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 حسین علي كیطان .م.م
 جامعة واسطكلیة اإلدارة واالقتصاد ـ 

 لمستخلص :ا
من قبل الدول المنتجة والمستھلكة  عارهبأسالشك في ان النفط یعد سلعة استراتیجیة دولیة من الصعب التحكم       

، اذ تحكمھ عوامل كثیر منھا اقتصادیة وسیاسیة وبیئیة وتكنولوجیھ، وتعد تقلبات اسعار النفط والسیما حالة 
االنخفاض عقبھ امام الدول المنتجة الریعیة لتمویل وتنفیذ خططھا االستراتیجیة االقتصادیة واالجتماعیة لتحقیق 

،فمثال انخفاض اسعار النفط انعكس سلباً على االقتصاد العراقي كونھ واحداً من الدول الریعیة  مةالتنمیة المستدا
الذي یعتمد على صادرات النفط الخام في كل ایراداتھ من العملة االجنبیة ، ویظھر ذلك واضحاً من خالل ارتباط 

توضیح مدى تأثیر تقلبات اسعار  م اھداف البحثمن اھان ارقام الموازنة العامة بحجم االیرادات النفطیة السنویة . 
توصیات تمكن القائمین  وأدراج العراقي،النفط الخام على حصیلة االیرادات العامة للموازنة العامة في االقتصاد 

المنھج الوصفي النظري والتحلیلي والمنھج  البحث واعتمد الحالیة.على االقتصاد العراقي من تجاوز االزمة المالیة 
الى مجموعة من االستنتاجات اھمھا ان  وتوصل البحث،  SPSSالبرنامج االحصائي یاسي الكمي باستخدام الق

تقلبات اسعار النفط الخام لھا تأثیر طردي على االیرادات العامة من خالل حصیلة ایرادات بیع النفط ،اذ تنخفض 
جة ضر یمثل خطرا یھدد الدول المنتبانخفاض االسعار وبالعكس، ولقد اصبح النفط الصخري في الوقت الحا

كما ان زیادة اعتماد الموازنة العامة على االیرادات النفطیة اضعف دور واھمیة والمصدرة للنفط ومنھا العراق ،
 النفط.بتقلبات اسعار  رالتأثالمصادر التمویلیة االخرى والسیما الضرائب، مما جعل الموازنة العامة سریعة 

Abstract: 
   Oil is an international strategic commodity, and it is difficult in control of prices by 
producing and consuming countries, which is ruled by many factors including 
economic, political, environmental, and technological factors. The fluctuations of oil 
prices, especially decrease of price which is an obstacle facing the producing rentier 
states to finance and achieve their economic and social strategic plans to accomplish 
sustainable development, such as decrease of Oil price has affected negatively on Iraqi 
economy as one of the rentier countries rely on crude oil exports in all its revenues of 
foreign currency, and this clear through numbers of general budget with volume of 
annual oil revenues. 
   The research aims to clarify impact of crude oil prices fluctuations on revenues of the 
general budget in Iraqi economics, and containment of recommendations to enable the 
Iraqi economists to overcome the current financial crisis. The research depended on 
descriptive, analytical and theoretical method and the standard quantitative method by 
using the statistic program (SPSS). The research reached several conclusions; the most 
important is that the fluctuations in crude oil prices have direct effect on the general 
revenues through oil sales revenue, because it decreases with reduction of prices and 
vice versa. In the present time Shale oil represents a threat to the oil producing and 
exporting countries which are including Iraq, also increased dependence of the general 
budget on oil revenues make it role and importance of other sources of funding is very 
weak, especially taxes, which made the general budget is effected in prices fluctuations. 
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 م.م. حسین علي كیطان                              ........... قیاس وتحلیل تأثیر تقلبات أسعار النفط الخام في السوق الدولیة

 المقدمة
تتسم اسعار النفط في السوق الدولیة بالتقلبات الشدیدة وعدم االستقرار ، اذ سجلت اسعار        

) دوالر للبرمیل 147تویات مرتفعة لم یسبق لھا مثیل اذ وصلت الى (مس 2003النفط الخام بعد عام 
) دوالر 32،ثم انخفضت مستویات اسعار النفط انخفاض كبیر جدا لتصل الى ( 7/2008/ 11في 

) دوالر للبرمیل في 27، وبلوغ سعر برمیل النفط لمتوسط غرب تكساس ( 2009للبرمیل في عام 
سلعة استراتیجیة دولیة لیست كسلعة اعتیادیة فان التقلبات في  ، وبما ان النفط 2016بدایة عام 

،كما ان  االسعار ناتجة عن عوامل مؤثرة في العرض والطلب التي تؤثر على االمدادات النفطیة
الدول المستھلكة وبفضل التكنولوجیا سعت للبحث عن بدائل للنفط التقلیدي وتمكنت فعال من حدوث 

ري في الوالیات المتحدة االمریكیة اذ تمكنت من خالل توظیف ما ما یعرف بثورة النفط الصخ
یعرف بعملیة (تكنولوجیا التكسیر الھیدرولیكي) اضافة الى ( تكنولوجیا الحفر االفقي ) من الوصول 

 الى النفط والغاز المحبوس بین المسامات الصخریة.  
نفط والسیما الدول الریعیة التي الشك في ان اغلب اقتصادیات الدول المنتجة والمصدرة لل      

تتسم بعدم تنوع ھیكلھا االقتصادي تمثل ایراداتھا من بیع النفط المصدر الرئیس الذي تستند علیھ 
 في تمویل برامجھا التنمویة .

للنفط اھمیة استراتیجیة ومرتكز رئیس لالقتصاد العراقي منذ بدایة عقد العشرینیات من القرن       
االیرادات النفطیة المصدر االساس لتمویل الموازنة العامة لتنفیذ برامج التنمیة  المنصرم اذ تمثل

الشاملة وكذلك تساھم في بناء االحتیاطي النقدي لالقتصاد الوطني ، اذ بلغت نسبة مساھمة القطاع 
وبلغت نسبة مساھمة  2008) في عام %65النفطي في اجمالي الناتج المحلي االجمالي في العراق (

كما بلغت نسبة االیرادات النفطیة  2014) في عام %99ادرات النفطیة في اجمالي الصادرات (الص
وبلغت نسبة مساھمة العائدات النفطیة في مناھج االعمار  2013) عام %97الى االیرادات العامة (

) ،وتعد ھذه النسب مرتفعة ویعزى سبب ذلك الى انخفاض درجة %98والخطط التنمویة حوالي (
 ویع االقتصادي .التن

بما ان االقتصاد العراقي اقتصاده ریعي، فان التقلبات في اسعار النفط الدولیة ستترك اثار       
ففي حالة استقرار االسعار یتطلب من الحكومة العراقیة ، مالیةالحقیقیة على االقتصاد والسیاسة 

ثل والسعي نحو وضع حلول بذل مزیدا من الجھد الستغالل عوائد تصدیر النفط االستغالل االم
كفیلة بتفعیل مصادر اخرى للدخل غیر نفطیة وتخفیف درجة االعتماد على القطاع النفطي كاھم 
عامل في دفع عجلة النمو االقتصادي من خالل التركیز على التنویع االقتصادي لكون االعتماد 

 یة كبیرة.على مورد واحد رئیس وكبیر ھو ایرادات النفط یعد ظاھرة اقتصادیة سلب
 

 اھمیة البحث 
تنبع اھمیة البحث من اھمیة موضوع تقلبات اسعار النفط الخام في السوق الدولیة واثرھا على      

ایرادات الموازنة العامة ، اذ تعتمد الحكومة العراقیة كدولة ریعیة ذات االقتصاد االحادي الجانب 
ما تحصل علیھ من ایرادات نفطیة والتي  على واالجتماعیةفي تمویل خططھا التنمویة االقتصادیة 

تشكل نسبة مساھمة كبیرة في تكوین الناتج المحلي االجمالي ومصدر رئیس لتمویل الموازنة العامة 
للدولة ، اذ تعد االیرادات النفطیة حاجة ملحة وغایھ في االھمیة لتمویل انفاقھا بشقیھ الجاري 

من اموال لتحقیق الرفاھیة االقتصادیة واالجتماعیة واالستثماري وما تتطلبھ التنمیة المستدامة 
لجمیع افراد المجتمع ، كما تتجلى اھمیة البحث من خالل معرفة االسباب التي ادت الى انخفاض 

 .2014حاد في اسعار النفط الخام في عام 
  

 مشكلة البحث 
واجتماعیة ولحد  الى ازمات ومشاكل اقتصادیة 2003تعرض االقتصاد العراقي بعد حرب عام      

االن نتجت عنھا اختالالت ھیكلیة وانخفاض االداء االقتصادي ، ومن ھذه المشاكل توقف شبھ تام 
للمؤسسات االنتاجیة في القطاعات االقتصادیة اھمھا قطاعي الصناعة والزراعة التي كانت تساھم 
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لة االمر الذي انعكس في ایراداتھما بالرغم من انخفاض مساھمتھما في تمویل الخزینة العامة للدو

اعتماد العراق على االیرادات النفطیة كمصدر رئیس من مصادر االیرادات العامة الالزمة للقیام 
ان حجم ھذه االیرادات یرتبط بتقلبات غیلي (الجاري) واالستثماري ،وباإلنفاق الحكومي بشقیھ التش

التأثیر الذي تتركھ تقلبات اسعار  اسعار النفط الخام ، لذا تكمن مشكلة البحث  في معرفة درجة
 على حجم االیرادات العامة في االقتصاد العراقي .لدولیة النفط في السوق ا

 
 فرضیة البحث  

  ینطلق البحث من فرضیة مفادھا ان لتقلبات اسعار النفط الخام في االسواق الدولیة تأثیر كبیر     
االقتصاد العراقي من خالل اثرھا على حجم  وطردي على االیرادات العامة للموازنة العامة في

 االیرادات النفطیة . 
 

 أھداف البحث
 

  -یھدف البحث الى :  
        ـ التعرف على مفھوم سعر النفط الخام وتسلیط الضوء على اھم انواع اسعار النفط الخام 1 

 والعوامل المؤثرة علیھا.
 ات التسعیر النفطي.توضیح خصائص النفط الخام والتعرف على مرجعی ـ 2 
 توضیح تطور اسعار النفط الخام خالل مدة البحث . ـ 3 

 توضیح تطور االیرادات العامة في االقتصاد العراقي خالل مدة البحث . ـ 4
 ـ قیاس وتحلیل مدى تأثیر تقلبات اسعار النفط الخام على االیرادات العامة في االقتصاد العراقي 5

 خالل مدة البحث. 
توصیات تمكن القائمین على االقتصاد العراقي من تجاوز االزمة المالیة الحالیة وتحجیم  ـ ادراج6

 خطر انخفاض اسعار النفط الخام في السوق الدولیة .
 منھجیة البحث 
 یعتمد البحث المنھج الوصفي النظري والتحلیلي والمنھج القیاسي الكمي .   
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 . عامة ـ مدخل نظرياالیرادات ال -المبحث الثاني :
قیاس وتحلیل تأثیر تقلبات أسعار النفط الخام على االیرادات العامة في االقتصاد  -المبحث الثالث :
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 المبحث االول
 ــ مدخل نظرياسعار النفط الخام في السوق الدولیة 

 :سعر النفط الخام  اوالً: تعریف
شكل عام بأنھ كمیة النقود التي یدفعھا المشتري إلى البائع مقابل سلعة أو خدمة، یعرف السعر ب       

 . )10: 1987( السامرائي،فالسعر ھنا ھو القیمة النقدیة للسلعة أو الخدمة 
اما سعر النفط الخام فیعرف بانھ القیمة النقدیة لبرمیل النفط المقاس بالدوالر االمریكي المكون      

دوالر للبرمیل ، وان  100معبراً عنھ بالوحدة النقدیة االمریكیة في سبیل المثال ) غالون 42من (
ھذا السعر یخضع لتقلبات مستمرة ،بسبب طبیعة سوق النفط الدولیة التي تتسم بالدینامیكیة وعدم 
االستقرار ،مما انعكس ذلك على اسعار النفط وجعلھا غیر مستقرة وتخضع للتقلبات المستمرة حتى 

ظاھرة التقلبات مثیرة للقلق على المستوى العالمي منذ اوائل عقد السبعینات من القرن  اصبحت
 . )4: 2013( البصام والشریدة،المنصرم واستمرارھا حتى االن 

لقد كان سعر النفط سعرا تنافسیا في اوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر في سوق       
طویال ویعود السبب في ذلك الى تغییر االطراف النفطیة من جانب  المنافسة التامة اال انھ لم یستمر

تقلصھا الى سوق المنافسة التامة ، واتخذ الطابع السعري شبھ احتكاري وسیطرت عدد قلیل من 
الشركات الكبرى والتي اوجدت سعراً نفطیاً شبھ احتكاري اي سعرا یحدد من تلك االطراف النفطیة 

 تأثیرلدولیة ،لذلك ان سعر النفط قد نجده یبتعد في بعض االحیان عن الكبرى وعلى نطاق السوق ا
                   . ) 22:  1988( الدوري ،  العوامل االقتصادیة 

 ثانیا: خصائص النفط الخام:

لتصنیف النفوط حسب كثافتھا النوعیة ،فالتدرج وفقاً API یعتمد مقیاس معھد النفط االمریكي      
اذ ان النفط الخام الخفیف ذو كثافة واطئة مما یجعل اسھل  للكثافة یسمى درجات، لمقیاس المعھد

للنقل والتصفیة ،والنفط الخفیف من الناحیة الكیمیاویة اقرب الى العدید من المنتجات النھائیة 
المرغوبة مثل الغازولین (البنزین) ووقود الدیزل (الغاز اویل ) ،وبذلك یحتاج عادة الى معالجات 

كالیف وتنقیة اقل فیكون سعره اعلى من الثقیل ،والنفط الثقیل اقل سعراً في الشراء واقل كلفة في وت
االستخراج ،مع ان النفط الذي یستخرج من االتربة واالحجار النفطیة ھو ثقیل ایضاً وتصل تكالیف 

تكالیف استخراجھ الى ضعف الذي یستخرج من االتربة واالحجار النفطیة ھو ثقیل ایضاً وتصل 
) نوعا من 236استخراجھ الى ضعف تكالیف االستخراج من المصادر االعتیادیة ،اذ یوجد (

)،بمقیاس وحدات 1الخامات في العالم وجد انھا تتوزع على مستویات كثافة نوعیة كما في الجدول (
API  وبموجب نظامھا یكون النفط اخف في وزنھ النوعي مع ارتفاع درجاتAPI  ومن المعلوم،

) درجات من ذلك المقیاس یطفو فوق الماء، ویعرف المعھد االمریكي 10ن النفط عندما یتجاوز (ا
-38تقدر كثافتھ النوعیة بین ( Brent) فأعلى، ویذكر ان مزیج 31.3النفط الخفیف بانھ من درجة (

39 (API ) اما 38.8وبالمتوسط (WTI ) ان ) درجة ،ویقال ان النفط ثقیل اذا ك39.6فقد كان عند
) 35) درجة الى الخفیف الوسط (22) درجة او اقل، والنفوط العراقیة تتراوح من الثقیل (20عند (

-22نواع: (ونفط البصرة على ثالثة ا ،) درجة23بغداد كثافتھ النوعیة ( درجة ویذكر ان نفط شرق
رة ) درجة والذي یسمى نفط البصرة متوسط الكثافة ،ومزیج البص30،و() درجة وھو الثقیل24

(  ) درجة33-32) درجة وتراجعت كثافتھ الى(35) درجة اما نفط كركوك فقد كان عند (31.5(
                     . )19-20: 2009العلي،

وتجدر االشارة الى انھ كلما كانت درجة الكثافة عالیة كلما ارتفع السعر والعكس صحیح , اذ       
خفیفة أكثر من النفط االقل كثافة ،وكلما انخفضت نسبة ان النفط ذي الكثافة العالیة ینتج مشتقات 

(تقریر الشفافیة الثالث الكبریت في النفط الخام كلما انعكس ذلك ایجابیا ًعلى سعره والعكس صحیح 
 ,2006  :29( .      
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اذ ان النفط الخام مع اختالف درجات كثافتھ ، فھناك الى حد ما تجانس متقارب بین انواع النفوط     

وھذا الحال یجعل من سوق احتكار القلة ینطبق الى حد كبیر على السوق النفطیة الدولیة، وان  ،
عملیة تسعیر النفط الخام لم تعد في متناول الدول المنتجة وانما اصبح التحكم الرئیس فیھا ھو 
 الطرف القادر على تخزین النفط وتسویقھ والقابض على خفایا البورصة فیھ ،وال یمكن اھمال
العوامل غیر اقتصادیة والتي یعد العامل السیاسي منھا ، وان التقلبات الشدیدة التي شھدتھا اسواق 

والتي بلغت  2008النفط في االونة االخیرة والمستویات القیاسیة التي تم تسجیلھا في حزیران عام 
ام في االسواق ) دوالر ، ویعد تسعیر النفط الخ145االسعار ذروتھا بعد ان تخطى سعر البرمیل (

الدولیة من االمور الخطیرة جداً لالقتصاد العالمي ، وذلك لكون النفط اكبر سلعة یتم تبادلھا تجاریاً 
 . ) 16:  2010(نعوش ،  سواًء اكان ذلك من ناحیة الحجم او من ناحیة القیمة التأثیریة لھذه السلعة

 .توزیع النفوط الخام حسب كثافتھا النوعیة )1جدول (

 نسبة عدد الخامات من المجموع % عدد الخامات APIافة النوعیة بمقیاس الكث
 6.8 16 20اقل من  -10
 8.1 19 26اقل من  -21
 17.8 42 31اقل من  -26
 28.4 67 36اقل من  -31
 20.3 48 41اقل من  -36
 8.9 21 46اقل من  -41

 9.7 23 فأكثر 46
 100 236 المجموع

العلي، تحوالت السوق النفطیة وتسعیر النفط العراقي في ضوء المرجعیات السعریة ، المصدر : احمد ابریھي 
 .20،ص 2009)، الجامعة المستنصریة، كلیة االدارة واالقتصاد، 23المجلة العراقیة للعلوم االقتصادیة ،العدد (

 
 مرجعیات التسعیر النفطي : ثالثا: 

ي الطریقة التي تستخدمھا مختلف الخلطات تؤثر ف Blendsالنفوط المرجعیة ھي خلطات       
 لألسعارتقوم مقام االرقام القیاسیة  Benchmark Blendsالنفطیة االخرى فالنفوط المرجعیة 

) نوع من النفط الخام یتاجر بھا على مستوى العالم ولكن اربعة منھا ھي 161النفطیة ، اذ یوجد (
OPEC, Dubai, Brent WTI بقیة النفوط ،  ألسعارتخذ مرجعیات ھي التي تسعر عالمیا وت

نوع مختلف من النفط الخام ویدخل نفط  1)14یتكون من ( OPECوتجدر االشارة الى ان نفط سلة 
البصرة الخفیف ضمن ھذه السلة ، ومن المعلوم انھ توجد اسواق لكل انواع النفوط مع التعاون 

باع بإضافة النفوط الخفیفة الیھا لتسھیل المتعارف علیھ في ھذه االسعار والنفوط الثقیلة یمكن ان ت
، وطالما یوجد تدرج في كثافة النفط العراقي فھذا یساعد على تسویق الثقیل منھ  باألنابیبالنقل 

نفوط اخف الیھ ، مع اخذ المعادالت السعریة باالعتبار للوصول الى تشكیلة نفوط تحقق  بإضافة
السلع االخرى لحساسیتھا  تذبذب قیاسا الى اسعار عوائد اعلى، تتسم اسعار النفط بانھا االكثر

الشدیدة وارتباطھا بظروف العرض والطلب والنمو االقتصادي وتوقعاتھ وطاقات التخزین 
وسیاستھ ، وبالرغم من مھارات النمذجة والتحلیل االحصائي وتجاوب المحاكاة من اجل التنبؤ 

ت االستجابة لتغیر سعر النفط مع اي من التغیرات النفط ، لكن ال یمكن التنبؤ بھا كون معامال بأسعار
 .)334: 2011( شندي، االقتصادیة ابعد ما تكون عن االستقرار

لم یعد یمثل سوق النفط في العالم اذ تؤثر في سعره العوامل المحلیة بعض االحیان  WTIوان     
 Brentان كان ، بعد  2007اسبوع من عام  21لمدة  Brent، اذ انخفض سعره ادنى من سعر 

كان سعر الغلق لنفط  2009في مناسبات عدة ، ففي احد ایام شباط من عام  WTIیباع باقل من 
Brent  اعلى منWTI ) ولكن  ) دوالر للبرمیل10.58بفارق،Brent  ایضا یتاثر بعوامل السوق
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تي العالمي،قد المحلیة لذلك الیصلح دلیال دقیقا لالسعار ،ویبدو ان النفط المر ذو المحتوى الكبری
یصبح اصلح للقیاس علیھ دولیاً مع اتساع السوق االسیویة ،وبما ان الصین ثاني اكبر مستھلك للنفط 
بعد الوالیات المتحدة، لكونھا تستھلك النفوط المرة ولدیھم مصافي لتكریرھا ، وبما ان النفطوط 

 ).25: 2009(العلي، قیلةالحلوة ینخفض عرضھا تدریجیاً فان الساحة ستكون للنفوط المرة والث

 رابعاً : أنواع أسعار النفط الخام : 
  االسعار ھي :اھم وابرز ھذه ومن توجد عدة انواع ألسعار النفط الخام في السوق الدولیة       
   )3-4: 2103(رویجع ،  ) 179: 1987) (السماك ،  266:  1988الدوري ، (
علن رسمیا من قبل الشركات النفط في السوق النفطیة یُقصد بھ سعر النفط الم ـ السعر المعلن :1 

 م في الوالیات المتحدة االمریكیة من قبل شركة ستاندرد أویل.1880،وان ھذا السعر ظھر في عام 
ایضا بانھ السعر الذي یتم دفعھ من اي مشتري ألي نفط خام في مكان البیع ،وفي الحقیقة  وعرف

 م على اساسھ احتساب األتاوه الضریبیة على االرباح .                   انھ سعر نظري ال یتفق مع الواقع ویت
السعر المتحقق لقاء خصوم او تسھیالت متنوعھ یتفق علیھا الطرفان البائع ھو  ـ السعر المتحقق:2

والمشتري بنسبة مئویة كخصم من السعر المعلن او تسھیالت في شروط الدفع والسعر المتحقق ھو 
عر المعلن مطروحا منھ الخصوم والتسھیالت المختلفة الممنوحة من طرف البائع فعال یمثل الس

والمشتري ،لقد ظھرت ھذه االسعار منذ نھایة الخمسینیات من القرن المنصرم، وعملت بھا شركات 
النفط االجنبیة المستقلة ومن ثم شركات النفط الوطنیة في الدول النفطیة سواء في داخل منظمة 

ھا ،وان ھذ السعر یتأثر بظروف التبادل والسوق النفطیة وتأثیرھا على االطراف اوبك او خارج
                              المتبادلة .

وھو السعر الذي یقل عن السعر المعلن ویزید عن السعر المتحقق اي انھ سعر  االشارة :ـ سعر 3
ار في الستینیات من القرن المنصرم متوسط بین السعر المعلن والمتحقق ،وظھر ھذا النوع من االسع

، اذ اعتمد في احتساب  قیمة النفط بین بعض الدول النفطیة المنتجة والشركات النفطیة االجنبیة 
ة بھدف توزیع العوائد النفطیة بین الطرفین ،وتم التعامل بھذا السعر في العدید من البلدان المنتج

عام  في ناوفرنسابرمت بین الجزائر  النفطیة التيللنفط، اذ استخدم في االتفاقیة 
1965.                                                      

السعر المعادل لكلفة انتاج النفط الخام مضاف  ھو ـ سعر الكلفة الضریبیة (السعر الضریبي): 4
قیات استغالل الى قیمة ضریبة الدخل والربح بصورة اساسیة العائدة للدول النفطیة المانحة التفا

الثروة النفطیة ، اذ ان ھذا السعر یمثل الكلفة الحقیقیة التي تدفعھا الشركات النفطیة للحصول على 
،ویمثل األساس في نفس الوقت الذي تتحرك فوقھ األسعار المتحققة في  برمیل من النفط الخام

 السوق فالبیع بأقل من ھذا السعر یعد خسارة. 
ویعرف بانھ قیمة البرمیل من النفط الخام المتبادل فوریاً او انیاً في  ني :ـ السعر الفوري او اآل 5

سوق النفط الحرة من قبل االطراف العارضة والمشتریھ في ھذا السوق المتجسدة في وحدة نقدیة 
 معینة . 

 خامساً: العوامل المؤثرة في أسعار النفط الخام :
ً بتفاعل قوى العرض والطلب ، ویستقر السعر یتحدد سعر أي سلعة بما فیھا النفط اقتصا      دیا

عندما یكون ھناك توازن بین العرض والطلب لتلك السلعة ، ولكن عند حدوث أي خلل في السوق 
، اذ كانت االنخفاض  أو باالرتفاعسواء من جانب العرض أو من جانب الطلب فإن السعر یتغیر 

رة وثابتة وذلك لكون الشركات حافظت على األسعار تحت سیطرت شركات النفط االحتكاریة مستق
اإلنتاج وبالفعل نجحت تلك الشركات بمنھجة ت یساوي الطلب العالمي وباستمرار ،عرض ثاب

 .)181-180: 1987السامرائي،(
اما في عصرنا الحاضر فزادت اھمیة النفط كسلعة استراتیجیة تحكمھا عوامل عدید تؤثر على       

 ا : ھة اھماسعارھا في السوق الدولی
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 ـ العوامل االقتصادیة :  1
ان االستقرار في سوق النفط الدولیة یعتمد على العرض والطلب والموازنة بینھما ، فضال عن      

االحتیاطي الدولي من النفط ، لكون النفط سلعة استراتیجیة لھا اھمیتھا في النمو االقتصادي فھنالك 
 لیین على النفط ومن اھم ھذه العوامل : عوامل تؤثر في جانب العرض والطلب الدو

ینقسم الطلب على النفط الى نوعین ، الطلب  أـ النمو االقتصادي والطلب الدولي على النفط الخام  :
بغرض االستھالك والطلب بغرض المضاربة ویتأثر الطلب على النفط بعدة تغیرات منذ الصناعة 

 یتأثرید مستمر، اذ ان الطلب بغرض االستھالك النفطیة ، وان الطلب الدولي على النفط في تزا
بزیادة معدل النمو االقتصادي العالمي والتي ساھمت في زیادة الطلب على المنتجات النفطیة ، وان 

(المزیني ، دخول الصین والھند وزیادة استھالكھم للنفط  اثر على الطلب العالمي على النفط 
2013 :334(             .

التغیرات الحاصلة في الناتج القومي واحدة من اھم العوامل المؤثرة في تغیرات الطلب  تعد     
على النفط الخام، غیر ان ذلك التأثیر تختلف نسبتھ من بلد الى آخر على وفق درجة التقدم 
ً مشتق من الطلب على المنتجات  االقتصادي الذي یرتبط باستھالك النفط الخام باعتباره طلبا

ان معدل التغیر في استھالك الطاقة الناجمة عن التغیر في معدل النمو االقتصادي یطلق النفطیة،و
للنمو  علیھ معامل الطاقة او معامل استھالك الطاقة ، وان ھذا العامل یكون في الفترات االولى

 بزیادة الدخل والناتج القومي، وفي مراحل الحقة من االشباع أي بلوغ االقتصادي متزایداً متأثر
: 2001(موسى، مرحلة ومستوى عال من التطور االقتصادي واالجتماعي ینخفض ذلك المعامل

45-46(    . 
تعد االمكانیات المتاحة من ب ـ الكمیات المعروضة الدولیة واالحتیاطي المثبت من النفط الخام : 

اجھة احتیاجاتھا االحتیاطي في حقول النفط ، وسیاسات الدول النفطیة ومدى حاجتھا الى النفط ، لمو
المحلیة او تصدیره ، ومن اجل الحصول على موارد نقدیة لتلبیة االحتیاجات المالیة او االحتفاظ 

لطلب على النفط وسعره االمستقبلیة ،ومن العوامل المؤثرة على العرض الدولي للنفط ،  لألجیالبھ 
في التقلبات كذلك المخزون التجاري واالستراتیجي یؤثر في حجم العرض والسیما ،

               .)2013:334(المزیني،الموسمیة
      

اما حجم االحتیاطي النفطي فیعد واحداً من العوامل المؤثرة في اسعار النفط الخام، فعلى الصعید      
ن الكمیة المستخرجة ھي دالة لحجم االحتیاطي النفطي المثبت ومن ثم فان سیاسة االقلیمي فا

استخراج النفط الخام في كل دولة تتأثر بحجم االحتیاطي النفطي القابل لالستخراج خالل فترة 
زمنیة،والمقصود ھنا باالحتیاطي النفطي القابل لالستخراج ھو ان سعر النفط الخام في السوق 

استخراجھ ، وبذلك فان االنتاج (االستخراج) یصبح دالة لكل من حجم االحتیاطي یغطي تكالیف 
النفطي المثبت والسعر ، فعلى الصعید الدولي فان التغیرات في حجم االحتیاطي النفطي الدولي 
المثبت تؤثر في التغیرات الحاصلة على صعید العرض الكلي للنفط الخام في السوق الدولیة وھذا 

. )37: 2001(موسى ،  في تغیرات سعر النفط الخام في السوق الدولیة ینعكس بدوره
ونة لقد ساھمت االبتكارات المالیة التي ظھرت في اآلت ـ المضاربة في االسواق اآلجلة للنفط : 

السماح للمستثمرین من االستفادة من ارتفاع اسعار النفط دون الحاجة االخیرة في اسواق السلع ب
نشاط المضاربة وھي  لیة للنفط على ھیئة مخزون ، وھو ما برز واضحا في كثافة الى الحیازة الفع

 اآلجلةتجاریة في االسواق  ألغراضشراء النفط بغرض اعادة بیعھ بسعر اعلى بدال من استخدامھ 
للنفط .وقد اصبح المتداول من العقود النفطیة مما یعرف بالبرامیل الورقیة اكبر من المعروض من 

لنفطیة الحقیقیة ، مما ادى الى خلق طلب وھمي على البرامیل الورقیة للنفط وتزایدت الشحنات ا
مما دفع مستخدمي النفط الفعلیین من  لألسعارحدة الھلع في االسواق نتیجة االرتفاع المتواصل 

عن طریق دعم بناء  لألسعارمستھلكین ومصافي تكریر الى التحوط من االرتفاع المستمر 
( فطیة مما تسبب في زیادة متزامنة للطلب والمحزون للضغط على االسعار صعودا مخزوناتھم الن

        .)11: 2013بلقلة ، 
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على صناعة النفط الدولیة  ان التقلبات في اسعار صرف الدوالر تؤثر ث ـ انخفاض سعر الدوالر :
م عن زیادة االنتاج، ، اذ ان انخفاضھ یزید الطلب على النفط مما یجعل الدول المنتجة للنفط تحج

  .)11: 2013( بلقلة ، مما یؤدي الى ارتفاع اسعار النفط 
من اھم المنظمات الدولیة واالقلیمیة التي لھا تأثیر في اسعار النفط الخام ـ المنظمات الدولیة: 2

 ھي:
) OPEC(  أ ـ منظمة الدول المصدرة للنفط 

المتعددة الجنسیة والدول المنتجة على شكل انشات ھذه المنظمة نتیجة وجود بعض الشركات      
تنظیم مشابھ للكارتر التي تسیطر على اسعار النفط وتتحكم فیھا اذ كانت ھي السبب الرئیس في 
انخفاض االسعار مما ادى الى الحاق ضرراً كبیراً باقتصادیات الدول االخرى وبناًء على مبادرة 

ضم ممثلي ایران والعراق والكویت  1960عام ر بفنزویال عقد اجتماع في بغداد في شھر دیسم
وكان الھدف  والمملكة العربیة السعودیة وفنزویال وتقرر من ھذا االجتماع انشاء منظمة اوبك ،

االھم لھذه المنظمة االبقاء على اسعار النفط الذي یستغلھ للكارتر الدولي للنفط خارج حدودھا في 
نتجة والمصدرة وضمان دخل ثابت لھا وتامین تصدیر مستویات مرتفعة ،وحمایة مصالح الدول الم

وفوائد مناسبة لرؤوس اموال الشركات  النفط الى الدول المستھلكة بطریقة اقتصادیة منتظمة،
المستثمرة في الصناعات النفطیة وتنسیق جھود الدول المنتجة للحصول على حصة اكبر من 

. )7 :2103(رویجع،استغالل ثروتھا الخاصة نتیجةاالرباح 
(OECD) : ب ـ الوكالة الدولیة للطاقة 

، وكذلك على ارتفاع اسعار النفط  1956انشئت ھذه الوكالة كرد فعل على ازمة السویس عام       
وجھ رئیس  1973بھدف توحید وتنسیق جھود الدول المستھلكة ففي عام  1974و 1973عامي 

ومات الدول الصناعیة الكبرى المستوردة للنفط نیكسون الدعوة الى حك ة االمریكیة الوالیات المتحد
لحضور اجتماع في واشنطن لبذل الجھود وتنسیقھا لتنمیة مصادر الطاقة البدیلة في اطار منظمة 
التعاون والتنمیة االقتصادیة ،اذ سعت الوكالة لتحقیق اھدافھا المعلنة كتحدید مستوى مشترك من 

لكفیلة بضغط الطلب وترشید االستھالك ، وتكوین خزین االستقاللیة النفطیة وتحقیق االجراءات ا
) یوما لمواجھة الطوارئ وللتأثیر في السوق النفطیة 90احتیاطي من النفط یكفي الستھالك (

،وتشجیع وتنمیة الطاقة البدیلة كالطاقة الذریة والشمسیة وغیرھا ، ووضع برنامج طویل المدى 
: 2103(رویجع ،  ض االعتماد على الطاقة المستوردةبھدف تقلیص التبعیة للدول المنتجة وتخفی

8( .
 ـ العوامل السیاسیة: 3

مؤثراً  في تقلبات اسعار النفط الخام ، اً وتعد العوامل السیاسیة من العوامل التي لھا دورا كبیر     
الة حدوث توترات واضطرابات وحرب في مناطق انتاج النفط وتكریره اذ ترتفع االسعار في ح

وتصدیره والذي یھدد امن تدفق االمدادات النفطیة الى المستھلكین وعلیھ یعد العامل السیاسي عامالً 
انیا ومرحلیا یرتبط بظروف سیاسیة معینة ،على سبیل المثال تعد حرب الخلیج االولى والثانیة 

العراق ، والملف النووي االیراني من اھم العوامل السیاسیة المؤثرة على في  2003وحرب عام 
مستوى اسعار النفط وذلك العتبار العراق ثاني منتج للنفط في منطقة الشرق االوسط وباعتبار 
ایران كمنتج ومصدر رئیسي للنفط ، واالضطرابات السیاسیة في فنزویال التي اوقفت معظم 

النفط، واالضطرابات القبلیة في نیجیریا ، وبما ان نیجیریا وفنزویال الصادرات الفنزویلیة من 
) برمیل نفط 300000یعدان من اھم االعضاء في االوبك مما ادى الى فقدان المنظمة حوالي (

           .) 23: 2007(التنیر ،یومیا مما نتج عنھ انخفاض العرض النفطي في السوق النفطیة الدولیة 
 ـ التطور التكنولوجي والطاقات المتجددة:  4
دة ، لتخفیف ان الدول المستھلكة للنفط لقد اتفقت على تأسیس الوكالة الدولیة للطاقات المتجد   

الحاجة للنفط الخام ، والبحث عن بدائل صدیقة للبیئة ، ومواجھة مخاطر نضوب االحتیاطیات 
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النفطیة والغازیة ، وكان من بینھا استخدام المیثانول كوقود للسیارات واستخدام السیارات الكھربائیة 
ة في باطن االرض لتولید واستخدام الطاقة الشمسیة ، والریاح والتیارات المائیة والمیاه الساخن

الطاقة الكھربائیة فضال عن الطاقة النوویة ، وھناك ما یعرف بالطاقة الكھرومغناطیسیة الكونیة 
یعرف بالثورة الصناعیة الثالثة التزال بمستوى ابحاث  لتسیر عجالت السیارات بدون وقود وھذا ما

لم یعد یؤثر في عملیة نمو وتزاید  مستقبلیة لم تطبق على ارض الواقع ،وان انخفاض اسعار النفط
الطاقات المتجددة وذلك لدعم المتواصل والتكنولوجیا الحدیثة في زیادة وحدات انتاج الطاقة 
المتجددة وتقلیص تكالیفھا وزیادة كفاءتھا االنتاجیة من الكھرباء یجعلھا تسیر قدما الى االمام في 

الدول الصناعیة المستھلكة للنفط الى اجراءات المزید من التطور والنمو، ومن المتوقع ان تلجا 
متكاملة في دعم الطاقات المتجددة ، بحیث تتمكن من االستغناء عن حاجتھا من النفط بمقدار 

%) ، لقد اصبح واضحا ان على الدول المعتمدة على االیرادات النفطیة في معیشة افراد 30(
ستراتیجیات مختلفة عن السابق في التكییف مجتمعاتھا ان تتخذ اجراءات سریعة وحاسمة وتتبنى ا

للوضع الجدید ،لقد وصلنا الى نھایة الطریق وعلینا التخلي عن سیاسة االقتصاد الریعي باالعتماد 
         . )2-3: 2015( لیلو ،  على االیراد النفطي

 المناخیة( الظواھر الطبیعیة ): ـ العوامل  5
ھي عوامل وظواھر مرتبطة بتقلبات فصول السنة وموسم االعاصیر ومن ھذه التغیرات المناخیة    

  ) 3: 2013( البصام والشریدة، )338: 2013المفاجئة ما یأتي : (المزیني ، 
لمتحدة االمریكیة أ ـ اعصار (كترینا) واعصار (امبرتو) الذي ضرب مصافي النفط في الوالیات ا

. 
ادى الى زیادة الطلب على وقود مما  2007ب ـ برودة الطقس في الوالیات المتحدة واوربا في عام 

 التدفئة .
ت ـتسبب االعصار المداري (جونو) بتوقف عملیات االنتاج في سلطنة عمان واغالق المیناء 

 العماني. 
ـ توقف انتاج النفط االمریكي عقب اعصار (ایفان)  ) 10الذي حرم الوالیات االمریكیة من اكثر (ث 

فضالً عن توقف االنتاج في بعض حقول  2004مالیین برمیل من االنتاج وذلك في شھر ایلول 
المكسیك بسبب االضرار التي خلفھا ھذا االعصار والذي استمر توقفھ عن االنتاج لمدة تزید عن 

تسبب في انخفاض االمدادات النفطیة الى  ) شھور ، وبناًء على ما تقدم فان ھذا االعصار4- 3(
 السوق .

وجمیع العوامل انفت الذكر تؤثر تاثیراً كبیراً في مسارات اسعار النفط وغالبا یكون للعوامل    
االقتصادیة والسیاسیة تأثیرات اكبر من العوامل االخرى حتى اعتبر النفط (سلعة مسببھ) بسبب 

ً في كافة القرارات السیاسیة اھمیتھ الدولیة واالستراتیجیة و ھذا من شانھ ان یؤثر تأثیراً ھاما
واالقتصادیة للدول المنتجة والمصدرة للنفط مثلما یؤثر في قرارات الدول المستوردة ، ومن ھنا 
ظھر ما سمي بخطر السعر النفطي وما ترتب علیھ من مخاطر واشكالیات عدیدة لحكومات الدول 

ً المنتجة والمصدرة للنفط وال  . تي یعتمد اقتصادھا على االیرادات النفطیة اعتمادا كلیا
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 المبحث الثاني
 ـ مدخل نظرياالیرادات العامة  

 االیرادات العامة اوالً : تعریف 
ة من كافة المصادر وبصورة تعرف االیرادات العامة بانھا الدخل الذي تحصل علیھ الحكوم      

 .)163:  2008(خلف ،نقدیة عادة ، وذلك من اجل تغطیة نفقاتھا العامة 
بانھا المصادر التي تستمد الدولة منھا االموال الالزمة لتغطیة نفقاتھا المتعددة من تعرف كذلك      

لھا مسؤولة عن اجل اشباع الحاجات العامة الضروریة للمجتمع . ونتیجة لتطور دور الدولة وجع
التوازن االقتصادي واالجتماعي لم تعد االیرادات العامة وسیلة لتغطیة النفقات العامة الالزمة لقیام 
الدولة بوظیفتھا التقلیدیة ( االمن ، الدفاع ، القضاء ) بل اصبحت اداة من ادوات السیاسة المالیة 

ا ، وان االھمیة النسبیة لكل نوع منھا مما ادى الى تطور حجم االیرادات العامة والى تعدد انواعھ
                                     .    )76-75: 2007( طاقة ، العزاوي ،  قد تغیرت تبعا لتغیر طبیعة النظام السیاسي واالقتصادي

لم یعد الھدف من الحصول على االیرادات العامة مالیاً وھو تغطیة النفقات العامة فقط وانما      
ح اوسع وذلك لتطور دور الدولة واتساع نطاق تدخلھا لتحقیق اھداف اقتصادیة واجتماعیة اصب

 وسیاسیة.
العامة وتختلف اھمیة ھذه المصادر لكل  لإلیراداتتعتمد الحكومات على مصادر متعددة      

 م الدولة والنظام السیاسي المتبع .حكومة حسب النظام االقتصادي السائد ومدى تقد
 

 : أنواع االیرادات العامةثانیاً 
لقد صاحب تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي تطور مصادرھا في الحصول على      

ایراداتھا وزیادة االھمیة النسبیة لبعض المصادر ، اذ قسم المھتمون بالمالیة العامة االیرادات العامة 
رادات الدومین ، وایرادات مشتقة مثل تبعا ًلمعاییر مختلفة فمنھم من قسمھا الى ایرادات اصلیة كإی

الضرائب والرسوم ، ومنھم من قسمھا الى ایرادات عادیة مثل الدومین والضرائب والرسوم 
واخرى غیر عادیة (استثنائیة ) كالقروض العامة واالصدار النقدي الجدید ، وبناًء على ما تقدم فقد 

                                                                                                 -تي :تم تقسیم االیرادات العامة  الى قسمین رئیسین وكاال
وھي االیرادات التي تحصل علیھا الحكومة بصفتھا شخصاً قانونیا یمتلك ـ االیرادات االقتصادیة :1

المشروعات االقتصادیة الثروة ویقوم بالخدمات وتشمل بیع وایجار العقارات الحكومیة وارباح 
 التي تمتلكھا الدولة

ـ االیرادات السیادیة : وھي االیرادات التي تحصل علیھا الحكومة جبراً مثل الضرائب والرسوم 2
والغرامات ، وھناك مصادر اخرى لإلیرادات العامة تحصل علیھا الدولة ولكنھا ذات اھمیة 

دول اخرى على اثر تعرض الدولة الزمات منخفضة كاإلعانات والمنح التي تقدمھا الدول الى 
  .) 76 -75: 2007( طاقة ، العزاوي ، اقتصادیة او كوارث طبیعیة 

توضیح مختصر الھم انواع االیرادات العامة لكون الیسع المجال لذكرھا بالتفصیل في  یأتيوفیما 
 متن البحث : 

 منقولة كالسلع التي تبیعھا والخدمات تمتلك الدولة امواال ایرادات الدولة من امالكھا (الدومین):ـ 1
التي تقدمھا وامواالً غیر منقولة كالعقارات والمناجم والغابات وحقول النفط ، فإیرادات ھذه االموال 
تساعد الحكومة على القیام بواجباتھا الملقاة على عاتقھا .وتقسم ھذه االموال الى نوعین : االول 

ھي االموال المعدة لتحقیق نفع عام لجمیع افراد المجتمع ،ویطلق الدومین العام ( االموال العامة) و
على النوع الثاني الدومین الخاص وھي االموال المعدة لالستغالل االقتصادي بھدف تحقیق ایراد 
وربح ویتصف باالستمراریة وھو الوحید الذي یشكل ایرادات الدولة من امالكھا كمصدر من 

 الى (الدومین العقاري والزراعي ، الدومین التجاري والصناعي ویمكن تقسیمھُ  مصادر االیرادات,
 ). 135 -133:  2005المالي) ( الخطیب، شامیة, , الدومین 

تعد الضرائب احد الموارد االساسیة الذي تستند علیة الحكومة في تمویل نفقاتھا  الضرائب :ـ 2
ظم السیاسیة واالقتصادیة العامة ، وان طبیعة الضرائب واھدافھا قد تطور عبر تطور الن
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یمكن تعریف الضریبة بانھا مبلغ من المال تقتطعھ السلطة العامة من االفراد جبراً واالجتماعیة، 
وللضریبة خصائص تتمیز بھا  باشر وذلك لتحقیق اھداف المجتمع ،وبصفھ نھائیة دون مقابل م

نھائي ، المساھمة في تحقیق اھداف  ( فریضة الزامیة، تدفع بدون مقابل مباشر، مبلغ یقتطع وبشكل
 . )82-81: 2007( طاقة ، العزاوي ،  المجتمع )

تستخدم ایرادات الضرائب ألجل المشتریات الحكومیة, فضال عن اعادة توزیع الدخول لدى      
المواطنین, و تحویل الموارد من القطاع الخاص الى القطاع العام وذلك بخطوتین االولى : تقلیل 

فراد على شراء السلع وذلك بتحویل الموارد منھم الى الدولة , والثانیة : ان االیرادات التي قدرة اال
علیھا الحكومة تستخدم لشراء السلع وتوفیر الدعم إلعادة توزیع الدخول .  تحصل

(David ,2010: 357 
یئاتھا مقابل یعرف الرسم بانھ مبلغ من النقود یدفعھ الفرد الى الحكومة او احدى ھ ـ الرسوم :3

خدمة معینة ذات نفع عام تؤدیھا لھ وبناًء على طلبھ .وان المبلغ الذي یدفع كرسم یقابل قیمة الخدمة 
المقدمة اي ان مبلغ الرسم یھدف الى تغطیة نفقة الخدمة المقدمة ، وھذه الخدمة ینبغي ان تكون 

لعامة ،ولیس تحقیق االرباح ذات نفع عام ، اي ان یكون الھدف االساس منھا ھو تحقیق المنفعة ا
فع للدولة ، الرسم مقابل ،وللرسم مجموعة من الخصائص اھمھا ( الرسم مبلغ من المال ، الرسم ید

 . )81: 2007( طاقة ، العزاوي ، خدمة ) 
الحكومة من االفراد مقابل ما تسمح لھم باالستفادة من القیام  تأخذھاوھي مبالغ نقدیة ـ الترخیص : 4

كما ھو الحال في الرسوم  لألفرادیعتمد على تقدیم خدمة محدودة النوع  ، فالترخیص ال بنشاط معین
، اذ یتضمن السماح بمزایا او االستفادة من القیام بنشاط ما ، یعتبر من جانب معین خدمة لذلك 

 ).85: 2010( الوادي،        المستفید 
جبھ الدولة مبالغ من النقود من االفراد القرض العام ھو عقد دین تستلف بموـ القروض العامة : 5

او المصارف او الھیئات المحلیة او الدولیة ، مع التعھد بوفاء القرض وفوائده للدائنین في التاریخ 
المحدد للتسدید وفقاً لشروط العقد . وان التعھد بوفاء القرض ھو الصفة االساسیة التي یتمیز بھا 

ھو وجد على اساس تعاقدي بین الحكومة وبین المقرضین القرض عن ایرادات الدولة االخرى ، ف
، لذلك فھو یختلف عن الضریبة ، لكون ایرادات الضریبة تدخل الخزانة العامة وال ترد لدافعھا ، 
بینما ایرادات القرض تدخل الخزانة العامة دینا وتتعھد الدول بردھا مع الفوائد في اجل محدد، 

 یدفع للدولة،( القرض العام مبلغ من المال ، القرض العام  وللقرض مجموعة من الخصائص اھمھا
 القرض العام یتم بموجب عقد ، القرض العام یدفع من قبل احد اشخاص القانون العام او الخاص)

  .)237 -236:  2005( الخطیب، شامیة, 
ذه القروض: قسام بحسب الزاویة التي ینظر منھا الى ھاویمكن تقسیم القروض العامة الى عدة      

فمن ناحیة مصدر القرض یمكن تمییز القروض الداخلیة عن القروض الخارجیة ، ومن ناحیة حریة 
االكتتاب في القرض یمكننا ان نفرق بین القروض االجباریة والقروض االختیاریة ، ومن ناحیة 

 . )www.Kotobarabia.com( والقروض القابلة لالستھالكالقروض الدائمة أجل القرض نجد  

یلجا العدید من الدول النامیة الى اصدار نقود قانونیة جدیدة یقوم بھ ـ االصدار النقدي الجدید : 6
البنك المركزي ، وذلك لتمویل العجز في موازناتھا العامة ، نتیجة حاجتھا الواسعة والمتزایدة 

لحاد والشدید في ما تستطیع الحصول علیھ من موارد عن طریق لألنفاق العام وبحكم النقص ا
المصادر االخرى التي یمكن ان تتاح لھا ، والتي من بینھا الضرائب بحكم محدودیة الدخول ، 
ومحدودیة االستھالك ، ومحدودیة النشاطات االقتصادیة ، والتي تنعكس في انخفاض االیرادات 

لى االقتراض الداخلي والخارجي ، وانخفاض ایرادات الضریبیة ، وكذلك محدودیة قدرتھا ع
 . ) 254: 2008(خلف ،امالكھا العامة 

ونتیجة ضعف الطاقة االنتاجیة في الدول النامیة وقلة التنوع في طاقاتھا ونشاطاتھا االنتاجیة       
دة في بسبب اختالل الھیكل االنتاجي ، وجمود جھازھا االنتاجي یؤدي الى بطأ استجابتھا للزیا
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العرض النقدي الكلي في االقتصاد الناجم عن االصدار النقدي الجدید ،مما ینعكس في ارتفاع 
المستوى العام لألسعار نتیجة زیادة الطلب الكلي دون زیادة مماثلة في العرض الكلي مما یخلق 

ند زیادة ظاھرة التضخم ، اما في الدول المتقدمة وفي ظل المرونة المرتفعة للجھاز االنتاجي فع
العرض النقدي الكلي في االقتصاد سوف یقابلھ زیادة مماثلة في العرض الكلي من السلع والخدمات 
دون حدوث موجات تضخمیة ، وتجدر االشارة ھنا الى ان الدول المتقدمة نادراً ما تعتمد على 

د ان یكون االصدار النقدي الجدید نتیجة توفر ایرادات اكبر لدیھا من المصادر االخرى، والب
االصدار النقدي الجدید خاضع الى ضوابط في اطار  سیاسة عجز الموازنة , ومن ھذه الضوابط 
توفیر موارد اقتصادیة من اجل المساھمة بزیادة االستثمارات واالنتاج والدخول , او وجود جھاز 

(خلف  م لألسعارانتاجي یتمتع بالمرونة وقادر على تلبیة الطلب االضافي دون ارتفاع المستوى العا
 ،2008 :254-266(.         

 ثالثاً: العالقة بین اسعار النفط الخام واالیرادات العامة للدول المصدرة
الشك فیھ ان الدول الریعیة  2في تمویل خططھا المصدرة للنفط التي تعتمد على االیرادات النفطیة

تحقیق التنمیة المستدامة ، غالبا ما تواجھ عقبات تحقیق ھذه االستراتیجیة االقتصادیة واالجتماعیة ل
الخطط وذلك لكون حصیلة ھذه االیرادات تعتمد بشكل اساسي على مستوى اسعار النفط  ، ففي 
حالة ارتفاعھا سوف تزداد ھذه االیرادات مما تنعكس في زیادة االیرادات العامة ، اما في حال 

ادات النفطیة مما ینعكس سلباً على حصیلة االیرادات العامة انخفاض االسعار سوف تنخفض االیر
وعلى السیاسة المالیة في ھذه الدول لكون موازناتھا تعتمد بشكل كبیر على االیرادات النفطیة .             

مصدرة للنفط ومنھا العراق ، ان تداعیات انھیار اسعار النفط او تذبذبھا انعكست على الدول ال     
كونھ یعتمد على صادرات النفط الخام في كل ایراداتھ من العملة االجنبیة ویظھر ذلك جلیاً بارتباط 

الموازنة العامة العراقیة ، فعندما ترتفع اسعار النفط  بأرقامحجم الموارد المالیة النفطیة السنویة 
انخفاضھ .       ترتفع معھا ارقام االیرادات العامة وتنخفض ب

      ً على ما تقدم فان اعتماد ایرادات الموازنة العامة في العراق على مورد واحد رئیس  وتأسیسا
وكبیر ھو ایرادات النفط یعد ظاھرة اقتصادیة سلبیة كبیرة .   

 رابعاً: األھمیة االستراتیجیة للنفط في االقتصاد العراقي
ستراتیجیة في االقتصاد العراقي منذ اكتشافھ تجاریا في بدایة القرن ایعد النفط ذات اھمیة       

امة المنصرم من حیث مساھمتھ في الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي واجمالي الصادرات الع
ویل برامج التنمیة الشاملة كل عوائد النفط المصدر االساس لتموالموازنة العامة وبناء التنمیة اذ تش

فیھ ، ھكذا یعتمد االقتصاد العراقي على النفط بدرجة كبیرة ،فاقتصاده نفطي في الدرجة االولى اذ 
،وتساھم في بناء  تغذي االیرادات النفطیة موازنة الحكومة العراقیة بجزء كبیر من مواردھا

االحتیاطي النقدي لالقتصاد الوطني، ویمكن توضیح اھمیة النفط في االقتصاد العراقي من خالل 
           الجوانب االتیة:

 ) 93-18: 2014)(التقریر االقتصادي السنوي،7-8: 2013(البصام والشریدة،
ي االجمالي : ان االھمیة النسبیة للقطاعات االقتصادیة في ـ نسبة مساھمة النفط في الناتج المحل1

الناتج المحلي االجمالي تعد احدى مقاییس درجة التنویع االقتصادي، اذ بلغت نسبة مساھمة قطاع 
وتعد نسبة مرتفعة ،  2008) في عام %65النفط في اجمالي الناتج المحلي االجمالي في العراق (

الھمیة النسبیة لقطاع النفط تعكس انخفاض درجة التنویع االقتصادي وكما ھو معلوم ، فان زیادة ا
وتعكس في نفس الوقت انخفاض مساھمة القطاعات االخرى في الناتج المحلي االجمالي .       
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طیة بنسبة ـ نسبة مساھمة الصادرات النفطیة في اجمالي الصادرات : تساھم الصادرات النف2
مرتفعة في اجمالي الصادرات العراقیة مما یشیر الى انخفاض درجة التنویع في ھیكل الصادرات 

، مما یجعل العراق یعتمد على الصادرات النفطیة في  2014) في عام %99اذ بلغت ھذه النسبة (
القتصاد العراقي توفیر العمالت االجنبیة، وھذا المؤشر یترتب علیھ مشاكل اقتصادیة اھمھا ارتباط ا

 بالدخل النقدي للنفط فقط .     
ـ نسبة االیرادات النفطیة الى االیرادات العامة: تساھم االیرادات النفطیة في االیرادات العامة 3

ویعزى سبب ذلك الى تدھور وانھیار القطاعات  2013) عام %97بنسبة مرتفعة جداً فقد بلغت (
والزراعي مما نتج عنھ انخفاض نسبة مساھمتھا في تحقیق  االقتصادیة االخرى، كالقطاع الصناعي

ـ دور النفط في تمویل التنمیة: ان عملیة تمویل خطط وبرامج التنمیة في العراق 4 .االیرادات العامة
،والذي تمثل بإصدار مناھج  1931اعتمدت بشكل شبھ تام على االیرادات النفطیة ومنذ عام 

) ، ثم بعد ذلك 1949-1931ثمانیة مناھج استثمار خالل المدة (االعمال العمرانیة اذ تم اصدار 
بوضع خطط  آنذاك،اذ بدأت الحكومة العراقیة  1952ازدادت اھمیة النفط بشكل كبیر بعد عام 

اقتصادیة تنمویة وبلغت نسبة مساھمة العائدات النفطیة في مناھج االعمار والخطط التنمویة حوالي 
)98.8. (%           

 ً  ي اجمالي الناتج المحليعلى ما تقدم ومن خالل ارتفاع االھمیة النسبیة للقطاع النفطي ف وتأسیسا
ینبغي على الحكومة وضع حلول كفیلة بتفعیل القطاعات االخرى العامة ،وفي االیرادات   االجمالي 

ت تساھم في زیادة االیرادات العامة وتخفیض ومن اھمھا القطاع الصناعي والزراعي لتحقیق ایرادا
اعتباره سلعة استراتیجیة دولیة تقع خارج سیطرة الحكومة العراقیة مثل ب االعتماد على النفط

باستراتیجیات السوق (العرض والطلب) اضافة الى عوامل  یتأثرانخفاض اسعاره وذلك لكونھ 
اسیة ل للنفط و الحروب واالزمات السیاخرى انفت الذكر كالتطور التكنلوجي والبحث عن بدائ

فان انخفاض اسعاره تعني انخفاض االیرادات النفطیة وانعكاس ذلك في الدولیة والكوارث البیئیة ،
انخفاض االیرادات العامة ومن ثم حصول عجز في الموازنة العامة لعدم تغطیة النفقات العامة 

 .نفط لكونھ معظم اموال االیرادات العامة مصدرھا بیع ال
العراق من اكثر دول المنطقة عرضة لمخاطر انخفاض اسعار النفط لكون الموازنة  بما ان      

العامة تمثل قناة رئیسة تنتقل من خاللھا اثار التقلبات في سوق النفط الدولیة الى االقتصاد المحلي 
حكومیة المنخفضة ینبغي على الحكومة العراقیة تخفیض النفقات العامة مع مستوى االیرادات ال، 

 كاألجوركتخفیض النفقات االستثماریة واالنتاجیة واقتصاره عادة على النفقات الجاریة (التشغیلیة) 
والرواتب ومشتریاتھا من السلع والخدمات التي لھا عالقة مباشرة بسیر عمل اجھزتھا ودوائرھا 

القتصادي وتحقیق اھداف االحكومیة ،ولكن ھذا یؤدي الى حدوث اثار سلبیة على مستوى النشاط 
( Anderson , 2010 : 27)  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة .
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 المبحث الثالث  
في االقتصاد العراقي للمد  قیاس وتحلیل تأثیر تقلبات أسعار النفط الخام على االیرادات العامة

)2003-2015( 
االقتصاد العراقي في خام في السوق الدولیة واالیرادات العامة اوالً: تحلیل تطورات أسعار النفط ال

 )2015 -2003خالل المدة (
 ) 2015 -2003تحلیل تطورات أسعار النفط الخام في السوق الدولیة خالل المدة (ـ 1

ان تقلبات أسعار النفط الخام ستترك اثار حقیقیة على االقتصاد والسیاسة االنفاقیة للدول     
ففي حالة استقرار اسعار النفط الدولیة یتطلب من الدول المصدرة للنفط ، بذل مزیدا من المصدرة ،

الجھد الستغالل عوائد تصدیر النفط االستغالل االمثل وذلك بتوجیھ ھذه االموال نحو االنشطة 
التي  االستھالكیة واالنتاجیة االكثر كفاءة واالنفاق العقالني الرشید كتوجیھ نحو اقامة االستثمارات

تحقق عوائد كبیرة والسعي نحو تنویع مصادر الدخل وتطویر القطاعات االقتصادیة االخرى ،وذلك 
 .                                                                           بھدف انھاء حالة االختالل في الھیكل االقتصادي وتحقیق التنمیة االقتصادیة

مسجلة اعلى مستوى لھا منذ عام  2003لنفط الخام ارتفاع ملحوظ في عام شھدت اسعار ا     
) دوالر للبرمیل وكما ھو موضح في الجدول 28.2اذ بلغ متوسط سعر سلة خامات اوبك ( 1984

) ملیون برمیل یومیاً 73.2ذا االرتفاع الى زیادة الطلب العالمي على النفط اذ بلغ () ، ویعزى ھ2(
 2003) في عام %3.9الى( 2002) عام %3.0نتیجة ارتفاع معدل نمو االقتصاد العالمي من (

) الذي یعد المحرك الرئیس %3.1) الى (%2.2مدفوعاً بارتفاع معدل نمو االقتصاد االمریكي من (
 صاد العالمي.         لنمو االقت

    ).8-1: 2004كما یعزى ھذا االرتفاع الى عوامل عدیدة منھا:(التقریراالقتصادي العربي الموحد 
ـ االضطرابات العرقیة والقبلیة الواسعة  في نیجیریا التي حجبت جزءاً كبیراً من امداداتھا للسوق 1

 النفطیة. 
زویال نتیجة االضراب العام الذي شھدتھ البالد في عام ـ استمرار انقطاع االمدادات النفطیة من فن2

2002 . 
ـ المخاوف المتزایدة من حدوث نقص في االمدادات النفطیة بسبب التوترات السیاسیة في منطقة 3

 الشرق االوسط.
شھدت اسعار النفط الخام ارتفاعات حادة وقیاسیة لم تشھدھا االسواق النفطیة  2004اما في عام      

) دوالر للبرمیل وبمعدل نمو 36.1تشاف النفط فقد بلغ متوسط سعر سلة خامات اوبك (منذ اك
) ملیون 73.2) ویعزى ھذا االرتفاع الى زیادة الطلب العالمي على النفط من (%28سنوي بلغ (

ً وخاصة في الوالیات المتحدة االمریكیة والصین 76.6برمیل یومیا الى ( ) ملیون برمیل یومیا
الدول النامیة كما یعزى ھذا االرتفاع في اسعار النفط الى انخفاض االمدادات النفطیة  والھند وبعض

) ملیون برمیل یومیاً , والعوامل السیاسیة التي شھدتھا 70.5) ملیون برمیل یومیا الى (78.9من (
 بعض الدول المصدرة للنفط منھا عدم استقرار الوضع األمني في العراق الذي نتج عنھ تزاید في
الھجمات والتفجیرات التي تعرضت لھا المنشأة النفطیة العراقیة ، واالزمة السیاسیة في فنزویال 
وازمة شركة النفط الروسیة ، فضال عن المشاكل المرتبطة بتكریر النفط الخام ونوعیة المنتجات 

 المكررة، عالوة على المضاربة في االسواق اآلجلة للنفط 
 .) 133:  2005 ) (باسم عبد الھادي ، 20:  2016صدرة للبترول، (منظمة األقطار العربیة الم

 ،اذ بلغ متوسط سعر سلة خامات  2005لقد سجلت اسعار النفط الخام ارتفاع قیاسي في عام      
  ،2004) في عام %28.1ما كان ( )  بعد%40.1) دوالر للبرمیل وبمعدل نمو سنوي (50.6اوبك (

لسوق  بسبب المخاوف من اثارھا السلبیة على معدالت النمو مما اوجد حالة من القلق في ا
) %1.8االقتصادي العالمي وكان سبب ھذا االرتفاع ھو زیادة الطلب العالمي على النفط بنسبة (

                     ).                                                       %1.4التي تفوق نسبة الزیادة في االمدادات النفطیة التي تبلغ (
 لقد تضافرت مجموعة كبیرة من العوامل التي دفعت باألسعار الى االرتفاع اھمھا :     

 )90:  2006(التقریر االقتصادي العربي الموحد،
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 ـ استمرار نمو الطلب العالمي على النفط والسیما في امریكا والصین والھند .1
 والسیما التحویلیة منھا على وجھ الدقة . ـ االختناقات في طاقات التكریر العالمي2
 ـ انخفاض مستوى الطاقات االنتاجیة النفطیة العالمیة .3
ـ المشاكل السیاسیة في نیجیریا وفنزویال ومنطقة الشرق االوسط والسیما العراق وایران . 4
 ـ الكوارث الطبیعیة التي حدثت بسبب االعاصیر والفیضانات.5
 بات في االسواق المستقبلیة . ـ ارتفاع مستوى المضار6

) 61.1استمرت اسعار النفط الخام باالرتفاع التدریجي الحاد اذ بلغ متوسط سعر خامات سلة اوبك (
، 2007، 2006) للعامین %13.0) و (%20.7)  دوالر للبرمیل وبمعدل نمو مرتفع بلغ (69.1،(

العوامل اھما :              الى العدید من 2006على التوالي ویعود سبب االرتفاع في عام 
)            104:  2007(التقریر االقتصادي العربي الموحد، 

ـ التوترات السیاسیة والسیما التي شھدتھا منطقة الشرق األوسط المتمثلة بالملف النووي اإلیراني 1
مني في العراق والعدوان على لبنان فضالً عن االضطرابات والعنف في نیجیریا وتدھور الوضع األ

     . 
) ألف برمیل یومیاً 400بأنھا ستغلق طاقة ( 2006ـ اعالن شركة البترول البریطانیة في عام 2

تُنتج من حقل (برودوبي) في االسكا بھدف إجراء عملیات صیانة لألنابیب .        
ـ حدوث موجات البرد في أوربا التي أدت إلى تعطیل جزء من اإلنتاج الروسي وارتفاع الطلب 3

العالمي على الغازولین باألخص في السوق األمریكیة .       
) ملیون 86.5زیادة الطلب العالمي الى مستوى ( د الىفیعو 2007اما سبب االرتفاع في عام      

) ملیون 7بزیادة قدرھا ( 2006) ملیون برمیل یومیا في عام 79.5برمیل یومیاً  بعد ما كان یبلغ (
الى  2006) ملیون برمیل یومیا عام 71.7برمیل یومیا ، وانخفاض في االمدادات النفطیة من (

) .         % 0.5-وبمعدل نمو سنوي ( 2007) ملیون برمیل یومیا عام 71.3(
شھدت اسواق النفط العالمیة تقلبات في اسعار النفط لم یسبق لھ مثیل ، اذ  2008اما في عام       

) 94.5وصلت  اسعار النفط الخام الى مستویات مرتفعة ،اذ بلغ متوسط سعر سلة خامات اوبك (
.          2007) في عام %13.0) بعد ما كان یبلغ (%36.7دوالر للبرمیل وبمعدل نمو (

) دوالر للبرمیل وان 147اعلى مستوى لھا لتبلغ ( 11/7/2008لقد سجلت اسعار النفط في      
المي الذي ادى الى زیادة الطلب سبب ھذ االرتفاع یعود الى ارتفاع معدل النمو االقتصادي الع

العالمي على النفط ، كما ان اوبك لم تنجز الزیادة في االنتاج كما كان متوقعاً، وانخفض الخزین 
االستراتیجي في الوالیات المتحدة االمریكیة دون المستوى الذي كان یتوقعھ الخبراء ،واعمال 

عات بزیادة المخاطر في جانب العنف، وستة انابیب ھوجمت في المكسیك ،مما اكد التوق
        .   )7:  2009( العلي، العرض،والتوترات في شرق تركیا وانخفاض قیمة الدوالر

) 94.5( ) دوالر للبرمیل بعد ما كان یبلغ61.1اما متوسط سعر خامات اوبك السنوي فبلغ (         
،ویعزى ذلك بشكل اساس الى االزمة المالیة العالمیة التي عصفت  2008دوالر للبرمیل في عام 

باالقتصادیات العالمیة لتشھد أسوء ركود عرفتھ منذ ثالثینیات القرن المنصرم.               
خفاض كبیر جدا اذ بدأت االسعار انخفضت مستویات اسعار النفط الخام ان 2009في عام اما         

) دوالر للبرمیل ویعزى سبب ھذ االنخفاض الى انخفاض 32الیومیة في االنخفاض لتصل الى (
) ملیون 86.1) ملیون برمیل یومیا بعد ما كان یبلغ (84.8الطلب العالمي على النفط الى مستوى (

) بعد ما كان یبلغ معدل %0.6لى  (برمیل یومیا للعام السابق  نتیجة انكماش االقتصاد العالمي ا
، لكون ھناك عالقة شدیدة ومترابطة بین معدل نمو االقتصاد العالمي 2008) في عام %3نموه (

 ) .20: 2016(عامر، وحجم الطلب على النفط
لقد شھدت اسعار النفط العالمیة ارتفاع كبیر وملحوظ  اذ ارتفع متوسط سعر سلة خامات اوبك      

وبمعدل نمو قدره  2010) دوالر للبرمیل عام 77.5الى ( 2009الر للبرمیل عام ) دو61.1من (
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) ملیون 87.3%) وجاء ھذا االرتفاع بفعل زیادة الطلب العالمي على النفط حیث بلغ مستوى (2.9(
) ملیون برمیل یومیاً في العام السابق وان الزیادة في الطلب 84.3برمیل یومیاً بعد ما كان یبلغ (

 2010) عام %4.5الى ( 2009) عام %0.6تیجة ارتفاع النمو االقتصادي العالمي من (جاءت ن
 متعددة، وقد شھدت اسعار النفط استقرار نسبیا خالل ھذه السنة ویعزى ھذا االستقرار الى عوامل 

ومتنوعة منھا ما لھ عالقة بأساسیات السوق ،اما البعض االخر فھو خارج نطاق ذلك ومن اھمھا 
:                                     

                                                              ) 55-54:  2010( تقریر االمین العام السنوي 
ً في اعادة التوازن لسوق النفط واستقرارھا ، اذ ان التخفیض 1 ـ كان لمنظمة اوبك دورا رئیسا

واستمرت في  2009ا اعتباراً من شھر كانون الثاني عام الكبیر الذي اجرتھ المنظمة في انتاجھ
ساعد في تقلیص  2010و 2009تطبیق التخفیض والمحافظة على سیاستھا االنتاجیة طیلة عامي 

 حجم الفائض في المعروض في السوق واستقرار االسعار .                                                                       
ادت برامج التحفیز االقتصادي التي تنفذھا الحكومات والسیما الدول الصناعیة الى انتعاش ـ 2

 اقتصادي من االزمة المالیة العالمیة الذي انعكس بدوره ایجابیاً بزیادة الطلب على النفط  .                             
ة ان تكون االسعار مناسبة ـ دعت معظم الدول المنتجة والمستھلكة على حد سواء الى ضرور3

لضمان اجتذاب االستثمارات الضروریة في صناعة النفط من جھة ، ودعم االقتصاد العالمي من 
جھة اخرى ،وبالرغم من االستقرار النسبي في اسعار النفط حدثت تقلبات في االسعار نتیجة عوامل 

 )                                                  56-55 : 2010متعددة ومتنوعة ومن اھمھا :(تقریر االمین العام السنوي، 
ـ ازمة الدیون السیادیة في منطقة الیورو التي بدأت في الیونان في الربع االول من العام ولحقتھا 1 

                 ایرلندة في الربع منھ والتي كانت امتداداً لالزمة المالیة العالمیة.                                       
ـ التقلبات في اسواق صرف العمالت الرئیسیة في العالم وظھور ما بات یعرف بـ (حرب 2

العمالت) وبشكل خاص بین الطرفین االساسیین الوالیات المتحدة االمریكیة والصین ، وما نتج 
بضوء عن ذلك من تذبذب في سعر صرف الدوالر االمریكي الذي یؤثر بدوره على اسعار النفط 

العالقة العكسیة القویة ما بین اسعار النفط وسعر صرف الدوالر وباألخص خالل السنوات االخیرة 
 مع االختالف في درجة التغییر 

ـ ظروف الطقس الشدید البرودة وبخاصة في اوروبا والوالیات المتحدة االمریكیة في نھایة العام 3
عن المضاربات ، التي ادت الى  ارتفاع االسعار والذي یمكن اعتباره احد الدوافع الرئیسیة فضال 

) لمتوسط سعر سلة خامات اوبك في كانون االول في عام 90الى مستویات عالیة عبرت حاجز (
2010                . 

شھدت اسعار النفط ارتفاع ملحوظ  ووصولھا الى مستویات قیاسیة غیر مسبوقة  2011اما عام    
) دوالر للبرمیل مسجل معدل نمو مرتفع بلغ 107.5امات اوبك (، اذ بلغ متوسط سعر سلة خ

 %)  وان ھذا االرتفاع ناتج عن عوامل عدیدة اھمھا:38.7(
 ) 59-58: 2011)،( تقریر االمین العام السنوي 21: 2016(عامر،

           .                  2010ـ التطورات الجیوسیاسیة التي حدثت في المنطقة العربیة في نھایة عام 1
 ـ ازمة الدیون السیادیة في الدول المتقدمة والسیما في منطقة الیورو. 2
 ـ التقلبات في سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئیسیة.3
ـ عوامل موسمیة لھا عالقة بالطقس والسیما الشتاء البارد في منتصف الكرة االرضیة الشمالي 4

لمرتفعة نسبیاً والسیما في اوروبا خالل الربع الرابع من مقارنة مع درجة الحرارة ا 2011في عام 
                         العام ، فضال عن الكوارث الطبیعیة والتي كانت كارثة فوكوشیما الیابانیة من ابرزھا خالل العام .

اذ بلغ متوسط سعر سلة خامات اوبك  2012استمرت اسعار النفط العالمیة في االرتفاع عام     
) 89.0) دوالر للبرمیل وكذلك ارتفاع الطلب العالمي على النفط اذ وصل الى مستوى (109.5(

) ملیون برمیل 72.8ملیون برمیل یومیا فضالً عن زیادة االمدادات النفطیة ووصولھا الى مستوى (
 )، اي ال یوجد نقص في االمدادات حتى یعد سبباً لھذا االرتفاع وانما%3.4یومیا وبمعدل نمو (
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:  2012ھناك عوامل عدیدة تسببت في ارتفاع اسعار النفط اھمھا : (تقریر االمین العام السنوي، 

57                  ( 
وادت  2010ـ التطورات الجیوسیاسیة والسیما في المنطقة العربیة والتي بدأت في تونس في عام 1

                                                      الى تحوالت سیاسیة في بعض الدول العربیة.                   
ـ توتر برنامج ایران النووي والحظر النفطي المفروض علیھا من قبل االتحاد االوربي والعقوبات 2

االقتصادیة من قبل الوالیات المتحدة وما اثارتھ من مخاوف من احتمال توقف االمدادات بفعل 
                                                                حریة في دول الخلیج العربي.التھدیدات بغلق طرق النقل الب

) 105.9انخفض متوسط سعر سلة خامات اوبك ووصولھ الى مستوى ( 2013اما في عام     
) ، اذ شھدت سوق النفط حالة من االستقرار %3.2-دوالر للبرمیل وبمعدل نمو سنوي منخفض (

) ملیون برمیل یومیاً 90.4النسبي ، وقد ارتفعت كل من مستویات الطلب على النفط الى ( والتوازن
 ) ملیون برمیل یومیاً.                                                                        72.9و االمدادات النفطیة الى (

على ضوء جملة من العوامل المتنوعة تتحدد مستویات اسعار النفط العالمیة في العادة        
والمتداخلة وباتجاھات متفاوتة، فمنھا ما یدفع باألسعار نحو االرتفاع واخرى نحو االنخفاض، ومن 

 العوامل الرئیسة التي اثرت في حركة اسعار النفط خالل العام اھمھا:                                                            
 )                                                     108-107: 2014االقتصادي العربي الموحد،(التقریر 

ـ وفرة امدادات النفط العالمیة وتوسیع الطاقة االنتاجیة العالمیة الناجمة عن النجاح الذي تحقق في 1
ى الى حدوث زیادة كبیرة استغالل مصادر النفط غیر التقلیدیة في الوالیات المتحد االمریكیة مما اد

في اجمالي انتاجھا النفطي وتحقیق زیادة صافیة في االمدادات النفطیة لمجموعة دول خارج اوبك 
، وھذا العامل حد من ارتفاع مستویات االسعار خالل  2013تفوق ملیون برمیل/یوم خالل عام 

 العام.                  
 صة دور ھام في توازن سوق النفط واستقرارھا.                ـ كان لجھود منظمة اوبك وقراراتھا الخا2
ـ التطورات الجیوسیاسیة والسیما في سوریا ولیبیا فضال عن دول منتجة اخرى مثل نیجیریا 3

وانغوال وجنوب السودان دفعت باإلنتاج الى االنخفاض ،اال ان وفرة االمدادات النفطیة العالمیة 
 .                                                                                                    ادت الى عدم ارتفاع االسعار

) 96.3انخفضت اسعار النفط العالمیة اذ سجل سعر سلة خامات اوبك ( 2014اما في عام      
الثاني من  وان ھذ االنخفاض جاء في بدایة النصف)،%8.7-دوالر للبرمیل وبمعدل نمو سنوي (

التقریراالقتصادي العربي (:نخفاض الى جملة من العوامل اھمھاھذا العام، ویعزى ھذا اال
 )126-125: 2015الموحد،

ـ انخفاض معدل النمو السنوي للطلب على النفط مع وفرة االمدادات النفطیة العالمیة، والسیما بعد 1 
تحدة االمریكیة مما نتج عنھ زیادة كبیرة في انتاجھا استغالل مصادر النفط غیر التقلیدیة في الوالیات الم

) 2النفطي وتحقیق زیادة صافیة في االمدادات النفطیة لمجموعة الدول خارج منظمة اوبك تقترب من (
 .                                                                              2014ملیون برمیل یومیا في عام 

، االمر الذي ادى الى انخفاض 2014اع سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئیسة منذ بدایة عام ـ ارتف2
 اسعار النفط . 

ـ توجھ كبرى الدول المصدرة للنفط الى المحافظة على حجم انتاجھا النفطي لضمان حصتھا السوقیة 3
خلق فجوة بین العرض  بدال من محاولة رفع االسعار وذلك من خالل خفض االنتاج ، مما تسبب في

 والطلب . 
 ـ عدم تأثیر التطورات التي تشھدھا بعض الدول المصدرة للنفط مثل العراق ولیبیا على حجم االنتاج.    4
ـ انخفاض طلب االسواق االوربیة والصین على النفط الخام، والسیما مع استمرار معاناة عدد من الدول 5

 المخاوف بخصوص تباطؤ وتیرة نمو االقتصاد العالمي.                  االوربیة اقتصادیاً ومالیاً ، وتزاید
 .ـ ارتفاع مستوى المضاربات خالل العام في ظل العوامل الجیوسیاسیة السائدة6

وبمعدل  2015ام ــ) دوالر للبرمیل ع49.5غ (ــــــــى ان بلــــــثم استمر االنخفاض ال          
ھذا االنخفاض الى العدید من العوامل اھمھا:  )،ویعزى%48.5-و سنوي(ــــنم

(http://www.dw.com) (plumer,2014 :6) (35 تقریر اال)2015مین العام السنوي  : 
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ـ صعود الوالیات المتحدة االمریكیة كمصدر للنفط : زادت الوالیات المتحدة االمریكیة انتاجھا النفطي 1 
كالً من روسیا والسعودیة على راس قائمة الدول االكثر  ) ملیون برمیل یومیاً متخطیة بذلك14-10من (

انتاجاً للنفط ، وتعزى ھذه الزیادة الى التطورات التقنیة في طریقة الحفر والتكسیر الھیدرولیكي (فراكینغ) 
والتي تعتمد على محالیل كیمیائیة وضخ الماء في طبقات الصخور بھدف توسیع الشقوق في تلك الطبقات 

ما یسمى بالنفط الصخري والذي ال یمكن استخراجھ بالطرق التقلیدیة، وعلى الرغم من والوصول الى 
ارتفاع تكلفة االستخراج بھذه الطریقة،اال ان ارتفاع اسعار النفط خالل العقد المنصرم جعلت من ھذا 

ي خالل عام االستثمار مجدیاً ، فقد ارتفع معدل االنتاج في الوالیات المتحدة االمریكیة من النفط الصخر
) بالمقارنة بمستویات العام السابق لیبلغ %15.6) الف برمیل یومیاً اي بنسبة (610بحوالي ( 2015

 ) ملیون برمیل یومیاً .                                                                                  4.523(
) ، وقد تم رفع  1+5تفاق النووي بین ایران ومجموعة (ـ عودة ایران الى تصدیر النفط : بعد توقیع اال2

جزء كبیر من العقوبات المفروضة على ایران ، وبذلك تمكنت من الوصول الى اسواق النفط بشكل 
) ملیون برمیل یومیاً ، 3اسھل، وبحسب احصائیة منظمة اوبك بلغ االنتاج االیراني للنفط الخام نحو (

 المتوفر عالمیاً سیكون لھا تأثیر على االسعار ایضاً.وھذه الزیادة في كمیة النفط 

ان اسعار النفط عندما ترتفع تكون لھا تغذیة عكسیة سلبیة على االسعار ،عبر تخفیض       
الطلب على النفط باألتجاه نحو البدائل،او عندما تعمد الحكومات الى رفع اسعار المنتجات النفطیة 

عار النفط الخام لكون ارتفاع اسعار المنتجات النفطیة یؤدي مما یثیر توقعات تعمل على خفض اس
( الى تخفیض الطلب علیھا كما حصل عندما لجأت الصین الى رفع اسعار الغازولین والدیزل 

 . ) 9:  2009العلي ،
من المعلوم ان انتاج أوبك یتأرجح صعوداً في حالة انخفاض اإلنتاج النفطي خارج 

تھ ،فإذا أنخفض اإلنتاج النفطي خارج أوبك عن مستوى الطلب العالمي أوبك،وھبوطاً في حالة زیاد
كان من المفترض على أوبك أن تزید من إنتاجھا لتلبیة الزیادة في الطلب العالمي والمحافظة على 
األسعار من االرتفاع الكبیر وتثبیتھا عند مستویات معقولة، لكونھا تتعرض لضغوط اقتصادیة 

،بذریعة أن ذلك یؤثر على نمو  لدول الصناعیة المستھلكة للنفط الخاموسیاسیة من قبل بعض ا
                                                                                          االقتصاد العالمي ویزید من حجم التضخم العالمي. 

 .)2015-2003فط الخام للمدة (تطور السعر والطلب الدولي واالمدادات الدولیة للن )2جدول (
 

 السنة
الطلب الدولي على 

 النفط
 ملیون برمیل / یوم

معدل النمو 
 السنوي

* 

االمدادات الدولیة من 
 النفط الخام

 ملیون برمیل / یوم

معدل النمو 
 السنوي

* 

سعر النفط الخام      
 (سلة خامات اوبك *)

 دوالر/ برمیل

معدل النمو 
 السنوي

* 
2003 73.2 ------- 78.9 ---- 28 ----- 

2004 76.6 4.6 70.5 )10.6( 36.1 28.9 

2005 78.0 1.8 71.5 1.4 50.6 40.1 

2006 79.5 1.9 71.7 0.2 61.1 20.7 

2007 86.5 8.8 71.3 )0.5( 69.1 13.0 

2008 86.1 )0.4( 71.8 0.7 94.5 36.7 

2009 84.8 )1.5( 68.9 )4.0( 61.1 )0.3( 

2010 87.3 2.9 69.9 1.4 77.5 26.8 

2011 88.2 1.0 70.4 0.7 107.5 38.7 

2012 89.0 0.9 72.8 3.4 109.5 1.8 

2013 90.4 1.5 72.9 0.1 105.9 )3.2( 

2014 91.3 0.9 73.4 0.6 96.3 )8.7( 

2015 92.8 1.6 74.2 1.0 49.5 )48.5( 

 المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد على :ـ 
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بنك المركزي العراقي، المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث ، نشرات ـ جمھوریة العراق، ال1

 .  2010، 2008، 2006، 2004إحصائیة سنویة لألعوام 
 2006، 2004ـ االمانة العامة لجامعة الدول العربیة ،التقریر االقتصادي العربي الموحد لألعوام 2
،2012. 
میة واالنعكاسات المحتملة على الدول ـ ماجد ابراھیم عامر، تطور خارطة سوق النفط العال3

االعضاء في أوابك مجلة النفط والتعاون العربي ، منظمة االقطار العربیة المصدرة للبترول 
 .65، ص  2016،  156(أوابك)  ، المجلد الثاني واالربعون ،العدد 

 ) تشیر الى ان االرقام بین االقواس سالبة . *( 
 )2015-2003مة في االقتصاد العراقي خالل المدة (ـ تحلیل تطورات االیرادات العا2

یعد العراق من البلدان النفطیة التي تحتل موقعا متقدما بین الدول العربیة والعالمیة المنتجة       
) ملیار برمیل محسوبة في 150للنفط لضخامة احتیاطاتھ اذ یمتلك احتیاطي نفطي مؤكد  بمقدار (

عراقیة) ، فضال عن انھ احد االعضاء المؤسسین لمنظمة اوبك (حسب وزارة النفط ال 10/4/2013
، ویعد القطاع النفطي احد الركائز األساسیة لالقتصاد العراقي لكونھ المصدر التمویلي الرئیس 
لإلنفاق العام بشقیھ التشغیلي واالستثماري لتطویر القطاعات االقتصادیة االخرى ،اال ان مشكلة 

تطرح ضرورة العمل على تخفیف درجة االعتماد على القطاع النفطي التقلبات في اسواق النفط 
كاھم عامل في دفع عجلة النمو االقتصادي من خالل التركیز على التنویع االقتصادي ، ویمثل 
التصدي للتراجع الحاد في اوضاع المالیة العامة التحدي االھم امام السلطة المالیة في العراق فقد 

ضرورة العمل على اكثر من صعید في ھذا االطار، ففي جانب االیرادات اظھرت تداعیات االزمة 
العامة ، فان الضرورة تقتضي العمل على تعزیز االیرادات الضریبیة واالیرادات غیر الضریبیة 
في ظل التقلبات في االیرادات النفطیة، وفي مجال النفقات العامة تبرز الحاجة الى ترشید النفقات 

في مجال االنفاق االستثماري ، ینبغي العمل على اعادة ترتیب اولویات االنفاق ورفع كفاءتھا ، ف
على مشاریع البنیة التحتیة واالبتعاد عن تنفیذ مشاریع ضخمة ذات مردود اقتصادي ضئیل، اما 

                                                                                  فیما یتعلق باإلنفاق الجاري، فالتحرك المتاح امام السلطة المالیة ھو ترشید االنفاق الجاري .          
حسب مصادرھا الرئیسة اذ یمكن توضیحھا بشكل  تبوب االیرادات العامة في العراقان      

 ) 2011الحساب الختامي للموازنة العامة عام ،مختصروكاالتي:(دیوان الرقابة المالیة االتحادي
 یرادات النفطیة .ـ اال1
ـ االیرادات غیر النفطیة وتتضمن ( الضرائب المباشرة وغیر المباشرة ، ایراد ارباح الشركات 2

 العامة المملوكة للدولة، دخل الفوائد ، اجور الخدمات ، االیرادات والرسوم االخرى )
داً اذ بلغت ة مرتفعة جبما ان مساھمة االیرادات النفطیة في تكوین االیرادات العامة تشكل نسب      

لذا سوف نركز في تحلیلنا على تتبع تطورات االیرادات النفطیة ،2013%) عام 97.47(
العامة دون النظر الى االیرادات غیر النفطیة لكون تشكل نسبة مساھمة منخفضة جدا االیرادات و

                                                                                                         في تكوین االیرادات العامة . 
تعد االیرادات النفطیة مصدر اساسي وثابت من مصادر االیرادات العامة على حساب      

االیرادات غیر النفطیة بسبب بنیة االقتصاد العراقي االحادي الجانب وبسبب الدمار واالھمال الذي 
 2003االخرى على الرغم من مساھمتھا المتدنیة بسبب حرب عام  تعرضت لھ قطاعات االقتصاد

غلب مؤسسات ھذه القطاعات ، وعلیھ فان تتبع مسار تطورات وما لحقھ من عملیات سلب ونھب أل
االیرادات العامة مرتبط بتطورات اسعار النفط الخام الدولیة التي تؤثر على حجم االیرادات النفطیة 

                   في االقتصاد العراقي .  
موضح في الجدول  شھدت االیرادات العامة تطورات كبیرة وملحوظة طیلة مدة البحث وكما ھو     

بعد ان كانت  2004في العام   ) ملیون دینار32982739) ، اذ ارتفعت االیرادات العامة الى (3(
) لتستمر حالة %1436.6وبمعدل نمو سنوي بلغ ( 2003) ملیون دینار عام 2146346تبلغ (

)، 49055545)، (40502890االرتفاع  التدریجي في االیرادات العامة اذ بلغت (
دینار وبمعدل نمو سنوي مرتفع  ملیون )80252182)،(54599451(
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على  2008، 2007، 2006، 2005) لألعوام %46.9()، %11.3)،(%21.1)،(%22.8(بلغ
) 1841458الى زیادة االیرادات النفطیة من ( التوالي ویعزى ھذا االرتفاع التدریجي والملحوظ

نتیجة االرتفاع التدریجي في  2008)  ملیون دینار عام 75358291الى ( 2003ملیون دینار عام 
) دوالر للبرمیل 94.5الى ( 2003) دوالر للبرمیل الواحد عام 28اسعار النفط الخام الدولیة من (

رادات العامة انخفاض ملحوظ ومخیف لتبلغ , ثم بعد ذلك انخفضت االی 2008الواحد عام 
) مقارنتا بالعام %31.2-( وبمعدل نمو سنوي سالب 2009) ملیون دینار في عام 55209353(

الذي سبقھ ویعزى ھذا االنخفاض الى تداعیات االزمة المالیة العالمیة وانخفاض اسعارالنفط الدولیة 
 .                                                                               

) ملیون 70178223عاودت االیرادات العامة الى االرتفاع من جدید لتبلغ ( 2010اما في عام      
)  نتیجة زوال االزمة المالیة وتعافي االقتصاد العالمي %27.1دینار وبمعدل نمو سنوي بلغ (

ر للبرمیل الواحد مما ادى الى زیادة ) دوال77.5وارتفاع اسعار النفط ووصولھا الى مستوى(
) ملیون برمیل عام 48871708) بعد ان كانت تبلغ (66640860االیرادات النفطیة اذ بلغت (

                                                                          .  2009) مقارنتا بالعام %36.3وبمعدل نمو سنوي بلغ ( 2009
) 108807392ھدت االیرادات العامة ارتفاع ملحوظ ومستمر اذ بلغت (كما ش      

ویعزى  2013، 2012، 2011) ملیون دینار طیلة االعوام 113767395)، (119466403،(
) ، 98155980ھذا االرتفاع المتواصل الى الزیادة المستمرة في اإلیرادات النفطیة اذ بلغت (

دات المستمرة في أسعار النفط مسجلة مستویات ) بسبب الزیا110890539) ، (106764790(
 ) دوالر للبرمیل الواحد .                                  105.9) و(109.5) و(107.5متقاربة اذ بلغت(

) ملیون دینار 105386623الى االنخفاض لتبلغ (  2014ثم عاودت االیرادات العامة عام      
) وبمعدل 97072414جة انخفاض االیرادات النفطیة الى () نتی%7.3-وبمعدل نمو سنوي سالب (
) دوالر للبرمیل 96) بسبب انخفاض اسعار النفط الخام الى (12.4-نـمو سنوي سالب بـــلـغ (

وكذلك بسبب التطورات التي حدثت في ھذا العام والمتمثلة في االوضاع السیاسیة غیر المستقرة 
العسكریة التي انطلقت ضد المجامیع االرھابیة (داعش)  واستمرار تردي الوضع االمني والعملیات

التي تواجدت في عدد من المحافظات العراقیة ، ادت الى فقدان السیطرة على الحقول النفطیة الھامة 
 في ھذه المناطق.            

) ملیون دینار 94048364استمرت االیرادات العامة باالنخفاض لتبلغ ( 2015اما في عام      
) وذلك نتیجة انخفاض االیرادات النفطیة وبلوغھا 10.7-معدل نمو سنوي سالب بلغ (وب
) ملیون برمیل بسبب استمرار انخفاض اسعار النفط الخام اذ سجل متوسط سعر 78649032(

) دوالر للبرمیل، مما دفع الحكومة العراقیة الى ضغط النفقات العامة والبحث عن مصادر 49النفط (
ات العامة وتفعیل دور االیرادات غیر النفطیة ورفع نسبة مساھمتھا في تكوین جدیدة لإلیراد

االیرادات العامة ، لفك االرتباط المستمر بین الموازنة العامة (االیرادات العامة) في العراق من 
                                                                      جھة واسعار النفط الخام في السوق الدولیة من جھة اخرى .                                        

لم یستمر وصف النفط بالذھب االسود وذلك بعد انخفاض اسعاره في النصف الثاني من عام      
) دوالر للبرمیل في بدایة عام 27وبلوغ سعر برمیل النفط لمتوسط غرب تكساس ( 2014
لمنتجة والمصدرة للنفط واردات مالیة ضخمة لم تحسن بعض تلك ،وان تراكم لدى الدول ا2016

الدول استغاللھا في تطویر التعلیم والصحة وتنمیة القطاعات اإلنتاجیة الفاعلة في االقتصاد الوطني 
العتقادھا بانھا اصبحت دولة قویة ونست ان اعتمادھا على الموارد الریعیة سوف یجعلھا تعاني 

كبیر في موازناتھا العامة وعدم تمكنھا من الوصول االستقرار السیاسي ولسنوات عدیدة من عجز 
   .)14:  2016(عثمان، واالقتصادي وتحقیق التنمیة المستدامة
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) 2015-2003( )تطور اإلیرادات العامة في العراق للمدة3جدول (
العامة  االیرادات السنة

 ملیون دینار
معدل النمو 

السنوي لإلیرادات 
 العامة % *

 االیرادات النفطیة
 ملیون دینار

معدل النمو السنوي 
لإلیرادات النفطیة % 

* 

نسبة اإلیرادات النفطیة 
 الى

 اإلیرادات العامة %

2003 2146346 ------ 1841458 ------ 85.7 

2004 32982739 1436,6 32627203 1671,8 98.9 

2005 40502890 22.8 39480069 21 97.4 

2006 49055545 21,1 46534310 17,8 94.8 

2007 54599451 11,3 51701300 11,1 94.6 

2008 80252182 46,9 75358291 45,7 93.9 

2009 55209353 )31,2( 48871708 )35,1( 88.5 

2010 70178223 27,1 66640860 36.3 94.9 

2011 108807392 55,0 98155980 47,2 90.2 

2012 119466403 9,7 106764790 8,7 89,36 

2013 113767395 )4.7( 110890539 3,8 97,47 

2014 105386623 )7.3( 97072410 )12.4( 92.11 

2015 94048364 )10.7( 78649032 )18.9( 83.62 

 باالعتماد على : لمصدر: الجدول من اعداد الباحثا
 2011 -2003ـ دیوان الرقابة المالیة االتحادي، الحساب الختامي لجمھوریة العراق لألعوام 1
ـ البنك المركزي العراقي ،المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث ،نشرات إحصائیة سنویة 2

 . 2014 –2003لألعوام
.      2015،  2014، 2012،2013عوام ـ قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق لأل3

 (*) تشیر الى ان االرقام بین االقواس سالبة.

ثانیاً: قیاس وتحلیل تأثیر تقلبات أسعار النفط الخام على االیرادات العامة في االقتصاد العراقي 
 ) 2015-2003للمد (

وض النظریة االقتصادیة، یعد االسلوب القیاسي واالحصائي وسیلتان یتم استخدامھما لتأكید فر     
فبعد ادخال  واداة للبرھنة على مدى مطابقة حجم واشارة المتغیرات لمنطق النظریة االقتصادیة،

) والتي تمثل سعر النفط الخام في 2015-2003البیانات الخاصة بالمتغیرات االقتصادیة للمدة (
لالنحدار الخطي البسیط  انموذج، وبناء  يالعراقاالقتصاد السوق الدولیة واالیرادات العامة في 

تقدیر معالم االنموذج والمتغیرات االقتصادیة الداخلة من ثم وبغیة اثبات او نفي فرضیة البحث ، 
ل على النتائج المطلوبة لغرض معالجة البیانات والحصو spssباستخدام البرنامج االحصائي فیھ 

  حصائیة والقیاسیة و بالصورة االتیة :اخضاع تلك النتائج لالختبارات االقتصادیة واال واخیراً 

 𝒀𝒀 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑿𝑿 + 𝜺𝜺𝒊𝒊    
 اذ ان:

Y :. (االیرادات العامة) یمثل المتغیر التابع 
𝑿𝑿 . ( سعر سلة خامات اوبك ) المتغیر المستقل : 
𝜷𝜷𝟎𝟎 یمثل الحد الثابت الى االنموذج : 
𝜷𝜷𝟏𝟏  .تمثل المعلمة المطلوب تقدیرھا : 
𝜺𝜺𝒊𝒊  .یمثل حد الخطأ العشوائي :i=1,2,3,….n          . تمثل السنوات 

سنة  تم  13بعد تمثیل البیانات في أنموذج االنحدار الخطي البسیط لعینة الدراسة المتمثلة      
 وھي كاالتي: spssباستخدام البرنامج االحصائي  الحصول على النتائج
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 Correlations)4جدول (

المتغیر التابع) االیرادات العامة( سعر النفط 
 الخام

Pearson 
Correlation 

 882. 1.000 المتغیر التابع) االیرادات العامة(
 1.000 882. سعر النفط الخام

Sig. (1-
tailed) 

 000. . یر التابعالمتغ) الیرادات العامة(ا
 . 000. سعر النفط الخام

N  13 13 (المتغیر التابع) االیرادات العامة
 13 13 سعر النفط الخام

ان العالقة بین سعر النفط الخام واالیرادات العامة ھي عالقة  اعالهالجدول خالل نلحظ من     
) وان 0.882ھو (االیرادات العامة النفط  الخام وطردیة اذ كان معامل االرتباط بیرسن بین سعر 

 ) .0.05مستوى المعنویة لكل من سعر النفط الخام واالیرادات العامة كانت اقل من (

 Model Summary )5جدول (

Model R R 
Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate 
1 a882. .777 .757 17721290.315 

a. Predictors: (Constant):  X

) اي ان المتغیر المستقل في 0.77بلغت (  R Squareان قیمة  اعالهمن خالل الجدول نلحظ     
%) من انموذج  77أنموذج االنحدار الخطي البسیط والمتمثل بسعر النفط الخام قد فسر ما نسبتھ  (

ي االنموذج %) یعود الى عوامل اخرى لم تدرج ف 23االیرادات العامة اما المتبقي والذي نسبتھ (
) اي ان اسعار النفط 0.75درجت ضمن حد الخطأ وعند تصحیح معامل االرتباط كانت قیمتھ (

 ) في االیرادات العامة .%75الخام لھ تأثیر ما نسبتھ (

 aANOVA )6جدول (
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 12068103279076060.000 1 12068103279076060.000 38.428 b000. 
Residual 3454485434622106.000 11 314044130420191.440 

Total 15522588713698170.000 12 

الجدولیة  F) اكبر من قیمة 38.428المحتسبة والبالغة ( Fان قیمة  اعالهجدول من خالل ال نلحظ     
) لذا 12,34والبالغة ( 11ودرجة حریة المقام  1سط ودرجة حریة الب  0.05عند مستوى معنویة

ترفض فرضیة العدم وتقبل الفرضیة البدیلة مما یدل على معنویة االنموذج االنحدار الخطي البسیط 
) .   (0.05والبالغة اقل من  .Sigویمكن مشاھدة مستوى المعنویة من خالل 

 aCoefficients )7جدول (

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 11388309.529 14209817.530 0.882 .801 0.044 

 000. 183083.852 1134943.414 سعر النفط الخام
a. Dependent Variable:  Y
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المقدرة الخاصة بسعر النفط الخام قد بلغت   ان قیمة المعلمة  اعالهنلحظ من خالل الجدول       

) وھذا یدل على  0.801الخاصة بسعر النفط بلغت (  tوان قیمة اختبار وحدة ) 1134943.414(
 معنویة االنموذج من خالل تأثیر سعر النفط الخام على االیرادات العامة .

لمتغیر التابع (االیرادات العامة) ولتوضیح العالقة بین المتغیر المستقل (سعر النفط الخام) وا      
 بیانیاً ندرج الرسم البیاني االتي :

 
 
          

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .العالقة بین سعر النفط الخام واالیرادات العامة  )1شكل (
 

 ً ) والمتغیر Yتوكد على وجود عالقة طردیة بین المتغیر التابع ( فأنھاعلى ما تقدم من نتائج  تأسیسا
وھذا ) X) الخاصة بالمتغیر t) (Sig)واختبار ()  وذلك من خالل اشارة وقیمة المعلمة Xل (المستق

ینطبق مع منطق النظریة االقتصادیة ، وتؤكد كذلك على أن لتقلبات أسعار النفط الخام في السوق 
لمعلمة خالل قیمة االدولیة تأثیر كبیر على حصیلة االیرادات العامة في االقتصاد العراقي وذلك من 

وحدة لكون االیرادات النفطیة تشكل نسبة مساھمة مرتفعة جداً بلغت  )1134943.414(التي تبلغ 
  %) في تكوین االیرادات العامة.97(

تجدر االشارة الى ان ھناك عوامل اخرى توثر في االیرادات العامة منھا (الكمیات المصدرة و    
) اذ ان المتغیر  (R squareا تم تأكیده من االختبار من النفط الخام) لم تدرج في النموذج وھذا م

 ) من التغیرات في االیرادات العامة . %0.77المستقل فسر ما نسبتھ (
 

 االستنتاجات
النفط ھو ضعف الطلب بوجھ عام بسبب حالة  ألسعارـ ان من اھم اسباب االنخفاض الحالي 1

لصین ھذا من جھة ، وزیادة العرض بسبب الركود في االقتصاد العالمي في اوروبا وتباطؤه في ا
انتاج النفط غیر التقلیدي  ( النفط الصخري في الوالیات المتحدة االمریكیة ، والنفط الرملي في 
كندا ) مما نتج عنھ انخفاض الطلب على نفوط الشرق االوسط ،ومعاودة االنتاج من مناطق كانت 

 مضطربة سیاسیاً في الشرق االوسط .
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الدول التي تعتمد والسیما المصدرة ھي اكبر الخاسرین نتیجة انخفاض اسعار النفط ـ ان الدول 2
تمتلك وفورات مالیة تمكنھا من استیعاب صدمة ھذا  موازناتھا على ایرادات النفط بنسبة كبیرة وال

 االنخفاض .
ة كمصدر ـ ان زیادة اعتماد االقتصاد العراقي والسیما الموازنة العامة على االیرادات النفطی3

رئیس لتمویل النشاط االقتصادي اضعف دور واھمیة المصادر التمویلیة االخرى والسیما 
 بتقلبات اسعار النفط في السوق الدولیة . التأثرالضرائب ، مما جعل الموازنة  العامة سریعة 

االجمالي ـ من ابرز المشاكل التي تواجھ االقتصاد العراقي حالیاَ اختالل في ھیكل الناتج المحلي 4
بسبب زیادة نسبة مساھمة ناتج القطاع النفطي فیھ وتوقف عملیة االنتاج في القطاعات السلعیة 

وتشغیل مشاریع انتاجیة كثیرة بالقطاع الصناعي ، مما  تأھیلالرئیسة (الصناعة والزراعة) وعدم 
تج عنھ  زیادة مما ن انعكس ذلك بشكل رئیس على استیراد احتیاجاتھا السلعیة من الدول االخرى،

 نسبة البطالة وھروب رؤوس االموال المحلیة للخارج.
ـ ان التحلیل القیاسي اثبت فرضیة البحث بان ھناك عالقة طردیة بین اسعار النفط الخام 5

 لإلیراداتكبیر لتغیر اسعار النفط الخام على (المصدر الرئیس  تأثیراي وجود واالیرادات العامة 
القیاسي اذ كانت القدرة التفسیریة  لألنموذجط ذلك من خالل القدرة التفسیریة وقد تم استنبا، العامة)

 كما جاءت نتائج التحلیل مطابقة لمنطق النظریة االقتصادیة.%) ، 77(
 التوصیات

ـ ضرورة تبني اصالحات اقتصادیة جذریة لتفادي القلق واالرباك في تنفیذ السیاسات االقتصادیة 1
النفط ، تتمحور حول دعم سیاسة تنویع االقتصاد العراقي الذي یعتمد عند حدوث انخفاض اسعار 

وبشكل اساسي في الوقت الحاضر على االیرادات النفطیة وخلق اقتصاد یتصف بالزیادة التدریجیة 
في نسبة مساھمة القطاعات االقتصادیة االخرى في تكوین الناتج المحلي االجمالي والسیما قطاعات 

والسیاحة والخدمات و.......الخ) التي تشكل مصادر تمویلیة متنوعة للموازنة (الصناعة والزراعة 
 .جعلھا اكثر امنا واستقرار العامة ل

تنویع ھیكل االیرادات العامة بھدف حمایة االقتصاد ضرورة اعتماد سیاسة مالیة تعمل على ـ 2
یة تمھیداً للخروج من النمط والموازنة العامة من التقلبات الكبیرة والمفاجئة في االیرادات النفط

االنفاق االستثماري الموجھ لتوسیع الطاقات االنتاجیة والبنى وتوجیھ السیاسة المالیة لزیادة الریعي 
االرتكازیة بما یكفل توفیر حاجة السوق من المنتجات السلعیة والخدمیة وبما یؤمن مستقبالً 

لنفطیة ،واعادة ھیكلة االنفاق الحصول على مصادر أخرى للدخل في حالة نضوب الثروة ا
 االستھالكي بما یضمن الترشید والتخصیص االمثل والحد من االنفاق غیر المنتج .

ـ ضرورة توسیع دور القطاع الخاص بشرط توفر المناخ االقتصادي المالئم وتبني اسلوب عقود 3
لمعالجة عدم توفر المشاركة بینھ وبین القطاع العام كخیار استراتیجي خالل المرحلة الحالیة 

 التخصیصات المطلوبة و نقص كفاءة االداء في تنفیذ المشاریع التنمویة .
 ألنھاءوالكتل السیاسیة والسعي  لألحزابـ ینبغي وضع مصلحة العراق فوق كل المصالح 4

الخالفات وسن قانون خاص للثروة النفطیة واضحاً وصریحاً في فقراتھ لغرض استثمار ھذه الثروة 
 العامة . لإلیراداتالمورد الرئیس  لكونھا

ـ تطویر الصناعات البتروكیمیاویة وتطویر صناعة التكریر وتصدیر المنتجات النفطیة بدال من 5
، اذ من غیر المقبول اقتصادیا ان یصدر النفط الخام دون معالجتھ صناعیا ، تصدیر النفط الخام 

جدیدة وتطویر البنى التحتیة للمصافي  مصافي بأنشاءفینبغي تحویلھ الى مشتقات نفطیة وذلك 
 القائمة فنیاً وتكنولوجیاً .

ـ ضرورة انشاء صندوق سیادي، لتعویض فشل سیاسات الحكومات المتعاقبة في ادارة الفوائض 6
الكبیرة التي تحققت نتیجة ارتفاع اسعار النفط والتي كان من الممكن ان تسھم في بناء االقتصاد 

 وتنمیتھ.
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) نوع من النفط الخام . ینظر: منظمة 14اض������یف الخام الجابوني الى س������لة أوبك لتص������بح تتألف من ( 2016في عام  .1
االقطار العربیة المص���درة للبترول ، االدارة االقتص���ادیة ، تقریر ش���ھري حول التطورات النفطیة في االس���واق العالمیة 

 . 2، ص  2016والدول االعضاء، دیسمبر 
ھي تلك الدولة التي تعتمد في نشاطھا االقتصادي على مورد طبیعي احادي لتولید الدخل ، وھذا النشاط الدولة الریعیة  .2

،ولذلك یصبح دخل النفط في العراق ریعیاً خارجیاً غیر فھوم العملیة االنتاجیة الحقیقیةغلباً ما یكون خارج نطاق وم
 ادیب قاسمعلى الخارج .ینظر في ذلك :  مكتسب تنمویاً ، بسبب ضعف قاعدة االنتاج المادي واالعتماد

  40، ص 2011للطباعة، المواھب ، الطبعة االولى، النجف االشرف، دار)االقتصاد العراقي الى این(،شندي

 المصادر

 اوالً:الكتب
( لبنان ، دار )،(التطورات النفطیة في الوطن العربي والعالم ماضیاً وحاضراً ،ـ التنیر، سمیر1

 )  2007ة والنشر ، المنھل للطباع
، الطبعة الثانیة ، ( عمان ( اسس المالیة العامة )ـ الخطیب، خالد شحادة ، شامیة ، احمد زھیر، 2

 ). 2005، دار وائل للنشر والتوزیع ، 
الطبعة االولى،( اربد ،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ،( المالیة العامة )،ـ خلف، فلیح حسن3

2008.( 
، مطبعة الرشاد للطباعة والنشر ، الجامعة   (مبادئ اقتصاد البترول )محمد أحمد ،  ـ الدوري ،4

 . 1988المستنصریة ،  
، جامعة  (اقتصاد النفط والسیاسة النفطیة أسس وتطبیقات )ـ السماك ، محمد أزھر سعید ، 5

 .  1987الموصل ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، ، تشرین األول 
، الطبعة االولى ، ( النجف االشرف ، دار  ( االقتصاد العراقي الى این )ادیب قاسم ،  ـ شندي ،6

 ). 2011المواھب للطباعة  ، 
، الطبعة االولى ، ( عمان ،  ( اقتصادیات المالیة العامة ) ـ طاقة ، محمد ، العزاوي ، ھدى ،7

 ).  2007دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، 
،  ) SPSS( االقتصاد القیاسي وبرنامج الكمبیوتر االحصائي  جعفر باقر علوش ،ـ الوائلي، 8

 ) . 2009الطبعة االولى ،   ( بغداد ، مطبعة الرفاه ، 
، الطبعة الثانیة ، (عمان ، دار المسیرة للنشر ( مبادئ المالیة العامة )ـ الوادي ، محمود حسین ، 9

 ) 2010والتوزیع والطباعة ، 

 بحوث والدوریات ثانیاً: ال
، المجلة العراقیة  الصدمة النفطیة الثالثة االسباب والنتائج المحتملة)( حسن، باسم عبد الھادي،ـ 1

 . 2005)، الجامعة المستنصریة، كلیة االدارة واالقتصاد، 7للعلوم االقتصادیة ،العدد (
یات انخفاض اسعار ( مخاطر واشكالالبصام، سھام حسین ، الشریدة ، سمیرة فوزي شھاب ، ـ 2

النفط في اعداد الموازنة العامة للعراق وضرورات تفعیل مصادر الدخل الغیر نفطیة دراسة 
 . 2013) ،36، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة ، العدد ( تحلیلیة )

ربیة خالل (تطورات اسعار النفط وانعكاساتھا على الموازنة العامة للدول الع ، ابراھیم ، ـ بلقلھ3
كلیة العلوم ) ، جامعة حسیبة بن بو علي ، 12مجلة الباحث ، العدد (، )2000-2009الفترة  (

 . 2013 ، ریة وعلوم التسییر ،الجزائراالقتصادیة والتجا
(العالقة بین اسعار النفط الخام وسعر صرف ـ الجنابي، نبیل مھدي ، حسین، كریم سالم ، 4

كلیة االدارة واالقتصاد ) ، جامعة القادسیة ، 1تصادیة واالداریة ، العدد (العلوم االق  ، مجلة)الدوالر
 ،2011. (  
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(تطور خارطة سوق النفط العالمیة واالنعكاسات المحتملة على الدول ـ عامر ، ماجد ابراھیم ، 5
، مجلة النفط والتعاون العربي ، منظمة االقطار العربیة المصدرة للبترول  االعضاء في أوابك)

 . 2016،  156(أوابك)  ، المجلد الثاني واالربعون ،العدد 
تحوالت السوق النفطیة وتسعیر النفط العراقي في ضوء المرجعیات ، (ـ العلي ، احمد ابریھي 6

)، الجامعة المستنصریة، كلیة االدارة 23، المجلة العراقیة للعلوم االقتصادیة ،العدد (السعریة)
 . 2009واالقتصاد، 

-2000(العوامل التي اثرت على تقلبات اسعار النفط العالمیة (ني ، عماد الدین محمد ، ـ المزی7
 . 2013)،1) ، العدد (15، مجلة جامعة االزھر بغزة ، سلسلة العلوم االنسانیة ، المجلد ( )2010

تصدیر النفط وفق احكام منظمة التجارة العالمیة ، مجلة اخبار النفط (ـ نعوش ، صباح ، 8
زارة الطاقة االماراتیة ، ، السنة الحادیة واالربعون ، ابو ظبي ، و 481، العدد ،  اعة)والصن
2010 . 

 ثالثاً:الرسائل واالطاریح  
-1970البترول واثره على االقتصاد الجزائري ( ألسعار(التطور التاریخي  ـ رویجع ، السعید ،1

ادیة والتجاریة وعلوم ة العلوم االقتصكلیجامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة ، ، مذكرة ماستر ، )2009
 .2013، التسییر 

، رسالة (العوامل المؤثرة في أسعار النفط الخام في ( أوبك )ـ السامرائي ، أسماء خضیر یاس ، 2
 . 1987ماجستیر ، جامعة بغداد ، كلیة اإلدارة واالقتصاد ،

ر النفط الخام في السوق الدولیة دراسة تحلیلیة لتغیرات أسعا(ـ موسى ، عبد الستار عبد الجبار، 3
 .2001اطروحة دكتوراه ، الجامعة المستنصریة ، كلیة االدارة واالقتصاد ،  ) 1998-1970للفترة 

رابعاً: التقاریر والجھات الرسمیة 

 ،2004لألعوام  )التقریر االقتصادي العربي الموحد(،االمانة العامة لجامعة الدول العربیة ـ1
2012،2006.  

 .2006، (تقریر الشفافیة الثالث)جمھوریة العراق، وزارة النفط، مكتب المفتش العام،  -2
(نشرات ، ـ جمھوریة العراق، البنك المركزي العراقي، المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث 3

 .  2014- 2003لألعوام  ،إحصائیة سنویة)
 ،)ةــي للموازنة العامالحساب الختام ( وان الرقابة المالیة االتحادي ،ــ جمھوریة العراق ، دی4

 .2011 -2003وام ــلألع
 .2015، 2014، 2013، 2012قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق لألعوام  -5
لعامي  الكویت،)،تقریر األمین العام السنوي( ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول(أوابك)،6

2010 ،2011  . 

شبكة المعلومات الدولیة ( االنترنیت )  خامساً:
، على الموقع  2016، عام  )سنة الخریف النفطي العربي (ـ عثمان ، فاضل علي ، 1

االتي:           http://iraqieconomists.net/arااللكتروني
عام  ) (تاثیر ھبوط اسعار النفط على االقتصاد العراقي وعلى التنمیة المستدامةـ لیلو ، سمیر ، 2

2015  http://iraqieconomists.net/ar        : على الموقع االلكتروني االتي
 -:على الموقع االلكتروني االتي،( مالیة الدولة )  ،ـ مراد ، محمد حلمي3

  ) www.Kotobarabia.com(. 
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