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 أين؟ إلى النفط لماذا•

 
 

 يهدف أهمها بأولويات كلها وخطب، وخطط إستراتيجيات وبعد الخليج، إقليم في النفط عمر من سنة 90-50 بين ما بعد•

 واحد، جيل في الثالثة سوقه أزمة مع أصبحنا عليه، الجوهري االعتماد بتخفيض األقل على أو النفط، عن بعيدا   التنويع إلى

 .بمتغيراته وارتباطا   عليه اعتمادا   أكثر

 
 

   .بحركته ارتباطا   أكثر أصبح مصيرنا ألن المحتمل مساره معرفة جدا   المهم من أصبح لذلك•

 
 

 عصر بداية إستثنينا إن الطاغي هو كان له السياسي السعر ولكن، بدائله، وتكلفة وأهميته ندرته يعكس اقتصادي سعر للنفط•

 .العشرين القرن من الثاني العقد بداية في الديزل إلى البريطاني األسطول وقود “تشرشل ونستون” حول عندما النفط

 
 

 سعر بعد االقتصادي سعره إلى النفط سعر رفع في هامة الحالي القرن بداية في األخيرة النفط سوق رواج فترة كانت•

 بقيادة آلسيا المسبوق غير االقتصادي النهوض بسبب المرة هذه االرتفاع وتحقق المستهلكين، إتحاد فرضه هابط سياسي

 العربي الربيع أحداث بسبب سياسية مخاطر عالوة %40-30 بين ما 2010 عام منذ النفط اكتسب بعدها ولكن، الصين،

 .السياسي السعر من حقبة إلى أعاده بما إيران على والعقوبات
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 النفط لعرض محدود غير دعم التكنولوجية التطورات قدمت مرتفعة، سياسية أسعار عند اإلمدادات استقرت وعندما•

 مستوى يعود وأن البد وكان االقتصادي، النمو في ضعف مع متزامنا   التطور هذا وجاء أدنى، بأسعار التقليدي غير

 .االقتصادي السعر إلى النفط أسعار

 

 

 وكالة، حروب أو مباشرة ساخنة حروب يقودان محورين وتشكل اإلقليم، في الجيوسياسية األحداث اشتعال ولكن،•

 باألسعار يهبط التقليدي النفط منتجي وصراع النفط، سعر على كبير سياسي خصم في تسبب أسلحتها، أحد والنفط

 .أطرافه لكل مدمرة مستويات إلى

 

 

 الصراع، هذا في واحد فريق تمثل الخليجي التعاون مجلس دول معظم وألن جماعيا ، قرارا   أصبح النفط قرار وألن•

 في النفط سوق مسار إحتماالت تلمس أجل من الجماعي القرار ومخاطر بإحتماالت الوعي المنطقي من يصبح

 .المستقبل

 

 

 المحتمل من وكيف النفط، سوق رواج حقبة بعد الدول تلك أوضاع إليه آلت ما معرفة المفيد من يكون سوف وعليه،•

 تكاليف أن فالمؤكد للنفط، الهابط السياسي السعر إستمر إن المستقبل في خصومها ولدى لديها األوضاع إليه تؤول أن

 والسعر االقتصادي السعر خياري بين أين إلى النفط ومعه، أطرافها، كل لدى تعويضها يمكن ال النفط حرب

 أين؟ إلى معه ونحن له؟ السياسي

ن؟
ى أي

ط إل
النف
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 المعاصر التاريخ في النفط سوق دورات -أولا 

 

 مفاجأة؟ جاءت الحالية النفط سوق أزمة هل •

 

 خالل النفط دول ينصح كتب من وكل والضعف، الرواج بين النفط سوق لدورات يوثق فالتاريخ بالنفي، قاطعة اإلجابة  •

 .توقيتها حول الخالف وكان قادمة، ضعفه حقبة بأن قاطع بشكل أكد سوقه، رواج حقبة

 

   .2016 يناير نهاية وحتى 1960 عام منذ النفط سوق لدورات يعرض (1) رقم البياني الرسم •

 

 

ا   لمحة من التاريخ -ثانيا

( 1)الرسم البياني رقم   

 دورات سوق النفط

5 

ن؟
ى أي

ط إل
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 OPEC -منظمة الدول العربية المصدرة للنفط : المصدر



ا     ؟2013 – 2003 للفترة رواج دورة آخر مع التعاون مجلس دول تعاملت كيف -ثانيا
 

 دورات خطايا نفس العامة اإلدارات ارتكاب بسبب تأثيراتها في أعمق ستكون للسوق الحالية األزمة أن تؤكد األرقام•

 لو وحتى المجلس، دول اقتصادات في الهيكلية اإلختالالت إتسعت وبذلك أكبر، كان حجمها ولكن السابقة، الرواج

 فترة تكاليف مع ولنبدأ القريب، الماضي نهج إلى للعودة كافيا   يكون لن االقتصادي، السعر سيناريو النفط سوق حقق

 .الرواج
 

 اإلنتاجي الخلل -1
 

 مصادر لتنويع بديال   المجلس لدول اإلجمالي المحلي الناتج في النفط مساهمة في المفرط االرتفاع هو اإلنتاجي والخلل•

 اي اإلنتاج، تكلفة في وارتفاع اإلنتاجية انخفاض من يعنيه بما االقتصاد في الحكومات دور ارتفاع ومعه الدخل،

 .االقتصاد تنافسية تدهور
 

 سنتي في فيها النفط ونصيب الست، للدول مجمعة اإلجمالي المحلي الناتج ألرقام يعرض (2) رقم البياني والرسم•

 .2013و 2003 المقارنة

 

 

 

ا   لمحة من التاريخ -ثانيا
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( 2)الرسم البياني رقم   

 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر



ن؟
ى أي

ط إل
النف

 
ا   لمحة من التاريخ -ثانيا

 .الست التعاون مجلس دول من دولة لكل اإلنتاجي الخلل في للتطور يعرضان (4)و (3) رقم البيانيان والرسمان

 

 

 

 

( 3)الرسم البياني رقم   

( 4)الرسم البياني رقم   
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 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر

 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر



 المالي الخلل -2
 

 نسبي ارتفاع إلى يشير كان وإن البياني والرسم مجتمعين، المجلس لدول العامة المالية في المالية الفجوة إتسعت •

 النفقات إجمالي أن إال ،(5) رقم البياني الرسم في كما العامة، الموازنات تمويل في النفط إيرادات مساهمة في صغير

 .تبدو مما بكثير أخطر الخلل أو الفجوة وأصبحت ضعف، 4.8 نحو سنوات عشر في ارتفع العامة

 
 (5)رسم بياني رقم 

 2013و 2003نسبة العتماد على النفط في تمويل الموازنات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحة من التاريخ -ثانيا  
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ن؟
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ط إل
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 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر



 لمحة من التاريخ -ثانيا  
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

 (6)رسم بياني رقم 

 (7)رسم بياني رقم 
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 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر

 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر



ا   لمحة من التاريخ -ثانيا
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 أخطر؟ هي لماذا•

 

 .مستدام وغير جدا   مرتفعا   األساس سنة في كان الموازنة تمويل في النفط على النسبي االعتماد ألنأ-

 .تزايد أنه إال يتناقص، أن يفترض كان أنه يعني مما الخلل أو الفجوة ردم كان المعلن الهدف وألنب-

 المؤشرات من وواضح العام، اإلنفاق مرونة وضعف الفجوة أو للخلل المطلق االرتفاع في هي اآلن الخطورةج-

 .العامة اإليرادات في الشديد لإلنحدار يستجب لم العام اإلنفاق أن ،(9)و (8) البيانيين الرسمين في األولية

ن؟
ى أي

ط إل
النف

 

 النفقات ارتفاع بسبب العامة اإليرادات هبوط مع مرونة أي 2015 عام في العامة النفقات تبدي لم *

  السعودية العامة

 (8)رسم بياني رقم 

 (دولر أمريكي)النفقات العامة لدول المجلس 

1990-2015 

 (9)رسم بياني رقم 

 (دولر أمريكي)اإليرادات العامة لدول المجلس 

1990-2015 

 صندوق النقد الدولي: المصدر
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 السكاني الخلل -3
 

 آسيا نمور أزمة بعد النفط أسعار تماسك بداية مع أي الثالثة األلفية بدء مع توسعية سكانية سياسة المجلس دول بدأت •

 نسمة مليون 46 وأصبح نسمة، مليون 29 نحو 2000 عام في المجلس دول سكان عدد وكان ،1997 أكتوبر في

 .2012 عام في

 

  عام وفي ،%65.5 السكان إجمالي إلى ونسبتهم نسمة مليون 19 المواطنين السكان عدد كان ،2000 عام في •

 .%52.2 نحو السكان إجمالي إلى ونسبتهم نسمة مليون 24 عددهم بلغ 2012

 

  واقع من أفضل تبدو الكلية واألرقام النفط، سوف رواج زمن في متسارعة بوتيرة إتسعت الفجوة، أو السكاني الخلل•

 األربع الدول في بينما األعلى، إلى المواطنين نسبة بتعديل تقوم وُعمان السعودية أرقام ألن المجموعة، في دول 4

 .المواطنين فيهم بما %50 الـ دون أي أقليات، أصبحت المكونات كل األخرى

 

 66 نحو 2020 عام في المجلس دول سكان عدد يبلغ أن المحتمل من كان النفط، سوق رواج فترة إستمرت لو•

 .%45.5 إلى تهبط ضمنهم المواطنين ونسبة نسمة، مليون

 

 

ن؟
ى أي

ط إل
النف

 
ا   لمحة من التاريخ -ثانيا

توزيع السكان في دول 

 مجلس التعاون

 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر
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 العمل سوق خلل -4
 

 وبلغ ،%36.4 نحو ضمنهم المواطنة العمالة نسبة عامل، مليون 11 نحو يشمل 2000 عام في العمل سوق كان•

   .اإلجمالي من %31.6 المواطنة العمالة ونسبة عامل، مليون 19 نحو 2012 عام في اإلجمالي عددهم

 

 .%29.6 إلى المواطنة العمالة نسبة تهبط أن الممكن من كان ،2020 عام حتى النفط سوق رواج إستمر لو•

 

 في المحتمل النمو لمعدل محدث تعديل مع 2013و 2003 إلى الحقا   والعمالة السكان فجوتي أرقام ستعدل•

 الوقت عامل ضغط به يسمح لم ما وهو المحتمل، الفجوتين مصير لمعرفة النفطية السوق لتطورات وفقا   المستقبل

 .والندوة الدعوة بين القصير

 

 وبإحتياجات تشويه، أكثر اقتصادية بقاعدة الجديدة، النفط سوق ضعف حقبة تبدأ المجلس، دول أن تقدم، ما خالصة•

 بكثير، أقل بإيرادات فقط ليس الساخنة، الجيوسياسية األحداث إستمرت وإن أكبر، سكان وبعدد بكثير، أعلى مالية

 على متزايد نصيب على البناء إعادة تكاليف والحقا   والعسكرة األمن نفقات بإستحواذ توزيعها في بإنحراف وإنما

 .الناس معظم وضرورات التنمية متطلبات حساب

ا   لمحة من التاريخ -ثانيا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

سوق العمل في دول 

 مجلس التعاون

 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر



ا   النفط والمستقبل -ثالثا
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 انخفاض األسعار  –حقائق أولية  -1
 

مليتتون برميتتل يوميتتا ، وأي نقتتص ولتتو صتتغير فتتي إنتاجهتتا يتتؤدي إلتتى ارتفتتاع كبيتتر فتتي  93يستتتهلك العتتالم حاليتتا  نحتتو •

 .األسعار، وأي فائض يؤدي إلى انخفاض كبير في األسعار

 

بستتبب % 1.9إلتتى % 0.9عتدلت وكالتتة الطاقتة الدوليتتة توقعاتهتتا لالرتفتاع فتتي الطلتب علتتى التتنفط للعتام الجتتاري متن •

مليون برميل يوميا  إضافية ختالل العتام إن إستتمرت األستعار  1.75االنخفاض في أسعاره، أي يحتاج العالم إلى نحو 

 .منخفضة

 

عند أسعار نفط منخفضة، حال السعر السياسي الحالي له، يخرج إلى جانب تلك الحقول الناضبة كل سنة، تلتك النفتوط •

عالية التكلفة، كما يخرج تدريجيا  الحقول الصعبة عالية تكلفتة اإلنتتاج إن بلتغ ستعر  -الصخري والرملي-غير التقليدية 

 .النفط مستوى تكلفة إنتاجها المتغيرة واستقر لفترة معقولة أدنى منها

 

فتي أواختر عتام “ اإليكونومستت”تتوقف الكثير من االستتثمارات فتي إستكشتاف وتطتوير وإنتتاج التنفط، وقتدرت مجلتة •

، ومتن المحتمتل أن يتضتاعف 2015مليتار دوالر أمريكتي فتي عتام  150بأن فاقد تلك االستثمارات بلغ نحو  2015

 . 2016هذا الرقم في عام 

 

والرأستمالي لتدول اإلنتتاج ( أي المتغيترة)لالستشارات إلى أن تكلفة اإلنتتاج التشتغيلي “ ”Rystad Energyتشير •

دوالر أمريكتي  30، ومتن الواضتح أنته عنتد مستتوى (10)هتي كمتا يعترض لهتا الرستم البيتاني رقتم  22الرئيسية الـ 

دولة ال تغطي مجمل تكلفة اإلنتاج، ذلك يعنتي أنته متن غيتر الممكتن إستتدامة اإلنتتاج  22دولة من أصل  11للبرميل، 

 .أو ضمان السالم االقتصادي والسياسي لبعض تلك الدول على المدى المتوسط إلى الطويل

 

 

 

 

ا   النفط والمستقبل -ثالثا
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ن؟
ى أي

ط إل
النف

 



 

 ( 10)رسم بياني رقم 

 2015نهاية عام  –( دولر أمريكي للبرميل)معدل تكلفة إنتاج برميل من النفط 
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ا   النفط والمستقبل -ثالثا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

 النفط فاتورة في الوفر أن والواقع للنفط، المستهلكة الدول تستفيد قليال ، دونه أو االقتصادي السعر مستوى عند•

 كل من يستفيدون ال مستهلكيها للبرميل، أمريكي دوالر 30 عند ولكن، اقتصاداتها، تحفيز أدوات أفضل تعتبر

 لديها، الطاقة قطاع معاناة وتبدأ لألسعار، الحادة التقلبات من للحماية الضريبية الحكومات سياسات بسبب الخصم

 على القلق ويبدأ االقتصادي، السعر حتى االنخفاض منافع من تجنيه ما معظم يلغي بما المصارف، قطاع ومعه

 الطاقات اقتصاديات لتطوير برامجها من الحد في أثره جانب إلى المتوسط، المدى على اإلمدادات إستدامة

 .البديلة

 ريستاد انيرجي: المصدر



 

 

 

ا   النفط والمستقبل -ثالثا
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 األسعار ارتفاع – أولية حقائق -2
 

 في أمريكي دوالر 111.3 نحو برنت مزيج خام برميل سعر معدل بلغ عندما أي النفط، سوق في الرواج حقبة•

 99 ونحو 2013 عام في أمريكي دوالر 108.6 ونحو 2012 عام في أمريكي دوالر 111.6 ونحو 2011 عام

 احتياطات المستهلك العالم لدى وأصبح البديلة، الطاقة إنتاج في لالستثمار أسست ،2014 عام في أمريكي دوالر

 .الرواج لحقبة السياسي السعر عن كثيرا   تقل إنتاج وبتكلفة التقليدية غير النفوط في ضخمة

 

 70 الـ بحدود االقتصادي مستواها عند النفط ألسعار األقل على المنظور المدى على سقفا   وضع التطور ذلك•

 لمشكالتها حلول ووجدت النفوط تلك إنتاج تقنيات تقدمت إن للهبوط قابل السقف وذلك للبرميل، أمريكي دوالر

 .البيئية

 

 دول لمعظم سيادية صناديق أو مالية، مصدات بخلق التبذير، كل رغم مساهمتها فهي ميزة، الرواج لحقبة كان إن•

 من تطيل قد أنها وخطورتها، القصير، المدى على النفط أسعار تدهور أزمة لتجاوز تستخدم قد أنها نفعها النفط،

 .التقليدي النفط منتجي بين األسعار حرب في وظفت لو للنفط المنخفض السياسي السعر أمد

 

 لتطورات تبعيتها وزيادة للنفط المنتجة الدول اقتصادات تنافسية تدهور في مساهمتها هي الرواج فترة تبعات أسوأ•

 .النفط سوق

ن؟
ى أي

ط إل
النف

 



 الرابحون والخاسرون -3
 

 .إذا إستثنينا الزمن القصير، فكل األطراف رابحة إن إستقر سعر النفط حول سعره االقتصادي•

 

إن إستتتقر ستتعر التتنفط إلتتى األعلتتى أو األدنتتى ألستتباب سياستتية، فكتتل األطتتراف خاستترة، وإن تفتتاوت زمتتن الشتتعور •

 .بالخسارة

 

 .وعليه البد من اإلجتهاد لإلسهام في معرفة المسار المحتمل لسوق النفط•

 
 

 

 

 

 

 

ا   النفط والمستقبل -ثالثا
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ن؟
ى أي

ط إل
النف

 



ا   النفط إلى أين؟ -رابعا
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ن؟
ى أي

ط إل
النف

 



ا   النفط إلى أين؟ -رابعا

 حركة أسعار النفط المحتملة -1
 

يبدو أن النفط قد حسم حركة أسعاره على المستقبل المنظور، وفي إعتقادي أن معتدل ستعر برميتل التنفط ال يمكتن أن •

دوالر أمريكتي للبرميتل، وستيكون ستعرا  سياستيا  بخصتتم  30دون التـ  -زمتن القيتاس معتدل ستعر ستنة واحتتدة-يستتقر 

دوالر أمريكي للبرميتل، وهتو ستعره  70دوالر أمريكي للبرميل أو معدل  80-60كبير، وال يمكن أن يتعدى ما بين 

 . االقتصادي
 

وألن ما يعنينا ليس السيناريو األفضل، وإنما األسوأ، فالتركيز هو علتى التحتذير متن تتداعيات إستتقرار التنفط طتويال  •

 .عند سعره السياسي الهابط
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ن؟
ى أي

ط إل
النف

 



 ثقلها وعناصر القوة والضعف لديها –جبهة دول مجلس التعاون الخليجي  -2
 

أربع دول ضمن دول المجلس أعضاء في أوبك، وثقلهم في إنتاجها كبير، باإلضافة إلى ُعمان والبحرين وهما ختارج •

يعتترض لثقتتل هتتذه التتدول فتتي إنتتتاج أوبتتك، ثتتم ( 1)والجتتدول رقتتم . أوبتتك، واألخيتترة ال يعتتتد بإنتاجهتتا النفطتتي لضتت لته

 .نصيبها من صادرات العالم النفطية وهو مؤشر أكثر أهمية

 

 

 

 

 
 

متن % 1.2مليتون برميتل يوميتا  أو بمتا نستبته  0.829مليون برميل يوميا ، وتصتدر نحتو  0.980وتنتج ُعمان نحو •

مليون برميل يوميا ، وهو مستتوى صتغير ال معنتى لنستبته إلتى  0.220صادرات النفط العالمية، وتنتج البحرين نحو 

 .اإلنتاج أو إلى صادرات العالم
 

دوالر أمريكي للبرميل، فسوف تتدخلها  30لو إستمرت حرب النفط، واستقرت األسعار السياسية عند أدناها، أو عند •

 . دول المجلس بما لديها من عناصر قوة وعناصر ضعف
 

أهم عناصر القوة لديها تتمحور حول انخفاض نسبي لتكاليف اإلنتاج لديها، ثم األهم وهتي طبقتة الشتحم أو الوفتورات •

 .في الصناديق السيادية التي كونتها في زمن رواج سوق النفط
 

متن نقتاط الضتتعف لتديها، أن ستتنوات الترواج عمقتتت متن خطتتورة أحاديتة اقتصتتاداتها وتضتخم تكتتاليف اإلنتتاج للستتلع •

، وارتفاع أسعار التعتادل فتي موازناتهتا نتيجتة التضتخم المطلتق الكبيتر فتي حجتم -المرض الهولندي-والخدمات لديها 

 .نفقاتها العامة
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ا   النفط إلى أين؟ -رابعا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

 المجموع قطر الكويت المتحدة اإلمارات العربية السعودية الدول/اإلنتاج والصادرات

 %50.9 %2 %8.6 %8.9 %31.4 2016 يناير % أوبك إنتاج في حصتها

 %23 %1.7 %4.1 %4.9 %12.3 % العالم صادرات من حصتها

 (1)جدول رقم 

 إنتاج وصادرات دول المجلس أعضاء أوبك



 سالح تمثل قوتها وعناصر الست، التعاون مجلس دول لدى والضعف القوة لعناصر يعرض (2) رقم الجدول•

 .األزمة بداية مع النفط حرب وذخيرة
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ا   النفط إلى أين؟ -رابعا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

 (2)جدول رقم 

 دوالر أمريكي للبرميل 30العوامل المؤثرة على الوضع المالي المحتمل لدول مجلس التعاون الخليجي عند سعر 

 الدولة
سعر التعادل للموازنة 

 *دوالر أمريكي للبرميل

 تكلفة اإلنتاج 

دوالر أمريكي 

 **للبرميل

مساهمة النفط في الناتج 

 %***المحلي اإلجمالي 

الصندوق السيادي 

مليار دوالر 

 ****أمريكي

الفرق عن سعر التعادل 

دوالر أمريكي  30عند 

 للبرميل

صافي  دخل البرميل بعد 

خصم تكلفة اإلنتاج دوالر 

 أمريكي

معدل اإلنتاج اليومي من النفط 

2015 

ا   *****مليون برميل يوميا

 2.855 17.7 43- 956 %39.1 12.3 73 اإلمارات

 0.669 17.4 25.5- 256 %54.7 12.6 55.5 قطر

 2.726 21.5 37- 592 %62.8 8.5 67 الكويت

 10.113 20.1 76- 669 %44.7 9.9 106 السعودية

 0.980 18.7 73- 19 %47.8 11.3 103 ُعمان

%25.0 - 127 البحرين  11 -97 - 0.220 

   :المصدر

 بلومبيرج *

 إنرجي ريستاد **

 الدولي النقد صندوق ***

 إنستيتوت فند ويلث سوفيرن ****

 أوبك *****



 ثقلها وعناصر القوة والضعف لديها –جبهة الضد  -3•
 

ويمثلهتتا إيتتران والعتتراق وروستتيا، وال يمكتتن عنتتد المقارنتتة استتتخدام نفتتس مؤشتترات االقتصتتاد الكلتتي معهتتا، ألنهتتا •

اقتصادات مختلفة تماما  عن بعضها في تركيبة االقتصاد وفتي أوضتاعها الداخليتة، ولكتن، يمكتن المقارنتة بمؤشتراتها 

 .المالية والنفطية
 

يعرض لمساهمة الدول الثالث في اإلنتاج والصادرات، واألخيرة شاملة صادرات منتجات التنفط، ( 3)والجدول رقم •

 .وواضح أنها في ثقلها في سوق النفط ليست بعيدة عن مساهمة دول المجلس فيه
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ا   النفط إلى أين؟ -رابعا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

 (3)جدول رقم 

 
 المجموع روسيا إيران العراق الدول/اإلنتاج والصادرات

 %22.4 - %9.4 %13 2016 يناير % أوبك إنتاج في حصتها

 %17.6 %10.3 %2.5 %4.8 % العالم صادرات من حصتها



يعرض للوضع المالي للدول الثالث باستخدام معظم مؤشترات دول مجلتس التعتاون، ويمثتل أيضتا  ( 4)والجدول رقم •

 .سالحها وذخيرتها في حرب النفط القائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الخالصة هي، أن صراع الجبهتين إن إستمر، وبثقليهما الكبيران في سوق النفط، قادر على أن يقود سوق التنفط إلتى •

ستتيادة ستتعره السياستتي الهتتابط، وعناصتتر القتتوة لتتدى كتتل منهمتتا يمكتتن أن تتحتتول إلتتى نقمتتة وتستتمح بإمتتتداد التتزمن 

بالستتيناريو الستتيء قبتتل أن يبتتدأ طتترف بالصتتراق، وعنصتتر الوقتتت ال يتترحم، فقتتد تتحتتول جميتتع عناصتتر القتتوة لتتدى 

الطرفين إلى عناصر ضعف، مثل تحول الفائض المالي إلتى ديتن، وحينهتا ستيكون متن الصتعب جتدا  التعتويض حتتى 

 . عند مستوى السعر االقتصادي للنفط

 

 .والنفط ونحن معه إلى أين في الجزء القادم، سوف يكون خالصة اللقاء•

 

 

23 

ا   النفط إلى أين؟ -رابعا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

 (4)جدول رقم 

 بعض المؤشرات المالية لروسيا والعراق وإيران

  البيــان          

 الدولــــــة

 *سعر التعادل للموازنة

 دوالر أمريكي

 **الصندوق السيادي

 مليار دوالر أمريكي 

   ***النفط تكلفة إنتاج برميل

 دوالر امريكي

 وسعر السوقالفرق بين سعر التعادل 

 دوالر أمريكي

 75- 17.3 370 105 روسيا

 51- 10.7 0.9 81 العراق

 57- 12.6 62 87 إيران

   :المصدر

 بلومبيرج*

 إنستيتوت فند ويلث سوفيرن**

 إنرجي ريستاد ***

 



ا   نحن إلى أين؟ -خامسا
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ن؟
ى أي

ط إل
النف

 



 

 

 

 

25 

ن؟
ى أي

ط إل
النف

 
ا   نحن إلى أين؟ -خامسا

 السيناريو المرجح لسوق النفط على المدى القصير -1
 

ألن مصيرنا ولتيس مجترد نمتو اقتصتاداتنا أصتبح أكثتر ارتباطتا  بحركتة أستعار التنفط، وأعمتق متن أي وقتت مضتى، •

في حقبة رواج سوقه، البتد متن تلمتس مستار ستوقه  -لعنة الموارد-بسبب االرتفاع المطلق والنسبي في اعتمادنا عليه 

 . حتى نعرف تداعياتها المحتملة علينا

 

، إزداد توظيتف التنفط ستالحا  سياستيا ، بمتا يعنيته ذلتك متن ارتفتاع هتام  2016وبتدايات عتام  2015مع نهاية عام •

دوالر أمريكتي إلتى األدنتى  30الخصم السياسي على سعره االقتصادي، لذلك كسر سعر مزيج خام برنت حتاجز التـ 

 . دوالر أمريكي إلى األدنى 20قبل أن يعاود االرتفاع، وكسر سعر برميل النفط الكويتي لفترة وجيزة حاجز الـ 

 

 1998و 1986دوالر أمريكي للبرميل التذي تحقتق فتي عتامي  15-10هذا المستوى من األسعار أدنى من مستوى •

أضعاف، واحتستبنا التضتخم واالرتفتاع فتي مستتوى  6-5إذا أخذنا في االعتبار االرتفاع المطلق للنفقات العامة بنحو 

 . تكاليف اإلنتاج

 

لذلك كل شهر يمر بالستعر السياستي الهتابط للتنفط، يعنتي استتهالك بضتعة شتهور متن التوفر التذي تتم بنائته فتي حقبتة •

 . الرواج، وعليه، عامل الزمن قاتل وال يمكن تعويضه

 

 لماذا أصبح السيناريو السياسي ألسعار النفط هو المرجح؟•
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ا   نحن إلى أين؟ -خامسا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

أي عام ضعف سوقه لدى التدول علتى جبهتتي الصتراع،  2015لزيادة إنتاج النفط في عام ( 5)يعرض الجدول رقم •

أي دول التعاون األربع وكل من روسيا والعراق وإيتران، بمتا يعكسته متن تأكيتد علتى توظيتف التنفط ستالحا  لضترب 

 (5)جدول رقم  .الخصم ماليا  واقتصاديا  

 (2015)إنتاج وصادرات روسيا والعراق وإيران 
   البيان 

 

 الدولة        

ا  اإلنتاج مليون  *برميل يوميا
 **2015نصيبها من الصادرات النفطية  الفرق مليون برميل يومياا 

 2015ديسمبر  2014 ديسمبر

0.230+ 10.900 10.670 روسيا  10.3% 

0.677+ 4.309 3.632 العراق  4.8% 

0.103+ 2.882 2.779 إيران  2.5% 

1.010+ 18.091 17.081 اإلجمالي  17.6% 

 :المصدر

 (2016 يناير الشهري النفط سوق تقرير) أوبك*

 (2015 فبراير الشهري النفط سوق تقرير) أوبك*

 (6)جدول رقم  تقديرات**

 2015إلى ديسمبر  2014الزيادة في إنتاج النفط للدول المتخاصمة ديسمبر 
   البيان 

 

 الدولة        

ا  اإلنتاج مليون  *برميل يوميا
 **2015نصيبها من الصادرات النفطية  الفرق مليون برميل يومياا 

 2015ديسمبر  2014 ديسمبر

0.498+ 10.088 9.590 السعودية  12.9%  

0.118+ 2.895 2.777 اإلمارات  5.0%  

0.009+ 2.708 2.699 الكويت  4.1%  

0.013- 0.674 0.687 قطر  1.6%  

0.612+ 16.365 15.753 اإلجمالي  23.6%  

 :المصدر

 (2016 يناير الشهري النفط سوق تقرير) أوبك*

 (2015 فبراير الشهري النفط سوق تقرير) أوبك*

 تقديرات**
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ا   نحن إلى أين؟ -خامسا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

مليتون برميتل  0.612، زادت دول مجلس التعاون إنتاجهتا متن التنفط بنحتو 2015وديسمبر  2014ما بين ديسمبر •

مليتتون  1.622مليتتون برميتتل يوميتتا ، أي بمجمتتوع بلتتغ نحتتو  1.010يوميتتا ، وزادت دول جبهتتة الضتتد إنتاجهتتا بنحتتو 

تلتك الزيتادة متن قبتل الجبهتتين، . من الزيادة فتي كتل اإلنتتاج العتالمي ختالل عتام% 69.3برميل يوميا ، أي ما نسبته 

 2014إلتتـى صتتـادرات العالتتـم متن التتنفط، ولكتتن، هتتبط معهتتا ستعر برميتتل التتنفط متتا بتتين ديستتمبر % 2أضتافت فقتتط 

 .فقط من فاقد اإليراد% 6، أي أنها لم تعوض سوى %33.8 -بنحو  2015وديسمبر 

 

إذا، على جبهة العرض والطلب، هناك فائض كبير في المعروض، وهنتاك وعتود وعمتل علتى زيادتته، لتيس أهمهمتا •

 .خروج إيران من مظلة العقوبات، وما لم يتحقق إتفاق بين الدول المتخاصمة، سيبقى الضغط مستمرا  على األسعار

 

العامل الثاني، هو في إزدياد هوة الخالف السياستي متؤخرا  بتين جبتهتي النتزاع بمتا ال يترجح التوافتق بينهتا للحتد متن •

المعروض، فالهجوم على السفارة الستعودية فتي طهتران أواختر العتام الفائتت، وفشتل المحادثتات حتول ستوريا أوائتل 

الشهر الجاري، وتصعيد روسيا دعمهتا العستكري فتي ستوريا، وبتوادر تحتول الصتدام الستاخن فتي التيمن إلتى حترب 

 .طويلة األمد، كلها مؤشرات على أن الوضع الجيوسياسي ال يدعم التوافق لعالج أوضاع سوق النفط

 

لذلك، ال بأس من التحذير من ارتفتاع فترص تحقتق الستيناريو الستيء، حتتى ولتو لتم يصتدق، فإحتمتاالت التطتور فتي •

 .سوق النفط تنذر بتعرض طرفي الصراع إلى وضع في غاية الخطورة
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 دولر أمريكي سعراا للبرميل 30مخاطر السيناريو السياسي ألسعار النفط أو نحو  -2
 

 جبهة الضدأ-

روستتيا متتثال ، تعرضتتت لعقوبتتات شتتديدة منتتذ أزمتتة أوكرانيتتا، ويبلتتغ العجتتز حاليتتا  متتا بتتين ستتعر التعتتادل للتتنفط فتتي •

مليتار دوالر  140دوالر أمريكتي، وفقتدت منتذ ذلتك الحتين نحتو 75-دوالر أمريكي للبرميل نحتو  30موازنتها و

متتن حجمتته لمواجهتتة عجوزاتهتتا، وانخفتتض ستتعر الروبتتل % 27.5أمريكتتي متتن احتيتتاطي النقتتد األجنبتتي أو نحتتو 

فتي عتام % 4-روبل حاليا ، ومتن المحتمتل أن يتنكم  اقتصتادها بنحتو  80روبل إلى نحو  33مقابل الدوالر من 

2015. 
 

 57-يبلغ مستوى العجتز الحتالي إليتران متا بتين ستعر التعتادل للموازنتة ومستتوى ستعر الستيناريو السياستي نحتو •

، أو وحدة المعلومات لمجلة اإليكونومست، تشير األرقام الرسمية إلتى معتدل بطالتة EIUدوالر أمريكي، ووفقا  لـ 

بحتتدود  2015، ومعتتدل نمتتو اقتصتتادي ضتتعيف محتمتتل فتتي عتتام %13.9ومعتتدل تضتتخم يبلتتغ % 10.5بحتتدود 

مليتون نستمة، بمستتوى دختل متنخفض يأكلته التضتخم  79.1وإيران بلد كثيتف الستكان بتعتداد يبلتغ نحتو %. 0.8

وتغذيه البطالة المرتفعة غيتر الرستمية، وختارج للتتو متن عقوبتات، ويحتتاج إلتى كتم ضتخم متن العمتالت الصتعبة 

إلعتتادة تجديتتد كتتل قطاعاتتته شتتامال  القطتتاع النفطتتي إن قتتدر لتته عتتالج مشتتكالته االقتصتتادية وحتتتى ال يلتتج مرحلتتة 

 . ربيعه
 

والعـراق ال يتعـدى حجـم صندوقـه السيادي مليار دوالر أمريكي واحد، وعجز سعر التعتادل فتي موازنتته بحتدود •

متتن حجتتم ناتجتته المحلتتي % 13.2نحتتو  EIUوفقتتا  لتتـ  2015دوالر أمريكتتي، عجتتز موازنتتته فتتي عتتام  51-

اإلجمالي، وتلك أرقام ما قبل الهبوط الكبير واألخير في أسعار التنفط، وقتدر البنتك التدولي متؤخرا  عجتز موازنتته 

وعلى الجبهة السياسية، يعي  العتراق حروبته الداخليتة المتعتددة، . 2015مليار دوالر أمريكي في عام  40بنحو 

ويعي  حالة فساد غير مسبوقة، ومهدد بالتقسيم على أساس طائفي وعرقي، وقتد يعنتي مزيتد متن التتدهور المتالي 

 .نزع مسمار التفجير لكامل أوضاعه

 

ن؟
ى أي

ط إل
النف

 
ا   نحن إلى أين؟ -خامسا



ا   نحن إلى أين؟ -خامسا

التداعيات والمخاطر على جبهة الضد قد يجعلها تصرق ماليتا  أوال ، ولكتن، هتل ذلتك يعنتي نصترا  سياستيا ، الواقتع •

مليتون نستمة، ال يمكتن وقفهتا عنتد حتدود دول  100أن حالة عدم اإلستقرار إن سادت في جتوار يقطنته أكثتر متن 

 .المجلس، والتاريخ القريب والبعيد دائما  يقدم أمثلة قاطعة عن تحول عجز الداخل إلى بضاعة رائجة للتصدير
 

 جبهة دول مجلس التعاون -ب

أولى التبعات المحتملة على منظومة دول المجلس، هي ذلك التفاوت الكبير بين أوضاع كل منهتا، ومترور التزمن •

بسيادة السعر السياسي الهابط للنفط، يهتدد بتصتدع المجموعتة، ألن قتدرة كتال منهتا علتى اإلحتمتال متفاوتتة بشتكل 

، ولكنته يتوزع دول المجلتس الستت إلتى ثتالث فئتات متن حيتث (2)هو نفس الجدول رقتم ( 7)فالجدول رقم . كبير

قدرتها على التحمل، ويوزعها بأفضلية لألعلى ضمن كل فئة، ولو أرادت دول الفئتتين األعلتى تعتويض جاراتهتا، 

فقتتد ال يستتمح الوضتتع المتتالي بإنتهتتاج نفتتس السياستتة، أي تخصتتيص متتوارد للعتتاجز ضتتمنها، كمتتا حتتدث فتتي حقبتتة 

 الربيع العربي 

 

 (7)جدول رقم 

ا لقدرتها على التحمل  دول المجلس موزعة إلى ثالث فئات وفقا

 الدولة

سعر التعادل 

للموازنة دوالر 

أمريكي 

 *للبرميل

 تكلفة اإلنتاج 

دوالر 

أمريكي 

 **للبرميل

مساهمة النفط في 

الناتج المحلي 

 %***اإلجمالي 

الصندوق 

السيادي مليار 

أمريكي دوالر 

كما في بداية 

 ****األزمة 

الفرق عن سعر 

 30التعادل عند 

دوالر أمريكي 

 للبرميل

صافي  دخل البرميل 

بعد خصم تكلفة 

اإلنتاج دوالر 

 أمريكي

معدل اإلنتاج اليومي 

 2015من النفط 

مليون برميل 

ا   *****يوميا

 2.855 17.7 43- 956 %39.1 12.3 73 اإلمارات

 0.669 17.4 25.5- 256 %54.7 12.6 55.5 قطر

 2.726 21.5 37- 592 %62.8 8.5 67 الكويت

 10.113 20.1 76- 669 %44.7 9.9 106 السعودية

 0.980 18.7 73- 19 %47.8 11.3 103 ُعمان

 0.220 - 97- 11 %25.0 - 127 البحرين

   :المصدر

 بلومبيرج *

 إنرجي ريستاد **

 الدولي النقد صندوق ***

 إنستيتوت فند ويلث سوفيرن ****

 أوبك *****
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ا   نحن إلى أين؟ -خامسا

قتتد تستتتطيع دول المجلتتس الصتتمود لفتتترة أطتتول علتتى الجبهتتة الماليتتة، ولكنهتتا قتتد تخستتر المعركتتة األهتتم علتتى الجبهتتة •

االقتصادية ضمن المتدى المتوستط إلتى الطويتل، فبينمتا دول الضتد أضتعف ماليتا ، إال أنهتا اقتصتادات متنوعتة نستبيا ، 

وقتتادرة علتتى إستتتعادة بعتتض النهتتوض فتتي المستتتقبل، بينمتتا دول المجلتتس أحاديتتة المتتورد، ومصتتدر القتتوة بتتات فتتي 

 . مدخراتها، وخسارتها مؤثرة بشكل أكبر على مصيرها

 

على الجبهة السياسية االجتماعية، دول جبهة الضد الثالث، إما تحت العقوبات أو بالكاد خرجتت منهتا أو تعتي  حالتة •

حروب داخلية، لذلك تبدو إضافة أثر ضعف سوق النفط على خطورتها، إضافة إلى وضع صعب، بينما دول مجلتس 

، وتخصتيص متا تبقتى ستوف ينحترف %70التعاون قادمة من بحبوحة شديدة إلى تقشف شتديد بتإيرادات أدنتى بنحتو 

 .بإتجاه تمويل مصروفات أمن وعسكرة

 

 100السعودية مثال ، هي عمود الخيمة في منظومة مجلس التعاون، وبينما األزمة الزالت فتي بتداياتها، ستحبت نحتو •

 5متتن صتتندوقها الستتيادي، وحتتدد البنتتك التتدولي نحتتو % 17مليتتار دوالر أمريكتتي متتن إحتياطياتهتتا األجنبيتتة أو نحتتو 

إلستتتهالك دول المجلتتس إلحتياطاتهتتا الماليتتة إن إستتتمرت  -أي أقتتل لتتبعض التتدول وأطتتول ألختترى-ستتنوات بالمعتتدل 

 . أسعار النفط على مستواها الحالي

 

إذا كان عدم إستقرار دول الجوار مثل العراق وإيران سلعة قابلة للتصدير، فإنتقال العتدوى ضتمن دول المجلتس بتين •

بعضها التبعض حتال ضتعف إحتداها، أمتر ال يمكتن وقفته، لتذلك لتيس هنتاك متن هتو فتي متأمن تتام حتتى لتو تقتدم فتي 

 .التصنيف من ناحية أفضليته في تحمل المخاطر



ا   نحن إلى أين؟ -خامسا
ن؟

ى أي
ط إل

النف
 

يشفع للكويت حجم صندوقها السيادي وإنخفاض تكلفتة إنتتاج البرميتل لتديها، يعمتق أثتر األزمتة الحاليتة تقتدم إصتابتها •

هتي األعلتى  -%68-ومعه مساهمة القطاع العتام فيته  -%63.5نحـو -بالمـرض الهولنـدي، فمساهمـة قطـاع النفـط 

 .أو الفجوة المالية هي األوسع -%92-وإعتماد تمويل موازنتها على إيرادات النفط  -فجوة اإلنتاج-

 

إلى أنها غير معنية بالمخاطر، وربما ال تعيهتا، فالحتديث عتن  2017/2016وتشير أرقام مشروع موازنتها الجديدة •

 . الترشيد تحول إلى زيادة في النفقات، والحديث عن المشروعات، ال يرتبط إطالقا  بردم الفجوات، وإنما بتعميقها

 

والخطر الحقيقي يكمن في أننا والحكومة بتنا نعي  في عتالمين، وربمتا فتي كتوكبين مختلفتين، ففتي تقتديمها لمشتروع •

الموازنة المذكور، ذكرت بأنها سارت ومستمرة في طريق اإلصالح الهيكلي الشامل االقتصتادي والمتالي، ومشتروع 

 . الموازنة مؤشر له، ولن تحيد عن هذا الطريق حتى لو ارتفعت أسعار النفط

 

وحققتتتت كتتتل ذلتتتك، دون أن تتتتتأثر مشتتتروعات التنميتتتة، ودون أن تتتتتأثر مشتتتروعات قطتتتاع التتتنفط، ودون أن تتتتتأثر •

مشروعات اإلسكان، وبموازنات باذخة لعقود التسليح، ودون أن يمتس جيتب المتواطن أو إمتيازاتته، ودون ضترائب، 

 .ودون وقف الهدر، ودون مواجهة للفساد، ويقولون بأن زمن المعجزات قد ولّى
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وجهة نظرها، أي الحكومة، بأنها قامت بواجب اإلصالح وأكثر، وبات الدور فتي دعمته وتأييتده علينتا، ومتن جانبنتا •

 . نعتقد أنها في حالة إنكار كامل لحقيقة األزمة، وال يمكن لمن ينكرها أن يبدع في حلها

 
هي، أن عنصر الوقت لن يرحمنا فترادى ومجتمعتين، والبتد متن خطتوة مبكترة، ألن وقتت “ نحن إلى أين؟”خالصة •

 . تكلفة مضاعفةالسيناريو السياسي ألسعار النفط مهما كان قصيرا ، له 

 
والخيتتار فتتي تقتتديري هتتو سياستتي أوال ، ويتتتلخص فتتي إدارة الغضتتب أو التتتحكم فيتته، والستتير فتتي طريتتق التوافتتق •

اإلقليمتي، قبتتل أن يتتزداد عتتدد التتدول الفاشتلة فتتي إقليمنتتا، وهتتو أمتتر البتد وأن يتتتزامن متتع التوافتتق السياستتي التتداخلي 

وعلى الجبهة االقتصادية، البد متن توافتق علتى إطفتاء الحريتق المتالي أوال ، . ضمن كل دولة، وما بين دول المجلس

وذلك بتبني سياسات مالية مستدامة وحصيفة، والمؤشرات على مستتوى اإلقلتيم وعلتى المستتوى المحلتي، ال تتعتدى 

 . حتى اآلن إضافة بعض مساحيق التجميل

ا   نحن إلى أين؟ -خامسا
ن؟

ى أي
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النف
 

32 



ا   خاتمة -سادسا
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ا   خاتمة -سادسا

 ماذا لو؟
 

تفتح عمتل الشتيطان، ولكتن، ال يمكتن حتتى للشتيطان أن يفعتل أستوأ ممتا يحتدث علتى مستتوى إقليمنتا “ لو”يقولون أن •

 .“لو”االوسع، والواقع أنه يشعر بالغيرة من تفوقنا عليه، لذلك ال بأس من إستعارة 
 

، هتل كانتت ستوف 2003أدارت سياستاتها الماليتة بشتكل أفضتل منتذ عتام  -ومعهتا دول المجلتس-ماذا لو أن الكويت •

 تمر بمثل هذه الضغوط والمرشحة للزيادة؟
 

 1990، ولتم يغتزو الكويتت بستبب أوضتاعه الصتعبة فتي عتام 1980إيران في عام “ صدام حسين”ماذا لو لم يغزو •

 والتي كانت نتيجة حتمية لحرب الثمان سنوات؟ وكيف كان من الممكن أو يكون عليه وضع اإلقليم؟ 
 

 في تونس؟ “ زين العابدين”في ليبيا بالسرعة التي تنحى بها “ القذافي”ما لو تنحى •
 

مبكرا  وقامت دول مجلتس التعتاون ببنتاء طريتق بتري يتربط شتمال التيمن بجنوبهتا “ علي عبدهللا صالح”ماذا لو تنحى •

 وشرقها بغربها وخلقت نحو مليون فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وبربع تكاليف الحرب الدائرة حاليا ؟
 

حاال  أجهزة األمن التذي عتذبت أطفتاال  كتبتوا علتى حتائط؟ وكيتف يمكتن أن يكتون حتال ستوريا “ األسد”ماذا لو عاقب •

 اآلن لو كان قد فعل؟ 
 

 ماذا لو لم نتخذ القرار الصحيح للتعامل مع أزمة سوق النفط اآلن؟•
 

الغرض من هذه األسئلة، هتو فقتط التأكيتد، علتى ان القترار الصتائب مترتبط بتوقيتته الصتائب، وفتي وضتعنا الحتالي، •

القرار الصائب هو اليوم، ما لم يكن باألمس، وكل ما على الحضور الكتريم، هتو إستتدعاء بعتض الخيتال فتي تصتور 

، إن إستتمرت األوضتاع علتى متا هتي 2003لتكلفة الفرصة الضائعة بعتد خمتس ستنوات، كمتا ضتاعت فرصته عتام 

 .عليه
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  جزيــلا  وشكــراا 
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