًُ عراقيال االقتصاد يعتمد

ُتنويع باتجاه اليـو ينصب الدولة توجو فا فم الرغـ عمى %(47)تقريباًُ وتبمغ االجمالي المحمي

 الناتج في النمو تحقؽجديدةُ انتاجية قطاعات خمؽُفي يساعد التنويع ىذا اف اذ الدخؿ، مصادر

 وانخفاض ارتفاع وافُ ،عراقيال لالقتصاد والمتانة القوة تحقؽُبدورىاُ والتي االجماليُيالمحم

                                                           
1

 
 )

 ،دار انذايذ ،  1ط ،عًاٌ االردٌ، االلخظبد اٌىًٍ ِببدئ ٚحطبٍمبث،َسار ضعذ انذٍَ واتراهُى ضهًُاٌ قطف 

 .123،ص2006،
(
 2009،سبً حٌٕٛغ ِظبدر االٌزاداث اٌؼبِت، اٌذائزة االلخظبدٌت ،بحذ ِمذَ اٌى ٚسارة اٌّبٌٍت اٌؼزالٍت   2

 5ص،
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 التوقعات اف حيث ،عمىُالعراؽُ تؤثر التي السمبيةُ المخاطر ىـأمفُُ الخاـُتعد النفط اسعار

 لتطوير الكافية االمكانية الي التي والقدراتُ الموارد فالعراؽُيمتمؾُالكثيرُمُ اف الى تشير

 االجماليميُالمح الناتج شيد ،ُوقدُاالجمالي يالناتجُالمحم نمو في يـتس والتي االنتاج قطاعات

ُتذبذباًُ في ُالظروؼُ واضحاًُ العراؽ ُحروب البمد بيا رمُ  التي نتيجة  العقوبات وفرض مف

 المحميُالناتج تذبذب الى عوامؿُادت اميكاسعارُالنفطُالخاـُُ في والتذبذب الدوليةُاالقتصادية

الناتجُالمحميُاالجماليُلمعراؽُ(ُشيد17ُ،ُوكماُنالحظُُمفُالجدوؿُ)ُ(1)فيُالعراؽ االجمالي

ُتذبذباًُ ُالجارية ُُواضحاًُُباألسعار (ُ ُالمدة ُانخفضت2003ُ–2000ُخالؿ ُإذ )ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

بياُالعراؽُ مر التي الظروؼ بسببنموُسالبةُ،ُُ(ُمميوفُدوالرُوبمعدالت10621ُ–20969ُ)ُ

ُاوتحطي لمبمد المالية الموارد استنزاؼ الى ادى مما  منشأتو معظـ وتوقؼ التحتيةُلبنىـ

ُوالخدمية االنتاجية ( االقتصادية ُباألسعارُ( ُاالجمالي ُالمحمي ُانخفضُالناتج ُذلؾ ُاثر وعمى

ُ.ُُ(2)الجارية

ُارتفاعوُُُووعا ُالجارية ُباألسعار ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُُد ُعاـ ُبيف2003ُُبعد ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأي

(2004-2008 ُ ُعاـ ُليصؿ )2008ُُ 107672ُ)حوالي ُبعاـ ُمقارنة ُدوالر ُمميوف )2004ُ

،ُوكاف2008ُُ(عاـ48.50ُ%(ُمميوفُدوالرُ،ُليصؿُمعدؿُالنموُُالىُُ)24700والذيُبمغُ)

القطاعُُُسببُاالرتفاعُُىوُارتفاعُالصادراتُالكميةُالناجمةُعفُزيادةُتصديرُالنفطُالخاـُالف

ُال ُالقطاع ُىو ُباإلنتاجُرئيسيالنفطي ُاستمر ُُالذي ُان، ُاالجماليُوقد ُالمحمي ُالناتج خفض

ُ ُعاـ ُالجارية ُ)2009ُباألسعار ُالى ُ ُالجارية ُباألسعار ُالناتج ُدوالر94291ُليصؿ ُمميوف )

ُ ُبعاـ ُ)2008ُمقارنة ُ ُبمغ 107672ُالذي ُسنوي ُنمو ُوبمعدؿ ُدوالر ُمميوف )ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبمغسالب

                                                           
1)

  7، ص 0100اٌبٕه اٌّزوشي اٌؼزالً ، اٌّذٌزٌت اٌؼبِت ٌإلحظبء ٚاالبحبد ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌسٕٛي ،  
0)

 .9، ص 0112اٌبٕه اٌّزوشي اٌؼزالً ، اٌّذٌزٌت اٌؼبِت ٌإلحظبء ٚاالبحبد ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌسٕٛي ،  
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الى2008ُُُ(ُدوالرُعاـ94.4ُتراجعُالحاصؿُفيُاسعارُالنفطُمفُُ)البسببُ%(ُ،12.40ُ-)ُ

(61.0ُُ ُعاـ ُدوالر )2009ُُ ُتداعيأعمى ُثر ُالعالمية ُالمالية ُاالزمة ُأات ُانخفاضُُإدت لى

ُالمحميُ ُالناتج ُتكويف ُفي ُالنفطي ُالقطاع ُمساىمة ُنسبة ُانخفض ُوبذلؾ ُالنفطية االيرادات

ُ ُنمو ُانخفاضُمعدؿ ُالى ُذلؾ ُادى ُنفسةاالجمالي ُالعاـ ُفي ُذلؾُُالناتج ُبعد ُالناتج ُليعود ،

ُ%(ُمحققا24.20ًُ)ُنموُ(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿ117138ليصؿُالىُ) 2010 باالرتفاعُفيُعاـُ

سعرُبرميؿُالنفطُالخاـُ،ُيعزىُسببُالزيادةُالىُارتفاعُمعدؿ2009ُُبذلؾُزيادةُمقارنةُبعاـُ

 .ُُ(ُدوالرُلمسنةُالماضية61.0ُدوالرُمقابؿُ)77.4) )الى

 (2019 – 2011)ٌٍّذة االصّبًٌ اٌّحًٍ إٌبحش حطٛر: اٌزبٍٔت اٌّزحٍت

ُبياناتُالجدوؿُ) ُمتابعة ُارتفاعا17ًُ) وعند فيُُمستمراًُُيتبيفُإفُالناتجُالمحميُاالجماليُيشيد

ُ ُالعاـ ُحتى ُليبمغ2013ُُُُُُُُُُُُُُُُقيمتو ُلو ُقيمة ُاقصى ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُعنده ُسجؿ والذي

،ُإفُىذاُاالرتفاعُ%(11.40ُوحقؽُمعدؿُنموُسنويُموجبُبمغُ)(ُمميوفُدوالرُ،207124ُ)ُ

لكفُفيُاالعواـُ،  إلىُارتفاعُأسعارُالنفطُالخاـُالعالميةُأغمبوُُُيعودُفيُالناتجُالمحميُاإلجمالي

2014ُُ 2015ُُو ُىذا ُوبمغ ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج (192772ُ)ُاالنخفاضانخفضُمقدار

ُدوالر157015و) ُمميوف )ُُ ُالتوالي ُبمغتُ)عمى ُ ُسالبة ُسنوية ُو6.90ُ-وبمعدالتُنمو )%

(18.50-ُ ُويعزىُىذا ُالنفطُخالؿُالنصؼُالثانيُمفُالعاـُُاالنخفاض%( ُأسعار إلىُتراجع

 ُ.دوالرُلمبرميؿ50ُذُانزلؽُسعرُالنفطُإلىُدوفُإ2015ُعاـُفيُُباالنخفاضواستمراره2014ُُ

ُ)ُوعا ُاالعواـ ُخالؿ ُاالرتفاع ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُبمغت2019ُ–2016ُد )ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ ُبػ205230ُُ–157839ُ) ُقدرت ُمتباينو ُنمو ُوبمعدالت ُدوالر ُمميوف )ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

نتيجةُالرتفاعُاسعارُالنفطُُالعالميةُفوؽُ%(ُ،%13.30ُ،3.06ُ،11.30ُ%ُ،0.50%ُُ)ُ
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مماُادىُالىُارتفاعُالناتجُالمحميُاالجماليُومتوسطُنصيبُالفرد2015ُُدوالرُمقارنةُبعاـ50ُُ

ُمفُالناتجُفيُتمؾُالفترةُ.ُ

 ( 17جدول )                               ُُُُُُُُُُُُُ

 فً العراق GDPتطور الناتج المحلً االجمالً                             

  دوالر                                                                               

 السنوات
(1) 

الناتج المحلً االجمالً 
 (2)ملٌون دوالر

 معدل النمو %
(3) 

2000 20969 ------------ 

2001 17682 -15.70 
2002 17437 -1.40 

2003 10621 -39.0 

2004 24700 132.60 

2005 36243 46.70 
2006 54846 33.90 

2007 72486 32.20 

2008 107672 48.50 

2009 94291 -12.40 

2010 117138 24.20 
2011 157994 34.90 

2012 185945 17.70 

2013 207124 11.40 
2014 192772 -6.90 

2015 157015 -18.50 
2016 157839 0.50 

2017 175683 11.30 
2018 199134 13.30 

2019 205230 3.06 
 ، 2013، 2009،   2005طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ )انًصذر :

2019  ،(2020. 

 ( من عمل الباحث3العمود ) 
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 ( 2019 -2000للمدة ) فً الموازنة العامة فً العراق و الفائض جز: تطور مؤشر الع ثانٌاا 

ُجانب االيرادات العامةمفُالمعروؼُافُالموازنةُالعامةُبشكؿُاساسيُتتكوفُمفُجانبيفُ،ُىماُ
فيُالجانبُ،ُويتـُتقييدُالبنودُالخاصةُبياُعميوُالدولةُمفُدخوؿُُماُتحصؿوالذيُيعبرُعفُ
،ُوالذيُيسجؿُُجانب النفقات العامةخرُمفُالموازنةُفيوُماُالجانبُاآلأ،ُُالدائفُمفُالموازنة

فيوُجميعُالمصروفاتُالتيُتقوـُبياُالدولةُ،ُويتـُتقييدُالفقراتُالخاصةُبياُفيُالجانبُالمديفُ
ُلتعبرُعفُالمركزُ ُواحدة ُمالية ُىذيفُالجانبيفُفيُوثيقة ُالعامة ُالموازنة ُوتجمع ،ُ مفُالموازنة

ُن ُفي ُيتحقؽ ُوما ُلمبمد ُعجُزالمالي ُكاف ُسواء ُالمالية ُالسنة ُفاُاًُياية ُتوضيحُُئضاًُاـ ُويمكف ،
ُوُالفائضُفيُالموازنةُالعامةُمفُخالؿُماُيميُ:ُأمؤشراتُالعجزُ

 (2019 –2000)تطور مؤشر االٌرادات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً . 1

إلخُ(ُُ،ُ...لغازتيوُمفُمصادرُالطبيعةُمثؿُ)النفطُ،ُاأزنةُالعراؽُاالتحاديةُأشكااًلُمتتضـُموا  
ُعاـُ ُفي ُالحرب ُانتياء ُوبعد ،ُ )ُ ُالرسـو ،ُ ُ)الضرائب ُمثؿ ُسيادية ُمصادر ُمف ُالمتأتية أو

(ـُكافُيوجدُنوعًاُآخرُمفُاإليراداتُولكنوُالُيدخؿُضمفُاإليراداتُالعامةُالتيُتموؿ2003ُ)
ُالداخمي ُالَديف ُأو ُالخزينة ُحواالت ُوىي ُاالتحادية ُعجزُ،الموازنة ُتمويؿ ُطرؽ ُمف ُُُُُُُُُُُُُوىي

ُ.(1)الموازنةُ

فيُموازنةُالعراؽُاالتحاديةُالبدGDPُُلغرضُالوقوؼُعمىُتطورُاإليراداتُالعامةُكنسبةُمفُُ
(ُ ُالدراسة ُمدة ُخالؿ ُالعامة ُاإليرادات ُحجـ ُتطور ُدراسة 2019ُ-2000مف ُـ من خالل (

 مرحمتين : 

 ( 2010 – 2000) االجمالًكنسبة من الناتج المحلً تطور االٌرادات العامة  ولى :المرحلة األ

ُا ُتطور ُتوضيح ُيمكف ُخالؿ ُالعامة ُالمرحمةاليرادات ُإذُُ(18، باالستعانة بالجدول )ُىذه ،
(889.50ُالىُ)2000ُ(ُمميوفُدوالرُعاـ587.06ُيتضحُافُااليراداتُالعامةُارتفعتُمفُ)

الناتجُالمحميُُمف،ُكماُارتفعتُنسبتيا48.60ُُ%)بمعدؿُنموُسنويُ)2002ُمميوفُدوالرُعاـُ
ُ (ُ ُمف ُ)2.80االجمالي ُالى ُبموجب%%5.10ُ( ُااليراداتُالنفطية ُبسببُزيادة ُذلؾ ُوكاف )

،ُلعاـ986ُىوُبرنامجُاألمـُالمتحدة،ُالصادرُبموجبُقرارُمجمسُاألمفُالرقـُ)ُمذكرةُالتفاىـ
                                                           

(1)
اٌّٛاسٔت اٌؼبِت ٌٍذٌٚت ِمبرٔت ببحفبلٍبث اٌخزحٍببث اٌّسبٔذة اٌخً ٚلؼٙب اٌؼزاق فً ػبَ عًار عثذ انجثار ،  

 .  2، ص 2002، تغذاد ،  االقرصادَح، انذالرج ، ٚسارة اٌّبٌٍت  (0114َ)
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ُالغذاء1995 ُمقابؿ ُالنفط ُبرنامج ُالمسمى ُيسمحOil for Food Program ؛ ُبرنامج ُوىو
بتصديرُجزءُمحددُمفُنفطو،ُليستفيدُمفُعائداتوُفيُشراءُاالحتياجاتُاإلنسانيةُلشعبو،ُ اؽلمعُر

 (ُ.ُتحتُإشراؼُاألمـُالمتحدة

ُُُ ُفيُعاـ ُالحربُاالخيرة 2003ُُوبعد ُإارتفعتُااليراداتُالعامة ُدوالر1108ُُ)لىُ) مميوف
ُنسبةُااليراداتُالعامةُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُفقد24.60ُبمعدؿُنموُسنويُ)ُ %(ُ،ُاما

ُ%(ُبسببُزيادةُااليراداتُالنفطيةُ.10.40ُارتفعتُالىُ)ُ

متُ(ُمميوفُدوالرُوسج21989ارتفعتُااليراداتُالعامةُوبمغتُ)2004ُُحيثُنالحظُفيُعاـُ
مفُالناتجُبمغتُُُعمىُنسبوُأ%(ُ،ُوكذلؾُسجمت1884.60ُسنويُبمغُنحوُ)ُُنمواعمىُمعدؿُ

ُ ُال89.0%) ُرفع ُبسبب ُوذلؾ ُالدولية( ُاالقتصادية ُزيادةُُعقوبات ُالى ُادى ُمما ُالعراؽ عف
ُلصادراتُالنفطيةُفيُتمؾُالفترةُ.ا

(66544ُ،ُإذُبمغتُ)2008ُُحققتُااليراداتُالعامةُاعمىُمستوىُلياُخالؿُىذهُالمرحمةُعاـُ
54.30ُسنويُ)ُُنمومميوفُدوالرُبمعدؿُ ُبمغتُنسبتيا الناتجُالمحميُاالجماليُُمف%(ُ،ُكما

ُفيما61.8ُ) .ُ ُالنفطية ُالعوائد ُكانتُبسببُزيادة ُااليراداتُالعامة ُفي ُالزيادة ُىذه ُواف ،ُ )%
ُإذُحققتُمعدؿُنمو47035ُُالىُ)2009ُُانخفضتُااليراداتُالعامةُعاـُ ُمميوفُدوالرُ، )

ُ (ُ ُسالب 29.31ُ-سنوي ُالعا%( ُااليرادات ُنسبة ُأما ُفقدُ، ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ُالى مة
ببُاالزمةُالماليةُخالؿُتمؾُالفترةُالتيُادتُالىُانخفاضُ%(ُوكافُذلؾُبس49.9تراجعتُالىُ)

وبالتاليُانعكستُعمىُُ،اسعارُالنفطُنتيجةُانخفاضُالطمبُالعالميُمفُقبؿُالدوؿُالصناعية
النشاطُاالقتصاديُمفُخالؿُانخفاضُحجـُااليراداتُالعامةُ،ُبعدُذلؾُعاودتُااليراداتُالعامةُ

وحققتُمعدؿُنموُسنويُبمغُحواليُ(ُمميوفُدوالر59981ُبمغتُنحوُ)2010ُُاالرتفاعُعاـُ
فاعُالعوائدُ%(ُنتيجةُارت51.2%(ُ،ُاماُنسبتياُمفُالناتجُالمحميُاالجماليُبمغتُ)27.50ُ)

ُالنفطيةُمرةُاخرىُ.ُ

 ( 2019 –2011: تطور االٌرادات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً) المرحلة الثانٌة

(ُ ُفيُالمدة ُب2012-2011أما ُإذ ُارتفعتُاإليراداتُالعامة ُفقد ُعاـُ(ـ مغتُأعمىُمستوىُليا
(2012ُ ُ)(ـ ُمميوفُدوالرُوبمعدؿُنموُسنوي102759ُكانتُقيمتيا )(ُ ُفي10.50ُبمغ ،ُ )%
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بسببُالزيادةُفيُاسعارُالنفطُالتيُشيدتياُالسوؽُ %(ُ،GDP(ُ)55.8حيفُبمغتُنسبتياُمفُ)
(ُحيث2016ُُ–2013ُنخفضتُااليراداتُالعامةُخالؿُاالعواـُ)ُاُالنفطيةُ.ُولكفُسرعافُما

ُ (ُ 46395ُُ–97633ُبمغت ُسالب ُسنوي ُنمو ُوبمعدؿ ُالتوالي ُعمى ُدوالر ُمميوف ُُُُُُُُُُبمغُ(
ُ (-4.98ُُ ،ُ %-22.40ُ ،ُ ُالتوالي ُعمى ُمفأ%( ُانخفضت ُالناتج ُمف ُنسبتيا ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُما
بُبسب وكذلؾ لمبرميؿ دوالر (20ُالىُ) %(ُبسببُانخفاضُاسعارُالنفط29.4ُ-41.6ُ%)ُ

ُتردي واستمرار المستقرة غير السياسية االوضاع في والمتمثمة العاـ ىذا في حدثت التي التطورات
ُعدد في تواجدت التي االرىابية المجاميع ضد انطمقت التي العسكرية والعمميات االمني الوضع

 المناطؽ ىذه في اليامة النفطية الحقوؿ عمى السيطرة فقداف الى ادت ، العراقية المحافظات مف
 لإليرادات جديدة مصادر عف والبحث العامة النفقات ضغط الى العراقية الحكومة دفعُمماُ،

 ، العامة االيرادات تكويف في مساىمتيا نسبة ورفع النفطية غير االيراداتُدور وتفعيؿ العامة
 النفط واسعار جية مف العراؽ في ) العامة االيرادات( العامة الموازنةُبيف المستمر االرتباط لفؾُو

 بعد وذلؾ ،االسود بالذىب النفط وصؼ يستمر لـ،ُ  خرىأُجية مف الدولية السوؽ في الخاـ
 غرب لمتوسط النفط برميؿ سعر وبموغ2014ُُ عاـ مف الثاني النصؼ في اسعاره انخفاض
 والمصدرة المنتجة الدوؿ لدىُتراكـ وافُ، 2016 عاـ بداية في لمبرميؿ دوالرُ ( 27)تكساس
 والصحة التعميـُتطوير في استغالليا الدوؿ تمؾ بعض تحسف لـ ضخمة مالية واردات لمنفط
ُقوية دولة اصبحت بانيا العتقادىا الوطني االقتصاد في الفاعمة اإلنتاجية القطاعات وتنمية
 في كبير عجز مف عديدة ولسنوات تعاني يجعميا سوؼ الريعية الموارد عمى اعتمادىا اف ونست

 التنمية وتحقيؽ واالقتصادي السياسي االستقرار الوصوؿ مف تمكنيا وعدـ العامةُموازناتيا
ُ.ُ(1)ُالمستدامة

ُقؿُمفُاالعواـُالسابقةأ(ُلكفُبشكؿ2019ُُ–2017ُلألعواـُ)ُدتُااليراداتُالعامةُاالرتفاعُوعا
ُنسبتياُمف1.02ُ%ُ،37.80ُ%ُ،40.90ُوبمعدالتُنموُموجبةُمتناقصةُبمغت)ُ %(ُ،ُاما

ُ ُالناتج (ُ ُالتالي ُالنحو ُواالنخفاضُعمى ُاالرتفاع ُبيف ُمتباينة 37.2ُُكانت ،ُ%45.2ُ،ُ%
ُاسعارُالنفطُفيُاالسواؽُالعالميةُ.ُُلىُاضطرابإ%(ُيرجعُذلؾ44.3ُ

                                                           
1)

 االنكرروٍَ انًىقع عهً ، 2016 عاو ،) اٌؼزبً إٌفطً اٌخزٌف سٕت( ، عثًاٌ عهٍ فاضم 

rhttp://iraqieconomists.net/a 
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ُ(18جدوؿُ)ُ

                         الً فً العراقتطور االٌرادات العامة ونسبتها من الناتج المحلً االجم          

 دوالر                                                                                   

 السنوات
(1) 

 االٌرادات العامة
 (2)ملٌون دوالر

االٌرادات العامة /  (3) معدل النمو %
GDP% (4) 

2000 587.06 ---------- 2.80 
2001 598.60 1.96 3.40 

2002 889.50 48.60 5.10 

2003 1108 24.60 10.40 
2004 21989 1884.60 89.0 

2005 27002 22.80 81.0 
2006 32709 21.13 59.6 

2007 43117 31.81 58.1 

2008 66544 54.30 61.8 
2009 47035 -29.31 49.9 

2010 59981 27.50 51.2 
2011 92996 55.04 59.0 

2012 102759 10.50 55.8 
2013 97633 -4.98 41.6 

2014 90364 -7.40 39.5 

2015 59766 -33.90 38.1 
2016 46395 -22.40 29.4 

2017 65390 40.90 37.2 
2018 90084 37.80 45.2 

2019 91004 1.02 44.3 
،  2012، 2009،   2005طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ )انًصذر :

2015 ،2018 ،(2020 . 

 (ػًّ اٌببحذ .3اٌؼّٛد ِٓ ) 

 ( ػًّ اٌببحذ ببالػخّبد 4اٌؼّٛد ِٓ )( 17ػٍى بٍبٔبث اٌضذٚي. ) 
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                  تطور مؤشر النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً . 2

(2000 – 2019):- 

ُبسبب خاص، بشكؿ الجارية والنفقات عاـ بشكؿ الحكومي اإلنفاؽ حجـ بتزايد المدة ىذه تميزت
 العامة النفقات ازدادت إذ الدولية، العقوبات وفرض سمبية، آثار مف تبعيا ما و الحرب ظروؼ

،2003ُُبعدُعاـُُما مدة باستثناء العامة اإليرادات في الحاصمة الزيادة فاقت قد نموُبمعدالت
 أكثرُاألحياف أغمب في الجاري الجانب عمى تركزت قد العامة النفقات في الزيادة نسبة أف كماُو

 بناء أعادة عمى أنصبت والتي النادرة الحاالت بعض عدا االستثماري اإلنفاؽ في الزيادة نسبة مف
ُتوضيح لذا الحرب، دمرتوُما ُالمحميُ يمكف ُالناتج ُمف ُكنسبة ُالعامة ُالنفقات ُمؤشر تطور

ُ(ُمفُخالؿُمرحمتيفُ:2019ُُ–2000ُاالجماليُخالؿُمدةُالدراسةُ)

  :(2010 – 2000) المرحلة األولى : تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً 

تزايدُالمستمرُ(ُ،ُنالحظُافُالنفقاتُالعامةُقدُشيدتُحالةُمفُال19مفُخالؿُمعطياتُالجدوؿُ)
(ُمميوفُدوالر1547.70ُُ–776.50ُ(ُوالتيُتتراوحُبيفُ)2002ُُ-2000إذُسجمتُاالعواـُ)ُ

،ُاماُنسبةُالنفقات51.15ُُ%)ُ،ُ%31.90عمىُالتواليُ،ُوبمعدؿُنموُسنويُموجبُقدرُبػ)ُ
فرضتُعقوباتُُوافُسببُىذاُاالرتفاعُيرجعُالى8.90ُ%)ارتفعتُالىُ)GDPُُُالعامةُالىُ
صدارُالنقديُالجديدُلكيُالوكذلؾُاعتمدتُالحكومةُعمىُاُ،ُيةُعميوُتعويضاتُدولاقتصاديةُُو

 قد أنيا إالُ،مدةنفاؽُالىُالزيادةُفيُتمؾُالوىذاُماُدفعُاالُتموؿُالموازنةُواعادةُماُدمرتوُالحرب
-%) سالب سنوي نمو معدؿ حققتُإذ ، دوالر مميوف (1024) إلى 2003 عاـ تراجعت

 ذلؾ وكاف اإلجمالي، المحمي ناتجال مف (9.60%) العامة النفقات نسبة كانت و ،(33.80
ُ.الثالثة الخميج حرب بسبب المدة تمؾ في التنموية والخطط المشاريع أغمبؼُتوق بسبب

(49257ُ -21412(ُوالتيُتتراوحُبيفُ)2008-2004دتُاالرتفاعُخالؿُاالعواـُ)نياُعاأالُإ
(ُعمىُالتوالي85.90ُ%ُ،%1991.01)حواليُسنويُبمغُنموبمعدؿُ،ُعمىُالتواليُدوالرمميوفُ

ُتاًُتفاُو مسجمة المستويات ىذه ضمف بالتذبذب GDPُالىُالعامةُ النفقاتنسبةُُاستمرت وقدُ،
وافُُ%(45.7ُ%ُ،46.3ُ،35.7ُ%،52.8ُُ%%ُ،86.7ُبيفُاالرتفاعُواالنخفاضُبمغتُ)ُ

(ُ)زيادةُاالنفاؽُالجاريةُعمى2003ُسببُذلؾُىوُزيادةُرواتبُالموظفيفُبشكؿُكبيرُبعدُعاـُ)
ُُليةُُتوسعيةُلتنشيطُاالقتصادُفيُتمؾُالمدةُ.حسابُاالنفاؽُاالستثماري(ُايُاتباعُسياسةُما
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 سنوي نمو معدؿُحققت إذ ، 2009 عاـ دوالر مميوف (44784) إلى العامة النفقات تراجعت
 وكاف ،(47.5%) وصمتُالىُ اإلجمالي المحمي اتجالن إلى اإلنفاؽ نسبة،ُاماُ(9 -%)  سالب
ُلمعاـُنفسو.ُ المالية لالزمة نتيجة المالية السمطة بيا قامتُالتي االنكماشية السياسات بسبب ذلؾ

فشيدتُزيادةُفيُالنفقاتُالعامةُنتيجةُلالرتفاعُالتدريجيُفيُأسعارُُ(2010)ُوأماُالمدةُاألخيرة
ُالىُ ُباإلضافة ُالخاـ، ُالنفط ُتصدير ُو ُإنتاج ُمعدالت ُفي ُزيادة ُرافقتيا ُالتي ُو ُالعالمية النفط

ُُ؛توسيعُحجـُلمشاريعُالحكومةُالخدمية أدىُالىُاستمرارُالزيادةُفيُالنفقاتُالعامةُخالؿُمما
ُ%(ُ،33.90(ُـُوبمعدؿُنموُبمغُ)2010(ُمميوفُدوالرُعاـُ)59944تمؾُالمدةُفارتفعتُالىُ)

 %(ُ.51.2ُكماُارتفعتُنسبةُاالنفاؽُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُالىُ)ُ

 (2019 – 2010) : تطور النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلً االجمالً  المرحلة الثانٌة

 (ُ ُاالعواـ ُخالؿ ُحجميا ُفي ُارتفاعا ُالعامة ُالنفقات ُبمقدارُُُُُُُُُُُُُُُُ 2013-2011ُشيدت )
ُالتوالي 67314ُ-102168) ُعمى ُدوالر ُمميوف ُنموُ،ُ( ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبمغُُسنويُبمعدؿ
ُالنفقاتُالىُ %%13.30ُ،12.30) ُارتفعتُنسبة ُكما ُالتواليُ، ُعمى )GDPُُُبمغت ُوالتي
(42.7ُ ،%43.5ُ ُالتوالي ُعمى ُاالعواـُ%( ُخالؿ ُالعامة ُالنفقات ُانخفاض ُنالحظ ُولكف ،ُُُُُُُُُُ
(ُمميوفُدوالرُعمىُالتواليُ،ُبمعدؿُنموُسنوي63499ُُ-99432 (ُبمقدارُ)2016ُ-2014 )

(ُ ُُُ%-2.70سالبُبمغُ ُعمىُ%-9.10، ُالنفقاتُ( ُانخفضتُنسبةُمساىمة ُبينما التواليُ،
%(ُعمىُالتواليُيرجعُُذلؾُبسببُانخفاض40.2ُ%ُ،43.5ُ)وصمتُالىGDPُُالعامةُالىُ

الزيادةُالىُالنفقاتُُت(ـُفشيدتُعود 2019ُ–2017ُ،ُوأماُالمدةُاألخيرةُ)ُااليراداتُالنفطية
فيُمعدالتُإنتاجُُزيادةالتدريجيُفيُأسعارُالنفطُالعالميةُوُالتيُرافقتياُُلالرتفاعالعامةُنتيجةُ

(ُمميوفُدوالرُوبمعدالت94521ُُ–63759ُوُتصديرُالنفطُالخاـُإذُسجمتُالنفقاتُالعامةُ)ُ
ُُةموُتصاعدين 0.40ُُ)موجبة ،ُ%7.20ُُ ُالنفقات%38.30ُ، ُارتفعتُنسبة ُكما ،ُ ىُإل%(

GDPُُ(ُ.46.1ُ%ُ،36.3ُلىُ)ُإوصمت%ُُ
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 (19جدول )

 العامة ونسبتها من الناتج المحلً االجمالً فً العراق تطور النفقات 

 دوالر                                                                       

            النفقات العامة (1)السنوات
 (2ملٌون دوالر)

النفقات العامة /  (3)معدل النمو %
%GDP(4) 

2000 776.50 ----------- 3.70 

2001 1023.9 31.90 5.80 
2002 1547.70 51.15 8.90 

2003 1024 -33.80 9.60 

2004 21412 1991.01 86.7 
2005 17583 -17.90 52.8 

2006 25385 44.40 46.3 
2007 26497 4.40 35.7 

2008 49257 85.90 45.7 
2009 44784 -9.08 47.5 

2010 59944 33.90 51.2 

2011 67314 12.30 42.7 
2012 90176 33.96 49.0 

2013 102168 13.30 43.5 
2014 99432 -2.70 43.5 

2015 69859 -29.70 44.5 

2016 63499 -9.10 40.2 
2017 63759 0.40 36.3 

2018 68363 7.20 34.3 
2019 94521 38.30 46.1 

،  2012، 2009،   2005االلخظبدي اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ )طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز انًصذر :

2015 ،2018 ،(2020  . 

 (من عمل الباحث 3العمود ) 

 (17( من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )4العمود ) 
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                 و الفائض الى الناتج المحلً االجمالً للمدة تطور نسبة العجز أ. 3

(2000 – 2019) 

 فائضاًُ وُعجزاًُ محققة العامة والنفقات العامة االيرادات العراؽُمف في العامة الموازنة تتكوف
ُالبمد يعيشو الذي االقتصادي الواقع وأ الحكومة الييا تسعى التي ىداؼاألُحسب  شيدت إذ،

 لموازنات التخطيط مف بالرغـ مالية فوائض حالة البحث مدة خالؿ فيُالعراؽ العامة الموازنة
 السنة نياية في العامة االيرادات مف يجعؿ العالمية الخاـ النفطُاسعار زيادة اف ذإ عجز، ذات

 التي بالظروؼ تأثرىا نتيجة السنوات بعض ستثناءبا المقدرةُالمالية التخصيصات تتجاوز المالية
 انعكست سمبية اثار مف عمييا ترتب وما ،العالمي او المحميُالمستوى عمى سواء العراؽ بيا مر
،ُوتعدُالموازنةُالعامةُأليةُدولةُاداةُضروريةُمفُادواتُتحديدُوتنفيذُ(1ُُ)عراقيُال االقتصاد عمى

ُالتنمويةُ ُالعامةُواستراتيجيتيا وبعدُأفُتمتُدراسةُُ،وتوجيوُالسياساتُاالقتصاديةُوفؽُرؤيتيا
يمكفُالوقوؼُعمىُالصورةُُوُ،(واالنفاقياإليراديُ)بنودُالموازنةُالعامةُفيُعينةُالدراسةُبشقيياُ

مفُخالؿُالموازنةُالعامةُُفيُعجزالفائضُاوُالالعامةُلممركزُالماليُلمدولةُمفُخالؿُصافيُ
ُ:مرحمتيف

ولى : تطور نسبة العجز او الفائض الى الناتج المحلً االجمالً للمدة                        المرحلة األ

 (2000 – 2010  ) 

(12ُخالؿُمدةُالدراسةُمقابؿُ)ُسنوات(8ُ)ُػدُالعراقيُحاالتُعجزُفيُالموازنةُلشيدُاالقتصا
لعامةُ(ُتكوفُالموازنةُا 2002-2000 (ُخالؿُالمدةُ)20سنواتُفائضُ،ُنالحظُمفُالجدوؿُ)

(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿُنموُسنوي658.2ُ-،425.3ُ-،188.9ُُ-)فيُحالوُعجز،ُبمغُالعجز
ُوسالبةُنسبتياُُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُكانتُمنخفضوُماأ(54.80ُ%%ُ،125.14ُُبمغُ)
ويعودُذلؾُالنخفاضُالعوائدُالنفطيةُنتيجةُفرضُ(ُ%3.8ُ-%ُ،2.4ُ-،ُُ%-0.90)ُتبمغ

العقوباتُالدوليةُوُحظرُتصديرُالنفطُوُارتفاعُالنفقاتُالعامةُعمىُاإليراداتُالعامةُوكؿُىذاُ
ُوُعقوباتُدوليةُبسببُدخوؿُالعراؽُحربُالخميجُالثانيةُوُ التيُكبدتُالعراؽُخسائرُجديدة

ُوُ ُلمعراؽ ُاالقتصادية ُو ُالمدنية ُالتحتية ُالبنى ُأغمب ُتدمير ُعف ُأسفرت ،ُ ُطويمة ُو صارمة
ُتراجعتُالمؤشراتُاالقتصاديةُبشكؿُكبير.ُ

                                                           
1
 

 )
 ،يركس1 ط ، 2012 -2013 ٌبٕبْ ،بٍزٚث ،اٌؼزاق االسخزاحٍضً زٌزاٌخم ،وآخروٌ انًعًىرٌ عهٍ عثذ.د

 .297 ص ، 2014 ، وانرجهُذ نهطثاعح صثخ شركح االضرراذُجُح، وانذراضاخ - نهثذىز دًىراتٍ 
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ُازدادت البالد عمى ةالمفروض يواالقتصاد لعقوباتا ورفع 2003 عاـ الثالثة الخميج حرب وبعد
 األخرى اإليرادات تراجع رغـ العامة اإليرادات زيادة إلى أدى الذي األمر النفطية العراؽ عائدات

 الجارية النفقات عمى تركز قد العاـ اإلنفاؽ فيو كاف الذي الوقت في ،(الضريبية وغير الضريبية)
 أدى مما ؛العامة النفقات في الزيادة فاقت قد العامة اإليرادات في الزيادة كانت وقد رئيسيُبشكؿ
 السنوي نموال معدؿ كافُو ،دوالر مميوف (84) قيمتو بمغت العامة الموازنة في فائضُتحقيؽُإلى
 واحد مصدر إيرادات زيادة فم اتيًُأمت كاف المدة ىذه في الفائضُوأف ،(112.80-%) ُسالبا
ُ((0.8%الفائض نسبة بمغت وقد،ُاألخرى اإليرادات ونسبةُحجـ تراجع ظؿ في النفط وىو فقط
ُُُُُُُُ توقيم بمغت إذ ، العامة الموازنة في الفائضُحالة استمرت ، اإلجمالي المحمي الناتج مف
 الفائض نسبة أما ،(1532.40%) يبمغسنويُُنمو بمعدؿ ، 2005 عاـ دوالر مميوف(9419ُ)ُ
 العامة اإليرادات زيادة ىو ذلؾ سبب وكاف ،(%28.2) بمغت فقد اإلجمالي المحميُالناتج ىإل

ُ.ُالعامة النفقات وتراجع  النفطية السيما

ُ بقيمة 2008 عاـ فائض حالة أعمى تحققت كما   (17287ُ ُُُُُُُُُُُُنمو بمعدؿ دوالر مميوف(
ُ  ذكرنا وكما ،%(16.1ُ(كانت اإلجمالي المحمي ناتجال إلى الفائض نسبة أما ،%4.01ُ))
،ُُالنفطية اإليرادات زيادة وبالتالي النفط أسعار زيادة ىو المدة ىذه في الفائض سببًُفأف ُقاًُساب
 الضعؼ مف أكبر بمعدالت ازدادت إذ قبؿ، مف مسبوؽ غير وبشكؿ النفطُأسعار ارتفعت إذ

ُ.ُالمدة تمؾ خالؿ

 حققت إذ دوالر، مميوف (37ُُ–2251ُُ( إلى 2010 و2009ُُيعام الفائضُحجـ تراجع 
 كنسبة الفائض تراجعُكما ،98.40-%)%ُ،ُ (86.97-المدة تمؾ سالبُفي سنوي نمو معدؿ
 النييارُنتيجة كاف الفائض تراجع سبب واف ، (0%،(2.4% إلى اإلجمالي المحمي اتجالن مف

 ـث ُ ومف ليا مستوى أدنى إلى ىبطت إذ المدة، تمؾ في المالية لالزمة نتيجة النفط أسعار
ُ.النفطية اإليراداتُانخفاض

: تطور نسبة العجز او الفائض الى الناتج المحلً االجمالً للمدة                         المرحلة الثانٌة

 (2011 – 2019  ) 

(ُ ُالمدة ُخالؿ ُماليًا ُفائضًا ُالموازنة ُحققت ُفائضُليا2012ُُ–2011ُبينما ُأعمى ُوكاف ُـ )
%(ُخالؿ69310.80ُ(ُـُوأعمىُمعدؿُنموُسنويُبمغُ)2011(ُمميوفُدوالرُعاـُ)25682)
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عفُُاالقتصاديةوذلؾُنتيجةُرفعُالعقوبات16.3ُُ%)اماُنسبتياُمفُالناتجُبمغتُ)ُ،مدةُالدراسةُ
(ُ ُعاـ 2003ُالعراؽ ُوصاحبوُُُوارتفاع(ـ ُالخاـ ُالنفط ُوتصدير ُفيُُارتفاعُإنتاج ُالنفط أسعار

(ُـُمما2012ُُو2011ُ العوائدُالنفطيةُوخاصةُلألعواـُ)ُارتفاعلىُإأدىُُمما؛ُالسوؽُالعالميةُ
عادُوسجؿُحالةُُموازناتُُالعامةُخالؿُتمؾُالمدةُ،ُإالُانوُُدىُالىُتحقيؽُفوائضُماليةُفيُالأ

(ُمميوفُدوالرُعمى17104ُ-،4535ُُ-(ُإذُبمغتُ)2016ُُ–2013ُعجزُخالؿُاالعواـُ)ُ
%(ُ،ُواماُنسبتياُالىُالناتجُالمحمي69.50ُ%ُ،136.04ُ-التواليُوبمعدؿُنموُسنويُقدرُبػ)ُ

%(ُعمىُالتواليُ.ُبسببُتراجعُاسعارُالنفطُولجوءُالعراؽُ-10.8%،1.9ُ-)ُتاالجماليُبمغ
ُمميارُدوالرُلسدُالنفقاتُالعامةُ.15ُالىُصندوؽُالنقدُالدوليُلغرضُاالقتراضُوالذيُبمغُ

ُ ُخالؿ ُالعامة ُالموازنة ُفي ُالفائض ُبمغت 2018-2017ُ)ُعامييعود ُاذ )ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
(1631ُ–ُ21721ُ ُمميوف ُُدوالر( ُوبمعدؿ ُالتوالي ُُنموعمى ُقدر ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبػسنوي
ُُو1231.80%،109.50%-) ُنُمااُ ( ُبمغإسبتيا ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج ،0.9ُ%)تلى

ُ.اسعارُالنفطُارتفاع%(ُعمىُالتواليُبسبب10.9ُ

(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿُنموُسنوي3517ُ-بمغُ)2019ُُعاـُُعادُوسجؿُمرةُاخرىُعجزاًُُنوُُأإالُ
تراجعُالعوائدُالنفطيةُلنتيجةُُ%(1.8ُ-ماُنسبتوُمفُالناتجُبمغتُ)ُأ%(ُ،116.20ُ-سالبُ)ُ

بشكؿُعاـُوااليراداتُالنفطيةُُانخفاضُااليراداتُالعامةُىإلُدىأمماُُ؛النفطُوانخفاضُتصدير
ُ.ُبشكؿُخاصُ

 . 
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 (20دول )ج

 لناتج المحلً االجمالً فً العراقتطور العجز او الفائض ونسبتها من ا 

 دوالر                                                                  

              العجز او الفائض (1)السنوات
 (2ملٌون دوالر)

معدل النمو 
%(3) 

العجز او الفائض 
/GDP(%4) 

2000 -188.9 ---------- -0.90 

2001 -425.3 125.14 -2.4 
2002 -658.2 54.80 -3.8 

2003 84 -112.80 0.8 

2004 577 586.90 2.3 
2005 9419 1532.40 28.2 

2006 7324 -22.20 13.4 
2007 16620 126.92 22.4 

2008 17287 4.01 16.1 
2009 2251 -86.97 2.4 

2010 37 -98.40 0 

2011 25682 69310.80 16.3 
2012 12583 -51.0 6.8 

2013 -4535 -136.04 -1.9 
2014 -9068 99.95 -4 

2015 -10093 11.30 -6.4 

2016 -17104 69.50 -10.8 
2017 1631 -109.50 0.9 

2018 21721 1231.80 10.9 
2019 -3517 -116.20 -1.8 

،  2012، 2009،   2005اٌؼزبً اٌّٛحذ ، االػٛاَ )طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز االلخظبدي : اٌّظذر:

2015 ،2018 ،(2020  . 

 (من عمل الباحث 3العمود ) 

 (17( من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )4العمود ) 
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  2019 – 2000للمدة  فً العراق / تطور الدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالًثالثاا 

ُُ ُُالسبعيناتُعقدُخالؿُالعراقيُاالقتصادشيد ُُُُُُُُُُُُُُاقتصاديُانتعاشمرحمػػػػػة
(Economic Recoveryُ،ُُبسببُالصدمتيفُالنفطيتيفُالتيُحققتُلوُفوائضُماليةُكبيرة)ُإذ

ُفيُتصحيحُأسعارُُاقتصادقوىُأالعراقيُثانيُُاالقتصادأصبحُ ُوساىـ ،ُ ُالسعودية عربيُبعد
ُ ُخالؿ ُب)1979ُ-1973)االعواـالنفط ُقدرت ُفوائضُكبيرة ُبتحقيؽ ُ،ُُ(95(ـ ُدوالر مميار

ُ ُالقطاعات ُبدعـ ُحكوميةُُاإلنتاجيةساىمت ُإنتاجية ُمؤسسات ُبناء ُعف ُفضاًل ُأصنافيا بكافة
ُوكانتُتحتاجُإلىُقرارُسياسيُ ُلضخامةُرؤوسُأمواليا ُالقطاعُالخاصُعفُالعمؿُبيا أحجـ

ُالعالميُبسببُالكسادُالتضخميُ،ُرافقوُُُداالقتصاماُفيُبدايةُعقدُالثمانيناتُفقدُتراجعُأ،ُشجاع
سعارُبشكؿُكبيرُ،ُمماُاألُوانخفاضوليةُومنياُالنفطُالطمبُعمىُصادراتُالموادُاألُانخفاض

دىُالىُتراجعُاإليراداتُالعراقيةُوُالسيماُبعدُتدىورُقيمةُالدوالرُبسببُالتضخـُ،ُوزادتُمفُأ
وكانتُالسببُفيُسنواتُُ(8لمدةُ)ُواستمرارىاُحربُالخميجُاألولىُمعاناةُالعراقييفُبعدُدخولوُُ

الفوائضُالماليةُُفانخفضتزيادةُاإلنفاؽُالعسكريُاليائؿُمماُأدىُإلىُالوقوعُفيُفخُالمديونيةُ،ُ
نفؽُأ(ُـُ،ُُو1982(ُمميارُدوالرُعاـُ)1.2(ـُالىُ)1980مميارُدوالرُعاـُ)ُ(35.5لمعراؽُمفُ)

(ُ ُا166العراؽُبحدود ُمدة ُدوالرُخالؿ ُمميار )ُ ُتتجاوز ُلـ ُفيُحيف توُيراداتُصادراإلحربُ،
ُ.(1)(ُمميارُدوالر77.6اإلجماليةُ)

ُالبمدُعمىُةاالقتصاديُالعقوباتُوفرضُالكويتُمعُالحربُالعراؽُدخؿُالتسعيناتُعقدُفيُماأ
ُقيمةُمف%(30ُ)ُُتتجاوزُالُنسبة(1995ُ)ُعاـ(986ُ)ُبالقرارُالدوليُمفاألُمجمسُحددُحيث

ُالدوؿُلتعويض(1996ُ)ُعاـُوالدواءُالغذاءُمقابؿُالنفطُبرنامجُبموجبُالعراقيُالنفطُمبيعات
ُخفضت(2222ُُعاـُسبتمبرُػ27)ُفيُولكفُالحربُىذهُمفُتضررواُالذيفُواالفرادُوالشركات

ُالىالمجوءُُالدولةُاضطرتُمما(ُ.2003ُ)ُعاـُفي%5ُُُالىُخفضتُوثـ%ُ،25ُُالىُالنسبة
ُالتضخميُالتمويؿ)ُالجديدُالنقديُاالصدار ُفيُزيادةُذلؾُوتسببُ،العامةُالنفقاتُلتمويؿ(
ُُ.(2ُ)ُاالقتصاديُالوضعُوتدىور(ُُاالسعارُالعاـُالمستوىُارتفاع)ُالتضخـُمعدالت

2003ُ)ُعاـُبعدُاما ُُُُُُُُُُُُُُُُُالدوليُالبنؾُحسبُالعراؽُفيُالخارجيُالديفُاجماليُبمغ(
ُدوالرُمميار125) 120ُب)ُالديوفُاجماليُباريسُناديُويقدر( ُشركةُاماُدوالرُمميار(
ُايكزوتيكس) (ُ 103.4ُ،129.4)ُبيفُتتراوحُالعراؽُديوفُافُالديوفُتجارةُفيُالمتخصصة(

ُمفُحروبُوحصارُُاالستثنائيةالظروؼُب يعترؼُالعراؽُولكفُدوالرُمميار التيُكافُيمرُبيا
                                                           

1
 

)
صب٘بث حٛظٍف اٌذٌْٛ اٌخبرصٍت فً اٌؼزاق ٚأؼىبسبحٙب ػٍى اٌخٍّٕت االلخظبدٌت َاهذج عسَس انخةاجٍ " اخ 

 . 22ص( 2005، جايعح انًطرُصرَح ، )رضانح ياجطرُر ، كهُح االدارج واالقرصاد ،  "(0111ـ  0721ٌٍّذة )
2)

، انذالرج  ( ، ٚسارة اٌّبٌٍت0102ـ 0101ححًٍٍ ِسبراث اٌذٌٓ اٌؼبَ ٌٍّذة )َىر شذهاٌ  عذاٌ " 

 .12(، ص 2016)،االقرصادَح" ، قطى انطُاضاخ االقرصادَح ، تغذاد 
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ُالعراقيةُُاقتصادي ُدفعُالحكومة ُمما ُالعالميةُ، ُالمديونية ُفيُقائمة جعمتوُيحتؿُمركزُالصدارة
مـُالمتحدةُفيُبدايةُالتسعيناتُيشيرُفيوُالىُأفُالديوفُالخارجيةُعمىُالعراؽُتقديـُتقريرُالىُاأل

العقوباتُنقطعُالعراؽُعفُالعالـُالخارجيُبسببُأمميارُدوالرُ،ُومنذُذلؾُالحيفُُ(41بمغتُ)
ُُالدولية ُبخدمة ُيقوـ ُأيُمفُدفعُألُديونوولـ ُلو ُتقاـ ُلـ ُعميوُو ُالمترتبة ُالفوائد قساطُالَديفُو
ُُلديونوجدولةُ ُفالديوفُالعراقيةُالتيُنشأتُبسببُأمما دىُالىُتراكـُالفوائدُالمترتبةُعميوُ،ُلذا

ُتوافرُُالخاطئةالسياساتُ ُعدـ ُعف ُفضاًل ،ُ ُبضخامتيا ُتتميز ُديوف ُىي ُالحروبُالمستمرة و
فيُالمستقبؿُالمنظورُ.ُوعميوُالبدُمفُالبحثُعفُحموؿُغيرُتقميديةُاُمواؿُالالزمةُلتسديدىاأل

ُ ُلو ُفيما ُالديوف ُاإلأليذه ُالعراؽ ُراد ُالتي ُو ُبيا ُأقرار ُكاىؿ ُُقتصادهاثقمت ُتاريخُوفي،
(21/11/2224ُ ُحيثُالديوفُجدولةُاعادةُحوؿُباريسُناديُمعُمفاوضاتُالعراؽُدخؿ(

ُ.ُ(1)ُسنة(23ُ)ُلممدةُمراحؿُعمى%(20ُ)ُوتسديدُالديفُاجماليُمف%(80ُ)ُخفضت
ُوقبرصُوسموفاكياُوالصيفُواسترالياُالمتحدةُالوالياتُمفُكؿُاعفتُحيثُ ُكامؿُمفُالعراؽُ

100ُ)ُبنسبةُديونيا ،ُ 90ُ)ُصربياُالغتُو%( ُاعفتُواندونيسياُوماليزياُورومانياُوبمغاريا%(
80ُ)نحو 65ُ)ُومصر%( ُ،ُُدوالرُمميوف740)ُحواليُالبمغُالخارجيُالديفُاجماليُمف%( )

70ُ)ُاعفتُوبولندا ويمكفُتوضيحُىذاُُ.(2)(ُدوالرُمميار500)ُالبالغةُديونياُاجماليُمف%(
ُالمؤشرُمفُخالؿُمرحمتيفُ:

                             من الناتج المحمي االجمالي لممدة المرحمة الولى : تطور الدين العام كنسبة
(  2010-2000  ): 

ُافُنالحظُاذا(21ُ)ُالجدوؿُخالؿُمفُالعراؽُفيُالعاـُلمديفُالتاريخيُالتطورُتوضيحُيمكف
ُارتفع(2004ُ)ُعاـُفيُافُيبيفُاذ(2004ُُُ–2000ُ)ُالمدةُخالؿُباالرتفاعُاخذُالعاـُيفالدُ 

132197ُ)ُبمقدارُالديفُاجمالي 10.14ُ%)نحوُبمغُسنويُنموُوبمعدؿُدوالرُمميوف( ُعما(
ُمميوف(94116ُ)نحوُبمغُحيثُمنخفضاُكافُوالذي(2000ُ)ُعاـُفيُالديفُاجماليُعميوُكاف

عمىُُ(535.21%%ُ،448.83ُماُنسبتوُمفُالناتجُالمحميُاالجماليُارتفعتُمفُ)ُدوالرُ،ُأ
ُ ،ُ ُفيُالعراقيةُاالرصدةُتجميدُالىُيعودُالديوفُاجماليُفيُاالرتفاعُىذاُسببُوافالتوالي
ُفيُاستخدامياُالمفترضُمفُكافُوالتيُ،عميوُالمترتبةُالفوائدُاحتسابُوعدـُ،االجنبيةُالمصارؼ

ُفرضتُالتيُالدوليةُوالعقوباتُالحروبُنتيجةُالتأخيريوُالفوائدُزيادةُذلؾُعفُفضالًُُالديوفُسداد
ُـ ُومفُ،العراقيُاالقتصادُعمى ُ.ُبتسديدىاُيقوـُمازاؿُالذيُبالديوفُمثقالُالعراؽُاصبحُث

                                                           
1)

ححًٍٍ اٌؼاللت بٍٓ االٔفبق اٌؼبَ ٚاالسخذاِت اٌّبٌٍت ٌذٚي ِخخبرة ِغ اشبرة خبطت اٌى عًاد دطٍ دطٍُ "   

 109ص، ( 2016، كهُح االدارج واالقرصاد ، جايعح تغذاد ، )اٌؼزاق " اؽزٚحت دوخٛراٖ 
 (2

 .14(، يصذر ضاتق، ص 2016) ،(0102ـ 0101ححًٍٍ ِسبراث اٌذٌٓ اٌؼبَ ٌٍّذة )َىر شذهاٌ عذاٌ "
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(ُمميوفُدوالرُوبمعدؿُنمو68233ُ(ُحيثُبمغُ)2008ُ–2005ُثـُانخفضُالديفُالعاـُلممدةُ)ُ
مميوفُدوالرُبمعدؿُنمو105303ُُ)والبالغُ)2005ُ%(ُمقارنةُبعاـ13.45ُ-سنويُسالبُبمغُ)

ُ (ُ ُبمغ ُسالب ُالىُ%(20.30-سنوي ُنسبتيا ُاما ُمفُُ، ُانخفضت ُاالجمالي ُالمحمي الناتج
(290.54ُ  التي والقيود االقتصادي الحصار مف عراؽال تحرر بسبب وذلؾ%63.40ُ)%ُ،

 ادى مما ىااسعاُر وارتفاع الخاـ النفط دراتُصا زيادةُوُ  (2003 )عاـ قبؿوُيعم مفروضة كانت
ُ.ُُدولةمل العامة الموازنة في فائض وتحقيؽ  ةالحكومي يراداتاال زيادة إلى
ُدوالرُمميوف(72156ُ)ُنحوُوبمغ(2009ُ)ُعاـُخالؿُالعاـُالديفُاجماليُارتفاعُنالحظُلكف

ُبمغتُُ،ُ(%5.70)بػُقدرُموجبُسنويُنموُوبمعدؿ ُالمحميُاالجمالي ُلمناتج ُالديف ُنسبة اما
ُاسعارُانخفاضُُفيُالرئيسُالسببُكانتُالتيُالعالميةُالماليةُُاالزمةُبسببُوذلؾُ%(76.50)

ُُالنفطيةُالعوائدُوانخفاضُالنفط ،ُ ُالديفُالعاـ ُادىُالىُزيادة ُحجـُانخفاضُنالحظُلكفُومما
ُبمغُسالبُسنويُنموُوبمعدؿُدوالرُمميوف(65652ُ)ُحواليُبمغ(2010ُ)ُفيُعاـُالعاـُالديف

ُاالنخفاضُىذاُسببُواف%(ُ،56.04ُ)ُُ،ُاماُنسبةُالديفُالىُالناتجُبمغُحواليُ(-9.01%)
نتيجةُارتفاعُُالحزينةُحواالتُومزادُالماليةُوزارةُديفُمفُجزءُتسديدُالىُيعودُفيُنسبةُالديوف

ُ.ُاسعارُالنفطُ
: تطور الدين العام كنسبة من الناتج المحمي االجمالي لممدة                              المرحمة الثانية

(2011  – 2019: ) 
21ُ)ُالجدوؿُمفُنالحظُكما ُُُُُُُُُُُُُُُُُاالعواـُخالؿُكبيراًُُارتفاعاًُُالعاـُالديفُاجماليُشيد(
ُقدرُموجبُسنويُنموُوبمعدؿُدوالرُمميوف(68993ُُ،70120ُ)ُبمغُاذ(2012ُُ–2011ُ)

ُُ%5.09)ُحوالي ُبمغتُُ،ُ(%1.60، ُبينما ُالديف ُنسبة ُاالجمالي ُالمحمي ُالناتج حواليُالى
ُتوجوُىوُالعاـُالديفُاجماليُفيُاالرتفاعُالىُأدتُالتيُاالسبابُومفُ%(%43.70ُ،37.70)

ُاصدارُخالؿُمفُ،ُالعامةُلمموازنةُالتمويميةُاالحتياجاتُلتمبيةُالداخميُاالقتراضُنحوُالحكومة
ُالحادُىبوطُُالىُادىُمماُُالمدةُتمؾُفيُاالمنيةُاالحداثُونتيجةُالحكوميةُوالسنداتُالحواالت

ُبالدوالرُاالجؿُالتسميـُوسنداتُوطنيةُسنداتُاصدارُالىُالحكومةُدفعتُمماُالنفطُاسعارُفي
ُدفعتُالتيُاالسبابُمفُوغيرىاُالثانويُالسوؽُفيُالمركزيُالبنؾُمفُالصادرةُالحواالتُوخصـ
ُ.(1ُ)باالرتفاعُالعاـُالديفُاجمالي
2014ُُُ-2013)ُاالعواـُخالؿُانخفاضاًُُسجؿُوالذيُالعاـُالديفُاجماليُتراجع ُُُُُبمغُحيث(

( 68383،66778 ُ ُُدوالرُمميوف( ػُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُقدرُسالبُسنويُنموُوبمعدؿ،
ُالىُالناتجُالمحميُاالجماليُحوالي(ُ%-2.30،ُُ%-2.50) ُالديفُالعاـ ُبمغتُنسبة ُبينما ،ُُُُُُُُُُُُ

                                                           
1)

 .43، ص  2012 – 2011،  اٌبٕه اٌّزوشي ، اٌّذٌزٌت اٌؼبِت  ٌإلحظبء ٚاالبحبد ، حمزٌز الخظبدي 
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ُ (33.02،ُ%34.60)%ُ ُالدوؿُبعضُاعفاءُجةينتُالديوفُحجـُفيُاالنخفاضُذلؾُويعود،
ُبسببُعميياُالمترتبةُالفوائدُتسديدُعمىُقادرةُالحكومةُواصبحتُالعراؽُعمىُالمستحقةُديونيا
ُالقروضُمفُكؿُارصدةُانخفاضُعفُفضالًُُاالقتصاديةُاالوضاعُوتحسيفُالنفطُاسعارُزيادة

ُ%(ُ.14.4)ُبنسبةُالجدولةُاعادةُوقروض%(48.4ُ)ُبنسبةُالجديدة
ُالدُ  ُشيد ُ)ُبينما ُكبيراُخالؿُالمدة إذُارتفعُالديفُالعاـُمفُُ(2017ُ–2015ُيفُالعاـُارتفاعا

(ُمميوف101539ُ%(ُالىُ)29.70بمعدؿُنموُبمغُ)2015ُ(ُمميوفُدوالرُفيُعاـ86621ُ)
ُ ُالىُالناتجُالمحمي9.50ُبمعدؿُنموُبمغُ)2017ُدوالرُفيُالعاـ ُالديفُالعاـ ُنسبة ُاما ،ُ )%

ُسنواتملُالعاـُالديفُلزيادةُالرئيسيُالسببُاف%(57.80ُ%ُ،55.20ُُ(االجماليُارتفعتُالىُ
ُمفُالثانيُالنصؼُفيُالعراقيُاالقتصادُاليُتعرضُالتيُالمزدوجةُالصدمةُإلىُيعودُالمذكورة

ُمستوياتُفيراجعُتُمفُاتالىُوماُالنفطُاسعارُانخفاضُمفُبكؿُتتمثمُوالتيُ،2214ُُالعاـ
ُؿكاىُتاثقمُالتيُابياالرىُتنظيـالُلمواجيةُالعسكريةُالنفقاتُزيادةُفضاًلُعفُُاالسعار،ُذهى

ُفيُماليةعجوزاتُُحدوثُفيُتسببُالسيولةُفيُواضحُنقصُمفُبوُتسببتُوماراقيةُالعُالموازنة
ُإلىُجوءالمُإلىُالحكومةُاضطرُمماُ،2016ُُو2015ُُعاميُخصوصاُدولةلمُالعامةُالموازنة

ُعجزُتغطيةُاجؿُمفُالسيولةُبنقصُةالمتمثمُالماليةُالفجوةُسدُاجؿُمفُوالخارجيُيالداخمُيفالدُ 
 حجـ انخفض فقد2019 و2018ُُ ُيعام يخص فيما اما،2016ُُُو2015ُُعاميُموازنةال

ُلي العاـ الديف 44981ُ)ُ–76007ُبمغ) ُد ميوفمُ ُُُُُُبمغتُُ وسالبُسنوي نمو تبمعدال والر
ُُُاماُنسبةُالديفُالىُالناتجُانخفضتُالىُُ، 2017 بعاـ مقارنةُ%(40.80-%ُ،25.14ُ-)ُ
 في واالقتصادية االمنيةُاالوضاع تحسف إلى يعود ذلؾ في والسبب%21.90) %ُ،38.20ُ )
ُ.الحكوميةاإليراداتُُ وزيادة النفط اسعار وارتفاع عراؽُال
ُ
ُُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 (21جدول )                                        

 لناتج المحلً االجمالً فً العراقتطور الدٌن العام ونسبتها من ا                 

 دوالر                                                             

 *((2الدٌن العام  ((1السنوات 

 ملٌون دوالر

 GDPالدٌن العام /  (3)معدل النمو %

4)%) 

2000 94116 ---------- 448.83 

2001 96764 2.80 547.24 

2002 103582 7.04 594.03 

2003 119266 15.14 1122.92 

2004 132197 10.80 535.21 

2005 105303 -20.30 290.54 

2006 68894 -34.60 125.60 

2007 78845 14.40 108.80 
2008 68233 -13.45 63.40 

2009 72156 5.70 76.50 
2010 65652 -9.01 56.04 

2011 68993 5.09 43.70 
2012 70120 1.60 37.70 

2013 68383 -2.50 33.02 

2014 66778 -2.30 34.60 
2015 86621 29.70 55.20 

2016 92709 7.03 58.70 
2017 101539 9.50 57.80 

2018 76007 -25.14 38.20 

2019 44981 -40.80 21.90 
 .( 2019ـ 2000،اٌّؤشزاث اٌسٌٕٛت )اٌبٕه اٌّزوشي ، اٌّذٌزٌت اٌؼبِت ٌإلحظبء ٚاالبحبد  

 (من عمل الباحث .3العمود ) 

 (17( من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات الجدول )4العمود. ) 

خالي  اٌّٛاسي ببالػخّبد ػٍى سؼز اٌظزف اٌذٚالراٌى  اٌذٌٕبر* حُ ححًٌٛ رطٍذ اٌذٌٓ اٌؼبَ فً اٌؼزاق ِٓ 

 .(1ِذة اٌذراست وّب فً اٌّحٍك )
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امة الدٌن العام فً اسعار النفط الخام ومؤشرات استد المطلب الثالث : تحلٌل العالقة بٌن

 ( 2019 – 2000للمدة ) العراق

ُالمطمبُتحميؿ ُوُيتضمفُىذا ُالنفطُالعالمية ُاسعار ُبيف ُالموازنةُُاتُرمؤشُالعالقة ُفي العجز
تمارسُُذإلموقوؼُعمىُالعالقةُبينيماُ،ُُ(2019ُ-2000 فيُالعراؽُلممدةُ)ُالعاـالعامةُوالديفُ

فيُتحديدُحجـُالتطورُاالقتصاديُُأليُدولةُ،ُوذلؾُمفُاجؿُُميماًُُكؿُىذهُالمؤشراتُدوراًُ
عفُالقدرةُعمىُُتقييـُالوضعُاالقتصاديُوالماليُومعرفةُمدىُقوهُاالقتصادُاوُضعفوُ،ُفضالًُ

ُخالؿُمرحمتيفُ:ُُ،ُيمكفُتوضيحُذلؾُمفُالتنبؤُبالوضعُاالقتصاديُمستقبالًُ

        اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام للمدة  ولى : تحلٌل العالقة بٌنالمرحلة األ

(2000  - 2010 : ) 

وايجادُالعالقةُبينيماُنالحظُمفُالجدوؿُُاتالمتغيُرنحاوؿُفيُىذهُالمرحمةُعمؿُمقارنةُبيفُكالُ
بمقدارGDPُُالعجزُ/ُُالنفطُواجماليُسعرُانخفض(2002ُُ-2000(ُافُخالؿُالمدةُ)22)
ُعمىُالتواليُ،ُوبالمقابؿُنالحظُايضاُارتفاعُُ%(3.8-،0.90ُ-%وُ)ُُُدوالرُ(27.6ُ،24.3)

عمىُالتواليُ،ُوافُالسببُفيُ(594.03%،448.83ُ%والذيُيتراوحُبيفُ)GDP /ُُالعاـالديفُ
الثانيةُادتُالىُزيادةُالنفقاتُالعامةُ)والسيماُاالنفاؽُالعسكري(ُُاالولىُوُذلؾُىوُحربُالخميج

ُادىُالىُتراكـُالمديونيةُ ُالعامةولـُيستطعُالعراؽُتسديدُالقروضُوالفوائدُالمترتبةُعميوُ،ُمما
العقوباتُالدوليةُعميةُفضالُعفُتوجيوُالجزءُاالكبرُمفُالعوائدُالنفطيةُالىُالدوؿُُنتيجةُفرض

ُالنفطُمقابؿُالغذاءُ، ُالتفاىـ ُنتيجةُتطبيؽُمذكرة ُاضطرتُالحكومةُُفيُبعضُُالمتضررة مما
،ُاماُالسنواتُالمجوءُالىُاالقتراضُلسدُزيادةُاالنفاؽُالعاـُمماُادىُالىُارتفاعُحجـُالمديونيةُ

GDPُبيفُاالرتفاعُواالنخفاضُبالنسبةُلمفائضُ/ُُ(ُنالحظُتذبذباًُ 2008-2003 المدةُ)ُخالؿ
عُفيُاالسعارُالنفطيةُ(ُافُىناؾُارتفا22،ُاذُيبيفُالجدوؿُ)GDP/ُُالديفُالعاـُفيُالموازنةُو

(ُويتراوح2008ُُ–2003ُفيُالموازنةُالعامةُخالؿُاالعواـُ)GDPُفائضُ/ُالُوتحقيؽالعالميةُ
ُلألسعارُو 28.2ُ،94.4بيفُ) ُبالنسبة ُدوالر )ُ (0.8ُُ بالنسبةُُعمىُالتواليُ(%16.1%ُ،

ُفيُالديفُُانخفاضولكفُبالمقابؿُُ،لمفائضُ /ُ ُ%(63.40ُ،1122.92%بيفُ)GDPُالعاـ
عمىُالتواليُبسبُرفعُالحصارُاالقتصاديُوتحررُالعراؽُمفُالقيودُالمفروضةُعميوُفيُمدةُ

ُفضالًُواستقرارُاالوضاعُُالحرب ُعاـُُاالقتصادية ُرواتبُالموظفيفُبشكؿُكبيرُبعد عفُزيادة
ُ(ُ،ُمماُادىُالىُزيادةُاالنفاؽُالعاـُمقارنوُباإليراداتُالعامةُ.2003ُ)
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اسعارُالنفطُالعالميةُُوُفيُالموازنةُالعامةGDPُالفائضُ/ُُ(ُانخفض2009ُ)ُالعاـماُخالؿُأ
ُُلمفائضُبالنسبةُ(%2.4والذيُيتراوحُبيفُ) ُاما ُالنفطُبمغتُ)، ُدوالر61.0ُاسعار ُولكفُ( ،

،ُبسبُاالزمةُالماليةُالعالميةُالتيُادتُ(76.50%نحو)تُبمغGDPُ/ُالعاـالديفُُارتفاعنالحظُ
الىُتراجعُالعوائدُالنفطيةُالتيُيعتمدُعميياُاالقتصادُالعراقيُفيُتغطيةُالنفقاتُالعامةُباإلضافةُ

ُتخ ُبموجبيا %(ُمفُاجماليُالديوفُالخارجية82ُفيضُنسبةُ)الىُاتفاقيةُناديُباريسُالتيُتـ
ُالعموميةُ.ُالتيُكانتُمفروضةُعمىُالعراؽُوبذلؾُتعتبرُىيُسببُرئيسُفيُانخفاضُالمديونيةُ

اسعارُوارتفعتُُ(0وبمغُ)GDPُالعجزُوالفائضُ/ُُنقطةُتعادؿُبيف(ُتحقيؽ2010ُشيدُعاـُ)
وبمغُحواليGDPُ   الديفُالعاـُ/ُُانخفاضُفيُاجماليُ،ُفيُالمقابؿ(ُدوالر77.4ُالنفطُالىُ)ُ

ُبسبُُ(56.04%) ُاالرتاسعارُالنفطُُارتفاع، ُىذه العجزُُفاعُحققتُالموازنةُتعادؿُبيفوعند
مماُادىُلدخوؿُالعراؽُمفاوضاتُمعُصندوؽُالنقدُالدوليُوُالحصوؿُعمىGDPُُوالفائضُ/ُ

ُُ.ُتخفيضُفيُديونوُ

          اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام للمدة  العالقة بٌنالمرحلة الثانٌة: تحلٌل 

(2011  - 2019 : ) 

ُالجدوؿ ُبيانات ُإلى ُ)22)بالعودة ُالمدتيف ُشيدت ُفيما ُارتفاعا2012ًُُ-2011( باألسعارُُ(ـ
ُ ُمفُالفائضُ/ ُوتحقيؽُنسبة ُالعالمية 16.3ُ %بمغتُ)GDPُالنفطية ُوانخفاضا6.8ًُ، ،ُ )%ُ

ُفيُالديوفُالعمومية،ُ ُالىُ)2011%(ُعاـُ)43.70مفُ)ُفانخفضتتدريجيًا (عاـ37.70%ُ(
ويمكفُالقوؿُإفُظاىرةُالَديفُالعاـُلمعراؽُبرزتُبأبعادهُالداخميةُوُالخارجيةُمنذُ،ُُ(ـ2012)

عقدُالثمانياتُوُتفاقمتُفيُظؿُاختالؿُىيكؿُاالقتصادُالعراقيُمفُجيةُ،ُوتعرضوُلمحروبُ
الدوليةُُمفُجيةُاخرىُ،ُوالذيُنالحظُمفُخالؿُىذهُالمدةُحققتُفائضُفيُالموازنةُوالعقوباتُ

ُ ُ ُالنفط ُاسعار ُالرتفاع ُُونتيجة ُومفُ، ُالتراجع ُمعاكسُنحو ُمنحى ُالعاـ ُالَديف ُاتخذ ُحيف في
ُالدوليُحوؿُ الواضحُىوُتراجعُالَديفُلمعراؽُوذلؾُلدخوؿُالعراؽُمفاوضاتُمعُصندوؽُالنقد

ُالعراؽُوتخميُبعضُالدوؿُالدائنةُعفُنسبةُكبيرةُمفُديونياُ.ُإعادةُجدولةُديوفُ

(ُ ُاالعواـ ُانخفاضاًُ 2016-2013ُشيدت ُاسُ( ُوتحقيؽفي ُالنفط ُالُعار فيGDPُُعجز/
ُلؾُارتفاعُنسبةُالديفُلمناتجُعمىُالتواليُ،وكذُ(%10.8-%،1.9ُُ-الموازنةُالعامةُُوبمغُنحو)

(ُ ُنتيجةُ 58.70%،33.02%حوالي ُالنفط ُاسعار ُانخفاض ُبسب ،ُ ُالتوالي ُعمى ُدوالر )



  المختارة النفطٌة البلدان فً العام الدٌن واستدامة الخام النفط اسعار بٌن العالقة تحلٌلالفصل الثانً .....

 
157 

لىُتراجعُالصادراتُإدىُأمماُُ؛عفُحرؽُاالبارُالنفطيةُاالوضاعُاالمنيةُفيُتمؾُالمدةُفضالًُ
النفطيةُفيُتمؾُالمدة،ُوبالتاليُلجوءُالحكومةُالىُاالقتراضُالداخميُوالخارجيُ)ُقروضُصدوؽُ

ُالموازنةُالعامةُ.ُُالنقدُالدوليُ(ُلسدُالعجزُالماليُفي

ُعا /ُ ُفائض ُالعامة ُالموازنة ُوحققت ُاالرتفاع ُالعالمية ُالنفط ُاسعار ُاالعواـGDPُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدت في
ُلمفائض،ُاماُ%(0.9ُُ،10.9ُ%دوالرُ،ُ)69.8ُ)   ،52.6ُ(ُُإذُبمغتُ)2018ُُ–2017ُ)ُ

 إلى يعود ذلؾ في والسبب،ُ%(38.20%ُ،57.80ُُ)ُحواليانخفضتGDPُُالديفُالعاـُ/ُ
 ،ُالحكومية االيرادات وزيادة النفط اسعار وارتفاع العراؽ في واالقتصادية االوضاعُاالمنية تحسف

(ُانخفضتُاسعار2019ُمماُادىُذلؾُالىُتقميصُالديوافُالحكوميةُفيُتمؾُالمدةُ،ُوفيُعاـُ)ُ
ُ (ُ ُالى ُاخرى ُمرة ُالعالمية ُعجزاًُُ)$64.0النفط ُنسبتوُُوحققت ُبمغت ُالعامة ُالموازنة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفي

ُ (-1.8ُ ُالديوفُلمناتجُبمغتُ) ُنسبة ُاما ،ُ )%21.90ُ ُالىُُالسبب%( العوائدُانخفاضُيعود
ُُالنفطيةُالتيُتستخدمياُالدولةُفيُتسديدُالقروضُ.
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 ( 22جدول )                                              

 فً العراق             تحلٌل العالقة بٌن اسعار النفط العالمٌة ومؤشرات استدامة الدٌن العام 

 (                                                         2019 – 2000للمدة )

 دوالر $                                                                                             

 %GDPالدٌن العام /  GDP(3) % العجز او الفائض / (2اسعار النفط بالدوالر$) ((1السنوات 

4)) 

2000 27.6 -0.90 448.83 

2001 23.1 -2.4 547.24 

2002 24.3 -3.8 594.03 

2003 28.2 0.8 1122.92 

2004 36.0 2.3 535.21 

2005 50.6 28.2 290.54 

2006 61.0 13.4 125.60 

2007 69.1 22.4 108.80 

2008 94.4 16.1 63.40 

2009 61.0 2.4 76.50 

2010 77.4 0 56.04 

2011 107.5 16.3 43.70 

2012 109.5 6.8 37.70 

2013 105.9 -1.9 33.02 

2014 96.2 -4 34.60 

2015 49.5 -6.4 55.20 

2016 40.8 -10.8 58.70 

2017 52.6 0.9 57.80 

2018 69.8 10.9 38.20 

2019 64.0 -1.8 21.90 

 2019). -2015طٕذٚق إٌمذ اٌؼزبً ، اٌخمزٌز اٌؼزبً اٌّٛحذ ، ) اٌّظذر :

 ( 3،4اٌؼّٛد )(21، 20ٚي )آِ اػذاد اٌببحذ ببالػخّبد ػٍى بٍبٔبث اٌضذ . 
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   (5شكم )                                                  

  

 ( . 22المصدر : من عمل الباحث باالستناد الى جدول )
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تحلٌل العالقة بٌن اسعار النفط ومؤشرات استدامة الدٌن العام 
 فً العراق 

  GDP/ الدٌن العام  GDP/  العجز او الفائض  $اسعار النفط بالدوالر



 الفصل الثالث

سعار الىفط اخلام ومؤشراث أ العالقت بني ثرأقٍاس 
السعىدٌت واجلزائر  دول خمتارةاستذامت الذٌه العام يف 

 (0202 - 0222للمذة ) شارة خاصت للعراقمع إ
 

 املبحث االول

 الىمىرج الىظري تىصٍفال

 الثاوً املبحث

 البحث يف املستخذمت االختباراث الىظري اإلطار

 املبحث الثالث

ثر تقلباث أسعار الىفط على مؤشراث استذامت قٍاس أ
 الذٌه العام يف الذول املختارة.

 



 – 2000أثر العالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في دول مختارة ) قياس الفصل الثالث :
2019 ) 
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اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة  العالقة بين الفصل الثالث: قياس أثر 
 - 0222الدَّين العام في دول مختارة ) السعودية والجزائر والعراق( لممدة )

0202) 

                                                                                               تمييد 
المـتغيرات االقتصادية كمـيًا  ُيعد االقتصاد القياسي أداة مـيمـة لبيان العالقات بين مـختمف

ومـن خاللو يتم بناء النمـاذج الرياضية بيدف تقييم الظواىر االقتصادية ،
األكثر مـعنوية في التأثير عمى المـتغيرات المـعتمـدة    Independent variablesالمـستقمة

Dependent variables   باإلضافة إلى ىذا فأن التحميل القياسي يحتل أىمـية بالغة مـن
نمـا احتل األسموب  حيث إن النظرية االقتصادية لم ُتعد تعتمـد عمى األسموب الوصفي فقط وا 

ثباتيا مـن خالل  الكمـي أىمـية مـتنامـية باستمـرار إذ تم التعبير عن الظواىر  االقتصادية وا 
رقام وىو مـا يعبر عنو االقتصاد القياسي ، ويجعل النظرية أكثر قبواًل أو أكثر رفضا لقدرتو اال

 .عمى أثبات صحة فرضيات النظرية االقتصادية ويجعميا أكثر قبواًل .

في ىذا الفصل سيتم توصيف النمـاذج المـستخدمـة في الدراسة ومـن ثم صياغتيا بأشكاليا 
ذا الفصل صياغة الصيغة الخطية ، وتَّم  االعتمـاد في تقدير النمـاذج المـختمفة ، إذ ـتَّم في ى

. وقد قسم ىذا  )  Eviews 11المـختمفة لمدراسة مـن خالل النظامـ اإلحصائي الجاىز )
       .الفصل إلى مـبحثين ىما:
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 نموذجلمالمبحث األول: التوصيف النظري 

ُيعد النموذج القياسي إحدى الطرائق التي يمكن بواسطتيا تسييل وتبسيط حقيقة أو ظاىرة        
من الظواىر االقتصادية المعقدة، التي تضم جممة من المتغيرات المختمفة. واليدف األساسي من 

 .(1)صياغة النماذج القياسية ىو تحميل صحة فروض النظرية االقتصادية واختباره 

ذا     منظومة من العالقات بين    (Economic Model)ما كان النموذج االقتصاديوا 
المتغّيرات االقتصادية، الغرض منيا تسييل وصف طبيعة تمك العالقات بصورة خالية من 

ىو  (Econometric Model)التفاصيل والتعقيدات وممثمة لمواقع، فان النموذج القياسي 
نموذج اقتصادي يتضمن إضافة إلى العالقات النظرية الممثمة رياضيًا، متغيرات 

 .(2)وقد يتكون من معادلة واحدة أو مجموعة معادالت  ،(Random Variables)عشوائية

ويالحظ اعتماد النموذج القياسي في صياغتو عمى العالقة السببية والتأثير أالرتباطي بين      
رات التي تمثل النموذج، لغرض تحميميا أو التنبؤ بيا، وىذه الصياغة تعتمد مجموعة من المتغي

في اختيار المتغير أو المتغيرات  ( Economic Theory )أساسًا عمى النظرية االقتصادية 
 المستقمة المراد 

              دراستيا ومحاولة تحديد المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر فييا، واالقتصاد الرياضي
( Mathematical Economics ) صياغة العالقات الخاصة بالمشكمة وذلك بوضعيا في ل

ىيـأة رموز ومعادالت، وأخيرا يتم االستعانة بعمم اإلحصاء لتقدير معالم الصيغ المقترحة واختبار 
مشكمة الفروض ليتم الوصول إلى النتائج الدقيقة التي يمكن االعتماد عمييا في التنبؤ بال

 المدروسة.

إن الغرض الرئيس من ىذا المطمب ىو بناء نموذج لتحديد المتغيرات االقتصادية      
)الخارجية( وتشخيص تأثيرىا في مؤشرات استدامة الدين العام ، فمن األىمية أن يكون ىيكل 

                                                           

، مديرية دار الكتاب للطباعة االقتصاد القٌاسًالمدخل إلى (وليد إسماعيل السيفو، 1)

 .38،ص1811والنشر،الموصل،
، مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر، مقدمة فً القٌاس االقتصادي(طالب حسن نجم الحيالي، 2)

 . 20، ص1881الموصل،
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 النموذج منسجمًا في عالقاتو مع الفرضيات التي تعرضنا ليا سابقًا، وان تكون المعايير
المستخدمة لمحكم عميو وتقويم صالحياتو التجريبية منسجمة مع غرضو، عممًا أن النموذج 

 المقترح تم توصيفو بناءًا عمى النظرية االقتصادية والدراسات التجريبية السابقة. 

 -أواًل: ىيكل النموذج:

الدين العام تم اخذ السمسة الزمنية لمبيانات السنوية لدول العينة كما إن ومؤشرات استدامة 

 والمتمثمة بـ)المتغيرات المعتمدة( وتقمبات أسعار النفط كمتغيرات مستقمة كما يعبر عنيا وىي:

  المتغيرات التابعة 

 (.Y1نسبة العجز والفائض الى الناتج المحمي االجمالي ) .0

تم االستعانة بمؤشر نسبة العجز والفائض مقسومًا الى الناتج المحمي اإلجمالي في     

 كل من السعودية والجزائر والعراق باعتباره متغير تابع.

 ( Y2. نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي ) 0

لعراق مقسومًا تم االستعانة بمؤشر نسبة الدين العام في كل من السعودية والجزائر وا    

 الى الناتج المحمي اإلجمالي.

  :المتغيرات المستقمة- 

وىو المتغير المعبر عن تقمبات أسعار النفط الذي يتمثل بالمتغير المستقل، والذي يكون في 

 جميع النماذج كاآلتي:

 (.Xأسعار النفط ) .0

تم اخذ البيانات السنوية لدول الدراسة عن طريق اخذ أسعار النفط لمسمة الزمنية الممتدة من  

 حسب أسعار النفط العالمية وتكون ىذه األسعار موحدة لكافة دول الدراسة. 2219 –   2222
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-2222ومن اجل تقدير متغيرات الدراسة في دول العينة لممدة :  ثانيًا: بناء االنموذج الرياضي

واختبار وجود عالقة توازنيو بين المتغيرات المستقمة وىي سعر النفط ، ومؤشرات استدامة  2219

الدين في األجل الطويل طبقًا لمنظرية االقتصادية و الدراسات التطبيقية السابقة، سيتم تقدير 

 معادلتين واستخداميا في دول العينة:

 Y1 = f(X)المعادلة األولى: 
Y1 = βo + β1X 

Βo, β1 معممات = 
Y1 =نسبة العجز والفائض الى الناتج المحمي االجمالي 
Xأسعار النفط = 

 Y2 = f(X)المعادلة الثانية: 
Y2 = βo + β1X 

Βo, β1 معممات = 
Y2  =نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي 
Xأسعار النفط = 
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 في البحث اإلطار النظري االختبارات المستخدمة :المبحث الثاني

العالقة بين تقمبات اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في دول العينة لممدة  لقياس 

( ARDL( تم استخدام االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )2219 - 2222)

(Autoregressive Distributed Lag Estimates )من قام كل الذي           

(Shin and Pesaran) (1999)  بتطوير أنموذج(ARDL) حيث يستطيع ىذا األنموذج ،

التغمب عمى ىذه المشكمة، حيث يستطيع ىذا األنموذج تقدير العالقات التكاممية بين المتغيرات 

 Shin and، كذلك استطاع )I(1)او عند الفرق األول  I(0)سواء كانت ساكن عند المستوى 

Pesaran) ذج وىو إمكانية تحديد تخمفات زمنية مختمفة ( إضافة ميزة أخرى ليذا األنمو(Lag) 

 وتم اتباع الخطوات التالية. . (3)لممتغيرات 

 اختبار استقراريو السالسل الزمنية    .0

ُيعد استقرار السالسل الزمنية من المواضيع الميمة لكثير من التطبيقات اإلحصائية التي 

والمالية ذات حقبة زمنية محددة، وىو موضوع تعتمد عمى سمسمو زمنيو البيانات االقتصادية 

ذا أىميو بالنسبة لمتحميل القياسي اذ ان االستدالل عن المتغيرات غير المستقرة يعطي نتائج 

مضممو أي تكون النتائج بين المتغيرات غير مستقر، و ليست حقيقيو، وىذا ما يسمى 

اإلحصائية المستخدمة الختبار  وىناك العديد من الطرق  )االنحدار  الزائف أو المضمل(,بـ

االستقرارية، وسوف نعتمد أحدىما، والذي تعد من الطرائق االوسع انتشارًا وىو اختبار جذر 

الوحدة ، إذ ييدف اختبار جذر الوحدة الى فحص خواص السمسمة الزمنية لكل متغّير من 

تيا، وتحديد رتبو متغيرات الدراسة خالل فترة زمنية لممشاىدات والتأكد من مدى استقراري

                                                           
)3( Eviews 9 User‘s Guide II, CHAPTER 27, P 283 
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التكامل كل متغير عمى حدة  فاذا استقرت السمسمة الزمنية بعد أخذ الفرق األول فان السمسمة 

األصمية سوف تكون متكاممة من الرتبة األولى أما إذا استقرت السمسمة في الفرق  الثاني 

 فان السمسمة الزمنية سوف تكون متكاممة من الرتبة الثانية .

ستقرار السالسل الزمنية وتحديد درجو تكامميا سوف نقوم باستخدام اختبار وألجل اختبار ا
 ديكي فولر الموسع.

  :اختبار ديكي فولر الموسع- 

فولر( البسيط ، إذ قام الباحثتان ديكي وفولر  –)ديكي  بعد االنتقادات التي وجيت الختبار     

فولر الموسع( اثبتت ىذه  -)ديكي بتطوير ىذا االختبار وأطمق عميو اختبار 1981عام 

االختبارات كفاءتو من خالل الدراسات االقتصادية التطبيقية الحديثة المستخدمة في تحميل 

السالسل الزمنية، إذ يعد أكثر كفاءه من الطرق المستخدمة في معالجو البيانات التي تعاني من 

 .نموذج.جذر الوحدة، إذ إنو ال يبقى خطأ االرتباط بين البواقي يمكن وصف ال

(احد اختبارات جذر الوحدة، ويعتمد عمى ثالثة عناصر ADFيعد اختيار ديكي فولر الموسع )   

لمتأكد من مدى السكون السالسل الزمنية أم عدم سكونيا ، وىي صيغة النموذج المستخدم ، 

( و يالحظ في ىذا الصدد إن ىناك ثالث صيغ  zeroوحجم العينة ، ومستوى المعنوية ) 

 .:(4)( كاالتي ADFج الذي يمكن استخدامو في حالة )لمنموذ

 بدون حد ثابت وال اتجاه زمني  :الصيغة االولى

          ∑       

 

   

             

                                                           
(

4
، ص 2001، الدار الجامعية للطباعة والنشر،  االقتصاد القٌاسً بٌن النظرٌة والتطبٌقعبد القادر محمد عبد القادر عطية ، (

651-662. 
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ويالحظ في ىذه الصيغة انيا ال تحتوي عمى حد ثابت وال اتجاه زمني وتتمثل الفروض في      

 -ىذه الحالة كاالتي: 

 or   p =1  =λ   0فرضية العدم                       

 or   p <  1       >λ  0فرضية البديمة                

( لكي تختفي مشكمة االرتباط 1ويتم ادراج عدد من الفروق ذات الفجوة الزمنية في المعادلة )     

 . D.Wالتسمسمي مبعرًا عنيا بإحصائية 

 -،وان ىذه الفروق تتمثل كاالتي: بعد ادراج ثالثة حدود لمفروق مثالً  ونالحظ اختفاء المشكمة    

(1,1)2………...-y t -1-y t=1-y tΔ 

(1,2)3………...-y t -2-y t=2-y tΔ 

(1,3)4………...-y t -3-y t=3-y tΔ 

 -ومن ثم تقدير الصيغة وبعدىا يتم حساب تاو ديكي فولر الموسع وفق الصيغة التالية: 

(1-4  .........)   
  
 

   
 

ومستوى  nوحجم العينة   iلمنموذج ADFλ (i,n,eومن ثم الحصول عمى القيمة الحرجة ) 

  eالمعنوية

 بوجود حد ثابت فقط  الصيغة الثانية:

 تختمف ىذه الصيغة من الصيغة االولى لكونُو تحتوي عمى حد ثابت      
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(2  ......)             ∑      
            

    -وان الفروض المراد اختبارىا في ىذه الصيغة ىي:   

 :Ho                                        -فريضة العدم:

                                        0     or  p=1=λ   

                                                        a=0  

 =H1                         فريضة البديل                

                                    1 0    or    p<  >λ 

a ≠0                                                           

باستخدام الصيغة         وبعد تقدير صيغة االختبار يتم حساب تاو ديكي فولر الموسع      
 -باستخدام الصيغة التالية :         السابقة او تاو لممعممة الناقمة 

     
  
 

   
                

 -(كما يأتي:(,aومن ثم يتم البحث عن القيم الحرجة لكل من 

 ADF(II,n,e)(ىي:القيمة الحرجة ل)

 ADFa(II,n,e)(ىي:aالقيمة الحرجة ل)

 مقارنة القيمة المحسوبة بالقيم الجدوليةومن ثم يتم 
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بوجود حد ثابت مع اتجاه زمني تحتوي ىذه الصيغة عمى حدأ ثابتًا واتجاىًا  :الصيغة الثالثة 
 زمنيًا 

(3     )              ∑        
 
          

 -وان الفروض المراد اختيارىا في ىذه الصيغة ىي:
 :H0فرضية العدم                                          

                                              o  or   p1 
                                                   ao 

 :H1فرضية البديل                                     
<0 or p<1                                           
a≠0                                                    
B≠0                                                    

وباستخدام الصيغة السابقة      ويعد تقدير صيغة االختبار يتم حساب تاو ديكي فولمر الموسع 
 باستخدام الصيغة التالية      ، وتاو لممعممة الناقمة 

     
  

  
 ………………………(3-1) 

     
  

  
 ………………………(3-2) 

     
  

  
 ………………………(3-3) 

 -(كما يمي :a,B ،λومن ثم يتم البحث عن القيم الحدية لكل من )    

 A D Fλ( e،a،III)     -(ىي:λ)┘القيمة الحرجة 

 A,D,Fa(  e،a،III)    -(ىي:A)┘القيمة الحرجة 

   A,D,Fb( e ،a،III)   -(ىي:B)┘القيمة الحرجة 
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% فيعني ذلك 5أقل من  P-Valueويمكن الحكم عمى نتيجة االختبار ،فاذا كانت قيمة        

% فيعني ذلك 5اكبر من  P-Valueان المعممة معنوية والسمسمة ساكنة ،اما اذا كانت قيمة 

 غير معنوية المعممة والسمسمة غير مستقرة.

( المحتسبة اكبر من القيمة F( الجدولية اذا كانت قيمو )F( المحتسبة بقيمو ) Fاو نقارن قيمة ) 

أي ان السمسمة مستقرة،  اما H1ونقبل الفرضية البديمة Ho الجدولية عندىا نرفض فرضيو العدم 

الفرق  اذا كان العكس وىذا يعني ان السمسمة غير مستقرة ويستمزم اخذ الفرق االول  ومن ثم اخذ

 الثاني اختبارىا وىكذا الى ان يتم الحصول عمى سمسمو زمنيو مستقرة.

 اختبار الحدود:   .0
يعد اختبار أمكانية وجود عالقة طويمة األجل )تكامل مشترك( بين المتغيرات المدروسة  

( سواء كانت المتغيرات ساكنة من الدرجة الصفر أو من الدرجة واحد ARDLباستخدام أنموذج )

( يتم تحديد حدود Bound Test approachمزيج بينيما وتبعًا لطريقة اختبار الحدود )أو 

 ( التي تعني H0( بواسطة فرضية العدم )F-statistic) Fالدنيا وحدود عميا الختبار

عدم أمكانية وجود عالقة تكامل مشترك في األجل الطويل بين متغيرات النموذج عندما تكون 

ن القيم الحرجة ترفض فرضية العدم، وتقبل الفرضية البديمة التي تعني المحتسبة أقل م Fقيمة 

وجود تكامل مشترك، وفقًا لما سبق ومن الناحية التطبيقية فأن أنموذج تصحيح الخطأ ، واختبار 

 الحدود يتم بعد تحديد درجة السكون لممتغيرات المدروسة نقوم بتطبيق المعادلة التالية:

فأن أنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء  X، Y، Zث متغيرات ىي إذا افترضنا ان ىناك ثال

 الموزع سيأخذ الشكل االتي:
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 إذ ان:    

β1  وβ2 و  β3 .تمثل معامالت األجل القصير لممتغيرات المدروسة 

λ1  وλ2  وλ2 .تمثل معامالت األجل الطويل لممتغيرات المدروسة 

( التي تنص عمى عدم وجود (H0يختبر فرضية العدم  F- boundsو بالتالي فأن اختبار 

 تكامل مشترك بين متغيرات األنموذج ، اي ان: 

H0: λ1   = λ2   = λ3 = 0 

مقابل الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود تكامل مشترك )عالقة طويمة االمد بين متغيرات 
 األنموذج، اي ان:

H1: λ1   λ2   λ3   0 

أكبر من الحدود الدنيا والعميا نقيل  (F-bounds test)فاذا كانت قيمة اختبار الحدود المحتسبة 

الفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود تكامل مشترك، اما إذا كانت اقل من الحدود الدنيا والعميا 

العميا نقبل فرضية العدم والتي تنص عمى عدم وجود تكامل مشترك، اما إذا كانت بين الحدود 

  ..(5)والدنيا تكون في منطقة عدم الحسم 

 -تحديد العالقات القصيرة والطويمة األجل: .3

( يتكون من خطوتين األولى تحديد العالقات الطويمة األجل بين ARDLإن اختبار )

المتغيرات، والثانية تحديد العالقة القصيرة االجل، حيث تتم الخطوة األولى التي ىي تحديد 

                                                           

)5( Paresh Kumar Narayan , Reformulating Critical Values for the F-bounds 
statistics Approach to Cointegration; An Application to the Tourism Demand 
Model for Fiji, Department of Economy Papers,2004, No.02, P9   
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وىذا يتم من خالل قياس  F-boundsالعالقات الطويمة االجل من خالل استعمال اختبار 

التي تنص عمى )عدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات األنموذج( في  H0فرضية العدم 

التي )تؤكد عمى وجود تكامل المشترك بين متغيرات األنموذج(،  H1المقابل الفرضية البديمة 

قة توازنيو طويمة األمد بين المتغيرات، فان البواقي الناتجة من وفي حال تأكد وجود عال

األنموذج ستكون بالضرورة مستقرة عمى الرغم من اختالف درجة تكامل المتغيرات األصمية، 

 .(6)والخطوة الثانية تتمثل في تقدير العالقة قصيرة األمد بين متغيرات األنموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

)6( Adriana and Maria Davidescu , bounds test approach for the long run 
relationship between shadow economy and official economy, an Empirircal 
analysis for Romania, vol,2015. 10, No. 1, P 41    
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أسعار النفط عمى مؤشرات استدامة الدين العام في  رالمبحث الثالث : قياس أث
 الدول المختارة ) السعودية والجزائر والعراق(.

المطمب األول: قياس أثر تقمبات أسعار النفط عمى مؤشرات استدامة الدين العام في 
 السعودية.

 اختبار ديكي فولر الموسع لممتغيرات في السعودية 

 ( ما يمي:23ممتغيرات محل الدراسة يالحظ من الجدول )من خالل نتائج اختبار ديكي فولر ل

  إن جميع متغيرات التابعة ساكنة عند الفرق األول وذلك الن القيمة االحتمالية ىي اقل من

5.% 

 ( يالحظ ان المتغير المستقل سعر النفطx)  مستقر في المستوى الن القيمة االحتمالية ىي

 %.5اقل من 

 

 ر لممتغيرات في السعودية( نتائج اختبار ديكي فول23جدول )

 (.Eviews 11المصدر: من عمل الباحث باالستناد الى البرنامج اإلحصائي )

 
 
 
 

 انمخغُراث االخخبار حذ ثابج ثابج + احجاي عاو بذون حانت انضكىن

فٍ  ADF Y1 2.1244- 2.4902- 1.0971- غُر صاكىت

 االحخمانُت 0.2380 0.3283 0.0672 انمضخىي

فٍ  ADF Y1  -5.6243 5.5716- 5.7981- صاكىت

 االحخمانُت 0.0003 0.0016 0.0000 انفرق االول

فٍ  ADF Y2 1.5525- 3.0381- 1.5062- غُر صاكىت

 االحخمانُت 0.4851 0.1549 0.1202 انمضخىي

فٍ   ADF Y2 2.3351- 2.7334- 2.4224- صاكىت

 االحخمانُت 0.1724 0.2362 0.0187 انفرق االول

فٍ    ADF X 2.3351- 2.7334- 2.4724- صاكىت  

 االحخمانُت 0.1724 0.2362 0.0187 انمضخىي
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العالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشر نسبة العجز  اثرالمعادلة األولى: 
 GDPوالفائض/

 -تقدٌر جودة االنموذج: .1

عد من االختبارات األساسية في جميع النماذج القياسية بما فييا جودة االنموذج يُ  ان تقدير
( بناء 1.1( أن النموذج ذات مدد تخمف زمني ىي)24وتبين نتائج الجدول )، ARDLأنموذج 

( توصيف لمنموذج كونيا تعطي اقل 20من بين افضل) AIC (Akaike)عمى قيم معيار اكايك 
( تعني 1من قبل البرنامج االحصائي، أذ أن القيمة ) قيمة ليذا المعيار ويتم تحديدىا تمقائياً 

( تعني عدم وجود تخمف زمني وىكذا حسب مدد التخمف التي 0تخمف زمني لمدة واحدة، و)
 يحددىا البرنامج لكل متغير من المتغيرات.

( ان البرنامج حدده مدة ابطاءات لممتغيرات المستقمة والمتغير التابع  24لوحظ من خالل جدول ) 
( ىي ابطاء واحد اما المتغيرات GDPتبين ان مدة ابطاء المتغير التابع )العجز والفائض/ ف

 المستقمة فكان مدة إبطاء سعر النفط  ابطاء واحد أيضا حسب معيار اكايك.
 ( تقدير جودة االنموذج24جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا  
 
 
 
 

Selected Model: ARDL(1, 1)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y1(-1) 0.631033 0.126473 4.989458 0.0002

X 0.464434 0.082088 5.657781 0.0000

X(-1) -0.466512 0.080045 -5.828090 0.0000

C 0.393801 3.648019 0.107949 0.9155

R-squared 0.803595     Mean dependent var 3.831579

Adjusted R-squared 0.764314     S.D. dependent var 12.26581

S.E. of regression 5.954741     Akaike info criterion 6.590916

Sum squared resid 531.8841     Schwarz criterion 6.789746

Log likelihood -58.61371     Hannan-Quinn criter. 6.624566

F-statistic 20.45762     Durbin-Watson stat 2.434960

Prob(F-statistic) 0.000015
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 (6شكل )
 ( لمتخمف الزمني لمنموذج المقدرAKaike)()AICمعيار 

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا     

 
%( وىذا يبين 76.4فقد بمغت ) Adjusted R-squared%( اما 80)  R2بمغ معامل التحديد 

%( من اجمالي التغيرات في المتغير التابع وىو 80ان نسبة ما فسرتو المتغيرات المستقمة ىو )
 %( تعود الى تغيرات من خارج النموذج.20(  ، اما الباقي )GDP)العجز والفائض/ 

اي ان االنموذج المقدر  P.V=(0.000)( وىي معنوية الن 20.45المحتسبة فقد بمغت ) Fاما 
 (.  H1: b≠0) ( ونقبل الفرضية البديمةH0: b=0معنوي اي نرفض فرضية العدم )

اما االختبارات القياسية فقد اوضحت أن النموذج خال من مشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 
D-W ( 2.43والبالغة.) 
 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .2

البد من العمل عمى اجراء اختبار التكامل المشترك من اجل معرفة ىل يوجد تكامل مشترك بين 

(، ويتم ىذا االختبار ARDLالمتغيرات االقتصادية، ألنيا تعد الخطوة األولى في أنموذج )

 (:24و الموضح نتائجو في الجدول )  F (F- bounds test)بواسطة اختبار الحدود 
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 F- bounds test(  اختبار الحدود 25جدول )                          

 
    (.Eviews 11عمى برنامج )ث باالعتماد حالمصدر: من عمل البا

( F-statistics( الذي يوضح نتائج اختبار الحدود ومنو نمحظ ان قيمة )25من الجدول )

%(  مما يدل 10( وىي اكبر من القيم الجدولية عند مستوى )  3.698103المحتسبة كانت )

 عمى وجود تكامل مسترك اي نرفض فرضية العدم.

 األجم  ومىهجُت حصحُح انخطأ: حقذَر انعالقت  طىَهت وقصُرة. 3

( يعكـــــس نتـــــائج المعممـــــات القصـــــيرة األجـــــل التـــــي تشـــــير إن متغيـــــر ســـــعر الـــــنفط 26الجـــــدول ) 

كمتغيـــــر مســـــتقل تـــــرتبط بعالقـــــة طرديـــــة قصـــــيرة االجـــــل مـــــع متغيـــــر )العجـــــز والفـــــائض/ النـــــاتج 

 (.0.05وىي اقل من ) P.Vالمحمي االجمالي( وىذا ما اثبتتو قيمة 

ــــــو ســــــالب وىــــــو معنــــــوي إحصــــــائيا عنــــــد مســــــتوى اقــــــل مــــــن أمــــــا معامــــــل   تصــــــحيح الخطــــــأ فان

ـــــو )5) ـــــم تصـــــحيح مـــــا قيمت ـــــو ت ـــــرجم ان ـــــي 36%( وىـــــذا يت %( مـــــن االنحـــــراف قصـــــير األجـــــل ف

 المتغير التفسيري في السنة السابقة إلى السنة الحالية.

 ( حقذَر انعالقت قصُرة االجم26جذول )

 
    (.Eviews 11برنامج )ث باالعتماد عمى حالمصدر: من عمل البا  

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic  3.698103 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(X) 0.464434 0.070861 6.554115 0.0000

CointEq(-1)* -0.368967 0.104054 -3.545920 0.0029
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 كسظظظظ     م ظظظظ  اليىهيظظظظ   هي ظظظظ     ظظظظ   (  ن هىظظظظالق  ال ظظظظ 27يالحظظظظ  الظظظظه وظظظظال     ظظظظ     

  ي ظظظا    لظظظالنات   ىظظظال     متغ ظظظ    مسظظظت    هظظظه   ظظظي    ظظظىلت الظظظه   متغ ظظظ    تظظظالبه  هظظظه   بظظظ ه

 %،  5هي  كب  اله  P.V( في   سيهدي  الن   م    مح ي  ال مال ي

  هي    ال   (    ي    يال  27      

 
   (.Eviews 11ث باالعخماد عهً بروامج )حانمصذر: مه عمم انبا

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X -0.005632 0.152536 -0.036924 0.9710

C 1.067307 9.977288 0.106974 0.9162

EC = Y1 - (-0.0056*X + 1.0673)

Y1=1.067307--0.005632X  

 

 نتائج االختبارات التشخيصية )القياسية( : .3
 لمتأكد من جودة النموذج تم اجراء االختبارات التشخيصية االتية :

 

 ( : LM Testنتائج اختبار مشكمة االرتباط الذاتي ) . أ
(  LM Test( او ما يسمى )Breusch – codfrey correlationاختبار )يشير 

( والذي بموجبة يتم التأكيد عمى صحة النتائج السابقة، فانو وكما 28الوارد في الجدول )
يتضح من معطيات الجدول ان النموذج يخمو من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة 

prob. (ch- square)  ( وى0.4611بمغت )( مما  0.05ي اكبر من مستوى المعنوي )
 يشير الى قبول فرضية العدم التي تشير الى عدم وجود ارتباط ذاتي لمبواقي . 
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 المقدر:  ARDLنتائج اختبار االستقرار الييكمي لنموذج  .4

لألنموذج المقدر و لمعالقتين الطويمة و القصيرة  Stability اختبار السكون الييكميلغرض 

 ، فأنو سيتم استعمال اختبارين ىما:ARDLاالمد خالل المدة المقدرة لألنموذج 

 (28جدول )
 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي

 
   (.Eviews 11ث باالعخماد عهً بروامج )حانمصذر: مه عمم انبا

 ARCH   :He teroskeda stictyنتائج اختبار مشكمة عدم ثبات التجانس  . ب
وعمى اساس ىذا االختبار باإلمكان التعرف فيما اذا كانت البواقي تعاني من مشكمة 

بمغت  Probichi square( ادناه يوضح ان قيمة 29اختالف التباين او بالعكس والجدول )
( وغير معنوية وىذا يعني قبول فرضية العدم التي 0.05( وىي اكبر من )0.7200نحو )
 .مى تجانس البواقي وخمو النموذج من مشكمة عدم تجانس التباينتؤكد ع

 (29جدول )
 اختبار مشكمة عدم تجانس التباين

 

 
   

   (.Eviews 11ث باالعخماد عهً بروامج )حانمصذر: مه عمم انبا

   

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.576679     Prob. F(2,13) 0.5755

Obs*R-squared 1.548310     Prob. Chi-Square(2) 0.4611

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.115033     Prob. F(1,16) 0.7389

Obs*R-squared 0.128488     Prob. Chi-Square(1) 0.7200
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 the cumulative sum of the recursive تابع: اختبار المجموع التراكمي لمبواقي المأ 

residuals (CUSUM)  

 the cumulative sum of لمربعات البواقي المتابعة: اختبار المجموع التراكمي ب 

recursive residuals squared (SUSUMSQ)  المطوران من قبل براون و اخرون

Brown et al(7)(  فاذا كان الرسم البياني لكل من االختبارين ،CUSUM( و )SUSUMSQ )

%، فأن فرضية العدم التي تنص عمى أن جميع 5داخل اطار الحدود الحرجة عند مستوى 

( بوضوح ان الشكل البياني لالختبارين 7، يبين الشكل )(8)المعممات ىي مستقرة تعد مقبولة 

المذكورين يقع داخل الحدود الحرجة ويتغيران حول القيمة الصفرية )الصفر(، وبيذا فان 

والقصيرة االمد لألنموذج المقدر االختبارات اإلحصائية ىذه تثبت سكون المعممات الطويمة 

ARDL. 

 ( 7الشكل )
 المجموع التراكمً للبواقً                           المجموع التراكمً لمربعات البواقً        

 

 

 

 

 

 
   (.Eviews 11ث باالعخماد عهً بروامج )حانمصذر: مه عمم انبا  

                                                           
(7 (
  Brown, R.L., Durbin, J and Evans, 1975, ibid 

(
1

 .محمد صالح سلمان و عمار حمد خلف، مصدر سابق (
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 .GDPالعالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشر الدين العام / إثرالمعادلة الثانية: 
 -تقدير جودة االنموذج: .0

( ان البرنامج حدده مدة ابطاءات لممتغيرات المستقمة والمتغير التابع 30لوحظ من خالل جدول )

أما المتغير المستقل  ( ىي ابطائينGDPفتبَّين إن مدة إبطاء المتغير التابع )مؤشر الدين العام /

 فكان مدة ابطاء سعر النفط ىو إبطاءين ايضًا.  

 ( تقدير جودة االنموذج30جدول )

 
 (.  Eviews 11المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج )  

 (8شكل )
 ( لمتخمف الزمني لمنموذج المقدرAKaike)()AICمعيار 

 
 (.  Eviews 11المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج )  

Selected Model: ARDL(2, 2)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y2(-1) 1.134851 0.269921 4.204384 0.0012

Y2(-2) -0.360115 0.216620 -1.662425 0.1223

X -0.205404 0.110710 -1.855322 0.0883

X(-1) 0.080881 0.140536 0.575521 0.5756

X(-2) -0.056551 0.121418 -0.465754 0.6497

C 16.60652 11.99377 1.384596 0.1914

R-squared 0.943952     Mean dependent var 24.07222

Adjusted R-squared 0.920598     S.D. dependent var 25.55160

S.E. of regression 7.200006     Akaike info criterion 7.047242

Sum squared resid 622.0810     Schwarz criterion 7.344033

Log likelihood -57.42518     Hannan-Quinn criter. 7.088166

F-statistic 40.42029     Durbin-Watson stat 1.662492 

Prob(F-statistic) 0.000000
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%( وىذا 92فقد بمغت ) Adjusted R-squared%( اما 94.3)   R2بمغ معامل التحديد 

%( من اجمالي التغيرات في المتغير 94.3يبين ان نسبة ما فسرتو المتغيرات المستقمة ىو )

  GDPالتابع ، وىو مؤشر الدين العام /

( وىي معنوية الن 40.42المحتسبة كبيرة حيث بمغت ) Fوكذلك االنموذج معنوي اذ كانت قيمة 

( H0: b=0اي ان االنموذج المقدر معنوي أي نرفض فرضية العدم ) P.V=(0.000)قيمة 

 (. H1: b≠0ونقبل الفرضية البديمة )

اط الذاتي بداللة اختبار اما االختبارات القياسية فقد اوضحت أن النموذج خال من مشكمة االرتب
D-W ( 1.66والبالغة.) 

 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .0
من خالل اختبار التكامل المشترك من اجل معرفة ىل يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات 

-F( الذي يوضح نتائج اختبار الحدود ومنُو نالحظ ان قيمة )31االقتصادية، الجدول )

statistics )( 2.5%، 1( وىي اقل من القيم الجدولية عند مستوى )1.126المحتسبة كانت ،%

 %( مما يدل عمى عدم وجود تكامل مسترك اي نقبل فرضية العدم.%10، 5

 F- bounds test( اختبار الحدود 31جدول )

 
  (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   
 
 
 
 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic  1.126509 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58
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 األجم وقصُرة األجم ومىهجُت حصحُح انخطأ: حقذَر انعالقت طىَهت .3

( يعكس نتائج المعممات القصيرة األجل التي تشير إن متغير سعر النفط كمتغير 32الجدول ) 

، وىذا ما  GDPمستقل ترتبط بعالقة عكسية و معنوية قصيرة االجل مع  مؤشر الدين العام /

  (. 0.05وىي أقل من ) P.Vاثبتتو قيمة 

%( وىذا 5تصحيح الخطأ فانو سالب وىو معنوي إحصائيا عند مستوى اقل من )اما معامل 

%( من االنحراف قصير األجل في المتغير التفسيري في 22يترجم انو تم تصحيح ما قيمتو )

 السنة السابقة إلى السنة الحالية.

 (32جدول )
 تقدير العالقة قصيرة االجل

 
    (.Eviews 11باالعتماد عمى برنامج )ث حالمصدر: من عمل البا        

عكسية وذات تأثير معنوي طويمو  ( ان ىناك عالقة33يالحظ من خالل الجدول )  

( GDPالمتغير المستقل وىو سعر النفط مع المتغير التابع وىو )مؤشر الدين العام / االجل بين

 .    %5ىي اقل من  P.Vالن قيمو 

 
 
 
 

 

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y2(-1)) 0.360115 0.189161 1.903749 0.0812

D(X) -0.205404 0.088745 -2.314543 0.0392

D(X(-1)) 0.056551 0.102051 0.554140 0.5897

CointEq(-1)* -0.225264 0.113447 -1.985644 0.0404
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 ( 33جدول )
 طويمة االجلتقدير العالقة 

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

 

 نتائج االختبارات التشخيصية )القياسية( : .4
 لمتأكد من جودة النموذج تم اجراء االختبارات التشخيصية االتية :

 

 ( : LM Testنتائج اختبار مشكمة االرتباط الذاتي ) . أ
( الوارد  LM Test( او ما يسمى )Breusch – codfrey correlationيشير اختبار )

( والذي بموجبة يتم التأكيد عمى صحة النتائج السابقة، فانو وكما يتضح من 28في الجدول )
              معطيات الجدول ان النموذج يخمو من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة

prob. (ch- square)  ( مما يشير  0.05( وىي اكبر من مستوى المعنوي )0.063بمغت )
 الى قبول فرضية العدم التي تشير الى عدم وجود ارتباط ذاتي لمبواقي . 

 (34جدول )
 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي

 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X -0.803825 0.322530 -2.492251 0.0283

C 73.72011 23.22598 3.174036 0.0080

EC = Y2 - (-0.8038*X + 73.7201)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 2.412055     Prob. F(2,10) 0.1397

Obs*R-squared 5.857619     Prob. Chi-Square(2) 0.0634

 TV = 73.72011-0.803825*X 
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 ARCH  : He teroskeda stictyب. وخائج اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش 

وعمى اساس ىذا االختبار باإلمكان التعرف فيما اذا كانت البواقي تعاني من مشكمة اختالف 
بمغت نحو  Probichi square( ادناه يوضح ان قيمة 35التباين او بالعكس والجدول )

معنوية وىذا يعني قبول فرضية العدم التي تؤكد عمى  ( وغير0.05( وىي اكبر من )0.073)
 تجانس البواقي وخمو النموذج من مشكمة عدم تجانس التباين.

 (35جذول )

 اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش

 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 انمقذر: ARDLاخخبار اصخقرار األومىرج .  4

( بوضوح ان الشكل البياني لالختبارين المذكورين يقع داخل الحدود الحرجة 9) يبين الشكل

ويتغيران حول القيمة الصفرية )الصفر(، وبيذا فان االختبارات اإلحصائية ىذه تثبت سكون 

 .ARDLالمعممات الطويمة والقصيرة االمد لألنموذج المقدر 

 ( 9الشكل )
 المجموع التراكمً للبواقً                           المجموع التراكمً لمربعات البواقً        

 
 

 

 

 

     (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 3.497277     Prob. F(1,15) 0.0811

Obs*R-squared 3.214187     Prob. Chi-Square(1) 0.0730
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 انخحهُم االقخصادٌ

فٍ  GDPاوالً: قُاس انعالقت بُه حقهباث صعر انىفط ومؤشراث انعجز وانفائض / 

 انضعىدَت.

نمحظ من المعادلة األولى واالختبار طويل األجل إن ىناك عالقة عكسية بين تقمبات أسعار 

النفط والعجز والفائض في السعودية حيث يتبع ىذا المسار تقمبات أسعار النفط الخام في سوق 

 معنوي. إال أن التأثير غير النفط الدولية مما أدى الى تزايد العجز في الموازنة العامة

 -فٍ انضعىدَت:  GDPثاوُاً: انعالقت بُه صعر انىفط ومؤشر انذَه انعاو / 

من خالل االختبارات اإلحصائية ظيرت عالقات بين المتغير المستقل سعر النفط ومؤشر الدَّين  

 كمتغير تابع في السعودية   GDPالعام / 

        مؤشر استدامة الدين وجود عالقة طويمة األجل وذات تأثير معنوي بين سعر النفط و 

%، وىذا يتوافق مع منطق النظرية 5ىي اقل من  P.Vالن قيمو  في السعودية   GDPالعام / 

 GDPالعام /  االقتصادية إذ إن الزيادة في أسعار النفط سوف تعمل عمى تخفيض نسبة الدين

 GDPالعام /  الدينإذ إن زيادة سعر النفط بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدي إلى تغير نسبة 

          %( ، بافتراض ثبات العوامل األخرى، وىذا يعني مرونة مؤشر نسبة الدين80بمقدار )

 في السعودية لمتغيرات الحاصمة في سعر النفط. GDPالعام / 

( ان اجمالي الدين العام في السعودية انخفض خالل المدة 7من الجدول )وىذا ما توضح لنا 

 وذلك لالرتفاع الذي حصل في أسعار النفط في السوق العالمية. (2019 – 2004)
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 -المطمب الثاني: قياس اثر أسعار النفط عمى مؤشرات استدامة الدين العام في الجزائر:

 ر الموسع لممتغيرات في الجزائراختبار ديكي فول 

 ( ما يمي:36من خالل نتائج اختبار ديكي فولر لممتغيرات محل الدراسة يالحظ من الجدول )

  ان جميع متغيرات التابعة ساكنة عند الفرق األول ، وذلك الن القيمة االحتمالية ىي أقل من

5.% 

 ( يالحظ ان المتغير المستقل سعر النفطx)  مستقر في الفرق األول وبدون حد ثابت الن
 %.5القيمة االحتمالية ىي اقل من 

 لممتغيرات في الجزائر ر( نتائج اختبار ديكي فول36جدول )

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   
العالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشر العجز والفائض  المعادلة األولى: أثر

/GDP. 
 -تقدير جودة االنموذج: .0

ابطاءات لممتغير المستقل والمتغير التابع ( ان البرنامج حدده مدة 37لوحظ من خالل جدول )

( إبطاءات إما المتغير 4ىي ) GDPفتبين ان مدة ابطاء المتغير التابع مؤشر العجز والفائض /

 أيضًا. (4المستقل فكان مدة ابطاء سعر النفط فكانت فترة االبطاء )

 انمخغُراث االخخبار حذ ثابج ثابج + احجاي عاو بذون حانت انضكىن

فٍ  ADF Y1 -2.060851  -2.798356 -2.078122 غُر صاكىت

 االحخمانُت 0.2609 0.2143 0.0691 انمضخىي

فٍ  ADF Y1  -5.167531   -5.006217 5.297227-- صاكىت

 االحخمانُت 0.0007 0.0045 0.0000 انفرق االول

فٍ  ADF Y2 1.953613-- 1.064813- 2.070464-- غُر صاكىت

 االحخمانُت 0.3028 0.9087 0.0798 انمضخىي

فٍ   ADF Y2 1.653652-- 3.632947-- -1.548339  صاكىت

 االحخمانُت 0.4353 0.0554 0.1112 انفرق االول

فٍ    ADF X 2.3351- 2.7334- 2.4724- صاكىت  

 االحخمانُت 0.1724 0.2362 0.0187 انمضخىي
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 ( تقدير جودة االنموذج37جدول )

 
   (.Eviews 11برنامج )ث باالعتماد عمى حالمصدر: من عمل البا

 (10شكل ) 
 ( لمتخمف الزمني لمنموذج المقدرAKaike)()AICمعيار 

 
 (.   Eviews 11المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج )   

Selected Model: ARDL(4, 3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y1(-1) 0.351205 0.235476 1.491468 0.1795

Y1(-2) -0.384922 0.234714 -1.639959 0.1450

Y1(-3) 0.459224 0.157482 2.916035 0.0225

Y1(-4) -0.165732 0.131029 -1.264850 0.2464

X 0.275345 0.055864 4.928894 0.0017

X(-1) -0.356049 0.097319 -3.658595 0.0081

X(-2) 0.199769 0.123432 1.618455 0.1496

X(-3) -0.274559 0.098713 -2.781385 0.0272

C 7.647332 3.647512 2.096589 0.0742

R-squared 0.941590     Mean dependent var -2.268750

Adjusted R-squared 0.874835     S.D. dependent var 10.20436

S.E. of regression 3.610166     Akaike info criterion 5.703706

Sum squared resid 91.23311     Schwarz criterion 6.138287

Log likelihood -36.62965     Hannan-Quinn criter. 5.725960

F-statistic 14.10523     Durbin-Watson stat 1.782640

Prob(F-statistic) 0.001124
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%( وىذا يبين 87فقد بمغت ) Adjusted R-squared%( اما 94)  R2بمغ معامل التحديد 

%( من اجمالي التغيرات في المتغير التابع وىو 94ىو ) ان نسبة ما فسرتو المتغيرات المستقمة

المحتسبة كبيرة  F، وكذلك االنموذج معنوي اذ كانت قيمة GDPمؤشر العجز والفائض /

اي ان االنموذج المقدر معنوي اي  P.V=(0.000124)( وىي معنوية الن قيمة 14.10)

 (. H1: b≠0( ونقبل الفرضية البديمة )H0: b=0نرفض فرضية العدم  )

اما االختبارات القياسية فقد اوضحت أن النموذج خال من مشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 

D-W ( 1.78والبالغة.) 

 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .0
اجل معرفة ىل يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات االقتصادية، ألنيا تعد الخطوة األولى في   

              ( نتائج اختبار الحدود ومنو نمحظ ان قيمة 38(، ومن خالل جدول )ARDLأنموذج )

(F-statistics( المحتسبة كانت )وىي أكبر من القيم الجدولية عند مستوى 6.787 )

 %(  مما يدل عمى وجود تكامل مشترك اي نرفض فرضية العدم.%10، %5، %2.5،1)

 F- bounds test( اختبار الحدود 38جدول )

 
   (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

  
الجــــدول   ومىهجُدددت حصددددحُح انخطددددأ:وطىَهددددت االمددددذ حقدددذَر انعالقددددت قصددددُرة األجددددم  .3

( يعكـــــس نتــــــائج المعممــــــات القصــــــيرة األجــــــل التــــــي تشــــــير إن متغيــــــر ســــــعر الــــــنفط 39)

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic  6.787840 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58
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مؤشــــــر العجــــــز كمتغيــــــر مســــــتقل تــــــرتبط بعالقــــــة طرديــــــة معنويــــــة قصــــــيرة االجــــــل مــــــع 

 . (0.05وىي اقل من ) P.V(، وىذا ما اثبتتو قيمة Y1) GDPوالفائض /

 ( تقدير العالقة قصيرة االجل39جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا     

المتغير  عكسية ومعنوية طويمو االجل بين ( ان ىناك عالقة40يالحظ من خالل الجدول ) 

( وذلك الن Y1) GDPالمستقل وىو سعر النفط مع المتغير التابع وىو مؤشر العجز والفائض /

P.V  5ىي اقل من .%  

 ( تقدير العالقة طويمة االجل40جدول )

 
 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا 

 TR =(10.33110-0.210062*X  
 

 )القياسية( :نتائج االختبارات التشخيصية  .4
 لمتأكد من جودة النموذج تم اجراء االختبارات التشخيصية االتية :

 

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y1(-1)) 0.091429 0.162636 0.562170 0.5915

D(Y1(-2)) -0.293493 0.144167 -2.035789 0.0812

D(Y1(-3)) 0.165732 0.106584 1.554935 0.1639

D(X) 0.275345 0.041892 6.572784 0.0003

D(X(-1)) 0.074789 0.084727 0.882714 0.4067

D(X(-2)) 0.274559 0.086684 3.167360 0.0158

CointEq(-1)* -0.740225 0.144665 -5.116802 0.0014

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X -0.210062 0.068542 -3.064716 0.0182

C 10.33110 4.646074 2.223619 0.0615

EC = Y1 - (-0.2101*X + 10.3311)
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 ( : LM Testنتائج اختبار مشكمة االرتباط الذاتي ) . أ
( الوارد  LM Test( او ما يسمى )Breusch – codfrey correlationيشير اختبار )

( والذي بموجبة يتم التأكيد عمى صحة النتائج السابقة، فانو وكما يتضح من 41في الجدول )
 -prob. (chمعطيات الجدول ان النموذج يخمو من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة 

square)  ( مما يشير الى قبول  0.05( وىي اكبر من مستوى المعنوي )0.2069بمغت )
 جود ارتباط ذاتي لمبواقي . فرضية العدم التي تشير الى عدم و 

 (41جدول )
 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 ARCH  : He teroskeda stictyب. وخائج اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش 

تعاني من مشكمة اختالف وعمى اساس ىذا االختبار باإلمكان التعرف فيما اذا كانت البواقي 
بمغت نحو  Probichi square( ادناه يوضح ان قيمة 42التباين او بالعكس والجدول )

( وغير معنوية وىذا يعني قبول فرضية العدم التي تؤكد عمى 0.05( وىي اكبر من )0.957)
 تجانس البواقي وخمو النموذج من مشكمة عدم تجانس التباين.

 (42جذول )

 عذو ثباث انخجاوشاخخبار مشكهت 

 
  

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.613053     Prob. F(2,5) 0.5779

Obs*R-squared 3.150877     Prob. Chi-Square(2) 0.2069

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.002525     Prob. F(1,13) 0.9607

Obs*R-squared 0.002913     Prob. Chi-Square(1) 0.9570
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 انمقذر: ARDLاخخبار اصخقرار األومىرج .5

( بوضوح ان الشكل البياني لالختبارين المذكورين يقع داخل الحدود الحرجة 11يبين الشكل )

ويتغيران حول القيمة الصفرية )الصفر(، وبهذا فان االختبارات اإلحصائية هذه تثبت سكون 

 .ARDLالمعلمات الطويلة والقصيرة االمد لألنموذج المقدر 

 ( 11الشكل )
 المجموع التراكمً لمربعات البواقً                    المجموع التراكمً للبواقً               

 

 

 

 

 

     (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا         

 .GDPالعالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشر الدين العام / المعادلة الثانية: اثر
 تقدير جودة االنموذج. 0

( ان البرنامج حدده مدة ابطاءات لممتغيرات المستقمة والمتغير التابع 43)لوحظ من خالل جدول 
( ابطاءات اما المتغير 3ىي ) GDPفتبين ان مدة ابطاء المتغير التابع ومؤشر الدَّين العام /

 المستقل فقد كان مدة ابطاء سعر النفط  فكان اربع إبطاءات .
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 ( تقدير جودة االنموذج43جدول )

 
     (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا 

 ( لمتخمف الزمني لمنموذج المقدرAKaike)()AICمعيار  (12شكل )

 
     (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

Selected Model: ARDL(3, 4)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y2(-1) 0.181188 0.280152 0.646750 0.5384

Y2(-2) 0.649179 0.367249 1.767682 0.1204

Y2(-3) -0.322813 0.304315 -1.060784 0.3240

X -0.016774 0.096013 -0.174710 0.8663

X(-1) -0.026451 0.092250 -0.286736 0.7826

X(-2) -0.117105 0.096196 -1.217353 0.2629

X(-3) 0.021428 0.099166 0.216077 0.8351

X(-4) 0.149744 0.100514 1.489792 0.1799

C 10.40782 15.35604 0.677768 0.5197

R-squared 0.879973     Mean dependent var 22.63688

Adjusted R-squared 0.742800     S.D. dependent var 9.090920

S.E. of regression 4.610449     Akaike info criterion 6.192849

Sum squared resid 148.7937     Schwarz criterion 6.627430

Log likelihood -40.54279     Hannan-Quinn criter. 6.215103

F-statistic 6.415049     Durbin-Watson stat 2.415043

Prob(F-statistic) 0.011991
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%( 74.2فقد بمغت ) Adjusted R-squared%( اما 87.9)   R2بمغ معامل التحديد 
%( من اجمالي التغيرات في المتغير 87.9وىذا يبين ان نسبة ما فسرتو المتغيرات المستقمة ىو )

المحتسبة كبيرة  F، وكذلك االنموذج معنوي اذ كانت قيمة GDPالتابع وىو مؤشر الدين العام /
اي ان االنموذج المقدر معنوي اي نرفض  P.V=(0.011)( وىي معنوية الن قيمة 6.41)

 (. H1: b≠0( ونقبل الفرضية البديمة )H0: b=0فرضية العدم  )
اما االختبارات القياسية فقد اوضحت أن النموذج خال من مشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 

D-W ( 2.41والبالغة.) 

 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .0
معرفة ىل يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات االقتصادية، ألنيا تعد الخطوة األولى في اجل   

-F( نتائج اختبار الحدود ومنو نمحظ ان قيمة )44(، ومن خالل جدول )ARDLأنموذج )

statistics( المحتسبة كانت )2.5%،1( وىي اكبر من القيم الجدولية عند مستوى )6.069 ،%

 وجود تكامل مشترك اي نرفض فرضية العدم. %(  مما يدل عمى%10، 5

 F- bounds test( اختبار الحدود 44جدول )

 
   (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

  
   ومىهجُت حصحُح انخطأ:وطىَهت االمذ حقذَر انعالقت قصُرة األجم  .3

تشـــــير إن متغيـــــر  ســـــعر الـــــنفط ( يعكـــــس نتـــــائج المعممـــــات القصـــــيرة األجـــــل التـــــي 45الجـــــدول )

(X)  ــــر ومؤشــــر ــــة قصــــيرة األجــــل مــــع متغي ــــر معنوي ــــة عكســــية عي ــــر مســــتقل تــــرتبط بعالق كمتغي

( . أمـــــــا 0.05وىـــــــي اكبـــــــر مـــــــن ) P.V(، وىـــــــذا مـــــــا اثبتتـــــــو قيمـــــــة Y2) GDPالـــــــدين العـــــــام /

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic  6.069415 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58
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ـــــد مســـــتوى أقـــــل مـــــن ) ـــــوي إحصـــــائيا عن ـــــُو ســـــالب، وىـــــو معن %( 5معامـــــل تصـــــحيح الخطـــــأ فان

%( مـــــن االنحـــــراف قصـــــير األجـــــل فـــــي المتغيـــــر 49تَّـــــم تصـــــحيح مـــــا قيمتـــــو )وىـــــذا يتـــــرجم انـــــو 

 التفسيري في السنة السابقة إلى السنة الحالية.

 ( تقدير العالقة قصيرة االجل45جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا     

غير معنوية طويمو االجل طردية و  ( ان ىناك عالقة46يالحظ من خالل الجدول ) 

وذلك  GDPالمتغير المستقل وىو سعر النفط مع المتغير التابع وىو ومؤشر الدين العام / بين

 %.  5ىي اكبر من  P.Vالن 

 ( تقدير العالقة طويمة االجل46جدول )

 
 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا 

EC = Y2 =21.13500+  0.0220*X   

 

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y2(-1)) -0.326367 0.190395 -1.714154 0.1302

D(Y2(-2)) 0.322813 0.183869 1.755667 0.1226

D(X) -0.016774 0.055277 -0.303460 0.7704

D(X(-1)) -0.054067 0.054478 -0.992449 0.3540

D(X(-2)) -0.171172 0.056232 -3.044055 0.0187

D(X(-3)) -0.149744 0.069380 -2.158323 0.0678

CointEq(-1)* -0.492445 0.101777 -4.838450 0.0019

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X 0.022015 0.319777 0.068845 0.9470

C 21.13500 23.70462 0.891598 0.4022

EC = Y2 - (0.0220*X + 21.1350)



 – 2000أثر العالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في دول مختارة ) قياس الفصل الثالث :
2019 ) 

 
184 

 نتائج االختبارات التشخيصية )القياسية( : .4
 لمتأكد من جودة النموذج تم اجراء االختبارات التشخيصية االتية :

 

 ( : LM Testنتائج اختبار مشكمة االرتباط الذاتي ) . أ
 ( الوارد LM Test( او ما يسمى )Breusch – codfrey correlationيشير اختبار )

( والذي بموجبة يتم التأكيد عمى صحة النتائج السابقة، فانو وكما يتضح من 47في الجدول )
               معطيات الجدول ان النموذج يخمو من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة

prob. (ch- square)  ( مما يشير  0.05( وىي اكبر من مستوى المعنوي )0.2390بمغت )
 ية العدم التي تشير الى عدم وجود ارتباط ذاتي لمبواقي . الى قبول فرض

 (47جدول )
 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي

 
 (.   Eviews 11  مص ر: اله  م    بالحث بالال تمالد   ى ب والال   

 ARCH  : He teroskeda stictyوخائج اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش  . ب

التعرف فيما اذا كانت البواقي تعاني من مشكمة اختالف وعمى اساس ىذا االختبار باإلمكان 
بمغت نحو  Probichi square( ادناه يوضح ان قيمة 48التباين او بالعكس والجدول )

( وغير معنوية وىذا يعني قبول فرضية العدم التي تؤكد عمى 0.05( وىي اكبر من )0.6005)
 التباين.تجانس البواقي وخمو النموذج من مشكمة عدم تجانس 

 اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش (48جذول )

 
 (.   Eviews 11  مص ر: اله  م    بالحث بالال تمالد   ى ب والال   

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.544799     Prob. F(2,5) 0.6109

Obs*R-squared 2.862843     Prob. Chi-Square(2) 0.2390

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.242152     Prob. F(1,13) 0.6309

Obs*R-squared 0.274297     Prob. Chi-Square(1) 0.6005
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 انمقذر: ARDLاخخبار اصخقرار األومىرج   .5

( بوضوح ان الشكل البياني لالختبارين المذكورين يقع داخل الحدود الحرجة 13يبين الشكل )

ويتغيران حول القيمة الصفرية )الصفر(، وبيذا فان االختبارات اإلحصائية ىذه تثبت سكون 

 .ARDLالمعممات الطويمة والقصيرة االمد لألنموذج المقدر 

 ( 13الشكل )
 المجموع التراكمً للبواقً                           المجموع التراكمً لمربعات البواقً        

 

 

 

 

 

    (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 انخحهُم االقخصادٌ

فٍ  GDPأوالً: قُاس انعالقت بُه حقهباث صعر انىفط ومؤشراث انعجز وانفائض / 

 انجزائر.

من خالل االختبارات اإلحصائية ظيرت عالقات بين المتغير المستقل سعر النفط، ومؤشر 
 كمتغير تابع في الجزائر.   GDPالعجز والفائض / 

       وجود عالقة عكسية طويمة االجل وذات تأثير معنوي بين سعر النفط ومؤشر العجز
%، وىذا يتوافق مع 5ىي اقل من  P.Vالن قيمو  كمتغير تابع في الجزائر GDPوالفائض / 

منطق النظرية االقتصادية إذ إن الزيادة في أسعار النفط سوف تعمل عمى تخفيض نسبة العجز 
  اذ ان زيادة سعر النفط بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدي إلى تغير نسبة  GDP/  في الموازنة

بافتراض ثبات العوامل األخرى. وىذا يعني %( وباالتجاه نفسو، 21بمقدار ) GDP/  العجز
 في الجزائر لمتغيرات الحاصمة في سعر النفط. GDP/  مرونة مؤشر نسبة العجز
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( لما عممت عمية السياسة المالية في الجزائر خالل 11،12من الجدول )وىذا ما توضح لنا 
المالي األمر ( م عمى تحقيق ىدف أساسي ىو القيام بعمميات اإلصالح 2019- 2000المدة)

الذي يتطمب ضرورة التركيز عمى النفقات العامة باعتبارىا العامل األساس في ىذا المجال ، 
عادة ىيكمة النفقات العامة من خالل رفع  وعميو أسرعت الحكومة الجزائرية بأتباع سياسة ترشيد وا 

عطاء األولوية  لمشاريع كل أشكال الدعم المقدم من قبل الحكومة ، وتحرير األسعار وا 
االستثمارات العامة ، ولمتعرف عمى تطور النفقات واإليرادات  العامة وتحميل قيميا ونسبة 

 النفقات العامة واإليرادات  العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي.

 -فٍ انجزائر: GDPثاوُاً: انعالقت بُه  حقهباث صعر انىفط ومؤشر انذَه انعاو / 

من خالل االختبارات اإلحصائية ظيرت عالقات بين المتغير المستقل سعر النفط ومؤشر الدين 
كمتغير تابع في الجزائر  أي وجود عالقة طردية طويمة االجل وذات تأثير  غير  GDPالعام / 

ىي  P.Vالن قيمو  في الجزائر،  GDPمعنوي بين سعر النفط ومؤشر استدامة الدين العام / 
               مؤشر الدين %، وىذا يدل عمى ان ارتفاع أسعار النفط أدت الى ارتفاع 5اكبر من 

 %  عام 17.5وىذا ما انعكس عمى تفاقم نسبة الدين العام لمناتج حيث ارتفع من  GDPالعام / 
 . 2019% عام 26.0الى 2014
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الدين العام في المطمب الثالث: قياس اثر أسعار النفط عمى مؤشرات استدامة 
  العراق.

 اختبار ديكي فولر الموسع لممتغيرات في العراق 

 ( ما يمي:49من خالل نتائج اختبار ديكي فولر لممتغيرات محل الدراسة يالحظ من الجدول )

 ( ان المتغير التابعY1وىو  )  / مؤشر العجز والفائضGDP  ،ساكنة عند الفرق األول

( وىو مؤشر Y2%. اما المتغير التابع االخر)5قل من وذلك الن القيمة االحتمالية ىي أ

مستقر في المستوى مع حد ثابت ومع حد ثابت واتجاه زمني  GDPمؤشر الدين العام / 

 عام.

 ( يالحظ ان المتغير المستقل سعر النفطx)  وبدون حد ثابت الن القيمة  المستوىمستقر في
 %.5االحتمالية ىي اقل من 
 ( نتائج اختبار ديكي فولمر لممتغيرات في العراق49جدول )

    (.Eviews 11باالعتماد عمى برنامج ) ثحالمصدر: من عمل البا   
 تقدير جودة االنموذج .0

( ان البرنامج حدده مدة ابطاءات لممتغير المستقل والمتغّير التابع 50لوحظ من خالل جدول )
ىي ابطاءين أما المتغير  GDPفتبين ان مدة ابطاء المتغير التابع مؤشر العجز والفائض /

 المستقل فكان مدة ابطاء سعر النفط فكانت فترة االبطاء ابطاءين أيضا.
 
 

 انمخغُراث االخخبار حذ ثابج ثابج + احجاي عاو بذون حانت انضكىن

فٍ  ADF Y1 -2.479100   2.570066- 2.249150- غُر صاكىت

 االحخمانُت 0.1357 0.2955 0.0671 انمضخىي

فٍ  ADF Y1  -5.137719 5.016122- 5.299692- صاكىت

 االحخمانُت 0.0007 0.0044 0.0000 انفرق االول

فٍ  ADF Y2 41.70531- 21.252448- 1.260671- صاكىت  

 االحخمانُت 0.0000 0.0000 0.1815 انمضخىي

فٍ    ADF X 2.3351- 2.7334- 2.4724- صاكىت  

 االحخمانُت 0.1724 0.2362 0.0187 انمضخىي
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 ( تقدير جودة االنموذج50جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

 (14شكل )
 ( لمتخمف الزمني لمنموذج المقدرAKaike)()AICمعيار 

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

Selected Model: ARDL(2, 2)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y1(-1) 0.043273 0.250156 0.172983 0.8655

Y1(-2) 0.275480 0.216519 1.272315 0.2274

X 0.269527 0.109766 2.455466 0.0303

X(-1) -0.079519 0.154696 -0.514030 0.6166

X(-2) -0.262819 0.124361 -2.113346 0.0562

C 7.116685 5.211013 1.365701 0.1971

R-squared 0.648604     Mean dependent var 5.100000

Adjusted R-squared 0.502189     S.D. dependent var 10.58778

S.E. of regression 7.470285     Akaike info criterion 7.120945

Sum squared resid 669.6619     Schwarz criterion 7.417736

Log likelihood -58.08850     Hannan-Quinn criter. 7.161868

F-statistic 4.429906     Durbin-Watson stat 1.804920

Prob(F-statistic) 0.016150
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%( 50.2فقد بمغت ) Adjusted R-squared( اما (%64.8( بنحو R2بمغ معامل التحديد )
%( من اجمالي التغيرات في المتغير 64.8وىذا يبين ان نسبة ما فسرتُو المتغيرات المستقمة ىو )

المحتسبة  F، وكذلك االنموذج معنوي اذ كانت قيمة GDP/التابع وىو مؤشر العجز والفائض 
أي إن االنموذج المقدر معنوي أي  P.V=(0.0161)( وىي معنوية الن قيمة 4.42كبيرة )

 (. H1: b≠0( ونقبل الفرضية البديمة )H0: b=0نرفض فرضية العدم )
اما االختبارات القياسية فقد اوضحت أن النموذج خال من مشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 

D-W ( 1.80والبالغة.) 

 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .0
من اجل معرفة ىل يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات االقتصادية، ألنيا تعد الخطوة األولى   

             ( نتائج اختبار الحدود ومنو نمحظ ان قيمة51ومن خالل جدول )(، ARDLفي أنموذج )
(F-statistics( المحتسبة كانت )10( وىي اكبر من القيم الجدولية عند مستوى ) 4.089  )%

 مما يدل عمى وجود تكامل مشترك اي نرفض فرضية العدم.
 F- bounds test( اختبار الحدود 51جدول )

 
  (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   
 

 ومىهجُت حصحُح انخطأ:وطىَهت االمذ حقذَر انعالقت قصُرة األجم  .3
( يعكــــــس نتــــــائج المعممــــــات القصــــــيرة األجــــــل التــــــي تشــــــير إن متغيــــــر ســــــعر 52الجــــــدول ) 

الـــــنفط كمتغيـــــر مســـــتقل تـــــرتبط بعالقـــــة طرديـــــة معنويـــــة قصـــــيرة األجـــــل مـــــع مؤشـــــر العجـــــز 

 ( .0.05وىي أقل من ) P.V(، وىذا ما اثبتتو قيمة  Y1)/GDPوالفائض 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic  4.089253 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58
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%( وىذا 5قل من )أما معامل تصحيح الخطأ فانُو سالب، وىو معنوي إحصائيا عند مستوى أ

%( من االنحراف قصير األجل في المتغير التفسيري في 68يترجم انو تَّم تصحيح ما قيمتو )

 السنة السابقة إلى السنة الحالية.

 ( تقدير العالقة قصيرة االجل52جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا     

المتغير  معنوية طويمو االجل بينغير عكسية و  ( ان ىناك عالقة53يالحظ من خالل الجدول ) 
( وذلك الن Y1) GDPالمستقل وىو سعر النفط مع المتغير التابع وىو مؤشر العجز والفائض /

P.V  5ىي اكبر من .%  
 ( تقدير العالقة طويمة االجل53جدول )

 
 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا 

 Y1 =10. 6644 -0.9641X  
 

 نتائج االختبارات التشخيصية )القياسية( : .4
 لمتأكد من جودة النموذج تم اجراء االختبارات التشخيصية االتية :

 
 

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y1(-1)) -0.275480 0.184312 -1.494640 0.1608

D(X) 0.269527 0.090047 2.993181 0.0112

D(X(-1)) 0.262819 0.114413 2.297111 0.0404

CointEq(-1)* -0.681247 0.180073 -3.783171 0.0026

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X -0.106878 0.133616 -0.799890 0.4393

C 10.44655 8.895975 1.174301 0.2631

EC = Y1 - (-0.1069*X + 10.4466)
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 ( : LM Testنتائج اختبار مشكمة االرتباط الذاتي ) . أ
( الوارد  LM Test( او ما يسمى )Breusch – codfrey correlationيشير اختبار )

( والذي بموجبة يتم التأكيد عمى صحة النتائج السابقة، فانو وكما يتضح من 54الجدول )في 
   -square)  (chمعطيات الجدول ان النموذج يخمو من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة 

Prob ( مما يشير الى قبول فرضية  0.05( وىي اكبر من مستوى المعنوي )0.9656) بمغت
  العدم التي تشير الى عدم وجود ارتباط ذاتي لمبواقي . 
 (54جدول )

 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي
 

 
 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 

 ARCH  : He teroskeda stictyوخائج اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش  . ب

االختبار باإلمكان التعرف فيما اذا كانت البواقي تعاني من مشكمة اختالف  وعمى اساس ىذا
بمغت نحو  Probichi square( ادناه يوضح ان قيمة 55التباين او بالعكس والجدول )

( وغير معنوية وىذا يعني قبول فرضية العدم التي تؤكد عمى 0.05( وىي اكبر من )0.6144)
 مشكمة عدم تجانس التباين.تجانس البواقي وخمو النموذج من 

 (55جذول )

 اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش

 
 

 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا
 
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.019518     Prob. F(2,10) 0.9807

Obs*R-squared 0.069993     Prob. Chi-Square(2) 0.9656

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.227293     Prob. F(1,15) 0.6404

Obs*R-squared 0.253753     Prob. Chi-Square(1) 0.6144
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 انمقذر: ARDLاخخبار اصخقرار األومىرج  .5

( بوضوح ان الشكل البياني لالختبارين المذكورين يقع داخل الحدود الحرجة 15يبين الشكل )
ويتغيران حول القيمة الصفرية )الصفر(، وبيذا فان االختبارات اإلحصائية ىذه تثبت سكون 

 .ARDLالمعممات الطويمة والقصيرة االمد لألنموذج المقدر 

 15)شكل )                                          
للبواقً                                          المجموع التراكمً لمربعات المجموع التراكمً               

 البواقً  

  

 

 

 

 

     (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا       

 .GDPالعالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشر الدين العام / المعادلة الثانية: اثر
 تقدير جودة االنموذج .0

( ان البرنامج حدده مدة ابطاءات لممتغيرات المستقمة والمتغير 56لوحظ من خالل جدول )  
( ابطاءات اما 4ىي ) GDPالتابع فتبين ان مدة ابطاء المتغير التابع ومؤشر الدين العام /

 فقد كان مدة ابطاء سعر النفط  فكان ثالث إبطاءات .المتغير المستقل 
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 ( تقدير جودة االنموذج56جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   
 

 (16شكل )
 ( لمتخمف الزمني لمنموذج المقدرAKaike)()AICمعيار 

 
 (.   Eviews 11المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج )   

Selected Model: ARDL(4, 3)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

Y2(-1) 0.451891 0.011466 39.41239 0.0000

Y2(-2) 0.042283 0.012646 3.343710 0.0124

Y2(-3) -0.062811 0.012635 -4.971123 0.0016

Y2(-4) 0.056974 0.010464 5.444587 0.0010

X -0.394028 0.122686 -3.211681 0.0148

X(-1) 0.257040 0.154834 1.660105 0.1409

X(-2) -0.068759 0.156425 -0.439566 0.6735

X(-3) 0.266468 0.135110 1.972239 0.0892

C 13.99010 13.31716 1.050532 0.3284

R-squared 0.998345     Mean dependent var 102.3069

Adjusted R-squared 0.996454     S.D. dependent var 132.0131

S.E. of regression 7.861342     Akaike info criterion 7.260113

Sum squared resid 432.6049     Schwarz criterion 7.694694

Log likelihood -49.08091     Hannan-Quinn criter. 7.282367

F-statistic 527.8650     Durbin-Watson stat 1.627841

Prob(F-statistic) 0.000000

7.2

7.6

8.0

8.4

8.8

9.2

A
R

D
L(

4,
 3

)

A
R

D
L(

4,
 4

)

A
R

D
L(

4,
 1

)

A
R

D
L(

4,
 2

)

A
R

D
L(

4,
 0

)

A
R

D
L(

3,
 0

)

A
R

D
L(

3,
 1

)

A
R

D
L(

1,
 0

)

A
R

D
L(

1,
 1

)

A
R

D
L(

2,
 0

)

A
R

D
L(

2,
 1

)

A
R

D
L(

3,
 2

)

A
R

D
L(

1,
 2

)

A
R

D
L(

2,
 2

)

A
R

D
L(

3,
 3

)

A
R

D
L(

2,
 3

)

A
R

D
L(

3,
 4

)

A
R

D
L(

1,
 3

)

A
R

D
L(

1,
 4

)

A
R

D
L(

2,
 4

)

Akaike Information Criteria



 – 2000أثر العالقة بين اسعار النفط الخام ومؤشرات استدامة الدين العام في دول مختارة ) قياس الفصل الثالث :
2019 ) 

 
204 

%( وىذا 99.6فقد بمغت ) Adjusted R-squared%( اما 99.8)  R2بمغ معامل التحديد 
%( من اجمالي التغيرات في المتغير 99.8يبين ان نسبة ما فسرتو المتغيرات المستقمة ىو )

المحتسبة كبيرة  Fذلك االنموذج معنوي اذ كانت قيمة ، وكGDPالتابع وىو ومؤشر الدين العام /
اي ان االنموذج المقدر معنوي اي نرفض  P.V=(0.000)( وىي معنوية الن قيمة 527.86)

 (. H1: b≠0( ونقبل الفرضية البديمة )H0: b=0فرضية العدم )
اما االختبارات القياسية فقد اوضحت أن النموذج خال من مشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 

D-W ( 1.62والبالغة.) 

 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .0
اجل معرفة ىل يوجد تكامل مشترك بين المتغيرات االقتصادية، ألنيا تعد الخطوة األولى في   

              ( نتائج اختبار الحدود ومنُو نالحظ ان قيمة57خالل جدول )(، ومن ARDLأنموذج )
(F-statistics( المحتسبة كانت )وىي اكبر من القيم الجدولية عند مستوى 1649.467 )
 %(  مما يدل عمى وجود تكامل مشترك اي نرفض فرضية العدم.%10، %5، %2.5،1)

 F- bounds test( اختبار الحدود 57جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

 ومىهجُت حصحُح انخطأ:وطىَهت االمذ حقذَر انعالقت قصُرة األجم  .3

  ( X( يعكس نتائج المعممات القصيرة األجل التي تشير إن متغير  سعر النفط )58الجدول )   
 GDPكمتغير مستقل ترتبط بعالقة عكسية معنوية قصيرة االجل مع متغير ومؤشر الدين العام /

(Y2 وىذا ما اثبتتو قيمة ،)P.V ( اما معامل تصحيح الخطأ فانو سالب 0.05وىي اقل  من . )
%( 51%( وىذا يترجم انو تم تصحيح ما قيمتو )5وىو معنوي إحصائيا عند مستوى اقل من )

 ف قصير األجل في المتغير التفسيري في السنة السابقة إلى السنة الحالية.من االنحرا
 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

F-statistic  1649.467 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58
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 ( تقدير العالقة قصيرة االجل58جدول )

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا 

طردية و غير معنوية طويمو االجل  ( ان ىناك عالقة59يالحظ من خالل الجدول ) 
وذلك  GDPالمستقل وىو سعر النفط مع المتغير التابع وىو مؤشر الدين العام /المتغير  بين
 %.  5ىي اكبر من  P.Vالن 

 ( تقدير العالقة طويمة االجل59جدول )

 
 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا 

 Y2 = 27.34241+ 0.118675 X 
 

 : نتائج االختبارات التشخيصية )القياسية( .4
 لمتأكد من جودة النموذج تم اجراء االختبارات التشخيصية االتية :

 

 ( : LM Testنتائج اختبار مشكمة االرتباط الذاتي ) . أ
( الوارد في  LM Test( او ما يسمى )Breusch – codfrey correlationيشير اختبار )

( والذي بموجبة يتم التأكيد عمى صحة النتائج السابقة، فانو وكما يتضح من معطيات 60الجدول )

ECM Regression

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y2(-1)) -0.036446 0.009042 -4.030716 0.0050

D(Y2(-2)) 0.005837 0.008982 0.649891 0.5365

D(Y2(-3)) -0.056974 0.008592 -6.630712 0.0003

D(X) -0.394028 0.095290 -4.135032 0.0044

D(X(-1)) -0.197709 0.092733 -2.132025 0.0705

D(X(-2)) -0.266468 0.097499 -2.733039 0.0292

CointEq(-1)* -0.511663 0.006415 -79.76359 0.0000

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X 0.118675 0.311960 0.380418 0.7149

C 27.34241 25.38731 1.077011 0.3172

EC = Y2 - (0.1187*X + 27.3424)
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بمغت   prob. (ch- square)الجدول ان النموذج يخمو من مشكمة االرتباط الذاتي نظرا الن قيمة 
( مما يشير الى قبول فرضية العدم التي تشير  0.05( وىي اكبر من مستوى المعنوي )0.9656)

 جود ارتباط ذاتي لمبواقي . الى عدم و 
 (60جدول )

 اختبار مشكمة االرتباط الذاتي

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 ARCH  : He teroskeda stictyوخائج اخخبار مشكهت عذو ثباث انخجاوش  . ب

تعاني من مشكمة اختالف التباين وعمى اساس ىذا االختبار باإلمكان التعرف فيما اذا كانت البواقي 
( وىي 0.9927بمغت نحو ) Probichi square( ادناه يوضح ان قيمة 61او بالعكس والجدول )

( وغير معنوية وىذا يعني قبول فرضية العدم التي تؤكد عمى تجانس البواقي وخمو 0.05اكبر من )
 النموذج من مشكمة عدم تجانس التباين.

 (61جذول )

عذو ثباث انخجاوشاخخبار مشكهت   

 

 
    (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 انمقذر: ARDLاخخبار اصخقرار األومىرج  .5

( بوضوح ان الشكل البياني لالختبارين المذكورين يقع داخل الحدود الحرجة 17يبين الشكل )
ويتغيران حول القيمة الصفرية )الصفر(، وبيذا فان االختبارات اإلحصائية ىذه تثبت سكون 

 .ARDLالمعممات الطويمة والقصيرة االمد لألنموذج المقدر 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.499376     Prob. F(2,5) 0.3089

Obs*R-squared 5.998439     Prob. Chi-Square(2) 0.0998

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 7.28E-05     Prob. F(1,13) 0.9933

Obs*R-squared 8.40E-05     Prob. Chi-Square(1) 0.9927
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 ( 17الشكل )
 المجموع التراكمً لمربعات البواقً                     المجموع التراكمً للبواقً              

 

 

 

 

 

     (.Eviews 11ث باالعتماد على برنامج )حالمصدر: من عمل البا

 انخحهُم االقخصادٌ

فٍ  GDPأوالً: قُاس انعالقت بُه حقهباث صعر انىفط ومؤشراث انعجز وانفائض / 

 انعراق.

من خالل االختبارات اإلحصائية ظيرت عالقات بين المتغير المستقل سعر النفط ومؤشر العجز 
 كمتغير تابع في العراق.   GDPوالفائض / 

وجود عالقة عكسية طويمة االجل وذات تأثير غير معنوي بين سعر النفط ومؤشر العجز    
%، وىذا يتوافق مع 5ر من ىي اكب P.Vالن قيمو  كمتغير تابع في العراق GDPوالفائض / 

منطق النظرية االقتصادية إذ إن الزيادة في أسعار النفط سوف تعمل عمى تخفيض نسبة العجز 
إذ إن زيادة سعر النفط بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدي إلى تغير نسبة  GDP/  الموازنة   في

 %(  ، بافتراض ثبات العوامل األخرى.  10بمقدار ) GDP/  العجز

ذلك الى ارتفاع أسعار النفط لم تؤدي الى حاالت فائض في الموازنة العامة اال في سنوات ويعود 
 قميمة وانما اغمب سنوات السمسة الزمنية قد حققت عجزًا.
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 -في العراق: GDPثانيًا: العالقة بين  تقمبات سعر النفط ومؤشر الدين العام / 

المتغير المستقل سعر النفط ومؤشر الدَّين من خالل االختبارات اإلحصائية ظيرت عالقات بين 
كمتغير تابع في العراق أي وجود عالقة طردية طويمة االجل وذات تأثير غير  GDPالعام / 

ىي اكبر من  P.Vالن قيمو   في العراق، GDPمعنوي بين سعر النفط ومؤشر الدين العام / 
وىذا  GDPؤشر الدين العام / م%، وىذا يدل عمى ان ارتفاع أسعار النفط أدت الى ارتفاع 5

الى ان انخفاض اسعار النفط العالمية في تمك المدة، وبالتالي لجوء الحكومة الى االقتراض  يعود
 الداخمي والخارجي ) قروض صدوق النقد الدولي ( لسد العجز المالي في الموازنة العامة . 
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 االستنتاجات

َّاستدامةَّمؤشراتَّفيَّتؤثرَّالخامَّالنفطَّاسعارَّنأ:ََّّمفادىاَّوالتيَّالبحثَّفرضيةَّاثباتَّمت َّ .1
 .َّ)السعوديةَّوالعراقَّوالجزائر(َّالبحثَّعينةَّبمدانَّفيَّالعامَّالدين

2. َّ َّالديناميكية َّالنفط َّأسعار َّحركة َّالزمت َّالنفطية َّالسمعة َّظيور َّمنذ َّاالستقرارَّ، وعدم
َّتفاعلَّ َّمماَّالدائمينَّنتيجة َّوالعسكرية َّوالسياسية وتداخلَّمزيجَّمنَّالعواملَّاالقتصادية

َّالدوري َّوالطابع َّوالتقمبات َّالدائم َّبالتذبذب َّتتصف َّالحيوية َّالسمعة َّىذه َّمن وقدََّّ،جعل
رتََّّىذهََّّالعواملَّوتطورىاَّمنذَّاوائلَّسبعينياتَّالقرنَّالماضيَّوحتىَّيومناَّىذاَّمنَّغي َّ

السوقَّالدوليةَّلمنفطَّالخامَّبشكلَّمذىلَّمنطقَّواتجاهَّأسعارَّالنفطَّالخامَّوبدأتَّتمعبَّب
جعمتوَّيتحركَّويتأرجحَّبخطوطَّبيانيةَّمرعبةَّوغيرَّمنتظمةَّلعبتَّبياَّاالزماتَّالسياسيةَّ

َّدوراًَّ َّالمنتجة َّبعضَّالدول َّعمى َّوفرضَّالحصار َّالعالمية َّتحديدََّّاًَّكبيرََّّوالتحديات في
فيَّبوصمةَّأسعارَّالنفطَّحتىَّاصبحَّالمشيدَّالسياسيَّيطغىَّعمىَّالمشيدَّاالقتصاديَّ

َّتحديدَّأسعارَّالنفطَّفيَّاحيانَّكثيرة.

ىمَّالتحدياتَّالداخميةَّالتيَّتواجوَّالبمدانَّالنفطيةَّىوَّاالعتمادَّالكبيرَّعمىَّالقطاعَّأمنَّ .3

َّاالقتصادَّىوَّاقتصادَّمنفتحَّعمىَّالخارجَّ النفطيَّالمرتبطَّباألسواقَّالنفطَّالعالميةَّ،أيَّإن 

َّبسبب َّالحكومية َّااليرادات َّتذبذب َّالى َّيؤدي َّاالرتباط َّالنفطيةََّّ،وىذا َّالعوائد تذبذب

َّبتقمباتَّاالنتاجَّواالسعارَّفيَّالسوقَّالخارجية َّنسبةََّّ،المرتبطةَّبدورىا َّفيَّ َّيؤثرَّ مما

ة،َّففيَّحالةَّانخفاضَّاسعارَّلمبمدانَّالنفطيالىَّالناتجَّالمحميَّاالجماليَّلدينَّوَّاأالعجزَّ

َّ َّمخأالنفط َّسباب َّال َّانتاجو َّمستوى َّو َّالنفطية َّالبمدان َّتسعى َّ،سوف َّتقميصَّإتمفة لى

 انفاقياَّالعامَّبسببَّانخفاضَّايراداتياَّ.

نَّالدرجةَّالعاليةَّمنَّاعتماديةَّالدولَّالمنتجةَّلمنفطَّعمىَّانتاجَّالنفطََّّوتصديرهَّوالسيماَّإ .4
َّالعربية َّوالعراق(َّالدول َّوالجزائر َّ)السعودية َّخصوصا َّالعينة َّانفاقياََّّودول َّتمويل في
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َّأيَّتقمبَّفيَّسعرَّالنفطَّيمكنَّانَّيتسببَّبعدمَّا مماََّّ؛ستقرارَّاقتصاداتياواقتصادىا،َّفإن 
َّيتركياَّعرضةَّلمشاكلَّموازنةَّمتفاقمةَّوتأثيراتياَّعاليةَّالضررَّوواسعةَّالنطاقَّ.َّ

َّالسعوَّ .5 َّاالقتصاد َّاقتصادات َّوالجزائري َّوالعراقي َّاساسيَّأ َّدي َّبشكل َّتعتمد َّالمورد حادية
َّمصدراًَّ َّبوصفو َّالنفط َّإلىََّّرئيسياًََّّعمى َّالتحول َّمحاوالت َّمن َّالرغم َّوعمى ،َّ لمدخل

َّا َّعمىَّااليراداتَّالنفطيةاالقتصاد َّث ََّّ،لمتنوعَّإالَّأنَّاالعتماد َّعمىَّاالنفاقَّالعامَّومن م
ََّّكمحرك َّاالقتصاد َّجعل َّاالقتصادي َّالنفطَّألمنشاط َّاسواق َّفي َّلمتغيرات َّحساسية كثر

َّتحدياًَّ َّشكل َّالذي َّاالمر َّعمىََّّكبيراًََّّالدولية َّاالعتماد َّألن َّالمالية َّالسياسات لواضعي
السوقَّالنفطيةَّيحدَّمنَّالقدرةَّعمىَّتغييرَّىذهََّّمصدرَّرئيسَّلإليراداتَّمرتبطَّبتطورات

َّالَّ َّواالنفاقَّالعام َّااليراداتَّالعامة السياساتَّلتستجيبَّلتطوراتَّالنشاطَّالمحميَّفحجم
يتحددانَّتبعاَّلمنشاطَّاالقتصاديَّالمحميَّبلَّتبعاَّلمتطوراتَّاالقتصاديةَّالخارجيةَّالتيَّالَّ

وقدَّعانتَّاالقتصاداتَّالثالثةَََّّّ،يمكنَّلواضعيَّالسياساتَّاالقتصاديةَّالمحميةَّالتحكمَّبيا
َّلذلك َّااليراداتََّّ،نتيجة َّلقصور َّنتيجة َّمستمر َّعجز َّمن َّلمدول َّالعامة وعانتَّالموازنة

منَّمرونتياَّفيََّّوحد ََّّ،وولدَّضغوطاَّعمىَّالماليةَّالعامةَّ،العامةَّعنَّمستوىَّاالنفاقَّالعام
 االستجابةَّالكاممةَّلألوضاعَّاالقتصاديةَّالمحميةَّ.

الموازنةَّالعامةَّفيَّاالقتصاداتَّالسعوديَّوالعراقيَّوالجزائريََّّيشكلَّالريعَّالنفطيَّعمادَّ .6
نَّىيمنةَّالقطاع99َّإذَّتشكلَّااليراداتَّالنفطيةََّّاكثرَّمنَّ %َّمنَّاإليراداتَّالعامةَّ،َّوا 

نماَّعمىَّالنشاطاتَّاالقتصاديةَّكافة.  النفطيَّالَّتقتصرَّعمىَّتمويلَّالموازنةَّالعامةَّوا 
اَّيؤثرَّعمىَّالعجزَّيَّااليراداتَّالنفطيةَّممنستنتجَّانَّتقمباتَّاسعارَّالنفطََّّالخامَّتؤثرَّف .7

مماَّيؤثرَّعمىََّّحجمَّاالستثماراتَّوالذيَّيؤثرGDPََّّ والدينَّالعامَّ/GDPََّّوَّالفائضَّ/أ
 عمىَّتوفرَّفرصَّعملَّلممواطنينََّّ.

َّبينَّالدينَّالعام .8 الىَّالناتجََّّتشيرَّنتائجَّالتحميلَّالوصفيَّالىَّانَّىنالكَّعالقةَّعكسية
َّاالجمالي َّوطردَّالمحمي َّالنفط َّوأسعار َّبين َّالفائضالية َّاو َّالمحميََّّعجز َّالناتج الى

 واسعارَّالنفطَّ.َّاالجمالي
وجودَّعالقةَّعكسيةَّطويمةَّاالجلَّوذاتَّتأثيرَّمعنويَّبينَّسعرَّالنفطَّومؤشرَّاستدامةَّ .9

َّ%(َّوىي94َّتبمغَّ)R2َّحيثَّأظيرتَّالنتائجَّانََّّفيَّالسعوديةGDPَّالدينَّالعامَّ/َّ
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فيGDPََّّسعرَّالنفطَّومؤشرَّاستدامةَّالدينَّالعامَّ/ََّّتعبرَّعنَّشدةَّالعالقةَّبينَّمتغير
 .السعودية

َّومؤشر19َّ َّالنفط َّسعر َّبين َّمعنوي َّتأثير َّوذات َّاالجل َّطويمة َّعكسية َّعالقة َّوجود .
 .كمتغيرَّتابعَّفيَّالجزائرGDPَّالعجزَّوالفائضَّ/َّ

َّومؤشر11َّ َّالنفط َّسعر َّبين َّمعنوي َّتأثير َّوذات َّاالجل َّطويمة َّعكسية َّعالقة َّوجود .
 .كمتغيرَّتابعَّفيَّالعراقGDPَّالعجزَّوالفائضَّ/َّ

َّأظيرتَّالنتائجَّاإلحصائية12َّ َّغيرَّ. َّاالجلَّوذاتَّتأثيرَّ َّطويمة َّعالقةَّطردية وجود
َّفيَّالجزائرَّوالعراق.GDPَّمعنويَّبينَّسعرَّالنفطَّومؤشرَّاستدامةَّالدينَّالعامَّ/َّ

 التوصيات
عنَّطريقَّعانيَّمنياَّالقطاعاتَّغيرَّالنفطيةَّفيَّاالقتصادَّالعراقيَّتلمعالجةَّالمشكالتَّالتيَّ .1

تقديمَّالدعمَّالحكوميَّوزيادةَّالتخصيصاتَّليذينَّالقطاعينَّالميمينَّلغرضَّالنيوضَّبيماَّ

وتقديمَّمبالغَّماليةَّالىَّالمنشآتَّالتيَّتعانيَّمنَّالتوقفََّّومعالجةَّالمشاكلَّالتيَّيعانيَّمنياَّ،

هَّالمبالغَّفيَّتطويرَّحتىَّتستطيعَّالوقوفَّمرةَّأخرىَّواستمرارَّعممياَّمعَّمراقبةَّاستثمارَّىذ

َّ َّالمنشآتَّىذه ،َّ َّيجبَّوضعَّضريبة َّذلك َّالمنتجاتَّاألَّكجمركيةوبعد َّلحمايةَّجنبيعمى ة

وتفعيلَّدورَّالقطاعََّّ،نَّتقومَّالحكومةَّبتفعيلَّالقطاعاتَّاالنتاجيةأالمنتجَّالوطني،َّوضرورةَّ

 .َّالخاصَّلتخمصَّمنَّاعتمادَّالعراقَّعمىَّالقطاعَّالنفطي

َّت .2 َّيجبَّان َّبتحقيق َّالنفطية َّااليرادات َّاىدافَّالأستخدم َّتنمية َّيمكن َّال َّألن  نَّأالقتصادية

َّ َّالمدىَّالقصير َّالنفطَّفي َّقطاع َّوََّّوالًَّأفيجبََّّ،يستغنىَّعن َّاالقتصاد َّعمىَّالتنوع تشجيع

 االستثمارَّ.َّ

وذلكَّلتخفيفَّ،ََّّمامَّبالقطاعينَّالزراعيَّوالصناعيالعملَّعمىَّتنويعَّاالقتصادَّوزيادةَّاالىت .3

وتقميصَّحجمََّّ،بسببَّاسعارَّالنفطَّالخامَّالصدماتَّوالمشكالتَّالتيَّيتعرضَّلياَّاالقتصاد

 القطاعينَّفيَّالناتجَّالمحميَّاالجماليَّ.ََّّالبطالةَّوتشجيعَّالنموَّوزيادةَّنسبةَّمساىمةَّىذين َّ
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4. َّ َّلبعأنجد َّالتام َّفيَّالعراقَّنَّالتوقفَّشبو َّتعانيَّمنَّعدمَّضَّالمنشآتَّاالقتصادية جميعيا

َّالحكومي َّالدعم َّتَّ،وجود َّالتي َّالحكومية َّالقروض َّمجال َّفي َّىذهَّوالسيما َّدعم َّفي سيم

َّاالنشطةَّ َّفي َّاالستثمار َّألغراض َّالنفطية َّااليرادات َّاستغالل َّويجب المنشآت،

َّيقلَّ َّلكي َّالنفطية َّالصادراتَّغير َّفيَّتطوير َّالتيَّتساىم )َّ َّوالصناعة والقطاعات)الزراعة

َّفيَّ َّتؤثر َّالتي َّالنفط َّاسعار َّفي َّتحدث َّالتي َّالتقمبات َّلتالفي َّالنفط َّعوائد َّعمى االعتماد

َّاالقتصادَّ.َََّّّ

َّتعاَّ .5 َّلمنفط َّالمرتفعة َّاألسعارََّّدألسعار َّفإن َّالعالمي، َّاالقتصاد َّلنمو َّالعائقة َّاألمور من
المنخفضةَّلمنفطَّتعودَّبالضررَّعمىَّاقتصاداتَّالبمدانَّالمنتجةَّوعمىَّتطورَّالصناعةَّالنفطيةَّ

َّ َّوالقدرةَّفييا َّالمالية َّالحاجة َّفيَّظل َّوتوسيعيا َّمنَّاألموالَّلصيانتيا َّكبيرًا التيَّتتطمبَّقدرًا
يةَّلمبمدانَّالنفطية،َّلذلكَّفانوَّيجبَّأنَّيكونَّىناكَّتركيزَّعمىَّالسعرَّالعادلَّالذيَّاالقتصاد

َّيحققَّمصمحةَّجميعَّاألطراف.

نَّتقمباتَّأسعارَّالنفطَّالخامَّالعالميةَّصعودًاَّونزواًلَّيحتمَّعمىَّالماليةَّالعامةَّفيَّالدولَّالريعيةَّ .6

ماَّتجسدَّفيَّحالةَّوخاصةَّالعراقَّوضعَّآلياتَّتعملَّكمصداتَّماليةَّفيَّأوقاتَّاألزمات،َّوىذاَّ

َّسياديَّ َّصندوق َّبإنشاء َّنوصي َّلذا ،َّ َّالعامة َّااليرادات َّضبط َّبصندوق َّالجزائري االقتصاد

يستثمرَّفيوَّالفائضَّالمتأتيَّمنَّأموالَّصادراتَّالموردَّالريعيَّفيَّأدواتَّماليةَّقابمةَّلمنمو،َّالنَّ

األجنبية،َّاالستثمارَّفيَّىذهَّالصناديقَّبصورةَّفاعمةَّيسمحَّلمدولَّبتنويعَّمداخيمياَّمنَّالعمالتَّ

َّتمتمكَّ َّالتي َّلمدول َّاالمثمة َّمن َّالعديد َّوىنالك َّالريعي، َّالمصدر َّعمى َّاعتماًدا َّاقل لتصبح

 وىيَّمنتًجاَّرئيًساَّلمنفطَّالخام.َّ،صناديقَّسياديةَّفيَّالعالم

 .لنفطَّالموجبةاعتمادَّمبدأَّالتفاؤلَّالحذرَّفيَّتخطيطَّاالنفاقَّفيَّحالةَّتقمباتَّاسعارَّا .7

َّفي .8 َّحقيقية َّبإصالحات َّالقيام َّالضريبيَّضرورة َّالنفطيةَّالنظام َّالبمدان َّبوَّوََّّفي النيوض

 ىدافَّالمطموبةَّمنو،َّوفيَّمقدمتياَّاليدفَّالتنمويَّلمموازنة.بالمستوىَّالذيٌَّحققَّاأل
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ضرورةََّّإيجادَّأسواقَّتجاريةَّجديدةَّلمنفطَّالعراقيَّفيَّمناطقَّاالستيالكَّالمختمفةَّفيَّالعالم،ََّّ .9

َّوماليزيا َّواليند َّالصين َّذَّ،وبالخصوصَّفي َّيترافق َّجديدةَّوان َّتصديرية َّمنافذ َّايجاد َّمع لك

 وبشكلَّمستقلَّعنَّدولَّالجوار.َّ

19. َّ َّبد َّمأال َّمنسجمة َّالنفطية َّالسياسة َّتكون َّن َّمن َّلمبمد، َّاالقتصادية َّالسياسة َّتجاوزَّأع جل

َّوالمتم َّالنفطية، َّالبمدان َّمنيا َّتعاني َّالتي َّالمشاكل َّوالميم َّبـ)المرضَّاليولندي(، َّيؤخذَّأثمة ن

َّالترابطَّالسياسيَّوَّ َّالجانبَّاالقتصاديَّوالفنيبنظرَّاالعتبار َّسَّ،االجتماعيَّمع ياسةَّوانَّأية

 خرَّستكونَّغيرَّفاعمة.ََّّستركزَّعمىَّجانبَّواحدَّدونَّاآل

لغرضَّتحقيقَّشروطَّاالستدامةَّ،َّىناكَّضرورةَّلتنويعَّمصادرَّتمويلَّالموازنةَّالعامةَّ،َّالَّبدَّانََّّ .11

َّنشاطَّحقيقيَّداخميَّناضجَّ َّاوعيةَّضريبيةَّحقيقيةَّناضجةَّتعبرَّعنَّوجود تتوفرَّفيَّاالقتصاد

يرادَّضريبيَّإداخميَّلكيَّتكونَّقادرةَّعمىَّتوليدَّيمتمكَّشروطَّديمومتوَّمنَّداخلَّحركةَّاالقتصادَّال

 بتقمباتَّاسعارَّالنفطَّالخامَّ.َّاًَّواستقراريوَّعاليةَّالَّتتأثرَّكثيرََّّمومةذوَّدي

منَّشروطَّتعزيزَّاالستدامةَّفيَّالبمدانَّالنفطيةَّوخاصةَّالعراقَّ،َّضرورةَّتحقيقَّعدةَّشروطَّفييا،َّ .12

 جلَّالطويل.َّسمسمةَّعجزَّودينَّعامَّمستقرةَّفيَّاألالَّبدَّمنَّتحقيقَّ
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 المصادر بالمغة العربية  -أ

 : القران الكريم  والا أ

 -:: الكتب العربية والمترجمة ثانياا 

،َّالعراقَّ،َّالموصلَّ،َّدارَّالكتبَّلمطباعةَّوَََّّّاقتصاديات النفطاحمدَّحسينَّالييتيَّ،َّ .1
 .2999النشرَّ،

2. َّ ،َّ َّإلييتي َّحسين َّطَّمقدمو في اقتصاد النفطاحمد ،َّ َّبيروت َّالنموذجية1ََّّ، َّالدار ،
َّ.2911ََّّلمطباعةَّوالنشر،َّ،َّ،

،َّالموصلَّ،َّدارَّالكتبَّلمطباعةَّوالنشر،َّمقدمة في اقتصادات النفطاحمدَّحسينَّالييتي،َّ .3
1994َّ.َّ 

4. َّ ،َّ َّالعراقي َّاالقتصاد َّمستقبل َّاستشراف ،َّ َّشندي َّقاسم َّ،ط)أديب َّالعراق( /َّ 1َّواسط
،2915. 

،َّاالردنَّ،َّدار1َّ،ََّّعمانَّ،َّطََّّمبادئ االقتصاد الجزئيتوفيقَّعبدَّالرحيمَّحسينََّّ،َّ .5
َّ.122وزيعَّ،َّسنةَّالصفاءَّلمنشرَّوالت

 .1979،َّالقاىرة،َّدارَّالنيضةَّالعربيةَّ،اقتصاديات البترولحسينَّعبدَّاهللَّ،َّ .6
 شباب مؤسسة ،1َّمصر،َّط ، العامة المالية اقتصاد في أساسيات ، ، عبداهلل خبابة .7

 . 2999،َّ الجامعة
8. َّ َّرمزيَّزكيَّ، َّالقروضَّالدولية )االسباب والحمول المطروحة مع مشروع صياغة أزمة

 .1987َّ،َّمطبعةَّمكتبةَّمدبوليَّ،1َّ،َّمصرَّ،َّطَّالعربية(الرؤية 
َّطََّّ .9 َّمصر، ،َّ َّوالبيئة َّاقتصادياتَّالموارد ،َّ َّمقمد َّمحمد َّ،1ََّّرمضان َّالجامعية َّالدار ،

2991َّ. 
 .2017،َّدارَّجسورََّّ،1ََّّساحلَّمحمدَّ،َّالماليةَّالعامةَّ،الجزائرَّ،َّط .19
َّالحيالي،َّمقدمةَّفيَّالقياسَّاالقتصادي،َّمديريةَّدارَّ .11 الكتابَّلمطباعةَّطالبَّحسنَّنجم

 .1991والنشر،َّالموصل،
 ،1 ط االنطالق،ويوَّ،خياراتَّتنم فوضى النفط العراق اقتصاد ،َّ العنبكي الحسين عبد .12

 . 2912 ،َّ الساقي
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عبدَّالقادرَّمحمدَّعبدَّالقادرَّعطيةَّ،َّاالقتصادَّالقياسيَّبينَّالنظريةَّوالتطبيقَّ،َّالدارَّ .13
 .2991الجامعيةَّلمطباعةَّوالنشر،َّ

14. َّ َّالياديَّحسنَّطاىرَّ، َّطتحديد الدخل في صناعة البترول الدوليةعبد َّبيروت، ،1َّ،
 .2998مطبعةَّدارَّالساقيَّ،

 م.1964،َّبيروتَّ،َّدارَّالعممَّلمماليين،َّ،َّمبادئ االقتصاد السياسيعزميَّرجبَّ،َّ،ََّّ .15
َّ.1987،َّجامعةَّالموصل،َّاقتصاد البترول،َّمحمدَّاحمدَّالدوريََّّ .16
17. َّ َّ َّالسماك، َّأزىر َّمحمد َّوتطبيقاتاقتصاد َّأسس َّالنفطية َّوالسياسة َّالموصل،َّالنفط ،

 م.1987
َّشفيقَّالجنديَّ، .18 َّطَّتحرير السعر وتقنين اإلنتاج –النفط محمد َّالكويت، َّجامعة2َّ، ،

 الكويت.
 .1َّ،1986،َّطالجديد في اقتصادات البترول والطاقة, محمدَّمحروسَّإسماعيل .19
َّ.2911،َّدارَّاحياءَّالتراثَّالعربيَّ،َّ،1َّ،َّطَّ, اقتصاد النفطنبيلَّجعفرَّعبدَّالرضاََّّ .29
نزارَّسعدَّالدينَّوابراىيمَّسميمانَّقطفَّ،االقتصادَّالكميَّمبادئَّوتطبيقاتَّ،عمانَّاالردن،َّ .21

 .2996َّ،دارَّالحامدَّ،َّ،1َّط
نزارَّكاظمَّالخيكانيَّ،َّحيدرَّيونسَّالموسويَّ،َّالسياساتَّاالقتصاديةَّاالطارَّالعامَّوأثرىاَّ .22

َّاالق َّومتغيرات َّالمالي َّالسوق َّ،طفي َّ،عمان َّالكمي َّ،2َّتصاد َّالعممية َّاليازوري َّدار ،
2913. 

،العراقَََّّّتحديد أسعار النفط العربي الخام في السوق العالميةنوافَّنايفَّإسماعيلَّ،ََّّ .23
 .1981،َّدارَّالرشيدَّ،

َّلمطباعةَّ .24 َّالكتاب َّدار َّمديرية َّالقياسي، َّاالقتصاد َّإلى َّالمدخل َّالسيفو، َّإسماعيل وليد
َّ.1988والنشر،الموصل،

ََّّوليدَّخدوري .25 َّالمستقبلَّالعربيَّ،ََّّالنفط العربي عمى مشارف القرن الجديد، َّسمسمة ،
 .2992الطبعةَّاالولىَّ،َّبيروتَّ،َّ

26. َّ ،الكويت،ََّّ,الطاقة والصناعات النفطية: أساسياتيا واقتصاداتيايوسفَّحسنَّمحمدَّ،
 .1988،َّشركةَّمطابعَّالوزانَّالعالمية،1ط
 



 
216 

  -:: الرسائل واالطاريح الجامعيةثالثاا 
1. َّ َّعبداهلل  عمى0202 - 0222النفط خالل الفترة :  أسعار تطورات أثر ،جامع

 االقتصادية، العموم في ماجستير مذكرة ،الجزائر حالة  دراسة -النفطية االقتصادات
 (َّ.2912-2911بسكرةَّ، جامعة :الجزائر( دولي اقتصاد تخصص

 البديمةَّ االستراتيجيات و الدولي االقتصاد في النفطية الثروة أىمية ، الدين يدَّخيروح .2
 و العموم كمية مجمس إلى مقدمة ، ماجستير - رسالة ، الجزائرَّ تالمحروقات لقطاع

َّ.2912 الجزائر، ،خيضر جامعةَّمحمد ، ييرالتس عموم و التجارية
 المؤشرات بعض عمى الخام النفط أسعار غيراتت اثر ،ينَّعميَّحسينَّالدليميَّحس وسامَّ .3

 ( 1990   2009 )لممدة أوبك منظمةفيَّ األعضاء لعربيةاالكميةَّلألقطارَّديةَّاالقتصا
 .2009  ،االنبار جامعة واالقتصاد اإلدارة ميةَّك مجمس ماجستيٌر، رسالة ،

 اطروحة الريعية، العربية الدول في العام االنفاق اتجاىات المرزوق، عباس حامدَّ. .4
 .2008 الكوفة، جامعة واالقتصاد، االدارة كمية منشورة، غير دكتوراه

 اطروحة والمتجددة، الناضبة الطاقة ومستقبل العراق االقتصاد سري،ياال جبار جاسم احمد .5
َّ.2015 الكوفة، جامعة واالقتصاد،َّاالدارة كمية دكتوراه،

صباحَّفقيَّعزيزَّالشيرواني،َّسياساتَّتسعيرَّالمنتجاتَّالنفطيةَّفيَّاسواقَّأقطارََّّشيالنَّ .6
ماجستيرَّمقدمةَّالىَّمجمسََّّ(َّدراسةَّتحميمية،َّرسالة2999-1979)عربيةَّمختارةَّلمفترةَّ

َّ.2992كميةَّاالدارةَّواالقتصادَّ،جامعةَّالموصلَّ،
َّعمىََّّ .7 َّاتجاىاتَّتوظيفَّالديونَّالخارجيةَّفيَّالعراقَّوانعكاساتيا ناىدةَّعزيزَّالخفاجيَّ"

ادَّ،َّ("َّ،َّرسالةَّماجستيرَّ،َّكميةَّاالدارةَّواالقتص2999ـ1989ََّّالتنميةَّاالقتصاديةَّلممدةَّ)
َّ(.2995جامعةَّالمستنصريةَّ،َّ)

عمادَّحسنَّحسينَّ"َّتحميلَّالعالقةَّبينَّاالنفاقَّالعامَّواالستدامةَّالماليةَّلدولَّمختارةَّمعَّ .8
َّ،َّ َّبغداد َّجامعة ،َّ َّواالقتصاد َّاالدارة َّكمية ،َّ َّدكتوراه َّاطروحة َّالىَّالعراقَّ" َّخاصة اشارة

(2916.َّ) 
الدولية   السوق في الخام النفط اسعار لتغيرات دراسة تحميمية  الجبار، عبد الستار .َّعبد .9

 المستنصرية، جامعة واالقتصاد، االدارة كمية ,وراه( اطروحة دكت 1970-1998)
2001 .َّ
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تحميل سياستي اإلنتاج واألسعار لمنظمة اوبك , رسالة ماجستير وجديَّحمزةَّداودَّ،ََّّ .19
َّ.1992َّ،بغدادَّ،َّالعراق،ََّّمقدمة إلى كمية اإلدارة واالقتصاد في الجامعة المستنصرية

 الجزائر حالة دراسة (الصادرات عمى النفط استغالل أنظمة تطور أثر ، أمينةَّمخمفيََّّ .11
 العموم في الدكتوراه شيادة لنيل مقدمة أطروحة ،)العالمية بعض التجارب إلى بالرجوع

َّ(َّ.2912ورقمة، جامعة :الجزائر( اقتصادية دراسات، تخصص االقتصادية،
12. َّ َّعميَّاألشقر، التطور الراىن لمسوق الدولية لمنفط الخام وأىميتو بالنسبة ربيعَّمحمد

أيار/َّمايو2ََّّأطروحةَّدكتوراه،َّدمشق،ََّّ-َّلتطور أقتصادات الجميورية العربية السورية
1992َّ.َّ

َّالتغيراتََّّ .13 َّظل َّاوبك َّلمبترول َّالمصدرة َّاالقطار َّمنظمة ،َّ َّالنعيمي َّياسين َّمسني اسماء
َّ.2997ماجستيرَّمقدمةَّالىَّجامعةَّبغدادَّ،ََّّاالقتصاديةَّ،َّرسالة

التطور التاريخي ألسعار البترول واثره عمى االقتصاد الجزائري  رويجع السعيد , ) .01
, مذكرة ماستر , جامعة قاصدي مرباح  ورقمة , كمية العموم (0229- 0972

 .0222االقتصادية والتجارية وعموم التسيير , 
 العامة الموازنة وقرارات النفط أسعار مخاطر بين  لعالقةا ، الصائغ اميرَّجاسمنميرََّّ .15

 جامعة في واالقتصاد كميةَّاإلدارة ، ماجستير رسالة ،بيةالعرَّ الدول من عينة في لمدولة
َّ.2998 ، الموصل

  -:: الدراسات والبحوثرابعاا 
َّاثرَّادواتَّالسياسةَّالماليةَّفيَّاالقتصادَّالسعوديَّواالقتصادَّاالردنيَّ -0 احمدَّحسنَّالييتيَّ،

 .27َّ،2999(َّمجمةَّبحوثَّمستقبميةَّ،َّالعدد2999ََّّ–1979َّلممدةَّ)َّ
0- َّ ،َّ َّالمتحدة َّالتوقعاتَّوالتنبؤاتََّّأسكوا- المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااألمم ،

 .2996(َّ،3َّ،َّالعددَّ)َّالتوقعاتَّالنقديةَّوالماليةالعالميةَّلمنطقةَّاإلسكواَّ:َّ
،َّشركةَّنفطَّالجنوب،َّدائرةَّالنفطي العراقيتصنيف المخزون باسلَّمحمدَّنوريَّ،َّوآخرون،َّ -2

 .1992الحقول،َّالبصرة،َّ
َّااليراداتَّ -1 َّمصادر َّتنويع َّسبل ،َّ َّاالقتصادية َّ،الدائرة َّ َّالعراقية َّالمالية َّالىَّوزارة بحثَّمقدم

 .2999العامة،
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،َّمجمةَّجسرَّالتنميةَّ،َّالمعيدَّالعربيَّلمتخطيطَّ،َّادارة الديون الخارجية بمقاسمَّالعباسََّّ،َّ -5
 .2994َّنَّ،َّالكويتَّ،َّالعددَّالثالثوَّ

 .2999،َّبيروتَّ،َّمركزَّدراساتَّالوحدةَّالعربية،مستقبل النفط العربيحسينَّعبدَّاهللَّ،َّ -6
 المركز ، العربي االقتصاد عمى االقتصادية االزمة ثيرتأ ,َّاالسرج المطمب عبد حسين -7

 .2999،ََّّالعربيةَّالمتحدة االمارات لدولة مياالعال
النفط وانماط االنفاق العام في االقتصاديات عطشانَّ،حيدرَّحسينَّآلَّطعمةََّّوىانيَّمالكَّ -8

 .29َّ،2917،َّعدد9َّ،َّمجمةَّجامعةَّاالنبارَّلمعمومَّاالقتصاديةَّواالداريةَّ،َّالمجمدََّّالريعية
9- ،َّ َّلمقروض حيدرَّوىابَّعبود َّالقانونية َّفيَّالطبيعة َّالقانونَّ،َّالعامة  دراسة َّكمية َّ ،بغداد،

 .2912َّالجامعةَّالمستنصريةَّ،َّ
02- َّ ،َّ َّ َّالمعراج َّمحمد االحتياجات االستثمارية لقطاعات النفط والغاز والصناعات رشيد

َّالبتروكيمياوية في المنطقة العربية َّالعدد َّالعربي، َّوالتعاون َّالنفط َّاوابك،191َّ، َّمنظمة ،
 .2992الكويت،َّ

االفاق المستقبمية لمطمب العالمي لمنفط ودور الدول االعضاء  في زيتونيَّالطاىرَّ،َّ -00
 .37،َّعدد2911،َّ,  مجمة النفط والتعاون العربيمواجيتو 

 . 2013،َّالعالمية لالقتصادات المالية االستدامةَّ، جميدان ىاشم بن سعود -00
,غزة, تطور الدين العام في االراضي الفمسطينية َّسميرَّابوَّمدلمةَّوَّمازنَّالعجمةَّ،َّ، -02

 .2913،َّالعددَّاالولَّ،ََّّمجمة الجامعة االسالمية لمدراسات االقتصادية واالدارية
 اسعار انخفاض لياتاشكا و مخاطر،َّ ريدةالش شياب فوزي وسميرة البصامَّينحس سيام -01

 دراسة النفطية غير الدخل مصادر تفعيل  وضرورات لمعراق العامة الموازنة اعداد في النفط
 2013 .،36 العدد ، الجامعة االقتصادية لمعموم بغداد كمية مجمة , تحميمية

َّوفتوح، كريستوف،َّالسوب -05   العالمي الطبيعي والغاز النفط أسواق وراتتط  "بسام
 .37ََّّ،2911 العددَّالعربي والتعاون النفط مجمة." العربية البمدان عمى وانعكاساتيا

اثر تغيرات اسعار النفط الخام طاىرَّكاظمَّجوادَّالدليميَّوعميَّاحمدَّدرجَّالدليميَّ،َّ،َّ -06
،َّمجمةَّجامعةََّّ(0205 -0992العربية السعودية لممدة )عمى الموازنة العامة في المممكة 

 .21َّ،2918،َّالعدد19َّاالنبارَّلمعمومَّاالقتصاديةَّواالداريةَّ،َّالمجمدَّ
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07- َّ ،َّ َّموسى َّالجبار َّعبد َّالستار العالقة بين االسعار الفورية واالسعار المستقبمية عبد
،Neymexََّّورك لمنفاط الخام في السوق الدولية دراسة سوق التبادالت السمعية في نيوي

 .64ََّّ،2997مجمةَّالمستنصريةَّلمدراساتَّالعربيةَّوالدوليةَّ،َّالعددَّ
 لمقيادة أداة الخام النفط إنتاج من أوبك حصة ، موسى الجبار عبد الستار عبد -08

،65َّاالقتصادَّ،َّجامعةَّالمستنصريةَّ،َّعددَّوَّ االدارة مجمة ، الدولية السوق في السعرية 
2997. 

09- ،َّ َّرجب  واتجاىاتيا والثقيمة الخفيفة النفوط بين األسعار فروقات تطور عمي
 2007 .، 33 المجمد ، 123 العدد العربي، والتعاون النفط الكويت،َّمجمة ،المستقبمية

02- َّ ،َّ َّداود َّعدنان مديات فاعمية سياسة وادارة الدين العام في تحفيز النشاط عمي
واالقتصادَّ،َّالجامعةَّالمستنصريةَّ،َّ،َّالعراقَّ،َّبغدادَّ،َّكميةَّاالدارةََّّاالقتصادي لدول مختارة

2999. 
عمارَّعبدَّالجبارَّ،َّالموازنةَّالعامةَّلمدولةَّمقارنةَّباتفاقياتَّالترتيباتَّالمساندةَّالتيَّوقعياَّ -00

 .2997(مَّ،َّوزارةَّالماليةَّ،َّالدائرةَّاالقتصاديةَّ،َّبغدادَّ،2995َّالعراقَّفيَّعامَّ)
من مفيوم االستدامة المالية دارة الَدين العام , االنتقال إعمروَّمحمدَّمحمودَّسميمان،َّ -00

دارةَّاألعمالَّ/َّقسمَّاالقتصادَّ،الى مفيوم االستدامة االقتصادية   .القاىرةَّ،َّكميةَّالتجارةَّوا 
َّاالسبابَّواالثارفالحَّحسنَّثويني -02 َّالخارجية َّالمديونية َّمشكمة َّالعراقيةَّ، َّالمجمة َّبغداد، ،

 .2996َّلمعمومَّاالقتصاديةَّ،َّالعددَّالعاشرَّ،َّ
01- َّ ،َّ َّغضابنا العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في الجزائر دراسة ليمية

،َّبحثَّمنشورَّفيَّالمجمةَّاالردنيةَّلمعمومَّاالقتصاديةَّ،َّ( م0200 - 0992قياسية لممدة )
 .َّ 1َّ،2015،العدد/2َّالمجمدَّ

مجمةََّّالطاقة والبيئة وضرائب الكربون في الدول الصناعية ,ماجدَّعبدَّاهللَّالمنيفَّ،َّ -05
 .64َّ،1993َّ،َّالعدد18،َّالمجمدَّعاونَّالعربيالنفطَّوالت

06- َّ  وضرورة العراق االقتصاد في اليولندي المرض مضاعفات ، الشمري بيبش مايح
 .3ََّّ،2998العدد ،  19المجمدَّ ، االدارية لمعموم الغري مجمة ، االقتصادي االصالح

محمدَّاحمدََّّالدوريَّ،َّاسبابَّظاىرةَّتدىورَّاسعارَّالبترولَّالخامَّفيَّالسوقَّالدوليةَّ،َّ -07
 (.1988،َّ)8َّ،َّالعددَّمجمة المستنصرية  لمدراسات العربية والدولية
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َّلرجالَّاالعمالَّفيَّ -08 َّالعامة َّلمميزانية َّاالقتصادية َّاالىمية َّالمعموماتَّوالدراساتَّ، مركز
 .2997َّالمممكةَّ،َّ

َّ فتحي مروة -09 َّالبغداديَّ،  في تيددىا التي والمخاطر المالية االستدامة مؤشراتالسيد
 2010َّ .لمنصورة،اَّجامعة،َّالحقوق , كميةمصر

ندوةَّعنَّالتضخمَّودورَّ“ََّّاالتجاىات الراىنة لمتضخم في العراقَّمظيرَّمحمدَّصالح، -22
َّ َّفي َّواالقتصادية َّالمالية َّايمول39السياسات َّالعراقي َّالمركز ،َّ َّالعراق َّبغداد، لإلصالحَّ،

 .2996االقتصادي،َّ،َّ
،َّالكويت،َّالسمسمةَّالخامسةَّ،ََّّ, نشرة نوعية , الذىب األسودمعيدَّالدراساتَّالمصرفيةَّ -20

 .6َّ،2913َّالعددَّ
أساسيات عقود مستقبميات ميثمَّربيعَّىاديَّالعامريَّألحسناويَّ،َّعميَّإبراىيمَّمحمد،َّ -20

َّال السمع مع التركيز عمى عقود مستقبميات النفط الخام َّالمجمة ،َّ،َّ َّاإلدارية َّلمعموم عراقية
 .2998،َّتصدرىاَّجامعةَّكربالء،21َّ،العدد5ََّّالمجمدَّ

النفط الخام وانعكاساتيا عمى  أسعارَّ،عباس خضير عمي وَّعبدالستارَّمحمود ناجي -22
َّاقتصادات الدول العربية المنتجة ََّّ ،َّ 14 المجمد-اإلنسانية لمعموم تكريت جامعة مجمة،

 .2007َّالثانيَّ،َّ كانونَّ(1العددَّ)
،َّوزارةَّالماليةََّّ(0201ـ 0202تحميل مسارات الدين العام لممدة )نورَّشدىانََّّعدايَّ" -21

 (.2916،َّالدائرةَّاالقتصادية"َّ،َّقسمَّالسياساتَّاالقتصاديةَّ،َّبغدادَّ،)
 باستخدام الخارجي الد ين مصرَّعمى فيَّ العامة الموازنة عجز آثر ، َّابراىيم فرج نيفين -25

 .التجارة كمية ،َّ االزىر ،َّجامعةالقاىرةَّ، والسببية المشترك التكامل
26- "َّ َّعموانَّالسامرائيَّ، النفط سمعة اقتصادية, العوامل المحددة لسعر النفط الخام ىاشم

َّبيتَّالحكمة،ََّّفي السوق الدولية", َّاالولى، َّالسنة َّالثاني، َّالعدد َّدراساتَّاقتصادية، مجمة
1999. 

مجمس التعاون الخميجي , أزمة انييار أسعار النفط واقتصاديات ىندَّمصطفىَّعميَّ،َّ -27
 .1998،َّمركزَّالخميجَّلمدراساتَّاالستراتيجيةَّ،19ََّّ،َّالعددََّّدراسات استراتيجية خميجية
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28- َّ العالقة بين العوائد النفطية واالنفاق الحكومي في دول مجمس ىيامَّخزعلَّناشورَّ،
َّدراساتََّّ(0228 – 0222التعاون الخميجي لممدة ) َّمركز ،َّ َّالبصرة َّجامعة ،َّ البصرة

 .2912العربيَّ،َّ،ََّّالخميج
،ََّّتقييم االستدامة المالية في المممكة العربية السعوديةوحيدَّنافعَّوعبدَّالعزيزَّعميَّ،َّ -29

 .74َّ،2016مجمةَّبحوثَّاقتصاديةَّعربيةَّ،َّالعددَّ
َّ،يعميَّاالسد يوسف -12 َّ.حمود يحيى البوَّعمي ،  في السعودية النفط سياسات دور،

،6ََّّالمجمد 24 عدد ،ةالبصرَّ جامعة,  ةاالقتصادي العموم مجمة  ,الدولية النفط قرارإست
2999َّ. 

 -:: التقارير والنشرات االحصائية الصادرة عن الجيات الرسمية خامساا 
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 املالحق



 (1الملحق )

 )دينار/ دوالر(                    العراقي أسعار الصرف -

 أسعارالصرف الموازية )السوق( أسعارالصرف الرسمية السنوات

1990 4.0 4 

1991 10.0 10 

1992 21.0 21 

1993 74.0 74 

1994 458.0 456 

1995 1674.0 1674 

1996 1170.0 1170 

1997 1471.0 1471 

1998 1620 1468 

1999 1972 1469 

2000 1930 1470 

2001 2031 1436 

2002 2085 1397 

2003 1936 1361 

2004 1453 1453 

2005 1469 1472 

2006 1467 1475 

2007 1255 1267 

2008 1193 1203 

2009 1170 1182 

2010 1170 1186 

2011 1170 1196 

2012 1166 1233 

2013 1166 1232 

2014 1188 1214 

2015 1190 1167 

2016 1190 1275 

2017         1190 1258 

2018 1190 1209 

2019 1190 1202 
 .  البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث، التقرير االقتصادي السنوي، صفحات متفرقة المصدر :

 

 



  ةبيانات القياسيالمالحق                                                     

 (2المحلق )                                                          

 ( دوالر / برميل 2019 -  2000تطور اسعار النفط الخام العالمية للمدة )                 

 الر$اسعار النفط بالدو السنوات

2000 27.6 

2001 23.1 

2002 24.3 

2003 28.2 

2004 36.0 

2005 50.6 

2006 61.0 

2007 69.1 

2008 94.4 

2009 61.0 

2010 77.4 

2011 107.5 

2012 109.5 

2013 105.9 

2014 96.2 

2015 49.5 

2016 40.8 

2017 52.6 

2018 69.8 

2019 64.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3الملحق )                                                                      

(                                                                        2019 – 2000تحليل العالقة بين اسعار النفط العالمية ومؤشرات استدامة الدين العام في السعودية للمدة )

 مليون دوالر 

العجز او الفائض /  (2اسعار النفط $      ) (1السنوات            )

GDP( %3) 
% GDPالدين العام / 

(4) 

2000 27.6 3.22 86.7 

2001 23.1 -3.9 73.0 

2002 24.3 -2.9 77.8 

2003 28.2 4.5 82.1 

2004 36.0 11.4 66.0 

2005 50.6 18.4 38.9 

2006 61.0 21.0 27.3 

2007 69.1 12.3 18.5 

2008 94.4 29.8 12.0 

2009 61.0 -5.5 13.10 

2010 77.4 4.4 8.5 

2011 107.5 11.6 5.4 

2012 109.5 14.0 3.1 

2013 105.9 7.9 2.1 

2014 96.2 -3.5 1.6 

2015 49.5 -15.8 5.8 

2016 40.8 -12.9 13.0 

2017 52.6 -9.2 17.2 

2018 69.8 -4.2 18.10 

2019 64.0 -4.6 22.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (4الملحق )           

                                (                                2019 – 2000للمدة ) في الجزائر تحليل العالقة بين اسعار النفط العالمية ومؤشرات استدامة الدين العام

  $ مليون دوالر

اسعار النفط  السنوات
$ 

 %GDPالدين العام /  GDP%عجز او فائض / 

2000 27.6 9.6 62.8 

2001 23.1 4.0 64.4 

2002 24.3 0.2 63.4 

2003 28.2 8.4 53.2 
2004 36.0 7.0 41.8 

2005 50.6 11.9 30.4 

2006 61.0 13.5 26.5 
2007 69.1 4.8 15.4 

2008 94.4 7.9 9.9 
2009 61.0 -7.1 12.0 

2010 77.4 -1.8 12.7 

2011 107.5 -1.3 23.0 
2012 109.5 -4.9 18.7 

2013 105.9 -0.9 16.89 
2014 96.2 -7.6 17.5 

2015 49.5 -28.0 19.9 
2016 40.8 -13.0 26.3 

2017 52.6 -5.6 26.9 

2018 69.8 -6.3 38.3 
2019 64.0 -4.9 26.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 5المحلق )  

 (  2019 – 2000) في العراق تحليل العالقة بين اسعار النفط العالمية ومؤشرات استدامة الدين العام للمدة

 مليون دوالر $                                                                                      

 ((GDP 4الدين العام /  GDP(3)  العجز او الفائض / (2النفط بالدوالر$)اسعار  ((1السنوات 

2000 27.6 -0.90 448.83 

2001 23.1 -2.4 547.24 

2002 24.3 -3.8 594.03 

2003 28.2 0.8 1122.92 

2004 36.0 2.3 535.21 

2005 50.6 28.2 290.54 

2006 61.0 13.4 125.60 

2007 69.1 22.4 108.80 

2008 94.4 16.1 63.40 

2009 61.0 2.4 76.50 

2010 77.4 0 56.04 

2011 107.5 16.3 43.70 

2012 109.5 6.8 37.70 

2013 105.9 -1.9 33.02 

2014 96.2 -4 34.60 

2015 49.5 -6.4 55.20 

2016 40.8 -10.8 58.70 

2017 52.6 0.9 57.80 

2018 69.8 10.9 38.20 

2019 64.0 -1.8 21.90 

 

 

 

 

 



   Abstract : 

Most of the oil countries are characterized as having single resource 
economies; It mainly depends on the oil resource to finance the budget 
and the economy, As a result, the economies of these countries slipped 
into the orbit of the oil markets and their fluctuations, And the infiltration 
of global economic crises and fluctuations through the channel of the oil 
resource, the oil economies may be affected by the rise and fall of crude 
oil prices through the transmission of fluctuation and instability from the 
oil sector to the non-oil sectors, The sensitivity of the economy to these 
changes is subject to all sectors that contribute to the largest part of the 
GDP, Accordingly, this research sought to analyze and diagnose the 
effects that oil price fluctuations may have on public debt sustainability 
indicators, which cannot be separated from the characteristics of oil 
rentier economies. Therefore, the research aimed to reveal the nature 
and direction of the relationship between crude oil prices and public debt 
sustainability indicators in the oil countries (Saudi Arabia, Algeria, Iraq),  
By explaining the reality of the performance of the two variables and the 
relationship between them in those countries. As well as building the 
standard model in which the nature and direction of the relationship 
between crude oil prices, the deficit and surplus/GDP ratio, crude oil 
prices, and the public debt/GDP ratio for the sample countries are 
tested.  In order to achieve the objectives sought by the research and to 
test its hypothesis, this research has relied on the inductive method by 
following the two descriptive and analytical methods This is to describe 
the phenomenon, analyze it, and clarify the effects resulting from 



fluctuations in global crude oil prices and their impact on public debt 
sustainability indicators in financing the budget for oil countries and the 
quantitative (standard) method to show the impact of measuring global 
crude oil price fluctuations on public debt sustainability indicators in 
Saudi Arabia, Algeria and Iraq. One of the most important findings of the 
research is that fluctuations in global crude oil prices affect, through the 
public budget and public debt channels, the indicators of the 
sustainability of public debt in the oil countries, the sample of the 
research. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia, the Iraqi 
economy and the Algerian economy have been sought To analyze the 
relationship between global crude oil prices and public debt sustainability 
indicators in the oil countries and the extent of overlap and correlation 
between crude oil prices and the deficit or surplus to GDP and public 

debt to GDP in the oil countries, the research sample.                      
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